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nasreddinhoca@live.de

Önsöz

Bismillâhirrahmânirrahîm, sonsuz,hudutsuz rahmetiyle kullarına nazar eden, 
günahları bağışlayan âlemlerin, mahlûkâtın ve mülkün asıl sâhibi olan Allâhü 
teâlâ’ya sonsuz hamdü senâlar ve sonsuz şükürler olsun. En güzel salâvâtı şerifler, 
selamlar gizlilikleri bilen, peygamberlerin önderi, Allâhü teâlâ’nın en sevgili kulu 
ve rasulu olan, mahlûkâtın en şereflisi en sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa 
sallallâhu aleyhi ve sellem üzerine ve onun temiz âilesi üzerine olsun. Allâhü 
teâlâ’nın selâmı, rahmeti, bereketi ümmetlerin en şereflisi en azîzi en hürmetlisi 
olan ümmeti Muhammed üzerine olsun.

Bundan sonra bu kitap çok nefis fâideleri, ayetlerin esrarını, acîb ve garib ilimleri, 
tılsımât ilmini, teshîrât ilmini, rûhâniyyât ilmini, cinlerin azîmetlerini, buhurların ve
gizli sırların ilimlerini ihtivâ eder. Burda hemen kitabın başında siz değerli 
okuyucularımızı ihtâr edelim. Bu ilimleri haram ve nefsânî şehvetleri için 
kullananlar Allâhü teâlâ’nın gazâbını kendi üzerlerine çekmiş olurlar. Allâhü 
teâlâ’nın rızasını, dünyâ ve âhiret saâdetini kazanmanız dileğiyle başarılar diler, 
saygı ve selamlarımı arz ederim.

Not: Dualarda azimetlerde ve tılsımlarda yazılan 1 yerine matlubun ismi ve anne 
ismi yazılır, 2 yazan yerede talibin ismi ve anne ismi yazılır. 
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İhdâr ve muhabbet

Eğer bir kişinin kalbini teshîr edip emirlerine itâat etmesini ve dâimâ seni 
düşünmesini istersen bununla amel et. 

Müşteri ve zöhre tâli-in derecesinde veya dördüncü veya yedinci derecede iken (bu 
derecelerde güneş beşinci derecede veya dokuzuncu derecede veya onbirinci 
derecede olur) 41 tane bakır tabak alıp hepsine az sonra söyleyeceğimiz azîmeti 
matlub ve tâlibin isimleri ile beraber yaz. Birinci tabağa yazma işi bitince tâlip bu 
tabağı alıp muhabbet niyyetine ateş üzerine koysun. Talib geri kalan tabakları Salı 
günü veya Cuma günü öğle vakti bir kuyuya veya bir akar suya atsın. Bundan evvel
müşteri tâlî iken ve kamer seretan veya sevr’de değilken öğle vaktiden altın, 
gümüş, bakır ve folad’dan mamul 15 miskal ağırlığında bir levhaya diğer konuda 
vereceğimiz tılsımı süleymanı yazıp üzerinde taşımalıdır. Maksat hasıl olur. 

Azimet budur

عزمت عليكم يا اصحاب السحر والوساواس ويا معشر الجن
والشياطين من جنود ابليس بحق هذه الرؤساء الجن
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والشياطين يا خناطف ويا ذو بعد ويا دهنش الدناهش ويا
مسفر نطقش اعجلوا بحق ابو مرة ابليس وبحق وزهرة

سيدوك رسدراسول وبحق ربعه و زوبعه وبحق هذه الكلم طش طش
افذا افه بح بح عجلوا يا رؤساء الجن والشياطين هيجوا

هيجان الشديد المهيج المهيج قلب ولسان وعيون وشهوة
فلن بنت فلنة على فلن بن فلنة بمحبت وعشق وهوس

ووسوسة واطاعت وقبول قول فلن بن فلنة بطريق المحبة
عقد نومها بطرفة العين اعين فى الدموع والقلب بالحركة
والليل بالحتراق والجد بالضربان فلن بنت فلنة على حب

فلن بن فلنة ل قرار ول اكل ول راحة ول شرب ول قيام ول قعود لها
بالليل والنهار بحق شهوطش وشقونقاش و بلقافور والثعبان ومطرود

ومهركوش وبحق هذا الكلم العجب العجب الساعة  ل مبين
فانعه اسرع بطرفة العين وجمع البقر وبحق بمهطواش افيه

اه اه اه ااندانه اه اه بحق سليمان بن داود اهيه بطرش الفياه
هرهيه العجل وبحق ابيض واسود واصفر واحمر ومهاكال

وشيطان وسمندون وهام بن هيم وجابرون ول بليس وعليه
بنت ابليس وذو الطيار وابرجيطيفورش ولقيطيفورش وهمه
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ديوان وبريان العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة
    الواحا الواحا الواحا الذر الذر الذر الحريق الحريق الحريق

Azzemtü aleyküm yâ ashâb’essihri velvesvâs veyâ ma’şeral cinni 
veşşeyâtîn min cunûdu iblîs bihakki hâzihirruâsâil cinni veşşeyâtîn yâ 
hanâtif veyâ zûba’d veyâ dehneş’üddenâhiş veyâ müsfer natkaşin a’cilû 
bihakki ebû mürretü iblîs ve bihakki ve zöhre seyyidûke resderâsûlin ve 
bihakki reb-a ve zûb-a ve bihakki hâzihil kelâm taşin taşin efzâ efehin 
behin behin accilû yâ ruesâil cinni veşşeyâtîn heyyicû heyecânişşedîd 
elmüheyyic elmüheyyic kalbe ve lisâne ve uyûne ve şehvete fülân binti 
fülâne alâ fülân bin fülâne bi muhabbeti ve aşkı ve hevesi ve vesveseti ve
itâati ve kabûli kavli fülân bin fülâne bi tarîkil muhabbeti akdi nevmihâ 
bitarfetil ayni a’yuni fiddumûi vel kalbi bilhareketi velleyli bil ihtirâki 
velceddi biddarbâni fülân binti fülâne alâ hubbi fülân bin fülâne lâ karâra
ve lâ ekle velâ râhate velâ şirbe velâ kıyâme velâ kuûde lehâ billeyli 
vennehâr bihakki şehvetaşin ve şekûnekâşin ve belkâfûrin vessa’bân ve 
matrûdin ve mehrekûşin ve bihakki hâzihil kelâmil acebül aceb essâate lâ
mübîne feenahû esri’ bitarfetil ayni ve cemeal bakara ve bihakki 
bimehtavâşin efîhin âhin âhin âhin endânehin âhin âhin bihakki 
süleymân bin dâvûd ehîhin betraşin elfeyâhin herhîhin el-acel ve bihakki 
ebyaz ve esved ve asfer ve ahmer ve mehâkâl ve şeytân ve semendûn ve 
hâm bin hîm ve câbirûn velâ belîs ve aleyhi binti iblîs ve zu’ttıyâr ve 
ebrecyetayfûreşin ve lekyetayfûreşin vehmehin dîvânin ve büryânin el-
acel el-acel el-acel essâate essâate essâate elvâhan elvâhan elvâhan 
ezzerrü ezzerrü ezzerrü elharîk elharîk elharîk    
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İhdârı muhabbet ve celb

İmâm sekkâki der ki! Eğer matlûbunu kendine itâat ile celb etmek ve yanına 
getirmek istersen müşterî veya utârid vaktinde bakır’dan bir levhaya bu tılsımı 
yazıp ateşe at. Matlubun râhatı kalmayıp bir saat olmadan yanına gelir. İmâmı 
sekkâki der ki! Ammâ zinhar bu tılsımı ehline verme, yoksa günahlarına ortak 
olursun. Bunun kıymetini iyi bil. Bu tılsım hakkında 400 tane havvas kitabının her 
birinde övgü ile bahsedilir. Tılsım budur

Not: kırmıyı olarak 1 yazılan yerlere matlubun adı binti annesinin adı yazılır. 
Kırmızı olarak 2 yazan yere talibin adı bin annesinin adı yazılır.

İhdârı muhabbet ve celb
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Çarşamba günü müşterî saatında yedi tane levhaya bu tılsımları nakşedip 3 gece 
boyunca bu levhaları şekerli gül suyuna koyup 3 gün sonra ateşe defnet. Matlub bî 
karar olup sana gelir. Tılsım budur

Teshir, Muhabbet ve futûhâtı hayr

Eğer bütün mahlûkât yanında sevilmek, azîz, mükerrem ve muhterem olmak 
istersen, rızık ve hayır kapılarını açmak belâlardan kurtulmak istersen, hacetlerinin 
makbul olmasını istersen, sihir, büyü ve şerli amellerin sana tesir etmemesini 
istersen, düşmanlarının dillerini bağlamak ve onları kahretmet istersen bu ayetel 
kürsî’yi mağribî’yi Pazartesi günü müşterî saatında kıymetli bir levhaya nakşet. 
Sonra ateş yakıp güzel kokulu tütsüleri ateşe atıp levhayı güzelce buhurla. Sonra 
azîmeti süleymânı bir kap su üzerine okuyup o su ile gusül et hemde levhayı yıka. 
Eğer azimeti süleyman yerine yasini şerif okuyup suya üfürüp onunla dahi gusül 
etsen ve levhayı yıkasan çok daha acayip havvaslar zuhur eder. Ondan sonra 
levhayı alıp üzerinde taşı acayip havvasları müşâhede edersin. Eğer levhayı 40 gün 
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gül suyuna koyup sonra çirkin bir kadın bu levhayı alıp 40 gece yüzüne koyup 
uyusa sabah güzel yüzlü olarak kalkar (Allâhu alem). Bunun havvası daha çoktur 
amma biz kısalttık, sen anla.

Ayetel kürsiyi mağribi budur

بسم ا الرحمن الرحيم ا ل اله ال هو 
الحى القيوم عزمت عليكم و اقسمت عليكم برب

الملئكة المقربين اجب يا جبرائيل يا رفتمائيل سامعا
مطيعا فلن بنت فلنة على حب فلن بن فلنة بحق ل تأحذه

سنة ول نوم له ما فى السموات وما فى الرض عزمت
عليكم و اقسمت عليكم برب الملئكة المقربين اجب يا

اسرافيل يا همواكيل يا تنكفيل سامعا مطيعا بحق من ذا الذى يشفع عنده
ال باذنه عزمت عليكم و اقسمت عليكم برب الملئكة

المقربين اجب يا ميكائيل يا جزبائيل يا قاقائيل يا ميقائيل يا قمتائيل سامعا
مطيعا فلن بنت فلنة على حب فلن بن فلنة بحق يعلم ما
بين ايديهم وما خلفهم عزمت عليكم و اقسمت عليكم برب

الملئكة المقربين اجب يا شوزائيل يا سامائيل يا احمائيل سامعا مطيعا
فلنة بنت فلنة على حب فلن بن فلنة بحق ول يحيطون

بشئ من علمه عزمت عليكم و اقسمت عليكم برب الملئكة
المقربين اجب يا ميكائيل يا حفلئيل يا طوتائيل يا موتائيل
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سامعا مطيعا فلنة بنت فلنة على فلن بن فلنة بحق ال بما
شاء وسع كرسيه السموات والرض عزمت عليكم و اقسمت
عليكم برب الملئكة المقربين اجب يا فتحيائيل يا رويائيل يا رفتمائيل يا

سمعائيل سامعا مطيعا فلنة بنت فلنة على حب فلن بن
فلنة بحق ول يؤده حفظهما عزمت عليكم و اقسمت عليكم برب الملئكة

المقربين اجب يا برقائيل يا ثرثائيل يا هرفائيل يا طرفائيل يا
طوفائيل سامعا مطيعا فلنة بنت فلنة على حب فلن بن

فلنة بحق وهو العلى العظيم عزمت عليكم و اقسمت عليكم برب
الملئكة المقربين اجب يا برتائيل يا ثرتائيل يا طوفائيل سامعا
مطيعا فلنة بنت فلنة على حب فلن بن فلنة بحق اسماء
 العظيم ان تقضى لنا حاجتى به رحمتك يا ارحم الراحمين

Bismillâhirrahmânirrahîm allâhu lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm 
azzemtü aleyküm ve aksamtü aleyküm birabbil melâiketil mukarrabîn 
ecib yâ cebrâîl yâ reftemâîl sâmian mutîan fülâne binti fülâne alâ hubbi 
fülân bin fülân bihakki lâ te/huzuhû sinetün velâ nevm lehû mâ 
fissemâvâti vemâ fil ard azzemtü aleyküm ve aksamtü aleyküm birabbil 
melâiketil mukarrabîn ecib yâ isrâfîl yâ hemvâkîl yâ tenkefîl sâmian 
mutîan bihakki men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznihî azzemtü aleyküm 
ve aksamtü aleyküm birabbil melâiketil mukarrabîn ecib yâ mîkâîl yâ 
cezbâîl yâ kâkâîl yâ meykâîl yâ kamtâîl sâmian mutîan fülâne binti 
fülâne alâ hubbi fülân bin fülâne bihakki ya’lemu mâ beyne eydîhim 
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vemâ halfehüm azzemtü aleyküm ve aksamtü aleyküm birabbil 
melâiketil mukarrabîn ecib yâ şûzâîl yâ sâmâîl yâ ahmâîl sâmian mutîan 
fülâne binti fülâne alâ fülân bin fülân bi hakki velâ yuhîtûne bişey-in min
ilmihî azzemtü aleyküm ve aksamtü aleyküm birabbil melâiketil 
mukarrabîn ecib yâ mîkâîl yâ hiflâîl yâ tûtâîl yâ mûtâîl sâmian mutîan 
fülânete binti fülâne alâ hubbi fülân bin fülâne bi hakki illâ bimâ şâe 
vesia kürsiyyühüssemâvâti vel-ard azzemtü aleyküm ve aksamtü 
aleyküm birabbil melâiketil mukarrabîn ecib yâ fethayâîl yâ rûyâîl yâ 
reftemâîl yâ sem-âîl sâmian mutîan fülânete binti fülâne alâ hubbi fülân 
bin fülân bihakki velâ yeûduhû hifzuhumâ azzemtü aleyküm ve aksamtü 
aleyküm birabbil melâiketil mukarrabîn ecib yâ burkâîl yâ sersâîl yâ 
herfâîl yâ tarfâîl yâ tûfâîl sâmian mutîan fülânete binti fülâne alâ hubbi 
fülân bin fülân bihakki vehüvel aliyyül azîm azzemtü aleyküm ve 
aksamtü aleyküm birabbil melâiketil mukarrabîn ecib yâ burtâîl yâ sertâîl
yâ tûfâîl sâmian mutîan fülânete binti fülâne alâ hubbi fülân bin fülân 
bihakki esmâil azîm en takdiye lenâ hâcetî bihî rahmetike yâ 
erhamerrâhimîn.

İhdârı muhabbet ve celb 

Eğer matlubunu getirmek istersen, hâsseten uzakta olan matubu getirmek için, iyi 
bir saatte bakır levhaya bu tılsım nakşedip ateşe at. Atarken fülan kızı fülanın 
kalbini aşkım ve muhabbetimle şehvetimle yaktım dersin. Yazılacak tılsım ve 
azîmet budur
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Tefrik (ayırma)

Eğer bir erkekle kadın haram olarak birbirine yaklaşsalar bunları ayırmak için bu 
tılsımı yenecek bir şey üzerine yazıp erkeğe ve kadına yedir, birbirlerinden nefretle 
ayrılırlar. Eğer yedirmek mümkün olmasa (nahıs bir saatte) bakır levhaya yazıp 
levhayı suda yıkayıp o suyuda matlubların elbiselerine serpsen yine maksat hasıl 
olur. nefretle birbirnden ayrılırlar. Amma haram işte kullananlar çok belalara düçâr 
olur. tılsım budur
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Tılsımı Belkîs

Her kim Belkîs tılsımını altın veya pirinç veya bakır levhaya müşteri saatinde 
nakşedip taşısa bütün mahlûkât kendine itâat eder, herkim görse ona musahhar olur.
eğer bir kadın bu tılsımı yazıp götürse her gören o kadını beğenir, herkese şirin 
görünür her kes ona musahhar olup itâat eder. Bu tılsım süleyman a.s zamanında 
yazıldı, biz (tamtam hindi) dahî bunu bir çok defalar tecrûbe ettik. Tılsım budur
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İki helal arasında muhabbet ve aralarını sulh

Eğer birbirine helal olan kadın ve kocasının arasında muhabbet hasıl etmek istersen
ve aralarını sulh etmek istersen iyi bir saatte utârid merîh’e yakın olduğu vakitte gül
suyu ve zağferan ile bu tılsımı yazıp suyunu matlublara içir ve odalarının dört 
köşesine sudan birazını saç. Biiznillah araları sulh olur, birbirlerine muhabbet 
ederler. Tılsım budur

Baht açmak 

Eğer kimsenin sihir sebebi ile bahtı bağlansa veya tali-i bağlı olsa, 7 kuyu’dan su 
alıp 7 attar dükkanından kilap alıp su ile karıştırıp hasıl olan su ile Belkıs tılsımını 7
şişe üzerine yaz. Sonra şişeleri önüne koyup kıbleye dönüp Yasin’i şerifi 7 defa 
okuyup her okudukça bir şişeye üfle. Salı günü başlayıp her gün bir şişedeki su ile 
başını yıka. Yine Salı günü zağferan ile ahzab suresini ve belkıs tılsımını bir kağıda
matlubun ismi ile yazıp her gece yastığının altına koy. Belkıs tılsımını ve aşağıdaki 
tılsımı ayrıca 7 kağıda matlubun ismi ile zağferanla yazıp her gün kağıtlardan 
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birinin içine 7 tane karabiber tanesi koyup ateşte yak. Belkıs tılsımı geride yazıldı. 
Belkıs tılsımı le beraber yazılacak tılsım budur.

Muhabbet 

İki kişi arasında şiddetli muhabbet olması için bu iki tılsımdan birini bakır levha’ya
diğerini ham gümüş levha üzerine nakşet. Gümüş levha’yı keskin sirke içine bakır 
levha’yı da ateşe at. Levha ateşte yanmaya başlayınca matlubun kalbide senin 
muhabbetinle yanar. Gümüş levha’ya kendi ismini ve anne ismi bakır levhaya’da 
matlubun ismi ile anne ismini yazmalısın. Tılsm budur
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Kötülük için birleşenleri ayırma

Bu ayeti kerime ile isimleri bir ceviz üzerine yazıp içinde sirke olan bir 
şişe içine koyup bu şişeyi eski bir mezara göm. Matlubların ısımlerını ve 
anne isimlerinide yazmalısın. Yazılacak budur.
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Muhabbet ve aşık etme

Bu tılsımlardan her birini bir incir üzerine yazıp tek tek matluba yedirsen maksat 
hasıl olur. Yazılacak budur

Muhabbet ve matlub getirme

Bunları siyah tavuk yumurtasına yazıp ateşe yakın yere gömseler maksat hasıl olur.
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Matlub getirme

Bu tılsımı eski bir bez parçasına veya matlubun vucuduna değmiş olan bir elbise 
parçasına yazıp fitil gibi yapıp kandilde matlubun ismi ile yaksalar matlub çıkar 
gelir. Tılsımın altına matlubun isminide yazmalısın. Tılsım budur.

Haram üzere birleşenleri ayırma

Fil suresini aşağıdaki gibi ölü yıkanmış su ile bir kefen parçasına matlupların 
isimleri ile yazılıp matlupların yürüdükleri yola defnedilse derhal ayrılırlar. Yahut 
ölü yıkanmış su ile yazıp bu su’yu matluplara içirsen maksat yine derhal hasıl olur. 
Yahut ölü kefenine yazıp matlupların birleştiklere yere gömsen maksat yine hasıl 
olur. Yahut bakır levhaya matlupların isimleri ile yazıp eski bir kabre gömsen 
maksat yine hasıl olur.  Yazılacak budur
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Hacet

Eğer bir kimse’den hacet dilemek istesen veya bir kimse ile dostluk kurmak istesen 
bu tılsımları birini sağ diğerini sol eline yazıp ellerini yum, matlubun yanına girince
ellerini açıp hacetini dile, maksadın hasıl olur. Sağ avuca yazılacak budur

Sol avuca yazılacak budur
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Muhabbet ve aşk

Eğer insanlar arasında muhabbetli olmak istersen ve insanların seni sevmesini 
istersen bu murabbaı müşteri nahıslıktan uzak olduğu saatte yani şerefli bir saatinde
altın bir levha üzerine nakşedip daima üzerinde taşı. Maksadın hasıl olur. Murabba’
budur.

Muhabbet ve aşk
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eğer bir kimsenin kalbinde aşk ateşini yakmak istersen, yani kendine aşık
edip bi karar olmasını istersen, kamer tabiatı ateş olan bir burçta iken 
siyah bir tavuğun yumurtasına tılsımı yazıp ateşe yakın yere göm. 41 
tane’de karabiber alıp tek tek ateşe atıp her birini ateşe atarken bu 
azimetide 1 defa okursun. Amelin bitince aksadın hasıl olur. Tılsımın 
göğsünde yazan fülan ibni fülan yazan yere kendi isminle annenin ismini
yazmalısın. Tılsım budur

Okuyacak azimet budur

عزمت عليكم ي  معشر الجن والشياطينن ويا اصحاب السحر والوسواس الخناس من الجنة والناس من
جنود ابليس بحق هذه الرؤساء الجن والشياطين يا خناطف ويا ذوبعة ويا دنهش الدناهش ويا مستقر

نطقش عجلوا بحق ربعه وزوبعة ويا دنهش
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الدناهش ويا مستقر نطقش عجلوا بحق ابوا مرة ابليس وبحق وزهرة سيدوك ابن رسد راسول وبحق ربعه
وزوبعة وبحق هذه الكلم طش طش افزا افز بح بح عجلوا يا رؤساء الجن والشياطين هيجوا هيجان الشديد

هيج قلب ولسان وعيون وشهوة

فلن ابن فلنة عل عشق فلن ابن فلنة بطرفة العين فاالدموع والقلب باالجركة والليل بالحتراق والجد
بان فلن ابن فلنة لنوم ول قرار لها بالليل والنهار بحق شهوطش وشغونقاش وبلقافور والثعبان بالضب

ومطرود ومهركوش العجل ل ميته فانفعه اسرع بطرفة العين من برق لمع وبحق بمهطواش افيه اه اه اه
اندانه اه اه اه بحق خات سليمان ابن داوود اهيه بطرش الفياه هرهيه العجل العجل الساعة ا لساعة

Okunuşu

azzemtü aleyküm yâ ma’şeral cinni veşşeyâtîn veyâ ashâbussihri velvesvâsil 
hunnâs minel cinneti vennâs min cunûdi iblîs bihakki hâzihir ruusâil cinni 
veşşeyâtîn yâ hunâtif veyâ zub-a veyâ denheşid denâhiş veyâ mustakirri naktış 
accilû bihakki rubuahin ve zûbeatin veyâ denheşid denâhiş veyâ mustakarri naktış 
accilû bihakki ebû mürretü iblîs vebihakki ve zehretü seyyidûke ibni rüsdürâsûlü 
vebihakki rubuahin ve zûbe-a vebihakki hâzihil kelâm tışin tışin efzâ efezin bahin 
bahin accilû yâ ruusâil cinni veşşeyâtîn heyyicû heyecâniş şedîd heyyic kalbe 
velisâne ve uyûne ve şehvete (matlubun ismi –ibni- anasının ismi) alâ aşki (talibin 
ismi -ibni- talibin anasının ismi) bitarfetil ayni fiddumûi velkalbi bilcereketi 
velleyli bil-ihtirâki velceddi bid darbâni (matlubun ismi –ibni- anasının ismi) lâ 
nevme velâ karâra lehâ billeyli vennehâri bihakki şehvetaşin veşegûnekâşin 
vebelkâfûrin vessa’bân vematrûdin vemehrekûşin el-acel lâ meytehû fe-enfeahû 
esri’ bitarfetil ayni min berkin lâmi-in vebihakki bemehtevâşin âfîhin âhin âhin 
âhin endânehin âhin âhin âhin bihakki hâtemi süleymân ibni dâvûd âhîhin betraşin 
elfeyâhin herhîhin el-acel el-acel essâate essâate

Matlub getirme

Eğer matlubunu getirmek istersen matlubun ismi ile biray tuz alıp 7 defa bunu 
okuyup tuzu ateşe at, maksadın hasıl olur. Okuyacak budur
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قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحيىها الذى انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذى جعللكم من الشجر
الخضر نارا فاذا انتم منه توقدون

Kâle men yuhyil izâme vehiye ramîm kul yuhyî hellezî enşeehâ evvele merrah 
vehüve bikülli halkin alîm ellezî cealeleküm mineşşeceril ahdarinâran feizâ entüm 
minhü tûkidûn

Düşmanlık ve buğz

İki kişi arasında düşmanlık ve buğz koymak için bu tılsımı ve ayetleri yazıp eski bir
kabre veya matlupların yürüdüğü yola göm veya yazıp suyunu matluplara içirsen 
maksadın hasıl olur. Yazılacak budur
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Muhabbet ve aşk

Bu tılsımı gül suyu ile yazıp su ile bozup matluba içirsen matlup ile aranda çok 
muhabbet hasıl olur. Tılsım budur

Muhabbet ve aşk

Bu tılsımı bir kağıda veya matlubun vucuduna değmiş bir elbise parçasına yazıp 
sonra bir kandilde yaksan maksadın hasıl olur. Tılsım budur
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Muhabbet ve aşk

Bu tılsımı bakır levhaya nakşedip ateşe yakın yere gömsen maksadın hasıl olur. (bu
tılsımların hepsinin altına matlubun ismi ile anne ismi yazılmalıdır ve levha eline 
alınırken ve nakşedilirken matlubun ismi zikredilerek falan kızı falanı celbetmek 
niyetizle’ diyerek niyet edilir). Tılsım budur

Dil bağlamak

İmam Sekkâki buyurdu! Eğer yeryüzündeki bütün mahlukatın dilini senden yana 
bağlamak istersen yani hiç kimsenin senin hakkında kötü konuşmamasını dilersen 
ve herkes katında sözünün geçerli olmasını dilersen, bu tılsımı iyi bir saatte altın 
levhaya yazıp daima üzerinde taşısan ve yatarkende yastığının altına koysan 
maksadın hasıl olur. Bu tılsım Yunan hükema’sından nakil olunmuş ve 120 kitapta 
yazılmıştır. İmam Sekkâki dahi bunun önemine binaen kendi kitabında zikretmiş ve
cahillerin eline verilmemesi için tembihte bulunmuştur. Tılsım budur
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Hayır kapılarını açmak

Eğer bir kimse işlerinin tersliğinden ve hayır kapılarının kapanmasından şikayetçi 
olsa bu hatemi şerifi iyi bir saatte bakır veya pirinç bir levhaya nakşedip üzerinde 
taşısa hayır kapıları açılır, rızkı genişler ve işleri yoluna girer. Her zaman huzurlu 
ve mutlu olur. Hatemi şerif budur 
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Muhabbet ve dil bağlama

Bu tılsımı şerifi iyi bir saatte yarısı altın yarısı gümüş bir levha üzerine veya pirinç 
bir levha üzerine nakşedip daima yanında taşısan ve ve levhayı gül suyu ile yıkayıp
o su ilede yüzünü yıkasan her kim seni görse muhabbet hasıl olur ve sana karşı kötü
söz söylemeye güç yetiremez. Tılsım budur.
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Matlub getirme
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Bu tılsımı 4 adet kağıda yazıp birini havaya as, diğerini suya bırak, diğerini toprağa
göm ve birinide ateşe yakın yere göm. (amma ateş kağıdı yakmamalıdır sadece 
sıcaklığı tesir etsin yeter). Maksadın hasıl olur. Tılsım budur

Şer üzere birleşenleri ayırma

Hiç su değmemiş kil alıp bundan 7 tane levha yap, hepsinin üzerine Tebbet suresini
tersinden aşağıdaki gibi yaz. Birini matlubun evine göm. Diğer altı tanesini dövüp 
ufalayıp matlubun evinin etrafına serp. En iyisi bu ameli arabi ayın son Salı gecesi 
yapmaktır. Bu amel sadece hak eden zalim kişiye zapılmalıdır. Yazılacak budur
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Matlub getirme

Bu tılsımı koyun ciğerine yazıp 41 tanede karabiberle beraber ateşte yak. Ciğer 
ateşte yanarken 41 tane daha karabiber alıp her birinin üzerine 1 defa Nas suresi 
okuyup ateşe at, maksat hasıl olur. Yazılacak budur
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Okuyacak budur
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 ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس٢ بمحبة ١قل اعوذ برب الناس احضروا 
 فى صدور الناس من الجنة والناس٢ على محبة وعشق ١احضروا 

Okunuşu

Kul eûzü birabbinnâs uhdurû 1 bimuhabbeti 2 melikinnâs ilâhinnâs min şerril 
vesvâsil hannâs ellezî yüvesvisü uhdurû 1 alâ muhabbeti ve aşki 2 fî sudûrinnâs 
minel cinneti vennâs

Ayırma

Bu tılsımı beyaz keten beze yazıp kandilde yaksan zulüm üzere birleşen kişiler 
birbirinden ayrılır.tılsımın sonuna matlubların isimlerini yazmalısın. Tılsım budur

Bağlı çözmek

Eğer bir erkek bağlı olsa bu tılsımı Perşembe günü 7 tane boncuk üzerine yazıp 
kendide taşısa bağı çözülür. Yazılacak budur
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Dil bağlama

Eğer bütün mahlukatın dilini bağlamak ve senin hakkında kötü konuşmalarını 
önlemek istersen bunu altın bir levhaya yazıp üzerinde taşı, yazılacak budur

Veya bu ayeti kerimeyi gümüş levhaya yazıp taşısan yine bütün insanların dilleri 
bağlanır. Yazılacak budur

انا جعلنا فى اعناقهم اغلل فهي الى الذقان فهم مقمحون
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Muhabbet ve matlup getirme

Eğer bir kimsenin seni şiddetli şekilde sevmesini istersen ve sana boyun eğmesini 
istersen 6 tane eski bez parçasına veya 6 kağıda bu tılsımları yazıp fitil gibi yap, 3 
gün ve 3 gece 2 şer tanesini yasemin yağı ile kandilde yak. Bu tılsım hindistan  
kütüphanesindeki kitaplarda dahi yazılmış ve bu şekilde amel edilmesi 
söylenmiştir. Bu tılsımlarla beraber eğer Tılsımı süleymani’de yazılıp yakılırsa çok 
daha tesirli olur.

Birinci tılsım budur

İkinci tılsım budur
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Üçüncü tılsım budur
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Dördüncü tılsım
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Beşinci tılsım budur
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Altıncı tılsım budur
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Matlup getirme muhabbet

Eğer bir kimseyi mubbetle kendine getirmek, celbetmek istersen ve isteklerini 
yerine getirmesini istersen bu tılsımı bez parçasına yazıp bir çömleğe koyup içinede
biraz su koyup çömleği ateş üzerine koy. Su kaynadıkça matlubunda kalbi 
muhabbetle yanar ve celb olunur. Tılsım budur
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Muhabbet ve aşk

Eğer bir kimseyi kendine aşık etmek veya bütün halkın sana itaat etmesini istersen 
bakır bir levhaya bu tılsımı nakşet. Matlubun ismi ile anne ismi ve kendi ismini ve 
anne isminide tılsımın altına nakşet. Sonra levhayı rutubetli bir yere defnedip 
üzerine ağır taş koy. Veya bu tılsım şöylede yapılır, 6 tane sarı kağıda yukarda 
geçtiği gibi yazıp birini hava’ya as, birini suya bırak, birini bir dağ’da toprağa göm,
birini birinide su ile yıkayıp suyunu matluba içir. Ancak bu amel Çarşamba günü 
yapılmalıdır. Acayip tesirlidir. İmam Muhammed sekkâkî buyurdu ki! Sakın ola ki!
Bu tılsımı cahil kimselerin ve fasık kimselerin eline vermeyesin ki! Haram işlerde 
kullanırlar. Sen dahi günah işlemiş olursun. Tılsım budur

41



42



Matlup getirme ve muhabbet

Eğer bir kimseyi uzaktan muhabbetle kendine getirmek istersen bu tılsımı 
kullanılmamış bir at nalına matlubun ismi anne ismi ve senin ismin ve anne isminle
nakşet. Nakşederken kamer tabiatı ateş olan bir burçta olmalıdır. Sonra tılsımın 
yarısını hayvani yağ ile yağlayıp diğer yarısını bal’a batırıp ateşe at. Bu ameli arabi 
ayın ilk Çarşamba günü yapmalısın. Çok tesirli bir ameldir. Tılsım budur
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Veya şartlar ile bu tılsım yuvarlak veya dikdörtgen bir levhaya nakşedilse sonra 
ateşe bırakılsa yine maksad hasıl olur, en alta matlubun ismi anne ismi ve senin 
isminle anne ismini yaz. Çok tesirli bir tılsımdır. Tılsım budur
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Muhabbet

Eğer bir kimsenin seni çok şiddetli bir şekilde sevmesini istersen bu tılsımı bakır 
bir levhaya veya demir levhaya matlubun ismi anne ismi ve senin isminle anne 
isminide nakşedip ateşe at. Çok tesirli bir tılsımdır. Tılsım budur

Muhabbet

Eğer bir kimsenin seni şiddetle sevmesini istersen, matlup ile talip’in saçlarından 
iki kıl alıp muhabbet niyetiyle yasin suresini 1 defa oku. Amma her mübin’e 
gelince saçları bir kere birbirine düğümle. Okuma işi bitince 7 düğüm atmış 
olursun. Sonra kılı alıp bir yengeç’in ayağına bağlayıp yengeci denize bırak, 
maksadın hasıl olur.

Muhabbet
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Bu tılsımı Çarşamba günü müşteri saatinde bakır levha’ya nakşedip levhayı 1 saat 
gül suyunda beklettikten sonra ateşe at. Matlup celp olunur. Tılsım budur

Bağlı çözmek

Senenin ilk ayının ilk Cuma günü siyah tavuğun 7 yumurtasına bu tılsımdan her 
birini bir yumurtaya yazıp ateşe at, ateşte piştikten sonra bağlı olan kişi yumurtaları
yese bağı çözülür. Tılsımlar budur

Bağlı çözmek

Bunu siyah tavuğun yumurtasına yazıp ateşe at, pişince bağlı olan kişi yese bağı 
çözülür. Yazılacak budur
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Bağlı çözmek

Siyah tavuk yumurtasına bunu yazıp ateşe göm, pişince bağlı olan kişi yese bağı 
açılır. Yazılacak budur

Matlup getirme

Sarı kağıda bu tılsımı yazıp bir serçenin ayağına bağlasan matlup celp olunur. 
Tılsım budur
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Matlup getirme

Eğer matlubunu ayağına getirmek istersen, bu tılsımı beze yazıp fitil gibi yapıp 3 
gece tatlı badem yağı ile kandilde yak. Maksat hasıl olur. Yazılacak tılsım budur

Baht açma

Eğer bir kimsenin bahtı kapalı olsa, bu tılsımı 41 tane kağıda gün doğarken yazıp 
evinin kapısının üstüne koyup her gelip geçtikçe kağıdın altından geçerse bu 
şekilde bahtı açılır. Tılsım budur
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Matlup getirme muhabbet

İmamı Sekkaki derki! Dünyada bundan daha kuvvetli tılsım yoktur. Bu tılsım bir 
çok defa denendi ve hep rast geldi. eğer bunu yapmak istersen bakır bir levhaya 
nakşedip ateşe yakın yere gömsen maksadın hasıl olur. Matlubun kalbi ateş gibi 
senin muhabbetinden yanar. Gelmezse helak olur. (kamer tabiatı ateş olan burçta 
iken yazılır) Tılsım budur
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Muhabbet

Eğer bir kimseyi şiddetli bir muhabbetle kendine bağlamak istersen bu tılsımları 9 
kağıda yazıp her birinin içine bir siyah biber koyup ateşe at. Maksat hsıl olur. 
Tılsım budur
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Her birini ateşe attıktan sonra 1 kerede böyle söylersin: falan kızı falanın kalbini 
kendi muhabbetim ve aşkım ve hevesim ile yaktım.

Muhabbet 

Bu tılsımı bir kuzu derisine veya su değmemiş kil üzerine yazıp ateşe yakın yere 
gömsen matlubun kalbinde sana karşı muhabbet hasıl olur. Tılsımın en altına 
matlubun ismi anne ismi ve senin isminle anne ismini yaz. Tılsım budur

Matlup getirme ve muhabbet

Eğer bir kimsenin seni şiddetli sevmesini veya matlubunu kendine getirmek 
istersen 7 tane kağıda bu 7 tılsımı yaz. Her birinin içinede 7 tane karabiber koyup 
ateşe at. Veya bu tılsımları 7 şişe üzerine yazıp şişeleri ateşe bıraksan maksat yine 
hasıl olur. Tılsım ateşe atılınca tesiri hemen meydana gelir. Tılsımlar budur
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Pazar günü yazılacak budur

Pazartesi yazılacak budur

Salı yazılacak budur
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Çarşamba günü yazılacak budur

Perşembe yazılacak budur
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Cuma yazılacak budur
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Cumartesi yazılacak budur

Matlup getirme ve muhabbet

Bu tılsımı bir kağıda yazıp altına matlubun ismi anne ismi talibin ismi ve anne 
isminide yazıp bir serçe’nin ayağına bağlayıp matlubun evi tarafına uçursan matlup
celp olunur. Yahud yazıp bir yengecin ayağına bağlayıp kıble tarafına suya 
bıraksan maksat yine hasıl olur. Tılsım budur
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Matlup getirme

Bu tılsımı deliksiz bir nal’a nakşedip altınada talip ve matlubun isimleri ve anne 
isimlerini nakşedip ateşe göm ve bunu 59 defa oku. Matlup celp olur muhabbetle 
sana gelir. Tılsım budur
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59 defa okuyacak budur

Bihakki inkânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn 
essâate essâate essâate

Muhabbet 

Perşembe veya Cuma veya Cumartesi günü kamer tabiatı ateş olan bir burçta iken 
yani hamel veya kavs veya esed burcunda iken bu tılsımı tavuk yumustasına yazıp 
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ateşe gömsen matlup ile aranda muhabbet hasıl olur. Tılsımın altına matlubun ismi 
anne ismi talibin ismi ve anne ismini yaz. Tılsım budur

Ayırma ve buğz

Eğer bir kimsenin yüzünü herkese veya başka bir kimseye çok çirkin göstermek 
siyah göstermek istersen ve herkesin ondan uzaklaşmasını istersen, bu tılsımı 
kamer tabiatı toprak olan bir burçta iken 41 tane bakır levha’ya matlubun ismi anne
ismi ile nakşet. Sonra matlubun ismi ile matlubun niyetine levha’dan birini eski bir 
mezara göm. Diğer 40 levha’yı bir su kuyusuna at. Atarken bunu söylersin

(sevedtü vechü fülane binti fülane binazari cemîil halâiki min veledi âdemin ve 
havvâe bihakki ve elkaynâ beynehümül adâvete vel’bagdâe ilâ yevmil kıyâmeti)

Maksadın hasıl olur. Tılsım budur
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Şehveti bağlama

Haram işleyen bir kişinin şehvet gücünü bağlamak ve hiç bir kadına yaklaşamaması
için, bu tılsımı 3 tane levha’ya nakşet. Biri bakır levha ki! Merih saatinde nakşet. 
Diğeri pirinç levha ki! Zuhal saatinde nakşet. Biri altın levha ki! Utarid saatinde 
nakşet. Cumartesi günü güneş doğarken bakır levhayı alıp üzerine süleyman 
azimetini oku, sonra pirinç levha’yı alıp üzerine şeytânî azimetini oku, sonra altın 
levha’yı alıp üzerine rahmânî azimetini oku. Sonra ya Çarşamba günü yada 
Perşembe günü altın levhayı alıp bir su kuyusuna at. Amma kuyuya atmadan evvel 
bir defa daha rahmânî azîmeti oku. Sonra pirinç levhayı alıp üzerine tekrar şeytani 
azimetini okuyup sonundada bunu (akadtü şehvete fülan bin fülan alâ cemîi’n nisâi 
ve benâtil âlemi bihakki lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn) 
okuyup bir dağ tepesine gömüp üzerine büyük bir taş koy. Sonra bakır levha’yı alıp
matlubun elbisesinden bir parçaya sarıp üzerine süleyman azimetini okuyup 
sonunda bunu (akadtü şehvete fülan bin fülan alâ cemîi benâti havvâe gayri (bu 
makamda eğer erkeğin şehvetini bir kişiye karşı bağlamamak istiyorsan burda onu 
istisna edebilirsin, kadının adı ve anne adını söyle) okuyup sonra levhayı eski bir 
mezara göm. Hemen o vakitte matlubun şehveti kesilir. Bir daha dünya’nın en 
güzelleride gelse asla suratlarına bakmaz. Tılsımların altına matlubun ismi 
yazılmalıdır. Eğer o gece yanına bir kimse gelirse korkmana gerek yoktur, o kişi 
Leykûreş isminde bu tılsımın müvekkilidir. Sana zarar vermez. Eğer bu tılsımı hak 
etmeyen birine yaparsan belaya ve lanete uğrarsın. Tılsım budur
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Muhabbet ve aşk

Bu tılsımı 7 ayrı renkte 7 kağıda yazıp her gün birini ateşte yaksan matlup ile 
aranda muhabbet hasıl olur. Tılsım budur

Dil bağlama

Eğer hasedçilerin dillerini bağlamak istersen veya matlubundan bir şey dileyecek 
olsan bu tılsımı gümüş levha’ya nakşedip üzerinde taşısan bütün hasedçilerin dilleri
bağlanır, matlubunda hacetini verir. Lakin bu tılsımın vakti vardır, o yüzden geride 
geçen cedvellere bakıp öyle yaz. Tılsım budur
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Celp ve muhabbet

Eğer bir kimseyi uzaktan kendine muhabbetle celbetmek istersen, bu tılsımı bir 
koyun derisine yazıp ateşe at, veya kil üzerine yazıp ateşe at, veya bir bez parçasına
yazıp fitil gibi yapıp kandil’de akşamleyin yaksan maksadın yine hasıl olur. Veya 
bir kağıda yazıp içine 41 tane karabiber koyup ateşte yaksan maksadın yine hasıl 
olur. Bunun daha bir çok faidesi ve kullanma şekli vardır, lakin biz bu kadarla kısa 
tuttuk. Tılsım budur
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Şifâ için

Doktorların dahi çare bulamadığı hastalıkların için, bu vefki şerifi yeşil bir kağıda 
yazıp gül suyu ile yazıyı bozup suyu içse biiznillah şifa bulur. Eğer bu vefki şerifi 
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gümüş levhaya nakşedip daima üzerinde taşısan biiznillah bütün belalardan 
kazalardan hastalıklardan korunursun. Vefki şerif budur

Matlup getirme ve muhabbet

Eğer bir kimseyi muhabbetle kendine celbetmek istersen, bu tılsımı pirinç bir 
levha’ya müşteri saatinde (yani kamer tabiatı ateş olan bir burcun son saatinde 
iken) nakşet. Levhanın ortasınada tailibin ismi ile anne ismi ve matlubun ismi ile 
anne isminide nakşet. Sonra iyi bir saatte levha’yı ateşe at. Eğer matlup hapiste olsa
bile çıkar gelir. Tılsım budur
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Matlup getirme ve muhabbet

Bu tılsımı deliksiz bir nal’a utarid saatinde (yani kamer utarid burcunun yarısında 
ve nahıslıktan uzak olduğu anda) nakşedip ateşe koysan ve ateşe atarken bunu 
okusan matlup muhabbetle sana celp olunur. 

Okuyacak budur
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عزمت عليكم يا اصحاب السحر والوسواسين ويامعشر الجن والشياطين هيجوا بهيجان الشديد المهيج قلب
 بحق كاكائيل بحق٢ على محبة وعشق وهوس ووسوسة واطاعة وقبول قول 1ولسان وعيون وشهوة 

 جبرائيل وبحق اسرافيل وعزرائيل وميكائيل

Azzemtü aleyküm yâ ashâbessihri vel’vesvâsîn ve yâ ma’şeral cinni veşşeyâtîn 
heyyicû biheyecân’işşedîd elmüheyyic kalbe ve lisâne ve uyûne ve şehvete 
(matlubun adı ve anne adı) alâ muhabbeti ve aşki ve hevesi ve vesveseti ve itâati ve
kabûli kavle (talibin adı ve anne adı) bihakki kâkâîl bihakki cebrâîl ve bihakki 
isrâfîl ve azrâîl ve mîkâîl. 

Tılsım budur
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Celp ve muhabbet

Eğer bir kimseyi muhabbetle kendine celbetmek ve kendine musahhar etmek 
istersen, bu iki tılsımı iki bakır levhaya zöhre utarid’e muttasıl olduğu şems 
saatinde nakşet. Talip ve matlubun isimleri ve anne isimlerinide nakşet. Sonra 7 
renkli bir ibrişim ile bu levhaları bir odada as. Levhaların üzerine yasini mağribi’yi 
okuyup sonundada bunu (Ataftü kalbe ve lisâne ve rûha akle fülâne binti fülâne alâ 
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muhabbeti ve aşkı fülan bin fülan bihakki sûreti yâsîn’ül mubâreketi ve kâf hâ yâ 
ayn sâd) oku. Sonrasında Belkıs azîmetini okursun (azimeti okurken gerekli 
yerlerde talip ve matlubun isimlerinide zikredersin) okuma işi bitince erkek suretli 
tılsımı ateşe bırak kadın suretli olan tılsımıda bir kuyuya veya bir su kanalına bırak.
Maksat hasıl olur, matlup celp olunur. Bu amel tecrübe olunmuştur. Maksat hasıl 
olduktan sonra tılsımı ateşten çıkarmalısın. 

Erkek suretindeki tılsım budur

70



71



Kadın suretindeki tılsım budur
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Eşya satmak

Bir kimsenin malı mülkü evi veya eşyası satılmasa, bu tılsımı pirinç veya gümüş 
levhaya nakşedip satılması istenilen şeyin olduğu mekana as veya göm. Gömdükten
sonrada (uhdurû fî hâzihil mekân bihakki cebrâîl) dersin. Sonra yine aynı tılsımı 7 
tane sarı kağıda yazıp hergün o mekanda birini yakıp tütsü edersin. Kağıt yanarken 
sen yine (uhdurû fî hâzihil mekân bihakki cebrâîl) dersin. Tılsım budur
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Celp ve muhabbet

Eğer bir kimseyi muhabbetle kendine celp etmek istersen, 7 tane sarı kağıt alıp bu 
tılsımı kağıtlara yaz. Sonra aynı tılsımı pirinç veya bakır levha’ya nakşet. (tabi 
matlubun ismi ve anne isimleri talibin ismi ve anne isminide nakşetmelisin) bu 
ameli yani nakşetmeyi iyi bir saatte yapmalısın, yani güneş müşteri’ye muttasıl 
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olduğu vakitte yaparsın. Saat cedveline bakıp saatı bul. Sonra tılsımı bir koyun 
ciğerine yazıp daha önce tılsımı yazdığın 7 kağıttan birine sarıp ateşe at. 2. Kağıdı 
suya at. 3. Kağıdı rüzgara as. 4. Kağıdı ormana göm. 5. Kağıdı ateşe at. 6. Kağıdı 
temiz su kuyusuna at. 7. Kağıdı matlubun yolu üzerine defnet. Sonra tılsımı 
nakşettiğin bakır veya pirinç levha’yı 7 renkli bir ibrişim ile kendi odana as. 7 gün 
sonra 7 tane karabiber 7 tane koyun ciğeri biraz sirke ve gül suyu ve birazda temiz 
alıp hepsini karıştır. 3 gün öylece dursun. 3 gün boyunca yukarda yazdığımız en 
son azimeti her gün okursun. 3 gün tamam olunca tılsımı ve içerisinde ciğer v.s. 
olan karışımı toprağa gömersin. Maksadın hasıl olur. Tılsım budur
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Muhabbet 

Eğer bütün halkın nazarında muhabbetli olmak istersen, herkesin seni sevmesini 
istersen, herkesin senle dost olmasını istersen ve isteklerini yerine getirmelerini 
istersen, bu tılsımı müşteri saatinde veya Cuma günü evvel saatte veya öğlene 
yakın vakitte veya Salı günü öğlen vaktinde veya Pazartesi günü ikindi vaktinde 
altından iki levha’ya nakşet. Matlubun ismi ile veya bütün mahlukatın ismi ile 
nakşet. Levha’dab birini sen taşı, diğerini kimsenin uğramadığı derin bir kuyuya at.
Atarken bunu söyle (Yâ hüseyin bin rûh yâ osman bin saîd yâ sâhibüzzamân ) 
sonra bunu (bihakki hâzihil âyeti ve cealnâ min beyni eydîhim sedden vemin 
halfihim sedden feagşeynâhüm fehüm lâ yubsirûn) oku. Maksadın hasıl olur. 
Tılsım budur
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Celp muhabbet ve aşk
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Eğer bir kimseyi muhabbet ve aşkla kendine celbetmek ve bütün emirlerine itaat 
etmesini istersen bunun ile amel et. Bunda hiç şüphe yoktur ve mücerreptir. 7 tane 
altın levha alıp hepsinin üzerine iyi bir saatte her levha üzerine tek tek 1 defa 
süleyman azimetini oku. Sonra müşteri saati ki! Nahıslıktan tamamen uzak olması 
lazım, işte bu saatte levha’ların üzerine tek tek aşağıdaki tılsımı kıbleye dönerek 
nakşet. Nakşetme anında iskenderânî buhuru yakarsın. İskenderânî buhuru yani 71 
tane hint bitkisi buhur edersin. Sonra 2 gece boyunca bu levhalardan birini bu hint 
bitkisi ve gül suyu karışımı içinde bırak. 2 gün sonra tılsımı alıp ateşe bırak. Diğer 
6 levhayı 6 derin kuyuya bırak. Her birini bırakırken bunu (Yâ hüseyin bin rûh yâ 
sâhibüzzamân) dersin. Eğer Çarşamba gününe kadar maksat hasıl olmassa ateşe 
attığın levhayı ateşten çıkarıp levhanın arka tarafına ateş meliklerinin isimlerini 
nakşedip tekrar ateşe göm. Tılsımla birlikte beyaz saç kılı’da ateşe atarsın. Bu defa 
mutlaka maksadın hasıl olur. Tılsım budur
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Dil bağlama

Eğer mahlukatın dilini senden yana bağlamak istersen, bunları altın bir levhaya 
veya pirinç levhaya veya bir kağıda yazıp üzerinde taşısan maksadın hasıl olur. 
Yazılacak budur
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بسم ا الرحمن الرحيم ل اله ال ا من الرض الى السماء ل اله ال ا من السماء الى العرش ل اله ال ا
من العرش الى الكرسي ل اله ال ا من الكرسى الى اللوح ل اله ال ا من اللوح الى القلم ل اله ال ا من

القلم الى نور رب العالمين ل اله ال ا محمد رسول ا عقدت السنة العداء والحساد وخصماء الليل
والنهار وعقدت السنة جميع ولد ادم وبنات حواء بحق صاحب هذا الهيكل بحق ل اله ال ا محمد رسول
ا عقدت لسان وعين وثلثمئة وستة عروق بنى ادم وبنات حواء على صاحب هذا الهيكل عقدت عقدت
عقدت لسان العداء من الولين والخرين بحق وراة موسى وانجيل عيسى وزبور داوود وصحف ابراهيم
وفرقان محمد المصطفى عقدت بحق السنة الف وستمئة وست ايات كلم ا عقدت عين واذن ويد ورجل
اهل السوء عقدت بحق المئة واربع عشرة سورة من كلم ا عقدت بحق حروف التهجى ا ب ت ث ج ح خ
د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ل ى عقدت بحق الثنا عشر شهرا وثلثين يوم الشهر

وليالى وايام السبوع والربع وعشرين ساعة لليوم بحق الثنا عشر برجا الحمل الثور والجوزىء
والسرطان والسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت عقدت بحق الكواكب

السبعة السيارة زحل والمريخ والمشترى والشمس والزهرة وعطارد والرض عقدت بحق العرش والكرسى
واللوح والقلم والصراط والجنة والنار عقدت السنة السوء بحق الكعبة وزمزم والحجر السود ومقام

ابراهيم والركن الحرام والمروة والصفا ومنى وجبل ابو قبيس والمسجد القصى والمدينة وكربلء والنجف
ومشهد المام الرضا وبحق خاتم سليمان بن داوود عليه السلم وبحق السم العظيم والكلم القديم بحق ل
اله ال ا محمد رسول ا وعقدت بحق محمد رسول ا بحق على بن ابى طالب وبحق وجعلنا من بين

ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فااغشيناهم فهم ل يبصرون صم بكم عمى فهم ل يبصرون فهم ل يرجعون بحق
ختم ا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عقدت لسان بنى ادم وبنات
حواء على صاحب الهيكل وبحق هذه الية وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فااغشيناهم فهم ل
يبصرون وبحق وتبارك ا احسن الخالقين عقدت السنة جميع اهل السوء والحساد والمفسدين والسحرة

بحق ل اله ال ا محمد رسول ا

Muhabbet

Eğer bütün mahlukat yanında sevgili olmak muhabbetli olmak istersen veya 
evlenmek istesen bu ayeti kerimeyi siyah tavuk kanı ile yazıp üzerinde taşı. 
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Maksadın hasıl olur. (Uyarı: Kan dinen necis olduğundan kan ile ayeti kerimeyi 
yazmak insanı dinden çıkarır) ayet budur

والقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى اذ تمشى اختك فتقول هل اذ لكم من يكفله فرجعناك الى امك كى
    تقر عينها ول تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

Celp ve muhabbet

On iki tane sarı kağıda bu tılsımı yazıp her gün 3 tanesini ateşte yaksan matlup 
serian celp olunur. Tılsım budur

Celp 

Bu tılsımı 4 kağıda yazıp 4 tane soğan içine koyup soğanları ateşe atsan matlup 
celp olunur. Tılsımın altına matlubun ismi ve anne ismini ve kendi isminle anne 
ismini yaz. Tılsım budur
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Celp 

Eğer bir kimseyi celbetmek istersen bu tılsımı siyah tavuk yumurtasına yazıp ateşe 
bırak. 3 gün ateşte dursun. Maksadın hasıl olur. Tılsım budur
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Eşya satmak

Eğer bir eşyayı veya evi veya arsayı satmak istersen, bu tılsımı bir parça keten beze
yaz veya halis bakır levhaya nakşedip satmak istediğin meta’ın bulunduğu yere 
göm. Maksadın mutlaka hasıl olur tılsım budur
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Celp

Eğer matlubunu celp etmek istersen deliksiz bir nal’a bu tılsımı nakşedip ateşe 
atsan maksadın hasıl olur. Tılsımın altına matlubun adı ile anne adınıda nakşet. 
Tılsım budur
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Celp 

İster uzakta olsun ister yakında olsun eğer matlubu muhabbetle kendine celbetmek 
istersen, bu tılsımı yuvarlak bir demire nakşedip ateşe defnet. Matlup gelince 
tılsımı ateşten çıkarırsın, aksi halde deli olur. Tılsıma matlubun ismini ve anne 
ismini senin isminle anne isminide nakşet. Tılsım budur

87



Tılsım ateşte yanarken 70 defa sende bunu okumalısın

بسم ا الرحمن الرحيم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد  هو ا الذي ل إله إل هو عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم  هو ا الذي ل إله إل هو الملك القدوس السلم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان ا عما يشركون هو اللـه الخالق البارئ المصور له السماء الحسنى يسبح له ما في السماوات

والرض وهو العزيز الحكيم

Bismillâhirrahmânirrahîm biizni rabbihim ilâ sırâtil azîzil hamîd hüvallâhüllezî lâ 
ilâhe illâ hû âlimül gaybi veşşehâdeh hüverrahmçanurrahîm hüvallâhüllezî lâ ilâhe 
illâ hû elmelikül kuddûssusselâmul mü/minül müheyminül azîzül cebbârul 
mütekebbir sübhânallâhi ammâ yuşrikûn hüvallâhül hâlikul bâriul musavviru lehül 
esmâül hüsnâ yüsebbihu lehû mâ fissemâvâti vel’ard vehüvel azîzül hakîm
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Celp

Bu tılsımı deliksiz bir nal’a nakşedip ateşe gömsen matlub muhabbetle sana gelir. 
Veya kağıda yazıp kağıdın içine 7 tane karabiber koyup ateşe atsan maksadın yine 
hasıl olur. Tılsım budur

Rızık açma
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Eğer rızık genişliği istersen bu vefki şerifi gümüş bir levha’ya nakşedip daima 
üzerinde taşı. Biiznillah rızkın gün geçtikçe çoğalır. Her arabî ayın ilk günüde bu 
Vefki şerife bakmalısın. Vefk budur

İşleri açmak

Bir kimsenin işi gücü bağlansa veya işleri yolunda gitmese veya rızkı dar olsa bunu
altın bir levhaya nakşedip üzerinde taşısa biiznillah işleri yoluna girer, kimseye 
muhtaç olmaz, rızkı genişler. Yazılacak budur

يا مستطيع
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İşleri açmak

Eğer rızkın dar olsa veya işlerin yolunda gitmese bu vefki şerifi altın bir levha’ya 
nakşedip daima üzerinde taşısan biiznillah rızkın gün geçtükçe çoğalır ve işlerin 
yoluna girer ve insanlar katında muhabbetli olursun. Vefki şerif budur

Tefrik

Eğer zulüm üzere birleşen bir cemaatı veya iki kişiyi birbirinden ayırmak istersen, 
bu tılsımı ve ayeti ölü yıkanmış su ile veya kuyu suyu ile yazıp eski bir kabre göm 
veya matlubların toplandıkları eve göm. Hemen birbirleri ile kavga edip düşman 
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olarak ayrılırlar.(Uyarı ayeti kerimeyi necis ölü suyu ile yıkamak küfürdür) 
Yazılacak budur 

Muhabbet ve ülfet

Bir balmumu alıp herhangi bir arabi ayın ilk Cuma günü güneş doğarken bunları 
balmumuna yaz. Sonra bal mumunu Salı günü güneş doğarken matlubun yolu 
üzerine defnet. Tılsım budur
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Dil bağlama

Garip ve acayip ilimler üstazı Şeyh Muhammed Sekkakî buyurur ki! Eğer bir kimse
evvela belînas hakîm’in saat cedveline bakıp doğru saatte bunları 14 miskal bir 
bakır levhaya nakşedip hint buhurları ile buhurlasa ve üzerinde taşısa bir çok 
faidesi vardır. Mesela düşmanların ve hasedçilerin dilleri bağlanır, insanlar katında 
aziz ve muhabbetli ve muhterem olur, herkes katında dileği makbul olur. 
Nakşedilecek budur
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Dil bağlama

Eğer bütün mahlukatın dilini sana karşı bağlamak istersen bu duâyı yazıp 
taşımalıdır. Budur

İşleri açmak ve nusret

Eğer bu vefki altın veya pirinç levhaya müşteri nahıslıktan uzak olduğu iyi bir 
saatte nakşedip daima üzerinde taşısan biiznillah işlerin yoluna girer rızkın gün 
geçtikçe artar. Vefk budur
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Çocuk olması için

Haberde vârid oldu ve bize ulaştı ki! Bir kimse bunu yazıp sol koluna bağlayıp 
hanımı ile cima etse biiznillah hanımı gebe kalır. Yazılacak budur
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Çocuk olması için

Altın bir levha’ya veya bakır bir levha’ya bunu nakşedip cima anında kadın 
levha’yı sırtına koysa, sonra ilk Cuma günü derin bir kuyuya atsalar biiznillah 
kadın gebe kalır. Nakşedilecek budur

Çocuk olması için

Haberde bize ulaştı ki! Eğer bir kimse bunu bir altın ve birde pirinç levha’ya 
nakşedip pirinç levha’yı herhangi bir arabi ayın ilk Cuma gecesi derin bir kuyu’ya 
at. Atarken bunu (yâ sâhibüzzamân bifermânı rabbül izzeti) dersin. Bu tılsımı 
nakşetme zamanı Şems utarid’e yakınlaştığı vakittidir. Muhammed erdebili der ki! 
Yaşım 55 olmuş idi, bir gece rüyam’da bu kelimeleri yatağımda gördüm. Kalktım 
ve bu ameli işledim Allahü teala’nın izni ile çocuk sahibi oldum. Nakşedilecek 
kelimeler bunlardır
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Nezle için

Hasta olan kişinin boyu kadar bir baston alıp bastonun başını del. Sağ tarafına
ميكائيل جبرائيل    sol tarafına عزرائيل اسرافيل yaz. Sonra fatihâ suresini okuyup ardından 

bu duâyı okuyup bastonun tepesindeki deliği kapayıp bastonu 7 renkli bir ibrişimle 
ya mutfağa yada karanlık bir odaya as. Okuyacak budur
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Bismillâhirrahmânirrahîm emmânemûşin yekâşin şinâtirin ekyûşin elvâhan 
kamernâhü innehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahîm ellâ ta’lû 
aleyye ve/tûnî müslimîn ecib yâ cebrâîl ente ve huddâmuke minerrûhâniyyâti 
allâhümme salli alâ muhammedin ve âli muhammedin ve bihakki yâ hayyu yâ 
kayyûm ve âhiyyen şerâhiyyen birahmetike yâ erhamerrâhimîn  

Nezle için

Bu kelimeyi bir kağıda yazıp kağıdı bir tahta’ya yapıştırıp her gün bir çivi alıp mim
kaf tı ve ayn harflerinin boş olan gözlerine çiviyi çak. Biiznillah sıhhat bulursun. 
Yazılacak budur 

مقطع

Muhabbet ve bağlı çözme

Bu tılsımı altın bir levhaya nakşedip üzerinde taşısan bütün insanlar katında 
muhabbetli olursun. Eğer bakır levhaya nakşedip taşısan düşmanların dilleri 
bağları. Eğer altın levha’yı biraz helvaya batırıp sonra helvayı matlubuna yedirsen 
matlup sana muhabbet gösterir. Eğer altın levhayı bir miktar su ile yıkayıp sonra o 
su ile kendisine sihir yapılmış kişinin başını yıkasan sihiri bozulur. Eğer bu suyu 
evde kalmış kızın kapısı eşiğine döksen kız çabucak evlenir. Nakşedilecek budur
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Tefrik ve düşman etme

Eğer iki kişiyi birbirine düşman edip ayırmak istersen bu tılsımı zuhal saatinde 
bakır levhaya nakşedip levhayı turşu içine koy. Matluplar bir araya gelince o 
turşudan düşmanlara yedirsen derhal kavga edip birbirinden ayrılırlar ve birdaha 
dost olmazlar. Veya bu tılsımı ölü kefenine yazıp iki tarafınada matlupların 
isimlerini yazıp eski bir kabre gömsen yine maksadın hasıl olur. Veya siyah kağıda 
yazıp matlupların toplandığı mekana gömsen maksadın yine hasıl olur aralarına 
düşmanlık ve ayrılık girer. Tılsım budur
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Yasîni mağribî

Yasîni mağribî’nin havvası çoktur ilerde şerhi gelecektir. Yasîni mağribî budur

ن  يمن   اننكك  ل من كي نن الحح  ان الحقررح س   صلى ا عليه واله و  س   ين س   ين س   ين س   ين يمن ين حي نن الرك من حح ن الرك من ا  بنسح
مح غ افنلرون  هرمح ف هر

ب  اؤره ر  ان ا ارنحذن ما  م   ر  ق وح يمن   لنترنحذن حي يزن الرك يل  الحع زي يم    ت نحزي ت قي سح اط  مر ر  ى صن ين   ع لن س لي رح الحمر

مح ق انن ف هر ي  انل ى الح ذح ل  ف هن مح ا غحل  ن اقنهن ي ا عح ع لحن ا ف ي نرون   اننكا ج  من مح ل  يرؤح مح ف هر هن ث رن لر ع لن ى ا كح قك الحق وح ل ق دح ح 
اء  س و   ون   و  رر مح ل  يربحصن مح س دا  ف ا غحش يحن اهرمح ف هر لحفنهن نح خ  من مح س دا  و  يهن نح ب يحنن ا يحدي ع لحن ا من ج  ون   و  حر قحم  مر

ن  بنالحغ يحبن  من حح ي  الرك شن خ  ر  و  كح نن اتكب ع  الذكن رر م  ا ترنحذن نرون   اننكم  من هرمح ل  يرؤح رح مح ا مح ل مح ترنحذن ت هر ا نحذ رح مح ء  ع ل يحهن
ء  كرلك ش يح هرمح  و  ث ار  ان وا و  ا ق دكمر تربر م  ن كح ى و  تن وح ـين الحم  نر نرحح يم   اننكا ن حح ر  ك ري ا جح ة  و  غحفنر  هر بنم  رح ف ب شكن

ين  بي ام  مر ي انم  يحن اهر ف ي ص  ا حح

15 defa

الكيحلن انذ ا ا   و  ل يه  ارن انذ ا ج  النكه  ا   و  يه  رن انذ ا ت لن الحق م  ا   و  يه  ضرحن سن و  الشكمح يمن و  حي نن الرك من حح ن الرك من ا  بنسح
ه ا ور  ا فرجر ه  ا   ف ا لحه م  يه  ا س و  م  ن فحس  و  ا   و  يه  ا ط حن م  ضن و  الح رح ا   و  يه  ا ب نن م  اءن و  السكم   ا   و  يه  ي غحشن

ا  يه  قن ا   انذن انحب ع ث  ا شح يه  ودر بنط غحون ا   ك ذكب تح ث مر نح د س يه  اب  م  ق دح خ  ا   و  ك يه  نح ز  ا   ق دح ا فحل ح  م  يه  ت قحون و 
ل  ا   و  يه  مح ف س و  مح بنذ نحبنهن بههر مح ر  د م  ع ل يحهن وه ا  ف د مح ا   ف ك ذكبروهر ف ع ق رر يه  سرقحين ن و  ن ن اق ة  ا  سرولر ا  مح ر  ف ق ال  ل هر

ا يه  افر عرقحبن ي خ 

ينر  انا الفقير ذو الحاجة اللهم سخر لى  ت عي انيكاك  ن سح  كما سخرت فرعون1بحق انيكاك  ن عحبردر و 
لموسى عليه السلم ولين قلبه كما لينت الحديد لداوود عليه السلم ل يخلق ال باذنك حيوة

 كما يجذب1وناصينه فى قبضتك وفى يدك وجل ثنائك يا ارحم الراحمين اللهم اجذب قلب 
الحديد المقناطيس واجذب روحه وجسده وجميع اعضائه بحق انبيائك المرسلين والملئكة
ين  ين    ا لكذي تكقي يهن  هرد ى لنلحمر يحب   في ت ابر ل  ر  لنك  الحكن المقربين وبحق يس والقران الحكيم وبحق ال م   ذن

قحن اهرمح يرنحفنقرون   و بحق الم ا ل اله ال هو الحى ز  ا ر  مك من وة  و  لن ون  الصك يمر يرقي نرون  بنالحغ يحبن و  من يرؤح
القيوم وبحق الم تنزيل الكتاب ل ريب فيه من رب العالمين وبحق كهيعص وبحق حمعسق
ت ع ل  اشح ي و  نكي مر من ه ن  الحع ظح ي و  ن اننكي بك فنيا   ق ال  ر  اء  خ  بكهر نند   ى ر  يكا   انذح ن ادن ك رن بكنك  ع بحد هر ز  تن ر  م  حح رر ر  كح ذن
ى  وبحق حمعسق كذالك شن نح ي خح ة  لنم  ر  ى   انلك ت ذحكن قن ن  لنت شح ان لحن ا ع ل يحك  الحقررح ا ا نحز    م  

هن  أحسر ش يحبا  طن الرك

102



يوحى اليك وبحق والطور وكتب مسطور فى رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع
والبحر المسجور وبحق ن والقلم وما يسطرون وبحق جميع النبياء والمرسلين وسورة

القران العظيم وبحق اسمائك الحسنى المكرمة المطهرة وبحق العرش والكرسى والملئكة
عرودن  وح من الحم  الحي وح وجن   و  اءن ذ اتن الحبررر السكم   المقربين وبحرمة السموات السبع والكواكب السيارة و 

هرود   وبحق والسماء والطارق والنجم الثاقب ان كل لما عليها حافظ وبحق شح م  د  و  ش اهن و 
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر وبحق والتين والزيتون وطور وسينين

وهذا البلد المين وبحق وحرمة بيت المقدس وبحقك وعزتك وبحق قدرتك وسلطانك وبحرمة
انبيائك وبحق اوليائك وبحق اصفيائك وبحق عبادك الصالحين يارب العالمين وياخير

الناصرين وياقاضى خوائج الطالبين ويا مجيب الدعوات ويا مقيل العثرات ويا ولى الحسنات
1ويا رافع السيات اقض حاجتى بحرمة محمد وال محمد برحمتك ياارحم الراحمين محبة 

2بقلب وجسد  

ن ا زح ا ف ع زك مر اثحن يحنن ف ك ذكبروهرم  س لحـن  ا انل يحهن س لرون    انذح ا رح رح ه ا الحمر اء  ي ةن  انذح ج   اب  الحق رح ح  ث ل  ا صح مح م  بح ل هر رن اضح و 

ء   اننح ا نحترمح نح ش يح نر من من حح ل  الرك ا ا نحز  م   ثحلرن ا  و  ا ا نحترمح انلك ب ش ر  من س لرون   ق الروا م   رح بنث النث  ف ق الر وا اننك ا انل يحكرمح مر
ينر بي غر الحمر ا ع ل يحن  ا انلك الحب ل  م  س لرون   و  رح بهن ا ي عحل مر اننك ا انل يحكرمح ل مر برون   ق الروا ر  ذن انلك ت كح

ا الکافنرون ل ا عبردر ما ت عبردون و  ل راداتي قرل يا ا يهه  كل مر صن م  انيكاك ن عبردر و  انيكاك ن ست عين ح  ا لكلهر
ا نترم عابندون  ما ا عبرد و  ل ا نا عابند  ما ع ب دترم و  ل ا نترم عابندون  ما ا عبرد ل کرم دينرکرم و  لنی  دين

رلی 11 ك م  س خن ةن ا للهر رت  فنرع ون1 انيكاك ن عبردر و  انيكاك ن ست عين ا نا الف قير ذو الحاج   ک ما س خك

ياترهر و  قر انلك بنانذننك و  ح  ديد لنداوود عليه السلم ف اننكهر لي نطن لنموسی و  ل ينكن ق لب هر ک ما ل يكنت  الح 
تنك ي ترهر فی ق بض  ناصن

لون  ع ل ی لئنكتنهن يرصك هن الدكع واتن اننك ا  و  م  قنك هذن مين  بنح  احن م  الرك ك يا ا رح  لك ث ناؤر ك ج  و  ق لب هر فی ي دن

رك ع ل هر د کا  و  خ  ب لن ج  بكهر لنلج  لكی ر  ا ت ج  كموا ت سليما ، ف ل مك لكوا ع ل يه و  س لن نوا ص  ا الكذين  ام  النكبی يا ا يره 
هن ال سماءا ن ت أتونی طائنعين  دكام هذن ل ، ا قس مت  ع ل يکرم يا خر ل ا لع ج  ل ا لع ج  قا ، ا لع ج  عن موسی ص 
عر ت نحزن نح ت ش اءر و  لحک  م  تنی الحمر لحك ترؤح النك الحمر مك م  ست قيم قرل اللكهر راط  المر قنك صن بين و  بنح  بين فی مر مر

ير  ترولنجر ء  ق دن ك ش یح يحرر إننكك ع ل ى کرلن ك الحخ  نح ت ش اءر بني دن له م  ترذن نح ت ش اءر و  زه م  ترعن نح ت ش اءر و  مك لحك من الحمر

ك ین ن  الحح  ينكت  من جر الحم  رن ترخح ينكتن و  ن  الحم  یك من جر الحح  رن ترخح ار  فنی اللكيحلن و  ترولنجر النكه  ارن و  اللكيحل  فنی النكه 
ول  و  ل س اب  سرؤالی ا ه يكاش راهيكاا ه يكاا ه يكا أ ءتونی ا لسكاع ة بنا لف لح  نح ت ش اءر بنغ يحرن حن قر م  زر ت رح و 

قيل  الع ث رات يا دافنع  السكينئات س نات يا مر لی  الح  جيب  الدكع وات يا و  ة  انلك بنالن الع لی الع ظيم يا مر قروك

انقضن
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ن ا بنكرمح  ل ئننح ل مح ت نحت هروا مين ق الر وا اننكا ت ط يكرح احن م  الرك تنك يا ا رح  حم  قك محمد و  النه بنر  تی بنح  حاج 
اء  ج   فرون   و  رن سح م  مر ترمح  ب لح ا نحترمح ق وح رح ع كرمح  ا ئننح ذرككن كرمح م  ائنرر يم   ق الروا ط   نكا ع ذ اب  ا لي سكنككرمح من ل ي م  نككرمح و  م  جر ل ن رح

هرمح را  و  ـللركرمح ا جح نح ل  ي سح ين    انتكبنعروا م  س لي رح من اتكبنعروا الحمر ى ق ال  ي ا ق وح عن ل  ي سح جر ين ةن ر  دي ا الحم  نح ا قحص  من
نر من حح نن الرك دح ة  اننح يررن لنه  نح دروننه ي ان ذر من ا تكخن عرون   ء  ج  انل يحهن تررح ي و  ني ي ف ط ر  بردر الكذي ا لني  ل   ا عح م  ت درون   و  هح مر

ين   بسم ا الرحمن بي ل  مر ل  ي ض  ي انذا  ل في ل  يرنحقنذرونن   اننك ي ـاا  و  مح ش يح ي ش ف اع ترهر رك  ل  ترغحنن ع نكي بنضر
بنكك ك لنر  لن الرحيم اننكا ا عط يناك الكوث ر ف ص 

ر اننك شأننئ ك هرو  ال بت ر  انح  15و 

رلی  ك مك س خن ةن ا للهر رت  فنرع ون  لنموسی و 1ايكاك ن عبردر و  انيكاك ن ست عين ا نا الف قيرر ذو الحاج   ک ما س خك
تنك ياترهر و  ناصي ترهر فی ق بض  قر انلك بنانذننك ح  ديد لنداود عليه السلم ف اننكهر لي نطن ل ينكن ق لب هر ک ما ل يكنت  الح 

نكی و  لنترصننع  ع لی ع ينی انذ ت مشی ارخترك بكت هر من ح  ك و  ا لق يت  ع ل يك م  لك ث ناؤر و ق لبرهر فی ي دك ج 
ن و  ق ت لت  ن فسا  ك ک ی ت قنره ع ينرها و  لت حز  جعناک  انلی ارمن ن ي کفنلرهر ف ر  ف ت قولر ه ل ا درلهکرم ع لی م 

يناك ف ن جك

لئنک تنهن م  ن و  ن  بنالك نرون  کرله آم  من ؤح الحمر بنكهن و  نح ر  ل  إنل يحهن من ا أرنحزن سرولر بنم  ن  الرك ك و  ف تنكاك فرتونا  آم  ن  الغ من من
يرر ل صن إنل يحك الحم  بكن ا و  ان ک  ر  أ ط عحن ا غرفحر  عحن ا و  ق الروا س من سرلنهن و  نح رر د  من قر ب يحن  أ ح  ك سرلنهن ل نرف رن رر کرتربنهن و  و 
ط أحن ا ين ا أ وح أ خح ذحن ا إننح ن سن اخن بكن ا ل ترؤ  ت س ب تح ر  ا اکح ا م  ع ل يحه  ا ک س ب تح و  ا م  ا ل ه  ع ه  سح ر ن فحس ا إنل ور يرک لنكفر اك

ا ل ط اق ة  ل ن ا بنهن لحن ا م  ك من ل ترح  بكن ا و  لنن ا ر  نح ق بح ين  من لحت هر ع ل ى الكذن م  ا ح  ا ک م  ر  لح ع ل يحن ا إنصح من ل ت حح بكن ا و  ر 

رين  يا ير  النكاصن } يا خ  ين  من الحک افنرن ن ا ع ل ى الحق وح رح لن ا ف انحصر وح ن ا أ نحت  م  مح ح  ارح فنرح ل ن ا و  اغح اعحفر ع نكا و  و 
نكة  قال  يا ل يت  لن الج  عون قيل  ادخر بنكکرم ف اسم  نتر بنر  مين  اننكی آم  احن م  الرك تنك يا ا رح  حم  انله  العال مين  بنر 

ن هن من ن ب عدن هن من لنا ع لی ق ومن مين و  ما ا نز  کر  ن  المر ع ل نی من بكی و ج  لی ر  ق ومی ي عل مون  بنما غ ف ر 
ة  ع ل ی سر  دون يا ح  د ة  ف انذاهرم خامن ة  واحن يح  لين  ، انن کان ت انلك ص  نزن ن  السكماءن و  ما کرنكا مر ند  من جر

ن  القررونن ا نكهرم وا ک م ا هل کنا ق بل هرم من ؤن  ا ل م ي ر  سول  انلك کانوا بنهن ي ست هزن ن ر  م من بادن ما ي أتيهن العن

يت ةر ا حي يناها و  مر ال رضر الم  ميع  ل د ينا مرحض رون  و  آي ة  ل هر ا ج  عون  و  انن کرله ل مك م لي رجن انل يهن

ن  الحعريرونن ا من ن ا فنيه  رح ف جك ن اب  و  أ عح يل  و  نح ن خن نكات  من ا ج  ع لحن ا فنيه  ج  نهر ي أکرلون  و  بكا  ف من نها ح  جنا من ا خر 
ا ترنبنتر مك ل ق  ال زواج  کرلكها من ون   سربحان  الكذی خ  کررر مح أ ف ل ي شح يهن ل تحهر أ يحدن ا ع من م  هن و  رن نح ث م  لني أحکرلروا من

ظلنمون  و  نهر النكهار  ف انذا هرم مر مر اللكيلر ن سل خر من ا لي عل مون  و آي ة  ل هر مك م و  من هن ن ا نفرسن ال رضر و  من
تكی عاد  ل  ح  نازن ر  ق دكرناهر م  ك ل ها ذلنک  ت قديرر الع زيزن الع ليمن و  الق م  ست ق رن الشكمسر ت جری لنمر

الل يلر سابنقر النكهارن و  کرله فی ف ل ك ر  و  ل  ك الق م  الشكمسر ي نب غی ل ها ا ن تردرن ک العررجونن الق ديمن ل 
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ثلنهن ماي رک بون  و  انن ن من ل قنا ل هرم من لنا ذرريكت هرم فنی الفرلك الم شحونن و  خ  م  ي سب حون  و  آي ة  ل هرم اننكا ح 
مر اتكقوا تاعا  انلی حين  و  انذا قيل  ل هر نكا و م  ة  من حم  قهرم ف لص ريخ  ل هرم و  لهرم ي نقنذون  انلك ر  ن شاء نرغرن

م انلك کانوا ع نها بنكهن ن آياتن ر  ن آي ة  من م من مون  و  ما تأتيهن لف کرم ل ع لكکرم تررح  ما ب ين  ا يديکرم و  ما خ 

ن ل و ي شاءر مر م  نوا ا نرطعن ق کرمر ار قال  الكذين  ک ف روا لنل ذين  آم  ز  ا ر  مك ضين  و  انذا قيل  ل هرم ا نفنقوا من عرن مر
أ يت  ان و  الف تح و  ر  بين  بسم ا الرحمن الرحيم انذا جاء  ن صرر هر انن ا نترم انلك فی ض لل  مر ار ا طع م 
ابا  إنيكاک  ن عحبردر و  إنيكاك بنكك ف است غفنرهر اننكهر کان  ت وك مدن ر  لون  فی دينن ان ا فواجا  ف س بنكح بنح  النكاس  ي دخر
ينر ياسميع ياقريب يامجيب يارقيب يامجيب اجب انت يابرهان سامعا مطيعا بحق انيكاك ت عن ن سح

ر لی  ك مك س خن رت  فنرع ون لنموسی ل ينكن ق لب هر ک ما ل يكنت 1ن عبردر و  انيكاك ن ست عين ، ا للهر  ک ما س خك

م  لك يا ا رح  ك ج  تنك و  ق لبرهر فی ي دن ياترهر فی ق بض  قر انلك بنانذننهن ح  ديد لنداوود ع ل يهن السكلم ف اننكهر لي نطن الح 

مر سلنمين اعز  حيم ا لك ت علوا ع ل یك و  أتونی مر حمنن الرك ن سرل يمان و  اننكهر بنسمن ان الرك مين  اننكهر من احن الرك
ميع  ل د ينا د ة  ف انذاهرم ج  ة  واحن يح  عليکم يا ايها الرواحن التكرابی بعزائم ا انن کان ت انلك ص 

ن  لر من ك نرن زن قنك و  ن هرو  ا هدی س بيل  و  بنح  بكکرم ا عل مر بنم  ل تنهن ف ر  لر ع لی شاکن مرحض رون ق ل کرلك ي عم 

قنك انيكاك ن عبردر و  انيكاك سارا  بنح  نين و  لن زيدر الظكالنمين  انلك خ  ة  لنلمؤمن حم  فاء  و  ر  القررانن ما هرو  شن
ةن سربحان ك يا ل انله  انلك ا نت يا هن السور  ةن هذن رم  تی بنحر ی  الحاجات انقضن لی حاج  ن ست عين يا قاضن

حمود فی کرلك فنعالنهن لله يا ا الم  فيع  ج  ثه يا ل انله  انلك ا نت ر  بك کرلك ش یء و وارن ر 

ذرهرم و  هرم د ة  ت أخر ة  واحن يح  قين  ما ي نظررون  انلك ص  عدر انن کرنترم صادن تی هذ ا الو  و  ي قولون  م 
ن  ال جداثن ف انذا هرم من عون  و  نرفنخ  فنی الصكورن م ي رجن كمون  ف لي ست طيعون  ت وصية  و  ل انلی ا هلنهن صن ي خن

رس لون  د ق  المر حمنر و  ص  ع د الرك نا هذا ما و  رق دن ن م  ن ب ع ث نا من يل نا م  لون  قالوا يا و  م ي نسن بكهن انلی ر 
ون  ميع  ل د ينا مرحض رون  ف الي وم  لترظل مر ن فس  ش يئا  و  ل ترجز  د ة  ف انذاهرم ج  ة  واحن يح  انن کان ت الك ص 

هرم فی ظ لل  ع ل ی هون  هرم و  ا زواجر نكةن الي وم  فی شرغرلن فاکن انلك ما کرنترم ت عل مون  اننك ا صحاب  الج 
ا بنك رحيمن و  امتازوالي وم  ا يهه  ن ر  ه ة  و  ل هرم ماي دكعون  س لم  ق ول  من ئون  ل هرم فيها فاکن تكکن ال رائنکن مر

بين  د انل يکرم يا ب نی آد م  ا لك ت عبردر الشكيطان  اننكهر ل کرم ع دروه مر مون  ا ل م ا عه  جرن المر

ديد  رت  فنرع ون  لنموسی و  ل ينكن ق لب هر ک ما ل يكنت  الح  ر لی فلن زائيده فلن ک ما س خك ك مك س خن ا للهر
لك تنک  ج  ک  و  ق لبرهر فی ق بض  ) ناصي ترهر بني دن ياترهر و  قر انلك بنانذننک  (ح  لنداوودن ع ل يه السلم ف اننكهر لي نطن

نون  تكقين  ا ل ذين  يؤمن يب  فيه هرد ی  لنلمر تابر لر  قنك الم ذلنک  الکن مين  و  بنح  احن م  الرك ک  يا ا رح  ث ناؤر

ر ل إنل ه  إنل هرو  زقناهرم يرنفنقون  بسم ا الرحمن الرحيم اك ا ر  مك لوة  و  من بنالغ يبن و  يرقيمون  الصك
هر نحد  ف عر عن ی ي شح نح ذ ا الكذن ضن م  ا فنی الرح م  اتن و  او  ا فنی السكم  م  ل هر م  ل ن وح ن ة  و  ذرهر سن یه الحق يهومر ل ت أحخر الحح 
يههر سن ع  کررح سن ا ش اء  و  هن إنل بنم  لحمن نح عن ء  من يطرون  بنش یح ل يرحن مح و  لحف هر ا خ  م  مح و  يهن ا ب يحن  أ يحدن ل مر م  إنل بنإنذحننهن ي عح
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ن  در من شح كينن ق دح ت ب يكن  الره اه  فنی الدن ر  يمر ل إنکح هرو  الحع لنیه الحع ظن ا و  فحظرهرم  ل ي ئرودرهر حن ض  و  الرح اتن و  او  السكم 

ر اك ا و  ام  ل ه  ثحق ى ل انحفنص  ةن الحور و  س ک  بنالحعررح ت مح ن ف ق دن اسح نح بنالك من يرؤح فررح بنالطكاغروتن و  نح ي کح ك ف م  الحغ ین

هرمر لني اؤر وا أ وح ين  ک ف رر الكذن اتن إنل ى النهورن و  ن  الظهلرم  مح من هر جر رن نروا يرخح ين  آم  لنیه الكذن ر و  يع  ع لنيم  اك س من
قنك الندرون  الهی بنح  ا خ  ابر النكارن هرمح فنيه  ح  اتن أرول ئنک  أ صح ن  النهورن إنل ى الظهلرم  مح من ون هر جر رن الطكاغروتر يرخح

مين احن م  الرك تنک  يا ا رح  حم  تی بنر  ا ولنيائنک  و  اثقيائک  و  دم شهدائک انقضن حاج 

بنلك  نکرم جن لك من ستقيم  و  ل ق د ا ض  راط  مر جهت بلند شدن رتبه و مقام و  ا نن اعبردونی هذا صن

نكمر ه  هن ج  ک ثيرا ا ف ل م ت کونوا ت عقنلون  هذن

م نا ا يديهن كمر م و  ترک لن هن الكتی کرنترم توع دون  انصل وه ا الي وم  بنما کرنترم ت کفررون  ا لي وم  ن ختنمر ع لی ا فواهن

م ف ما است طاعوا م ضيكا و  کان تنهن س خناهرم ع لی م  بون  و  ل و ن شاءر ل م  لرهرم بنما کانوا ي کسن در ا رجر و  ت شه 

قك ا ولنيائنک  و  ا ثقنيائنک  و  د من لقن ا ف ل ي عقنلون ا لهمك بنح  كسهر فنی الخ  رهر نرن کن ك ن نرع من عون  و  م  لي رجن
مين احن م  الرك تی يا ا رح  دائنک  انقضن حاج   شره 

نكمر ه  هن ج  بنلك  ک ثيرا ا ف ل م ت کونوا ت عقنلون  هذن نکرم جن لك من ستقيم  و  ل ق د ا ض  راط  مر و  ا نن اعبردونی هذا صن
م نا ا يديهن كمر م و  ترک لن هن الكتی کرنترم توع دون  انصل وه ا الي وم  بنما کرنترم ت کفررون  ا لي وم  ن ختنمر ع لی ا فواهن
كراط  ف ا نكی م ف است ب قوا الصن سنا ع لی ا عيرننهن بون  و  ل و ن شاءر ل ط م  لرهرم بنما کانوا ي کسن در ا رجر و  ت شه 
رهر ك ن نرع من عون  و  م  م ف ما است طاعوا م ضيكا و  لي رجن کان تنهن س خناهرم ع لی م  رون  و  ل و ن شاءر ل م  يربصن
بنين  آن  مر قررح ر  و  کح ی ل هر إننح هرو  إنل ذن ا ي نحب غن م  كعحر  و  ن اهر الشن ا ع لكمح م  لقن ا ف ل ي عقنلون و  كسهر فنی الخ   نرن کن

ب لی اننك الكذين  ي ست کبنرون  مك انست جن ةا للهر اياک نعبد و اياک نستعين وبگويد:ا ن ا الف قير ذرو الحاج 
کروب و  ا نت  قرلت  ياثر کلك م  مك ا نت  غن ن  الک ربن اللهر نی من ك ق ف ن جن عد ک  صادن باد تی و  ا نت  و  ع ن عن

العاهاتن فنی الدهنيا و  ن  الفاتن و  مك ا حفنظنی من بك اللهر کين ر  ةن ا و  ا نت  ل ستر بنم  حم  ن ر  لت قنرطوا من

وعود ا لر ا کبر ا لر ا کبر ل عند ل ک  و  لئنقن فنی الي ومن الم  ئوسن الخ  ةنو  لت فض حنی ع لی رر ر  الخن
قامی ما زير  ل ک  ا نا ل ک  ياع زيز ياع زيز ياع زيز ترري نی فی م  لنندكل ک  و  لشريک  ل ک  و  ل و 

ك ش یء  ق دير و  اننكک  ع لی ما تش اءر ق دير طيئ تيى اننكک  ع لی کرلن ةن خ  غفنر  نی بنم  مر نک  و  ترکرن بر من ك تقرن
نكان يا د يكان يا غرفران يا بررهان يا نكان يا م  بك يا ح  ة  انلك بنالن الع لین الع ظيم يا ر  ول  و  ل قروك و  ل ح 

نتر بنک  جه ک  الک ريم آم  ل و  ل  ما خ  ضين باطن ک  انلی ق رارن ال ر  ا دونن ع رشن مك ك م شهودن من ش هيد کرلن
ست غيثين ياث  المر ثنی يا غن ثنی ا غن ثنی ا غن ل انله  انلك ا نت  ا غن
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ل م ق  الق ولر ع ل ی الکافنرين  ا و  ن کان  حيا  و  ي حن ر  م  عين لنيرنذن ل ی ار ع لی محمد و  آلنه ا جم  و ص 
نها کوبرهرم و  من نها رر ل ت ا يدينا ا نعاما  ف هرم ل ها مالنکون  و  ذ لكلنا ل هرم ف من ا ع من مك ل قنا ل هرم من وا ا نكا خ  ي ر 
ة  ل ع لكهرم يرنص رون ن دونن ان آلنه  ذوا من بر ا ف ل ي شکررون  و  ات خ  شارن نافنعر و  م  ي اکرلون  و  ل هرم فيها م 

كرون  و  ما نک  ق ولرهرم اننكان عل مر ما يرسن لي حزر ند  مرحض رون  و  هرم و  هرم ل هرم جر لي ست طيعون  ن صر 
بين  صيم  مر خ  ن نرطف ة  ف انذا هرو  ل قناهر من نسانر اننكا خ  يرعلننون  ا و  ل م ي ر  الن

ک  و  ف ضلنک  يرن مك انفت ح ل نا ا بواب  خ  ة ا لكلهر اياک نعبد و اياک نستعين وبگويد:ا ن ا الف قير ذرو الحاج 
مين و  انذ احن م  الرك ک  يا ا رح  من و  ک ر 

ذهرم بنما ل ب عضهرم الی بعض انتكخ  م و  انذا خ  ل وا انلی ش ياطيننهن نكا و  انذا خ  نوا قالوا آم  ل قوا الكذين  آم 
ند هر ن عن بكکرم ا ف ل ت عقنلون ع س ی ا ا ن ي أتی بنالف تحن و  ا مر من ند  ر  ون  بنهن عن ف ت ح  ا ع ل يکرم لنيرحاجك

ن  ان قدك بكصون  بنکرم ف انن کان  ل کرم ف ت ح  من مين الكذين  ي ت ر  م نادن هن وا فی ا نفرسن لنيصبنحوا ع لی ما ا س رك

ها انلك هو و  فاتيحر الغ يبن لي عل مر ند هر م  ع کرم) ق دا نشوا ا بواب  کرلك ش یء و  عن بکم (قالوا ا ل م ن کرن م 
بكة  فنی ظرلرماتن ال رضن و  ل هاو  ل ح  ق ة  انلك ي عل مر ر  ن و  ك و  الب حرن و  ما ت سقرطر من ي عل مر ما فنی الب رن

بين ا لكذين  ک ذكبوا بنآياتننا و  است کب روا ع نها لت فت ح ل هرم ال بحواب تاب  مر طب  و  ل يابنس  انلك فی کن ر 
يكاط ع ل ی ك الخ  لر فی س من م  تكی ي لنجر الج  نكةن ح  لون  الج  و  لي دخر ا بواب  السكماءن ر  من نحه  ا بوابر السكماءن بنماء  مر

نوا و  اتكقوا يرالفاتنحين و  ل و ا نك ا هل  القرری آم  ا نت  خ  ناو  بكنا انفت ح ب ين نا و  ب ين  ق ومن کكلنا ر  ان ت و 
بون ذناهرم بنذرنوبهرم بنما کانوا ي کسن ن ک ذكبوا ماا خ  ن  السكماءن و  ال رضن و  لکن کات من ل ف ت حنا ع ل يهم ب ر 

دوا ج  تاع هرم و  ا ف ت حوا م  ير ل کرم و  ل مك ا ن ت ست فت حوا ل ق د جائ کرمر الف تح و  انن ت نت هوا ف هرو  خ 

أجوج  و  ت ي أجوج  و  م  تكی انذا ف ت ح  جون ح  ن  السكماءن ف ظ لكوا فيهن ي عرر دكت ع ل يهم بابا  من بضاع ت هرم رر
ن ن  السكماءن ذا ع ذاب  ش ديد  س لم  ق ول  من تكی انذا ف ت حنا ع ل يهم بابا  من د ب  ي نسلون ح  ن کرلك ح  هرم من

نين لوها بنس لم  آمن يكا  اردخر ي وم )اربع ثر ح  (و  لندتر و  ي وم  ا موتر حيم  و  السكلمر ع ل یك ي وم  ور ب ك ر  ر 
عون  فيها ل غوا  و  ل ت اثيما  لون  قالوا  لما لي سم  مر الجاهن انذا خاط ب هر ن اتكب ع  الهردی و  السكلمر ع لی م  و 

يرلق ون  فيها ت حيكة  و  س لما  قرلنا يا ة  و  ع شيا  و  انلك قيل  س لما  س لما  ل هرم رزقهرم فيها برکر 
هن الكذين  انصط ف ی بادن کونی ب ردا  و  س لما  ع لی انبراهيم قرل ا لحمدل ربك العالمين س لم  ع لی عن نارر

لين ت حيكت هرم فيها س لم ي وم  ي لقرون هر و  ا ع دك ل هرم ی الجاهن کون س لم  ع ل يکرم لن بت غن ا يرشرن يرا  ع مك ا خ 
حيم ّك الرك بك ن ر  .ا جرا  کريما  س لم  ق ول  من

107



س لم  ع لی نوح  فنی العال مين س لم  ع لی انبراهيم س لم  ع لی موسی و  هارون س لم  ع لی آلن

بنك ن ر  ك مدر لن رس لين و  الح  ياسين ف اصف ح ع نهرم و  قرل س لم ف س وف  ي عل مون و  س لم  ع ل ی المر

نين قالوا س لما  س لما  قال سلم  قوم  لوها بنس لم  آمن العال مين اردخر

ة  و  هرو  رك ل  م  ا الكذی ا نش أ ها ا وك ن ا صحابن الي مين قرل يرحييه  منکرون الك قيل  سلما  ف س لم  ل ک  من
نهر توقندون ا و  ل يس  الكذی رن نارا  ف انذا ا نترم من رن ال خض  ن  الشكج  ع ل  ل کرم من ك ش یء  ع ليم ا لكذی ج  بنکرلن

ق الع ليم لك وتی و  هرو  الخ  ر  ع لی ا ن يرحيی  الم  ل ق  السكمواتن و  ال رض بنقادن خ 

ی  حاجتی ر  ع لی ا ن ي قضن   ب لی قادن

هن هر انذا ا راد  ش يئا  ا ن ي قولر ل هر کرن ف ي کون ف سربحان  الكذی بني دن ق الع ليم اننكما ا مرر لك ب لی و  هرو  الخ 
حمن الرحيم ا ل ل اله ال عون و  انلهرکرم انله  واحد  ل اله ال هرو  الرك ل کوت کرلك ش یء  و  انل يهن تررج  م 

ن ذ ا الكذی ي شف عر ن ة  و  لن وم ل هر ما فنی السكمواتن و  ما فنی ال رضن م  ذرهر سن یه الق يكوم ل ت أخر هرو  الح 

هن و  هرو  السكميعر لمن ن عن لف هرم و  ل يرحيطون  بنش یء  من م و  ما خ  ند هر انلك بنانذننه عل مر ما ب ين  ا يديهن عن
مر الطكاغوت ن  الظهلرماتن انل ی النكورو  الكذين  ک ف روا ا ولنيائرهر هرم من جر نوا يرخرن لكیر الكذين  آم  الع ليم ا لر و 

کرم فنی رر ونك ن  النكورن انل ی الظهلرمات اولئنک  ا صحابر النكار هرم فيها خالدون هرو  الكذی يرص  جون هرم من يرخرن
لمن قائنما  د ار انكهر ل انله  انلك هرو  ارولروا العن کيم ش هن ال رحامن ک يف  ي شاءر ل انله  انلك هرو  الع زيزر الح 

ع نكکرم انلی ي وم  ند ان النسلم ل انله  انلك هرو  لني جم  کيم اننك الدكين  عن بنالقنسطن ل انله  انلك هرو  الع زيزر الح 

بكکرم ل انله  انلك هرو  ديثا  ذلکرمر ا ر  ن  ان ح  ن ا صد قر من بنك العال مين  و  م  ن ر  يب  فيهن من ةن ل ر  القنيام 

ض ع نن ا عرن بنكک  ل انله  انلك هرو  و  ن ر  الخالنقن کرلك ش یء  فاعبردوهر و  اتكبنع ما يوحی انل يک  من
بنك العال مين ن ر  ك مدر لن رس لين و  الح  کين و  س لم  ع ل ی المر المرشرن

Bismillâhirrahmânirrahîm yâsîn yâsîn yâsîn yâsîn yâsîn sallallâhu aleyhi 
ve âlihî Vel Kur'ân-il hakîm İnneke leminel mürselîn Alâ sırâtın 
müstakîm Tenzîlel azîzirrahîm Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm 
fehüm gâfilûn Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn İnnâ 
cealnâ fîa'nâkihim ağlâlen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn Ve cealnâ
min beynieydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm 
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lâ yübsirûn Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ 
yü'minûn innemâtünzirü menittebazzikre ve haşiyerrahmâne bilgaybi 
febeşşirhü bimağfiretinve ecrin kerîm İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve 
nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin 
mübîn

Bismillâhirrahmânirrahîm veşşemsi ve duhâhâ vel’kameri izâ telehâ 
vennehâri izâ cellâhâ velleyli izâ yagşâhâ vessemâi vemâ benâhâ vel’ardi
vemâ tahâhâ ve nefsin vemâ sevvâhâ fe’elhemehâ fucûrahâ ve takvâhâ 
kad efleha men zekkâhâ ve kad hâbe men dessâhâ kezzebet semûdu 
bitagvâhâ izin bease eşkâhâ fekâlelehüm rasûlullâhi nâkatallâhi ve 
sukyâhâ fekezzebûhu feakarûhâ fedemfeme aleyhim rabbuhum 
bizenbihim fesevvâhâ velâ yehâfu ukbâhâ 15 defa

Bihakki iyyâke na’budu ve iyyâke neste’în enel fakîr zülhâceti 
allâhümme sahhir lî 1 kemâ sahharte fir’avne li mûsâ ve leyyin kalbehû 
kemâ leyyentel hadîde lidâvûd aleyhisselâm lâ yahluku illâ biiznike 
hayâten ve nâsiyetehû fî kabzatike ve fî yedike ve celle şânüke yâ 
erhamerrâhimîn allâhümme eczib kalbe 1 kemâ yeczibül hadîde 
elmıknatîs ve eczib rûhahû ve cesedehû ve cemîa a’zâihî bihakki 
enbiyâikel mürselîn vel melâiketül mukarrabîn ve bihakki yâsîn vel’kur-
ânil hakîm ve bihakki elif lâm mîm zâlikel kitâbu lâ raybe fîhi hüden lil 
müttakîn ellezîne yu/minûne bilgaybi ve yukîmûnessalâte ve mimmâ 
razaknâhum yunfikûn ve bihakki elif lâm mîm allâhu lâ ilâhe illça hüvel 
hayyul kayyûm ve bihakki elif lâm mîm tenzîlül kitâbi lâ raybe fîhi min 
rabbil âlemîn ve bihakki kâf hâ yâ ayn sâd ve bihakki hâ mîm ayn sîn kâf
zikru rahmeti rabbike abdehû zekeriyyâ iz nâdâ rabbehû nidâen hafiyyâ 
kâle rabbi innî vehenel azmu minnî veştealerre/sü şeybâ ve bihakki tâhâ 
mâ enzelnâ aleykel kur-âne liteşkâ illâ tezkiraten limen yahşâ ve bihakki 
hâmîm ayn sîn kâf kezâlike yûhâ ileyke ve bihakki vettûr ve kitâbin 
mestûr fî rakkin menşûr velbeytil ma’mûr vessakfil merfû’ velbahril 
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mesc ve bihakki nûn velkalemi vemâ yesturûn ve bihakki cemîil enbiyâi 
velmurselîn ve sûretül kur-ânil azîm ve bihakki esmâikel hüsnâ 
elmükerremeti elmutahharati ve bihakkil arşi velkursî velmelâiketül 
mukarrabîn ve bihürmetis semâvâtis seb-i velkevâkibis seyyârati 
vessemâi zâtil burûc velyevmil mev-ûd ve şâhidin ve meşhûd ve bihakki 
vessemâi vettârik vennecmüssâkib in küllün lemmâ aleyhâ hâfiz ve 
bihakki velfecr veleyâlin aşr veşşef-i velvitr velleyli izâ yesr ve bihakki 
vettîn vezzeytûn ve tûrsînîn ve hâzel beledil emîn ve bihakki ve hürmeti 
beytil mukaddes ve bihakkike ve izzetike ve bihakki kudretike ve 
sultânike ve bihürmeti enbiyâike ve bihakki evliyâike ve bihakki 
asfiyâike ve bihakki ibâdikes sâlihîn yâ rabbel âlemîn ve yâ 
hayrunnâsirîn veyâ kâdiyel havâicüt tâlibîn ve yâ mucîbüddâvât veyâ 
mukîlül aserât veyâ veliyyül hasenât yâ râfiusseyyiât ikdi hâcetî 
bihürmeti muhammedin ve âli muhammedin birahmetike yâ 
erhamerrâhimîn muhabbeti 1 bikalbi ve cesedi 2

Vadriblehüm meselen eshâbel karyeh. İz câehel mürselûn İz erselnâ 
ileyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileyküm
mürselûn Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzelerrahmânü min
şey'in in entüm illâ tekzibûn Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ ileyküm
lemürselûn Vemâ aleynâ illel belâgul mübîn

allâhümme iyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn hassil murâdâtî (hacetini 
söyle) kul yâ eyyühel kâfirûn lâ a’budu mâ ta’budûn ve lâ entüm âbidûne
mâ a’bud ve lâ ene âbidün mâ abedtüm velâ entüm âbidüne mâ a’bud 
leküm dînüküm veliyedîn 11 kere 

iyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn enel fakîr zülhâceti allâhümme sahhir 
lî 1 kemâ sahharte fir’avne li mûsâ ve leyyin kalbehû kemâ leyyentel 
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hadîde lidâvûd aleyhisselâm lâ yahluku illâ biiznike hayâten ve 
nâsiyetehû fî kabzatike ve kalbehû fî yedike celle senâüke yâ 
erhamerrâhimîn bihakki hâzihiddavâti innallâhe ve melâiketehû 
yusallûne alennebiyy yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû 
teslîmâ felemmâ tecellâ rabbehû lilcebeli cealehû dekken ve harra mûsâ 
saikâ el-acel el-acel el-acel aksamtu aleyküm yâ huddâmu hâzihil esmâi 
en te/tûnî tâiîne fî mubîn ve bihakki sırâtil müstekîm kulillâhüme mâlikel
mülki tü/til mülke men teşâü ve tenziul mülke min men teşâu ve tuizzü 
men teşâu ve tüzillü men teşâ/ biyedikel hayr inneke alâ külli şey-in 
kadîr tûlicülleyle finnehâri ve tûlicünnehâra filleyl ve tuhricül hayye 
minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy ve terzuku men teşâu 
bigayri hisâb. Suâlî âhiyyen şerâhiyyen âhiyyen âhiyyen âtûnî essâate 
bielfi lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm yâ mucîbüddâvât yâ 
veliyyül hasenât yâ mukîlül aserât yâ râfiusseyyiât ikdi hâcetî bihakki 
muhammedin ve âlihî birahmetike yâ erhamerrâhimîn (hacetini söyle) 

Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû le nercümenneküm vele
yemessenneküm minnâ azâbün elîm Kâlû tâirüküm meaküm ein 
zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifûn Vecâe min aksalmedineti racülün
yes'â kâle yâ kavmittebiul mürselîn İttebiû men lâ yeselüküm ecran ve 
hüm muhtedûn Vemâ liye lâ a'büdüllezî fetarenî ve ileyhi türceûn 
Eettehizü min dûnihî âliheten in yüridnirrahmânü bi-durrin lâ tuğni annî 
şefâatühüm şey'en velâ yünkizûn İnnî izen lefî dalâlin mübîn 
bismillâhirrahmânirrahîm innâ a’taynâkel kevser fesalli lirabbike venhar 
inne şânieke hüvel ebter iyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn enel fakîr 
zülhâceti allâhümme sahhir lî 1 kemâ sahharte fir’avne li mûsâ ve leyyin 
kalbehû kemâ leyyentel hadîde lidâvûd aleyhisselâm feinnehû lâ yentiku 
illâ biiznike hayâten ve nâsiyetehû fî kabzatike ve kalbehû fî yedike celle
senâuke ve elkaytu aleyke muhabbeten minnî veli tusnea alâ aynî iz 
temşî uhtuke fetekûle hel edüllüküm alâ men yekfülüh fereca’nâke ilâ 
ümmike key takarra aynehâ velâ tahzen ve katelte nefsen fenecceynâke 
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minel gammi vefettennâke futûnâ âmenerrasûlu bimâ unzile min rabbihî 
velmu/minûn küllün âmene billâhi vemelâiketihî ve kütübihî ve rusulih 
lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih ve kâlu semi’nâ ve eta’nâ 
gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus-ahâ 
lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhiznâ inne sînâ ev 
ahta/nâ rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min 
kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ takete lenâ bih va’fu annâ vagfir 
lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn  

yâ hayrunnâsirîn yâ ilâhel âlemîn birahmetik yâ erhamerrâhimîn

İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî 
yâ'lemûn Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn Vemâ enzelnâ 
alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn İn 
kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn Yâ hasreten alel ibâdi 
mâ ye'tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn Elem yerev kem 
ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn Ve in küllün
lemmâ cemî'un ledeynâ muhdarûn Ve âyetün lehümül ardul meytetü 
ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'külûn Ve cealnâ fîhâ 
cennâtin min nahîlin ve a'nâbin ve feccernâ fîha minel uyûn Liye'külû 
min semerihî vemâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn Sübhânnellezî 
halekal ezvâce
küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn 
Ve
âyetün lehümülleyü neslehu minhünnehâre fe izâhüm muzlimûn 
Veşşemsü
tecrî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm Velkamere kaddernâhü
menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm Leşşemsû yenbegî lehâ en tüdrikel 
kamere velelleylü sâbikunnehâri ve küllün fî felekin yesbehûn Ve âyetün
lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn Ve halâknâ lehüm 
min mislihî mâ yerkebûn Ve in neşe' nugrıkhüm felâ sarîha lehüm 
velâhüm yünkazûn İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn Ve izâ kîle 
lehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ halfeküm lealleküm türhamûn 
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Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu'ridîn Ve 
izâ kîle lehüm enfikû mim mâ rezakakümüllâhü, kâlellezîne keferû, 
lillezîne âmenû enut'ımü menlev yeşâullâhü et'amehû, in entüm illâ fî 
dalâlin mübîn

bismillâhirrahmânirrahîm izâcâe nasrullâhi velfeth ve raeytannâse 
yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ fesebbih bihamdi rabbike vetagfirhu innehû
kâne tevvâbâ iyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn yâ semîu yâ karîb yâ 
mucîb yâ rakîb yâ mucîb ecib ente yâ burhân sâmian mutîan bihakki 
iyyâke na’budu ve iyyâken esteîn allâhümme sahhir lî 1 kemâ sahharte 
fir’avne li mûsâ ve leyyin kalbehû kemâ leyyentel hadîde lidâvûd 
aleyhisselâm feinnehû lâ yentiku illâ biiznike hayâtehû fî kabzatike ve fî 
yedike celle senâuke yâ erhamerrâhimîn innehû min süleymâne ve 
innehû bismillâhirrahmânirrahîm ellâ ta’lû aleyye ve/tûnî müslimîn 
a’zemu aleyküm yâ eyyühel ervâhutturâbî biazâimillâhi inkânet illâ 
sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn kul küllün 
ya’melü alâ şâkiletih ferabbuküm a’lâ bimen hüve ehdâ sebîlâ vebihakki 
nünezzilül kur-âne mâ hüve şifâun ve rahmetün lil mü/minîne velâ 
yezîdüzzâlimîne illâ haserâ bihakki iyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn yâ 
kâdiyel hâcât ikdi hâcetî bihürmeti hâzihissûreti sübhâneke lâ ilâhe illâ 
ente yâ rabbu külli şey-in ve vârisehû yâ lâ ilâhe illâ ente refîu celâlihî yâ
allâhul mahmûdu fî külli fiâlihî 

Ve yekûlûne metâ hâzel va'dü in küntüm sâdikîn Mâ yenzurûne illâ 
sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn Felâ yestetîûne 
tevsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn Ve nüfiha fîssûri feizâhüm minel 
ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn Kâlû yâ veylenâ men beasena min 
merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekal mürselûn İn kânet illâ 
sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un ledeynâ muhdarûn Felyevme lâ 
tuzlemu nefsün şeyen velâ tüczevne illâ mâ küntüm tâ'melûn İnne 
ashâbel cennetil yevme fîşüğulin fâkihûn Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin 
alel erâiki müttekiûn Lehüm fîhâ fâkihetün ve lehüm mâ yeddeûn 
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Selâmün kavlen min rabbin rahîm Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn 
Elem a'hed ileyküm yâ benî âdeme en lâ tâ'buduşşeytâne innehû leküm 
adüvvün mübîn

allâhümme sahhir lî 1 kemâ sahharte fir’avne li mûsâ ve leyyin kalbehû 
kemâ leyyentel hadîde lidâvûd aleyhisselâm feinnehû lâ yantiku illâ 
biiznike nâsiyetehû biyedike ve kalbehû fî kabzatike celle senâüke yâ 
erhamerrâhimîn ve bihakki elif lâm mîm zâlikel kitâbu lâ raybe fîh 
hüden lil müttakîn ellezîne yu/minûne bilgaybi ve yukîmûnessalâte ve 
mimmâ razaknâhum yunfikûn bismillâhirrahmânirrahîm Allahü lâ ilâhe 
illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-
semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü 
mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ 
bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve
hüvel aliyyül azîm.

İlâhî bihakki evliyâike ve esfiyâike ve demi şühedâike ikdi hâcetî 
birahmetike yâ erhamerrâhimîn 

Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm Ve lekad edalle minküm cibillen 
kesîran efelem tekûnû ta'kılûn Hâzihî cehennemülletî küntüm tûadûn 
Islevhel yevme bimâ küntüm tekfürûn Elyevme nahtimü alâ efvâhihim 
ve tükellimünâ eydîhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn 
Velev neşâü letamesnâ alâ a'yunihim festebekussirâta feennâ yübsirûn 
Velev neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim femestetâû mudıyyen velâ 
yerciûn Ve men nüammirhü nünekkishü filhalkı, efelâ ya'kilûn Ve mâ 
allemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî lehû in hüve illâ zikrün ve kur'ânün mübîn

15 defa
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İyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn ve enelfakîr zülhâceti allâhümme 
istecib lî innellezîne yestekbirûne an ibâdetî ve ente va’düke sâdıkun 
feneccinî minel kürbi allâhümme ente gıyâsü külli mekrûbin ve ente 
kulte lâ taknetû min rahmetillâh ve ente leste bimekkîn rabbu allâhümme
ihfaznî minel âfâti vel-âhâti fiddünyâ vel-âhireti velâ tefdahatî alâ ruûsil 
halâiki filyevmil mev-ûd allâhu ekber allâhu ekber lâ inde leke velâ 
nidde leke velâ şerîke leke velâ vezîra leke ene leke yâ azîz yâ azîz yâ 
azîz terminî fî makâmî mâ tekarrebe minke ve tükerrimnî bimagfiretin 
hatîetî inneke alâ külli şey-in kadîr ve inneke alâ mâ teşâu kadîr velâ 
havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm yâ rabbi yâ hannân yâ 
mennân yâ deyyân yâ gufrân yâ burhân yâ şehîd külli meşhûd mimmâ 
dûne arşike ilâ karâril ardîne bâtılen mâ halâ vechikel kerîm ente leke lâ 
ilâhe illâ ente egisnî yâ egisnî egisnî yâ gıyâsül müstegîsîn 

3 kere şelîsâ

Ve sallallâhu muhammedin ve âlihî ecmaîn 

Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn Evelem yerav 
ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydîna en âmen fehüm lehâ mâlikûn 
Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'külûn Ve lehüm 
fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn Vettehazû min dûnillâhi 
âliheten leallehüm yünsarûn Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm 
cündün muhdarûn Felâ yahzünke kavlühüm. İnnâ na'lemü mâ yüsirrûne 
vemâ yu'linûn Evelem yerel insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feizâ 
hüve hasîmün mübîn

15 kere

İyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn enel fakîr zülhâceti allâhümme iftah 

lenâ ebvâbe hayrike ve fadlike ve keremike yâ erhamerrâhimîn ve izâ 
lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halâ ba’duhum ilâ ba’din kâlû e 
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tuhaddisûnehum bi mâ fetehallâhu aleykum li yuhâccûkum bihî inde 
rabbikum e fe lâ ta’kılûn asallâhu en ye/tiye bilfethi ve emera min indihî 
liyesbehû alâ mâ eserrû fî enfüsihim nâdimîne ellezîne yeterabbesûne 

biküm fein kâne leküm fethun minallâhi kâlû e lem nekun meakum, ve 
in kâne lil kâfirîne nasîbun, kâlû e lem nestahviz aleykum ve nemna’kum
minel mu’minîn Fallâhu yahkumu beynekum yevmel kıyâmet Ve len 

yec’alallâhu lil kâfirîne alâl mu’minîne sebîlâ Ve indehu mefâtihul gaybi
lâ ya’lemuhâ illâ huve, ve ya’lemu mâ fîl berri vel bahr ve mâ teskutu 
min varakatin illâ ya’lemuhâ ve lâ habbetin fî zulumâtil ardı ve lâ ratbin 

ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ 
vestekberû anhâ lâ tufettehu lehum ebvâbus semâi ve lâ yedhulûnel 
cennete hattâ yelicel cemelu fî semmil hiyât alallâhi tevekkelnâ rabbenâ 

iftah beynenâ ve beyne kavminâ ve ente hayrul fâtihîn Ve lev enne ehlel 
kurâ âmenû vettekav le fetahnâ aleyhim berekâtin mines semâi vel ardı 
ve lâkin kezzebû fe ehaznâhum bimâ kânû yeksibûn en testeftihû lekad 
câekümül fethu ve in tentehû fehüve hayrun leküm velemmâ fetehû 
metâahüm ve cedû bidâatehüm ruddet aleyhim bâben minessemâi fezallû
fîhi ya’ricûn hattâ izâ futihat ye/cûce ve me/cûce vehüm in külli harbin 
yensilûn hattâ izâ fetahnâ aleyhim bâben minessemâi zâ azâbin şedîd 
selâmun kavlen min rabbin rahîm vesselâmu alâ yevmin vulidet ve 
yevme emûtu ve yevme yub-asü hayyâ udhulûhâ biselâmin âminîn 
vesselâmu alâ menittebeal hüdâ ve izâ hâtabehümül câhilûne kâlu selâmâ
lâ yesmeûne fîhâ lagven velâ te/sîmâ illâ kîlen selâmen selâmâ velehüm 
rızkuhum fîhâ bükraten ve aşiyyâ ve yelkavne fîhâ tahiyyeten ve selâmâ 
kulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrâhîm kulil hamdü lillâhi 
rabbil âlemîn selâmun alâ ibâdihillezînes tafâ allâhu hayrun ammâ 
yuşrikûn selâmun aleyküm lâ nebtegil câhilîn tahiyyetühüm fîhâ selâm 
yevme yelkûnehû ve eaddelehüm ecran kerîmâ selâmun kavlen min 
rabbin rahîm 3 defa
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Selâmun alâ nûhin fil âlemîn selâmun alâ ibrâhîm selâmun alâ mûsâ ve 
hârûn selâmun alâ âli yâsîn fesfah anhüm ve kul selâm fesevfe ya’lemûn 
ve selâmun alel murselîn velhamdü lillâhi rabbil âlemîn udhulûhâ 
biselâmin âminîn kâlû selâmen selâmâ kâle selâmun kavmun münkirûn 
illâ kîlen selâmen selâmâ feselâmun leke min eshâbil yemîn Kul 
yuhyihellezî enşeehâ evvele merretin ve hüve bikülli halkın
alîm Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nâren feizâ entüm minhü 
tûkidûn Eveleysellezî halakassemâvati vel arda bikâdirin alâ en yahlüka 
mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul alîm
burda secdeye varıp bunu (bel kâdirun alâ en yakdiye hâcetî ve matlabî) 
deyip hacetini söyleyip sonra başını kaldırıp bunu söylersin 
belâ hüvel hallâkul alîm innemâ emruhû izâ erâde şey-en en yekûle lehû 
künfeyekûn fesübhânellezî biyedihî melekûti külli şey-in ve ileyhi 
turceûn ve ilâhüküm ilâhün vâhid lâ ilâhe illâ hüverrahmânurrahîm 
Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm
lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi 
iznih ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi 
şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard ve lâ 
yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm hüvellezî yusavvirukum fil 
erhâmi keyfe yeşâ/ lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm şehidallâhu ennehû lâ 
ilâhe illâ hû ve ülül ilmi kâimen bil kıst lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm 
inneddîne indallâhil islâm lâ ilâhe illâ hû leyecmeanneküm ilâ yevmil 
kıyâmeti lâ raybe fîhi min rabbil âlemîn vemen esdaku minallâhi hadîsen
zâlikümüllçahu rabbukum lâ ilâhe illâ hû hâliku külli şey-in fa’budûh 
vettebi’ mâ yûhâ ileyke min rabbike lâ illâ hû ve a’rıd anil müşrikîn 
veselâmun alel murselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn

Çocuğu korumak
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Eğer çocuğu belalardan korumak istersen bunu gümüş veya bakır veya pirinç veya 
bir kağıda nakşedip çocuğun boynuna as. Budur

Korku için

Korkudan halas olmak için bunu yazıp taşımalıdır. 
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Karı koca arasını düzeltmek

Zevceler arasını ıslah için kadın ve koca isimleri ile okumaya niyet edip Al’i imran 
suresini 13 defa oku. Biiznillah araları düzelir.

Muhabbet ve dil bağlama

Eğer bir kadın kocası nazarında sözü geçer ve aziz olmak isterse ve insanların dilini
bağlamak isterse ve herkes katında muhterem olmak isterse, bu tılsımı kıymetli bir 
levhaya nakşet. Nakşetme anında kıbleye dön ve güzel kokulu buhurlar yak. Sonra 
çini bir tabağa su koyup levhayıda tabağa koyup tabağıda 1 gece tencîm et. Yani 
gece ay altında bırak. Sabah olunca tabağı alıp içine biraz helva koyup kocasına 
yedirse maksadı hasıl olur. Tılsımıda daima üzerinde taşımalıdır. İmam 
Muhammed sekkaki bu tılsımı hindistan kütüphanelerindeki kitaplardan 
nakletmiştir. Keza yine yunan hükemalarıda bu tılsımla amel etmişlerdir. İmam 
sekkaki der ki! Sakın ola bu tılsımı cahil ve sefih kimselerin eline vermeyesin. 
Çünkü bu tılsıma hizmet eden bir melik vardır ve Allahü teala’nın izni ile matlubun
isteği doğrultusunda tılsıma hizmet eder. Tılsım budur
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Ayırma ve düşmanlık

Eğer fitne fesat üzere ve haram üzere birleşen iki kişiyi birbirinden ayırmak ve 
aralarına düşmanlık koymak istersen 2 tane siyah böcek alıp bu ayeti kerimeyi ölü 
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kefeninde bir bez parçasına ölü yıkanmış su ile yaz. Sonra alıp iki böceğe bağlayıp 
zelzele suresini oku. Okurken böcekleri geri geri yürüt. Okuma bitince böceklere 
üfür. Sonra böcekleri alıp 1 saat sirke içinde bırak. 1 saat sonra böcekler ölür. 
Bunları alıp eski bir kabre göm. Gömerken falan oğlu falanı falan oğlu falandan 
ayırdım, veya falan oğlu falanın yüzünü falan oğlu falan katında siyah eyledim 
bihakkı iyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn ve bihakki ve cealnâ min beyni eydîhim 
sedden ve min halfihim sedden feagşeynâhüm fehüm lâ yubsirûn. Deyip arkana hiç 
bakmadan ordan ayrılırsın.

Celp ve muhabbet

Eğer bir kimseyi celbetmek istersen bu tılsımı kağıda yazıp rüzgara as. Sonra 101 
kağıda tekrar 101 defa yazıp içine 3 tane karabiber koyup ateşe at. Matlup serian 
celp olunur. Tılsım yuvarlak olarak yazılmalıdır. Tılsım budur
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Hacet

Muhammed sekkâkî der ki! Eğer bir kimse idama mahkum olsa veya ömür boyu 
hapse mahkum olsa ve hiç kurtuluşuna çare olmasa, veya hakim ve padişahlar 
katında aziz ve muhterem olmak dilersen bu azimeti (sekkâkî’nin saat cedveline 
bakıp) iyi bir saatte 41 tane bakır levhaya yuvarlak şekilde nakşet. Birini matlup 
niyetine matlubun ismi ile (celp için) ateşe at. Diğer 40 tanesini derin kuyuya veya 
akar suya at. Atarken bunu söyle ( yâ sâhibüzzamân hâcetî burda hacetini 
söylersin). Azimet budur
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Sihir bozma
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Eğer bir kimseye büyü veya sihir yapılsa çaresini bulamasalar, bu ayeti kerimeyi 
bakır gümüş ve altın levhaya iyi bir saatte nakşet. Sonra bir leğene su koyup bu 
levhaları 1001 defa suya batırıp çıkar. Sonra suyu alıp sihrin bozulması niyetiyle bu
su ile başını yıka. Biiznillah bütün sihirler bozulur hemde işlerin yoluna girer. 
Sonra bakır ve gümüş levhayı bir kuyuya at. Diğer altın levhayı üzerinde taşı. Bir 
daha sana sihir ve büyü tesir etmez biiznillah. Nakşedilecek budur

بسم ا الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا بحق وجعلنا من
 بحق بسم ا1بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم ل يبصرون بطلت سحر 

الرحمن الرحيم بعللن

Sihir bozma

Bu tılsımları sihir yapılmış kişinin isimleri ile çınar yaprağına yazsalar sihir 
bozulur. Tılsım budur
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Celp

Eğer bir kimseyi celbetmek istersen bu tılsımı deliksiz bir demir nal’a iyi bir saatte 
nakşet. Sonra nal’ın yarısını yağ’a diğer yarısını şekere batırıp ateşe at. Matlup 
serian sana gelir. Tılsım budur

Sihir bozma
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Bunu 40 tane şeffaf kağıda harflerin gözleri iyice açık olacak şekilde yaz. Sonra 40 
tane yılan derisi alıp her biri içine bir kağıt koyup hergün 4 tanesini elbisen üzerine 
buhur olacak şekilde yak. Biiznillah sihir bozulur. Yazılacak budur

Ayırma

Eğer düşmanlık üzere fitne ve fesat üzere birleşenleri ayırmak istersen, veya bir 
kadını bir erkeğe veya bir erkeği bir kadına kötü ve çirkin suratlı göstermek 
istersen, ölü kefeninden biraz alıp ölü yıkanmış su ile bunu yazıp hamah böceğine 
siyah iple bağlayıp eski bir mezara göm. Daha sonra bir yengeç tutup 7 kafur 
ağırlığınca sirke içine at. Sonra alıp 1 saat yağ içine at. Sonra siyah kağıda bunları 
yazıp yengece bağlayıp yengeci eski bir kabre defnet. Maksadın hasıl olur. 

Hamam böceğine bağlanacak budur

ألم تر كيف بحق يا جبرائيل، فعل ربك بحق يا شمائيل، بأصحاب الفيل بحق ياكاكائيل، ألم نجعل كيدهم في
تضليل بحق يالومائيل، وأرسل عليهم طيرا  أبابيل ترميهم بحق بدوح، بحجارة بحق يا كيفائيل، من سجيل

فجعلهم كعصف مأكول بحق يا ميكائيل، ياقهار ياقهار،نصرت بالقهر، والقهر في قهر قهرك ياقهار

Yengece bağlanacak budur
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Çocuk olması için

Bu amel imâm muhammed sekkâkî’den rivayet edilir ki! O dahi Kitâbı danyal ve 
belînas hakim’in kitabından nakleder, eğer salih ve güzel huylu bir evladın’ın 
olmasını istersen bununla amel et. Bilki bu amel mücerrebat’tandır. 7 tane altın 
levha alıp bu tılsımı levhalara iyi bir saatte nakşet. Sonra Cuma günü veya 
Cumartesi günü veya Çarşamba günü 7 ayrı kuyuya at. Atarken bunu (yâ 
sâhibüzzamân burda hacetini söyle) levhaları kuyulara atmadan evvel bu tılsımı sağ
ve sol eline yazmalısın. Eline yazılacak budur

7 altın levhaya nakşedilecek budur
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Veya çocuk olması için küçük bir altın levhaya bunu nakşedip hanımı ile cima etse 
biiznillah gebe kalır. Nakşedilecek budur

129



Muhabbet ve aşk

Bu tılsımı kağıda yazıp ateşe koy. Yahut biraz su değmemiş kil üzerine yazıp ateşe 
atsan maksadın hasıl olur. Tılsım budur
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Sihir bozma ve baht açma

Bu vefki her gün yazıp sonra yazıyı su ile bozup hasıl olan su ilede başını yıkamaya
devam et. Yahut yazıp her gün elbiseni bununla buhurla. Vefk budur

Ayırma ve şeytan gibi gösterme

Eğer fitne ve haram üzere birleşen erkek ve kadını birbirinden ayırmak istersen, 
hemde kadını erkeğe yüzü simsiyah ve şeytan gibi göstermek istersen, bu tılsımı 13
bakır levha’ya nakşet, 1 defa’da ölü kefenine yaz, 1 tane’de altın levha’ya nakşet. 
Altın levha’yı Cuma günü derin kuyu’ya at. Atarken (falan kızı falanın yüzünü 
falan oğlu falanın gözünde siyah eyledim) dersin. Sonra kefene yazdığını bir 
hamam böceğine sarıp eski bir kabre gömersin. Gömerken yine yukardaki gibi 
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söylersin. Sonra 13 tane bakır levhayıda siyah bir ip ile bağlayıp nehre atarsın. 
Atarken yine yukardaki gibi söylersin. Amma eğer bunu haram yere işlersen yani 
helal üzere olan kadın ve kocayı ayırmak için yaparsan Allahın ve peygamberin 
laneti senin üzerine olsun. Biz senden uzağız. Tılsım budur
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Celp

Muhammed sekkâkî der ki! Eğer matlubu kendine celp etmek istersen bu tılsımı 
deliksiz bir nal’a nakşet. Talib ve matlubun isimlerinide nakşet. Eğer celp için 
yapacaksan o zaman talip ve matlubun isimlerini şu şekilde nakşedersin (1  احضار

2بطرف  ) eğer muhabbet için yapacaksan o halde böyle nakşedersin (  بدل و جان 1محبت 
2و روح  ) sonra nal’ı ateşe atarsın. Atarken bunu söylersin (Yâ tâleyûsin yâ 

mâleyûsin eyâ seydâhin ) 3 gün ateşte kaldıktan sonra matlup celp olunur. Sonra 
ateşten çıkarmalısın. Tılsım budur
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Yüzünü siyah etmek ayırmak

Eğer haram üzere birleşen erkek ve kadını ayırmak istersen, 7 tane mezardan bir 
avuç toprak alıp üzerine su döküp çamur yap. Sonra üzerine bunu yazıp tekrar eski 
bir kadın mezarına göm. Gömdükten sonra hiç arkana bakmadan git. Matlub olan 
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kadının yüzü siyah olur ve kimse yüzüne bakmaz. Erkekte ondan ayrılır. Yazılacak 
budur

2 عند 1شويت صورة 

Ayırma

Eğer haram üzere birleşenleri ayırmak istersen, ölü kefeninden biraz alıp daire 
şeklinde kesip üzerine bu tılsımı ve zelzele suresini tersinden yaz. Sonra üzerine su 
döküp yazıyı sil. O sudan birazını matluplara içir. Geri kalan kısmını güneş 
batarken eski bir kabre dök. Dökerken ( ferraktu beyne 1 ve 2 bihakki iyyâke 
na’budu ve iyyâke nesteîn vecealnâ min beyni eydîhim sedden vemin halfihim 
sedden feagşeynâhüm fehüm lâ yubsirûn) zelzele suresini yazma şekli böyledir (شرا

٠٠٠٠٠٠٠٠يره ذرة مثقال ) sonuna kadar yazarsın. (uyarı: sureleri tersten yazmak 
küfürdür) Tılsım budur
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Tefrik

Eğer haram üzere birleşen erkek ve kadını ayırmak istersen, bir beze bu tılsımı 
yazıp eski bir kabre göm veya matlubun evine göm. Maksat hasıl olur. Tılsım 
budur (tılsımda zelzele suresi tersinden yazılmaktadır, bu ise insanı dinden çıkarır. 
Bu yüzden burda ihtar ediyoruz) 
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Yol bağlama
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Eğer bir kimsenin gitmesini engellemek yani sefere çıkmasını engellemek istersen, 
bu vefki 7 tane kağıda veya 4 kağıda yazıp evin en yakınındaki nehre yani bir 
akarsu’ya at. Veya matlubun evine göm. Gömerken bunu söyle (ek-adü ek-adü). 
Matlup pişman olur ve gitmekten vazgeçer. Vefkin boş hanelerine matlubun ismi 
ile anne ismi yazılır. Yazılacak budur 
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Muhabbet ve aşk

Eğer bir kimsenin sana muhabbet etmesini ve aşık olmasını dilersen, bu tılsımı su 
değmemiş kil üzerine yazıp ateşe at. Atarken bunu söyle (Harraktu kalbe 1 alâ 
muhabbet ve aşki 2) Tılsım budur

Celp

Talip ve matlubun saçlarından alıp birde siyah ip alıp 3 ünü beraber birbiri ile 
düğümle. 7 düğüm at. Her düğümde bunu söyle (celebtü 1 alâ muhabbeti ve aşkı 2 
innâ cealnâ fî agnâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn) 

Celp
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Bu tılsımı bir kağıda veya en iyisi bir levha’ya nakşedip ateşe göm. Gömerken 
(celebtü 1 alâ muhabbeti ve aşki 2) dersin. Tılsım budur

Celp
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Bu tılsımı bir kağıda yazıp içine 7 tane karabiber koyup ateşe at. Maksat hasıl olur. 
Tılsım budur

Celp

Bu tılsımı kağıda yazıp sabah öğlen ve akşam güneş batarken içine 7 tane karabiber
koyup ateşe at. Veya su değmemiş kil’e yazıp ateşe atabilirsin. Veya bez parçasına 
yazıp fitil gibi yapıp kandilde yakabilirsin. Veya beyaz taşa yazıp ateşe 
koyabilirsin. Tılsım budur
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Celp

Bu tılsımı bir kağıda veya beyaz tavuk yumurtasına yazıp ateşe at. Maksat hasıl 
olur. Tılsım budur
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Baht açma (evlenmek için)

Bunu bir kağıda yazıp ateşe at. Veya kil’e yazıp ateşe atsan maksadın hasıl olur. 
Yazılacak budur

Hacet

Bu tılsımı yazıp kömür ateşinde yak. Sonra külünü alıp nehre at. Maksat hasıl olurç
tılsım budur
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Celp

Bunu kil üzerine yazıp ateşe atsan maksat hasıl olur. Tılsım budur

Muhabbet taat ve ülfet
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Bu vefki çok iyi bir saatte yazıp suyunu matluba içirsen maksadın hasıl olur. Vefk 
budur

İşleri yoluna koymak

Bu vefki şerifi altın levha’ya nakşedip üzerinde taşısan biiznillah işlerin açılır. 
Rızkın bollaşır ve belalardan kazalardan muhafaza olunursun. Veya kağıda yazıp 
taşrsın. Vefk budur
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Aziz olmak ve işleri açmak

Eğer işlerin zora girse çıkmaza girse, bu vefki altın veya gümüş veya bakır 
laevha’ya nakşedip üzerinde taşısan işlerin açılır. İnsanlar katında aziz olursun. 
vefk budur
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Sihir bozmak

Bunları yazıp su ile bozup meshur kişinin başı ve diğer azaları bu su ile yıkansa 
biiznillah şifa bulur. Ağzaları yıkarken bunu söylersin (İbtaltü cemî sihir ve erfa’tu 
küllü nuhûsin min hâzihirracüli) yazılacak budur
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Celp

Bu tılsımı bir nal üzerine nakşedip ateşe bırak. Bırakırken falan kızı falanı 
celbettim dersin. Veya kağıda yazıp ateşe atarsın. Tılsım budur
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Şehveti bağlama

Eğer bir kimsenin şehvetini bütün kadınlara veya kadının bütün erkeklere şehvetini 
bağlamak istersen, yarısı altın yarısı gümüş yarısı pirinç tamamı 20 miskal 
ağırlığında bir levha alıp bu tılsımı utarit saatinde yani (merih müşteri’ye mukarin 
olduğu vakitte) levhaya nakşet. Nakış işlemi bitince bunu söyle (akadtü zekera 1 an
ferci cemîi nisâil âlemi bihakki iyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn) sonra bir gece 
tencim edip derin bir kuyuya levhayı atarsın. Ve bunu söylersin (yâ talleyûsin). 
İmam sekkaki derki! Bundan daha kuvvetli bir amel görmedim. Tılsım budur

150



151



Bağlama

Bu tılsımı altın bir levhaya nakşedip arka tarafınada matlubun ismini nakşet. Sonra 
alıp eski bir kabre veya akar su kenarına defnet. Veya bu tılsımı yumurtaya yazıp 
elma ağacı altına defnet. Tılsım budur
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Celp ve muhabbet

Bu tılsımı bir kağıda yazıp içine 7 tane karabiber koyup ateşe at. Matlup 
muhabbetle sana celp olunur. Tılsım budur

153



Celp

Matlubun saçından alıp bu azimeti üzerine okusan matlup celp olunur. Budur

Bihakki kâkâîl ve binti iblîs ve zûb-a düttıyâr ve heme-i dîvân ve bihakki hâzihil 
kelâmil aceb essâate hâzır şôd 1 bimuhabbeti ve musahhari 2 essâate essâate 
essâate elharîk elharîk elharîk

Celp

Bu tılsımı beyaz taşa yazıp ateşe atsan matlup celp olunur. Budur

Celp

Bu azimeti siyah tavuğun yumurtasına yazıp ateşe gömsen matlup serian celp 
olunur. Azimet budur
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Muhabbet

101 defa veya 1001 defa tatlı bir şey üzerine okuyup üfürüp matluba yedirsen 
muhabbet hasıl olur. Okuyacak budur 

(mâ yef-alullâhi biazâbiküm in şekertüm ve âmentüm ve kânallâhu şâkiren alîmâ)

Veya bunu 1001 defa tatlı bir şey üzerine okuyup matluba yedirsen yine uhabbet 
hasıl olur. Okuyacak budur 
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(ve elkaytu aleyke muhabbeten minnî velitusnea alâ aynî yâ refteâîl bihakki yâ 
buddûh yâ garmâîl)

Celp

Bu tılsımı at nal’ına çok iyi bir saatte nakşedip ateşe atsan matlup serian celp 
olunur. Tılsım budur
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Celp

Bunu bir beze yazıp geceleyin kandilde yaksan matlup serian celp olunur. 
Yakarken bunu söylersin (falan kızı falanı buraya celbettim) Yazılacak budur
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Celp

Siyah tavuk yumurtasına misk gül suyu ve yazğferan karışımı ile yazıp ateşe 
gömsen matlup serian celp olunur. Bu tılsım şeyh sekkakî’nin kitabında’da geçiyor.
Tılsım budur
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Hacet

Eğer bir kimsede hacetin olsa veya bir kimseyle dostluk kurmak istesen bu tılsımı 
sağ eline yazıp ondan sonra matlubun yanına gitsen hacetini reddetmez. Tılsım 
budur
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Celp

Bir kimseyi celbetmek için, geride geçen büyük azimeti bir beze yazıp geceleyin 
kandilde yaksan maksadın hasıl olur. Lakin beyaz taş veya bakır levhaya yazıp 
ateşe atsan daha iyidir. Azimet geride geçti.

Celp

Bu kalp şeklini sarı bir kağıda yazıp koyun kalbinin içine koyup ateşe atsan matlup 
celp olur. Tılsımın arkasına matlubun ismi anne ismi ve talibin ismi ile anne ismi 
yazılır. 3 gün ateşte bırakılmalıdır. Tılsım budur
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Celp ve muhabbet
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Kıbleye dönerek bu tılsımı bir kağıda yazıp rüzgara as. Ancak en iyisi kağıda yazıp 
matluba suyunu içirmektir. Eğer altın ve bakır ve gümüş levhaya bütün mahlukatın 
ismi ile nakşedip üzerinde taşısan bütün mahlukat seni sever ve senin hakkında 
kimse kötü söz konuşmaz. Tılsım budur
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Celbi süleymanî

Eğer bir kimseyi kendine muhabbetle celbetmek getirmek istersen ve senden bir an 
bile ayrılmaya takatinin olmamasını dilersen bu tılsımı iyi bir saatte 4 tane levha’ya
yani birini altın birini gümüş birini bakır birinide pirinç levhaya nakşet. Altın 
levhayı derin kuyuya at. Gümüş olanı rüzgara as. Pirinç levhayı toprağa göm. Altın 
levhayıda ateşe at. Matlup kısa sürede celp olur. Eğer bu tılsımı sadece 4 tane bakır 
levhaya nakşedip gün doğarken ateşe atsan maksadın yine hasıl olur. Eğer 4 tane 
kağıda yazıp  birini ateşe atsan birini suya bıraksan ve birini toprağa gömsen ve 
birini rüzgara assan maksadın yine hasıl olur. Eğer 4 tane su değmemiş kil üzerine 
yazıp ateşe atsan maksat yine hasıl olur. Eğer bir geyik derisine yazıp üzerinde 
taşısan mahlukatın dili bağlanır ve hacetini yerine getirirler. Eğer altın levhaya 
yazıp üzerinde taşısan maksat yine hasıl olur. Tılsımın arkasına matlup ve talibin 
isimleri ile anne isimleri nakşedilir. Tılsım budur
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Muhabbet

Bu tılsımı su değmemiş kil üzerine yazıp ateşe atsan maksadın hasıl olur. Veya 
kağıda yazıp 4 gece her gece 7 tane kağıda yazıp ateşe atsan maksat yine hasıl olur.
Tılsım budur

Celp ve muhabbet

Eğer bir kimseyi muhabbetle kendine celbetmek istersen, deliksiz bir nal’a bu 
tılsımı nakşedip yarını yağ’a diğer yarısınıda tatlı bir şey’e mesela bal’a batırıp 
ateşe at. Matlup serian celp olur. Tılsım budur
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Dil bağlama

Eğer düşmanlarının dillerini bağlamak istersen, bu ayeti kerimeyi ve tılsımı iyi bir 
saatte altın bir levhaya nakşedip üzerinde taşı. Bütün mahlukatın dilleri sana karşı 
bağlanır ve kimse hakkında kötü konuşmaz. Nakşedilecek budur
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Uzaklaştırma

Eğer bir kimseyi bir şehirden veya evinden defetmek çıkarmak istersen, bu tılsımı 
eski ayakkabı topuğuna yazıp matlubun evinin önüne defnet. 3 güne kalmaz defolur
gider. Tılsım budur

Şehveti bağlama

Eğer haram işleyen bir kimsenin şehvetini bağlamak istersen, 2 tane ok kirişi alıp 7 
tane düğüm at. Amma her düğüm attıkça bunları düğüm üzerine okuyup üfür. 
Okuma işibitince eski bir kabre göm. Maksat hasıl olur. Hak etmeyen birine 
yaparsan bütün mahlukatın laneti senin üzerine olsun. Hak etmeyen birine yaparsan
ömür boyu başın dertten belalardan kurtulmaz bilesin. Okuyacak budur

ينتبوناا زي باا وي قيضن نيباا وي عا باا وي ا حي ينبيتننيا فايهي ضي شيقاا فيأ يرن باا ثبم  شيقيقننيا الن اء صي بيبننيا النمي بسم ا الرحمن الرحيم أين ا صي
كبمن عقدت شهوة  يننعياما لا تياعاا ل كبمن وي أيباا م  ةا وي هي فياكا ديائاقي غبلنباا وي حي لا وي نيخن  بحق كهيعص وبحق حمعسق1وي
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Bismillâhirrahmânirrahîm innâ sababnel mâe sabbâ sümme şekaknal arda şakkâ 
feenbetnâ fîhâ habben ve inebâ ve kadben ve zeytûnen ve nahlen ve hadâika gulben
ve fâkiheten ve ebbâ metâan leküm velien-âmiküm akadtü şehvete 1 bihakki kâf hâ 
yâ ayn sâd ve bihakki hâ mîm ayn sîn kâf

Muhabbet ve dostluk

Bu tılsımı kağıda yazıp rüzgara assan maksadın hasıl olur. Tılsım budur

Muhabbet
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Bu tılsımı Pazar günü güneşin şerefli vaktinde su değmemiş kil’e yazıp ateşe 
gömsen muhabbet hasıl olur. Tılsım budur

Muhabbet

Bu tılsımı siyah tavuk yumurtasına iyi bir saatte yazıp yine iyi bir saatte ateşe 
gömsen maksat hasıl olur. Budur
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Muhabbet dostluk ve ülfet

Bu tılsımı Cuma gecesi veya Cuma günü veya Salı günü siyah tavuk yumurtasına 
yazıp ateşe at. Maksadın hasıl olur. Tılsım budur

Celp

Bu vefki Cuma günü bir kağıda yazıp rüzgara assan maksat hasıl olur. Arkasına 
matlubun ismi anne ismi ve talibin ismi ve anne ismi yazılır. Vefk budur
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Yüzünü siyah etmek, ayırmak ve düşmanlık

Haram üzere birleşen iki veya daha çok kimseyi birbirinden ayırmak için, 7 tane 
levha’ya zöhre saatinde (zöhre şems’e yakın olduğu vakitte)  bu tılsımı nakşet. 
Levların arkasına matlupların isimlerinide nakeşedersin. Sonra her gün bir tanesini 
suya atarsın. Atarken falan kızı falanın falan oğlu falan katında yüzünü siyah 
eyledim. Dersin. Sonra tılsımı bir de ölü kefenine yazıp eski mezara gömersin yada 
derin bir kuyuya atarsın. Amma hak etmeyene yaparsın bütün mahlukatın laneti 
üzerine olsun. Başın beladan asla kurtulmaz. Tılsım budur
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Muhabbet dostluk ve ülfet
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Bu vefki şerifi altın veya gümüş veya pirinç levhaya müşteri saatinde nakşedip 
üzerinde taşısan bütün mahlukat sana muhabbet besler. Herkesle dostlu hasıl olur. 
Rızkın hergeçen gün bollaşır. Vefk budur

Yol bağlama

Eğer bir kimsenin yola çıkmasını yani uzaklara gitmesini engellemek istersen, bunu
bir kağıda yazıp matlubun evine defnet. O kimse sefere çıkmaktan vazgeçer. 
Yazılacak budur
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Muhabbet
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Bu ayeti kerimeyi geyik derisine misk zağferan ve gül suyu karışımı ile yazıp 
üzerinde taşısan bütün mahlukat sana muhabbet nazarı ile bakar, sana muhabbet 
eder. Ayeti kerime budur

مح إننكهر نك اك  أ لكف  ب يحن هر ل كن مح و  ا أ لكف تح ب يحن  قرلروبنهن يعا  مك من ضن ج  ا فني ال رح مح ل وح أ نف قحت  م  أ لكف  ب يحن  قرلروبنهن و 
يم كن يز  ح  ع زن

Korku

Eğer bir kimse herneyden olursa olsun korkarsa bunu yazıp taşısa artık korkusu 
kalmaz. Yazılacak budur

Veya bunu yazıp taşımalıdır
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Felç

Eğer bir kimsenin eli veya ayağı veya yüzü felç olsa, bunları bir kağıda misk 
zağferan ve gül suyu ile yazıp taşısa biiznillah şifa bulur. Yazılacak budur
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Dili bağlansa (konuşamasa)

Eğer bir kimsenin dili tutulsa veya konuşamasa bunu yazıp taşısa şifa bulur 
biiznillah. Yazılacak budur

Ayırma

Eğer kötülük üzere veya haram üzere birleşen bir cemaatı birbirine düşman edip 
ayırmak istersen, kevser suresini tersinden (tersten okumak küfürdür) boy otu 
üzerine ve üzerlik otu üzerine okuyup matlupların toplandığı yere bırak. Maksat 
hasıl olur. 

Ayırma
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Eğer bir kimseyi bir kimseden ayırmak istersen (helal olana sakın yapmayasın 
başın belarladan kurtulmaz) balmumundan bir insan sureti yapıp bir kağıda bunu 
yaz. Sonra kağıdı o suretin ortasına bağlayıp eski bir kabre göm. Haram üzere 
birleşenler birbirinden ayrılırlar. Gömerken (falan kızı falanı veya falan oğlu falanı 
falan kızı falandan ayırdım) dersin.Yazılacak budur

Celp

Eğer bir kimseyi muhabbetle kendine celbetmek istersen, bu tılsımı bakır levhaya 
bunu nakşedip ateşe at. Hemde bir kağıda yazıp içine 7 tane karabiber koyup ateşe 
at. Maksadın hasıl olur. Tılsım budur
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Celp

Bu tılsımı deliksiz bir nal’a Çarşamba veya Cumartesi günü nakşedip ateşe at. İki 
gün geçmeden maksadın hasıl olur. Lakin bu vefkide her gün 3 defa yazıp nal’ın 
olduğu ateşe atarsın ve her attıkça (cellebtü 1) dersin. Tılsım budur
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Vefk budur
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Celp

Bunu matlubun elbisesinden bir parçasına yazıp seramik içinde yaksan matlup celp 
olunur. Tılsım budur
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Şehveti bağlama

Eğer haram işleyen bir kimsenin şehvetini bağlamak istersen, Cuma günü 4 tane 
levhaya nakşet. Sonra 7 renkli bir ibrişim ile 7 düğüm at. Her düğümde bunu 
( akadtü şehvete 1 min 2) söylersin. Sonra 7 defa bunu söylersin (yâ osman bin 
saîd). Sonra tılsımı alıp eski bir kabre gömersin. Tılsım budur

Tekrar şehvetini açmak için, bunu söğüt yaprağına ve rezene yaprağına ve yabani 
iğde yaprağına yazıp yazıyı bozup suzunu dulavrat otunun kökü ile içse çözülür. 
Tılsım budur
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Vesvese ve korku

Eğer bir kimsede vesvese olsa veya korksa, bunu yazıp taşımalıdır. Budur

Evlenmek

Eğer bir kimseyle evlenmek istersen, bu tılsımı 7 tane levhaya matlubun ismi ve 
talibin ismi ile iyi bir saatte nakşet. Çarşamba günü başlayıp hergün bir levhayı 
ateşe göm. Ateşe atarkende bunu söyle (harraktu kalbe ve şehvete 1 lizzevâci min 
2) . eğer bir erkeği celbetmek istersen bu tılsımı 3 tane yarısı altın yarısı bakır 
levhaya nakşet. Sonra levhaları alıp içinde sirke karabiber ve gül suyu olan bir küp 
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içine 3 gün bırak. Sonra çıkarıp ateşe at. Matlup muhabbetle sana celp olur. Eğer 
yine bir kimse evlenmek ve diğerlerinin buna karşı çıkmamasını istersen, bir kağıda
yazıp 7 tane karabiberle ateşe at. Eğer bütün mahlukatın dilini bağlamak istersen 
altın levhaya nakşedip üzerinde taşı. Eğer bütün insanlarla dost olmak ve seni 
sevmelerini istersen altın gümüş bakır ve pirinç levhalarına nakşedip üzerinde 
taşırsın. Tılsım budur
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Evlenmek

Eğer bir kimse ile evlenmek istersen ve diğerlerinin buna karşı çıkmamasını 
istersen ve sana boyun eğmelerini dilersen, bu tılsımı yuvalar 41 tane bakır levhaya
kimse ile konuşmadan kamer tabiatı ateş olan bir burçta iken nakşet. Şöyle ki! 
Zöhre tabiatı toprak olan bir burca mukarin (yakın) ve merih’te utarid’e yakın 
olmalıdır. Nakşetme işi bitince levhalardan birini matlubun ismi ile ateşe at (yani 
falan kızı falanın kalbini muhabbet ve aşkımla yaktım) dersin. Diğer levhaları 4 e 
taksim edip 4 ayrı derin kuyuya veya akar suya at. Atarken bunu (yâ 
sâhibüzzamân) söylersin. Sonra 3 gece boyunca her gece geride geçen belkıs 
tılsımını yazıp kandilde yakarsın. Hemde aşağıdaki tılsımı siyah tavuk yumurtasına 
yazıp ateşe gömersin. Ve hemde bu isimleri bir kağıda 3 gün boyunca her gün 120 
defa yazıp ateşe atarsın. 41 defa nakşedilecek ve siyah tavuk yumurtasına yazılacak
tılsım budur

187



120 defa yazılacak isimler budur
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Cetveller

Günlerin saatleri

Cumartesi

Birinci saat: Zuhal

Öğle namazı: Zöhre

Öğle ile ikindi arası: Merih

İkindi ile akşam arası: Utarit

Yatsı’dan sonra: Şems

Pazar

Birinci saat: Şems

Kuşluk ile öğle arası: Zöhre

Öğlene yakın: Utarit
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Öğlen: Kamer

Öğlen ile ikindi arası: Zuhal

İkindi ile akşam arası: Müşteri

Yatsı’dan sonra: Merih

Pazartesi

Birinci saat: Kamer

Kuluk ile öğlen arası: Zuhal

Öğlen: Merih

Öğlen ile ikindi arası: Zöhre

İkindi ile akşam arası: Şems

Yatsı’dan sonra: Utarit

Salı

Birinci saat: Merih

Kuşluk ile öğlen arası: Zöhre

Öğlen: Zuhal

Öğlen ile ikindi arası: Müşteri

İkindi ile akşam arası: Utarit

Yatsı’dan sonra: Şems

Çarşamba
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Birinci saat: Utarit

Kuşluk ile öğlen arası: Kamer

Öğlene yakın: Zuhal

Öğlen: Müşteri

Öğlen ile ikindi arası: Merih

Akşam namazı: Şems

Yatsı’dan sonra: Zöhre

Perşembe

Birinci saat: Müşteri

Kuşluk: Merih

Öğlene yakın: Şems

Öğlen: Utarit

Öğlen ile ikindi arası: Zöhre

Akşam: Kamer

Yatsı’dan sonra: Zuhal

Cuma

Birinci saat: Zöhre

Kuşluk: Merih

Öğlen: Kamer

Öğlen ikindi arası: Zuhal
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Akşam: Müşteri

Yatsı’dan sonra: Şems

Şems’in şerefli olduğu vakit: senede 24 saat’tır. Ancak bunun için misbahzâde’nin 
yıldız takvimine bakınız.

Ayların saatleri

Ayın ilk 10 günü

Muhabbet, aşk, kalpleri teshir etmek ve evlenmek için tılsım ve muska yazmaya 
uygundur.

Ayın ikinci 10 günü

Dil bağlama, şehvet bağlama, uyku bağlama için uygundur.

Ayın son 10 günü

Tefrik, düşmanlık, helak etme, tahrip etmek için uygundur.

Her ayın son 24 saati tahrip etmek için uygundur. Buna kıyasla her yeni ayın ilk 24 
saati rızık ve hayırlı işlerin için uygundur.

Ebced hesabı
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Nazar

Bu levhayı yazıp taşısa veya bu levhaya her yeni ay’da bakmaya devam etseö kötü 
nazarlardan korunur. Nazar varsa bozulur. Levha budur
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Sara için

Bir kimseyi sara tutsa bunu yazıp taşımalıdır

بسم ا الرحمن الرحيم بسم ا الشافى بسم ا الكافى بسم ا المعافى بسم ا الذى ل يضر
مع اسمه شيئ فى الرض ول فى السماء وهو السميع العليم انه من سليمان وانه بسم ا

الرحمن الرحيم ال تعلوا على واتونى مسلمين برحمتك ياارحم الراحمين
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Ayak ve uyluk ağrısı

Bunu yazıp taşımalıdır.

اهيا شراهيا اذوناى اصباؤث ال شداى انه من سليمان وانه بسم ا الرحمن الرحيم ال تعلوا
على واتونى مسلمين برحمتك ياارحم الراحمين

Lanete uğrasa

Bunu yazıp taşımalıdır.

Mide ağrısı için

Bunu evvela yazıp su ile yazıyı bozup içmelidir. Sonra yazıp taşımalıdır. Budur
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Eşler arasını düzeltme

Bunu yazıp günlük ile 11 gün boyunca her gün buhurlayıp eşlerin yastığı altına 
koy. Hemde yazıp matluplara suyunu içir. Yazılacak budur
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Çocuk düşüren kadın için

Eğer kadın çocuğunu düşürse, bir daha düşürmemesi için bunu yazıp taşımalıdır. 
Budur

Celp

Bu tılsımı bakır levhaya nakşedip ateşe at. Veya sarı kağıda yazıp içine 7 tane 
karanfil koyup ateşe at. Eğer bu tılsımı yazıp rüzgara assan matlup sefere gitmekten
vazgeçer, yola çıkamaz. Eğer altın levhaya nakşedip üzerinde taşısan bütün 
mahlukatın muhabbetini celp edersin. Tılsım budur
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Rızık açma

Rızık açma ve işlerini yoluna koymak için bu vefki yazıp üzerinde taşımalıdır. 
Budur

Dil bağlama
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Bunu altın veya pirinç levhaya nakşedip taşımalıdır. Budur

Düşmaları defetme ve galip gelme

Bu vefki şerifi yazıp taşısayan düşmanlarına gelip gelir. Mansur ve muzaffer 
olurlar. Vefki şerif budur

Rızık genişliği

Rızık genişliği ve işlerinin yoluna girmesi için bunu yazıp taşımalıdır. Budur
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İtaat ettirmek

Eğer bir kimseyi kendine itaat ettirmek istersen, bunu yazıp arkasına kendi isminle 
anne ismini ve matlubun ismi ile anne ismini yazıp taşı. Veya yazıp 7 tane 
karabiberle beraber ateşe at. Veya bakır levhaya nakşedip ateşe göm. Tılsım budur
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Muhabbet

Eğer beyler ve paşalar katında ve bütün mahlukat katında muhabbetli izzetli olmak 
istersen, rızkının her geçen gün genişlemesini istersen, bu tılsımı gümüş levhaya 
demir kalemle iyi bir saatte yani şems müşteri’ye yakın olduğu vakitte nakşet. 
Matlubun ismini veya bütün mahlukat diye nakşedersin. Daima yanında taşırsın. 
Bil ki! Bu amel mücerreptir yani tecrübe olunmuştur. Nakşedilecek budur
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Muhabbet ve dil bağlama

Bil ki! Bu şeklin bir kaç havvası vardır. Muhabbet için, rızık genişliği için, 
belalardan korunmak içindir. Eğer altın levhaya nakşedip üzerinde taşısan sultanlar 
ve devlet adamları katında aziz olursun. eğer o altın levhayı su ile yıkayıp suyunu 
bir kimseye içirsen o kişi seni çok sever senden ayrılmak istemez. Eğer o suyu 
kendisine sihir yapılmış bir kimse içse şifa bulur. Şekil budur
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Ayırma
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Bunu bakır levhaya nakşedip matlupların isimlerinide levhanın arkasına yada altına
nakşedip eski bir kabre gömsen matluplar birbirine düşman olup ayrılırlar. Ancak 
en iyisi matlupların yürüyüp gittikleri yola defnetmektir.veya hamurdan iki suret 
yapıp bu vefkide karnına koyup mezara gömsen yine maksadın hasıl olur. 
Nakşedilecek budur

Dil bağlama

Bunu yazıp taşımalıdır. Düşmanların dilleri bağlanır. Budur
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Celp

Bunu bir at nalına nakşedip ateşe atsan matlup çabucak celp olur. Veya bakır 
levhaya nakşetsen daha iyidir. Tılsım budur
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Celp

Bu tılsımı at nalına nakşedip ateşe gömsen matlup serian celp olur. Tılsım budur
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Celp

Bu tılsımı deliksiz bir nal’a nakşedip matlubun ve talibin isminide nakşedip ateşe 
atsan maksadın hasıl olur. Budur
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Celp
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Eğer matlubu kendine muhabbetle celp etmek istersen, bu azimeti siyah tavuk 
yumurtasına yazıp yumurtayıda hamur içine koyup ateşe yakın yere göm. Maksat 
hasıl olur. Amma bu amel cumartei günü iyi bir saatte yapılmalıdır. Yazılacak 
budur

Muhabbet

Bu tılsımı kendi göbeğine matlubun ismi ile beraber yazsan aranızdam uhabbet 
hasıl olur. Tılsım budur
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Celp

Bu tılsımı kuzunun omuz kemiğine yazıp ateşe atsan maksadın hasıl olur. Tılsım 
budur

Ayırma

Eğer haram işleyen veya zulüm üzere birleşen kişileri birbirinden ayırmak istersen, 
bastıkları yerden bir miktar toprak alıp üzerine 7 defa zelzele suresini okuyup üfür. 
Sonra biraz su alıp o toprağı çamur yapıp kurut. Sonra kuruttugunu parçalıp toz 
edip matlupların toplandığı yere serp. Maksat hasıl olur. 
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Ayırma

Tatlı bir şey üzerine bu ayeti kerimeyi 7 defa okuyup matluplara yedirsen 
birbirlerine düşman olup ayrılırlar. Okuyacak budur

(ve elkaynâ beynehümül adâvete vel’bağdâe ilâ yevmil kıyâmeti küllemâ 
evkadunâran lilharbi etfaahallâhu ve yesirrûne fil’ardi fesâden vallâhu lâ yuhibbul 
müfsidîn)

Muhabbet ve dil bağlama

Bu tılsımı sağ elinin avucuna yazıp matluba dokunsan maksadın hasıl olur. Tılsım 
budur
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Celp

Bu tılsımı her gece bir kağıda yazıp matlubun ismini ve anne isminide yazıp ateşe 
atsan matlup celp olur. Tılsım budur

Celp

Bunu yazıp geceleyin ateşe atsan matlup celp olur. Tılsım budur
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Yüzünü kara etmek, gözden düşürmek, ayırmak

Bir kadının yüzünü kara etmek ve haram üzere birleştiği kişiden ayırmak istersen, 
bu tılsımı nahıs bir saatte 3 tane bakır levhaya matlubun ismi ile beraber nakşet. 
Sonra levhanın iki tarafınada biraz zift sürüp eski bir kabre göm. Gömerken falan 
kızı falanın yüzünü kara ettim dersin. Veya derin kuyuya atarsın veya bir akar suya 
atarsın levhayı. Atarken yine aynı şekilde söylersin. Veya bu tılsımı ölü kefenine 
yazıp bukalemun yumurtasının içine koyup eski bir kabre gömsen hemen o anda 
maksadın hasıl olur. Veya bir kağıda 2 defa yazıp eski kabre gömersin, veya bir 
kağıda 2 defa yazıp siyah turp içine koyup eski kabre gömersen daha iyidir. Zinhar 
hak etmeyene yapmayasın yoksa iki dünyadada başın beladan kurtulmaz. Tılsım 
budur. 
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Teshir

Eğer erkeği kendine musahhar ve itaat kılmak istersen, erkeğin kalbini kendine 
bağlamak istersen öyle ki! Her emrine itaat eder. Bu tılsımı 1 tane altın levhaya ve 
7 tanede bakır levhaya iyi bir saatte nakşet. Levhaların arkasına matlubun ismi ve 
anne isimlerinide nakşet. Altın levhayı daima üzerinde taşı. Bakır levhalarıda 7 tane
derin kuyuya at. Sonra 4 gece her gece geride geçen Sekkaki fitilini yazıp ateşe at. 
Hemde geride geçen nal’a nakşedilen süleymani tılsımınıda bir nal’a nakşedip ateşe
at. Maksadın fazlasıyla hasıl olur. Tılsım budur
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Celp ve evlenme

Bu tılsımı deliksiz bir nal’a matlubun ismi ile nakşedip ateşe at. Eğer bir kadınla 
evlenmek için yapmak istersen bakır bir nal’a nakşedip ateşe atarsın. Eğer 
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muhabbet için yapmak istersen bir kağıda matlubun ismi ile beraber yazıp içine 7 
tane karabiber koyup ateşe at. Tılsım budur
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Dil bağlama

Bu ayeti kerimeyi 7 defa tatlı bir şey üzerine matlubun ismi ile okuyup matluba 
yedirsen artık matlubun dili bağlanır. Okuyacak budur

Bismillâhirrahmânirrahîm vecealnâ min beyni eydîhim sedden vemin halfihim 
sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yubsirûn innâ cealnâ fî agnâkihim aglâlen fehiye 
ilel ezkâni fehüm mukmehûn.

Düşmanlık

Eğer haram üzere birleşen iki kişiyi birbirine düşman edip ayırmak istersen, 7 tane 
kabirden biraz toprak al. Sonra bu tılsımı 7 kağıda yazıp her kağıda kabirlerden 
aldığın topraktan biraz koyup ağzını büküp matlupların olduğu mekana göm veya 
başka karanlık yere göm.

Bu ameli celp içinde yapabilirsin, şöyle ki! Cuma gecesi gece yarısını geçtikten 
sonra yazıp ateşe atsan matlup celp olur. 

Tılsım budur
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Defetme

Eğer bir kimseyi evinden çıkarmak ve başka bir şehre defetmek istersen, bunu her 
gün 1750 defa okumaya devam et. Maksadın mutlaka hasıl olur. Okuyacak budur

ثايني رب انت حكمة بين الرض ارا ينرب النوي أينتي خي داا وي ناي فيرن ا لي تيذيرن ب  بسم ا الرحمن الرحيم  ري
١والسموات مطويات بيمينه ل معقب لحكمه ول راد لقضائه ول بديار موقفات 

Bismillâhirrahmânirrahîm rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn rabbi ente 
hükmetün beynel ardi vessemâvâti matviyyâtün biyemînihî lâ muakkibun lihükmihî
velâ râdde likazâihî velâ bidiyârin muvakkifâtun 1
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Muhabbet

Bu ayeti kerimeyi tatlı bir şey üzerine matlubun ismi ile okuyup matluba yedirsen 
matlup sana muhabbet eder. Eğer aralarında kavga ve nizah olan kadın ve kacası 
için bir kağıda yazıp matlupların yastığı altına koysan artık barışırlar ve kavga 
etmezler. Ayetler bunlardır

ب ا  ير  وي ب قيدا ا  د ةا وي وي ننهبم م  يني عياديينتبم م ا بيينني ال ذا عيلي بييننيكبمن وي ب أين ييجن يما عيسيى ا  حا نا الر  مي حن ا الر  ما ا  باسن

ا ا ا  ب  من كيحب بوونيهب ن اي يبحا ب ةا م ا حي أيلنقيينتب عيليينكي مي يم  وي كا يز  حي من إان هب عيزا ي أيل في بييننيهب ن  ا  ليكا يم  وي حا غيفبور  ر 

ي أين  ا  ا وي يعا ما ا جي ةي لا  ني النعيذيابي أين  النقبو  ون وان إاذن ييري يني ظيليمب ى ال ذا ليون ييري ا وي باا ل ا  نبوان أيشيدو حب يني آمي ال ذا وي
يدب النعيذيابا يابدوح حب ودود ياا يارحمن يارحيم برحمتك ياارحم الراحمين شيدا

Bismillâhirrahmânirrahîm Asâllâhu en yec’ale beynekum ve beynellezîne âdeytum 

minhum meveddeh vallâhu kadîr vallâhu gafûrun rahîm ve lâkinnallâhe ellefe 

beynehum, innehu azîzun hakîm ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî 
yuhıbbûnehum ke hubbillâh vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh ve lev 
yerâllezîne zalemû iz yeravnel azâbe, ennel kuvvete lillâhi cemîan, ve ennellâhe 
şedîdul azâb yâ bedûh hub vedûd yâ allâh yâ rahmân yâ rahîm birahmetike yâ 
erhamerrâhimîn

Dil ba lamağ

Bu ayeti kerimeyi bir yüzüğe nakşet yüzüğün arkasınada bunu naket. Matlup ne 
zaman konuşsa yüzüğü hareket ettir, hemen dili bağlanır konuşamaz. Yüzüğü 
nakşedilecek budur
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وني حب قنمي يي إاليى اليذنقيانا فيهبم مو ليلا فيها من أيغن نياقاها عيلننيا فاي أيعن إان ا جي

Arkasınada nakşedilecek budur

ن ك ن ب ا لك نرواح أ ش ده حر ين  آم  الكذن ن و  ن اك بك مح ك حر بهون هر يرحن

Hacet

Bu ayeti kerimeyi altın bir levhaya nakşedip gülsuyu ile altın levhayı yıka. Sonra o 
gülsuyu ile yüzünü yıkayıp matluptan hacetini dile. Biiznillah istediğini verir. Altın
levhayıda daima üzerinde taşı. Nakşedilecek budur

ا إان  ك لن عيليى ا  تي فيتيوي من باين  فيإاذيا عيزي ليل  مو اهيا فاي ضي باا إان ا لينيري ا حب يما قيدن شيغيفيهي حا نا الر  مي حن ا الر  ما ا  باسن

دبوني فاي سيبايلا اها يني يبجي ة  عيليى النكيافارا ز  نايني أيعا ما ؤن ل ة  عيليى النمب بوونيهب أيذا يبحا من وي بوهب لايني يبحا ك ا تيوي بو النمب ي يبحا ا 

ع  عيلايم  اسا ب وي ا  ن ييشياء وي تايها مي ا يبؤن لب ا  ةي لئام  ذيلاكي فيضن مي افبوني ليون لي ييخي ا وي ا 

Sulh, barıştırma

Eğer iki kişiyi barıştırmak istersen, vettîn suresini (esfeles sâfilin) e kadar bir 
ekmek üzerine kamer doğarken veya güneş batarken yazıp matluplara yedir. Bu 
şekilde yazmalısın (son kelimeleri) 
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ثم رددناك يا فلن بن فلن اسفل فلن بن فلن

Sulh

Bu ayetleri yazıp matluptan biri taşımalıdır. Budur

ب كي ن ن شياء إان  ري ات  م  جي فيعب ديري ها نيرن ما يمي عيليى قيون اها تبنيا آتييننياهيا إابنري ج  تالنكي حب يما وي حا نا الر  مي حن ا الر  ما ا  باسن
ودي ي تاها دياوب ن ذبر ا ما ن قيبنلب وي يننيا ما ا هيدي نبوحا يننيا وي ييعنقبوبي كبلا هيدي قي وي هيبننيا ليهب إاسنحي وي يم  عيلايم  وي كا حي

يسيى عا ييى وي ييحن ي ا وي كيرا زي نايني وي سا حن ي النمب زا كيذيلاكي نيجن وني وي هيارب وسيى وي مب يبوسبفي وي أييووبي وي اني وي سبليينمي وي
نن ما يني وي لننيا عيليى النعياليما كبلا فض  لبوطاا وي يبونبسي وي النييسيعي وي يلي وي اعا مي إاسن يني وي الاحا ني الص  إالنيياسي كبل  م ا وي
تيقايم  ل لك هدى ا يهدى من سن اط  مو ري يننياهبمن إاليى صا هيدي تيبييننياهبمن وي اجن من وي اناها وي إاخن من وي ي اتاها ذبر ا من وي آبيائاها

يشاء من عباده كذالك يهدى فلن على حب فلن

Evlenmek

Eğer bir kızın bahtı bağlansa yani evlenemese, Tâhâ suresini kıbleye dönerek bir 
miktar su üzerine okuyup kızın başını bu su ile yıksan tez zzamanda evlenir. 
Biiznillah.
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Düşmana galip gelmek

Eğer düşmanına galip gelmek istersen, matlubun evinden bira avuç toprak alıp 
üzerine 100 defa ankebut suresini oku. Sonra toprağı alıp tekrar matlubun evine 
göm. Maksadın hasıl olur.

Sulh

Zevceler arasında husumet olsa zağferan ve gülsuyu ile Nisa suresini yazıp 
matlupların yastığı altına koy. Biiznillah araları düzelir.

Sulh

Eğer zevceler arasını sulh etmek istersen, al’i imran suresini 13 defa zevc ve zevce 
ismi ile (yani aralarının düzelmesi niyetine) oku. Biiznillah araları düzelir.

Hacet
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Eğer bir kimsede hacetin olsa tevbe suresini 40 defa oku. Sonra gülsuyu ve 
zağferan ile tevbe suresini yazıp üzerinde taşır olduğun halde matlubtan hacetini 
dile. Biiznillah hacetini verir.

Korku

Korkan kişi için, bunu yazıp taşımalıdır.

Muhabbet ve ülfet

Bunu bir kağıda veya matlubun elbisesinden bir parçaya yazıp gece kandilde 
zeytinyağı ile yaksan maksadın hasıl olur. Yahud bakır levhaya nakşedip ateşe 
atsan maksadın yine hasıl olur. Tılsım budur
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Celp

Bu tılsımı kil üzerine yazıp veya bir nal’a nakşedip ateşe atsan matlup celp olunur. 
Çok kuvvetli ameldir. Tılsım budur
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Şehveti bağlama

Haram işleyen birinin şehvetini bağlamak istersen, bu tılsımı bir kilit üzerine 
nakşedip kilidin ağzını kapat. Kapatırken bunu (akadtü zekere fülan bin fülan alâ 
ferci cemîi nisâil âlemîn) söylersin ve derin bir kuyuya atarsın. Tılsım budur

Gaipten haber alma

Bu isimleri yazıp yastığının altına koysan rüyada biri gelip kaybolan kişi hakkında 
sana haber verir. Fülan bin fülan yerine başa bir isimde yazabilirsin. Yazılacak 
budur

Celp
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Bu tılsımı iyi bir saatte bakır levhaya veya demir levhaya matlubun ismi ile beraber
nakşedip ateşe gömsen matlup serian celp olur. Tılsım budur
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Muhabbet ve ülfet

Bu tılsımı bir kağıda veya matlubun elbisesinden bir parçaya yazıp Pazartesi gecesi
veya Perşembe gecesi fitil gibi yapıp zeytinyağına bulayıp kandilde yaksan 
maksadın hasıl olur. Veya bir kimsede hacetin olsa yine bu tılsımı kağıda yazıp fitil
gibi yapıp zeytinyağına bulayıp Pazar gecesi yahut Salı gecesi veya Perşembe 
gecesi veya Cuma gecesi yakarsın. Maksadın hasıl olur. Tılsım budur
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Tefrik ve yüzünü kara etmek

Eğer bir kadının yüzünü haram üzere birleştiği bir erkek yanında kara etmek 
istersen veya bütün erkekler katında kara etmek ve şeytan gibi göstermek istersen 
ve haram üzere birleştiği adamdan ayırmak istersen, 4 tane levha al. Bir tanede altın
levha al. Zuhal nahıslıktan uzak olup kamerde akrep burcunda iken ve utarit 
merih’e 8 derece yakın olup 23. dakikada iken ve şems zuhal hanesinde olduğu 
vakitte bu levhalara aşağıdaki süleyman dev’i tılsımını kıbleye dönerek nakşet. 
Sonra altın levhayı alıp ölü kefenine sarıp kefenin başına matlubun adı ile anne 
adını yazıp eski bir kabre göm. Gömerkende (falan kızı falanın yüzünü falan öglu 
falan veya bütün erkekler katında siyah eyledim, bihakkı yasin vel’kur-ânil hakîm) 
dersin. Diğer 4 levhayı 4 ayrı derin kuyuya atarsın. 3 gün sonra tekrar alıp 3 gün 
rüzgara asarsın. 3 gün sonra alıp ateşe gömersin. Bütün tılsımların üst tarafınada bu
tılsımı yazman gerektir. Baş kısmına yazılacak budur

Süleyman dev’i budur
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Evlenmek

Evlenmek isteyen kızın elbisesinden bir miktar daire şeklinde kes. Üzerine bu 
tılsımı yaz. Sonra 7 parçaya böl. Her gün bir parçasını sabahları yak. 10 gün sonra 
ahzap suresini zağferan ve gülsuyu ile yazıp evlenmek isteyen kız bunu taşısın. 
Hemde yazıp evine assın biiznillah tez zamanda evlenir. Yazılacak budur

Veya yine evlenmek için, bir kağıda zağferan ve gülsuyu ile velleyli suresini yazıp 
kuranı kerimden bakara suresi içine koy. Sonra kuranı kerimi evlenmek isteyen 
kızın yattığı odaya koyarsın. Biiznillah talipleri çıkar gelir.

Fakirlik ve perişanlık
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Bu isimleri gördüğün şekilde temiz bir gümüş üzerine nakşedip 7 hafta boyunca 
gülsuyuna koyup sonra levhayı alıp üzerinde taşı. Biiznillah perişanlığından ve 
fakirliğinden eser kalmaz. Nakşedilecek budur

Tefrik

Eğer iki kişi haram üzere birleşseler bunları ayırmak için, 30 tane buğday tanesi 
alıp her buğday tanesi üzerine 30 defa fil suresini matlupların isimleri ile beraber 
oku. Sonra sonlarındada bunu (ferraktu fülan bin fülan an Fülan bin fülan) dersin. 
Okuma işi bitince buğdayları alıp beyaz bir tavuğa yedir. Matluplar ayrılırlar.

Nezle

Bu tılsımı bir kağıda yazıp kağıdıda bir tahtaya yapıştır. Sonra her gün güneş 
batarken yazıların gözüne bir çivi çaksan biiznillah kısa zamanda nezle geçer. 
Yazılacak budur
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Muhabbet

Eğer bütün insanlar katında muhabbetli olmak istersen, bunu altın bir levhaya yazıp
taşırsın. Nakşedilecek budur

Aziz olmak

Bu ismi şerifi altın veya gümüş levhaya yazıp taşımalıdır. İnsanlar katında 
muhabbetli ve aziz olurlar. Budur
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İnsanlar yanında kelamı geçmek

Bunu altın veya gümüş veya kağıda yazıp üzerinde taşısa insanlar katında sözü 
geçkin olur. Budur

Baş ağrısı için

Bunu yazıp başında taşısa şifa bulur. Budur

ا ارا من فاري ننهب ل ينتي ما من ليوي يدا ليوا اط ليعنتي عيليينها صا اعيينها باالنوي ري ط  ذا كيلنببهبم بياسا يما وي حا نا الر  مي حن ا الر  ما ا  باسن
باا عن من رب ننهب لائنتي ما ليمب وي
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Şiddetli muhabbet

Eğer bütün erkek ve kadınlar yanında çok muhabbetli olmak istersen bu tılsımı 7 
tane levhaya iyi bir saatte nakşet. Birde altın levhaya nakşet.  Altın levhayı 
üzerinde taşıyıp diğer levhaları bir akar suya atarsın. Eğer zevc ve zevce arasında 
husumet olursa o halde tılsımı 41 levha üzerine 3 defa (her levhaya 3 defa) 
nakşedip azaimi süleymaniyeyi levha üzerine 70 defa okursun ve levhaları 40 ayrı 
yere gömersin. Ve son levhayıda ateşe gömersin. Tılsım budur
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Şehvet bağlama

Eğer bir adamın şehvetini bir kadından veya bütün kadınlardan bağlamak istersen, 
bu ayeti kerimeyi 7 tane kilit üzerine utarit saatinde nakşet. Sonra 70 defa azaimi 
süleymaniyeyi her kilit üzerine oku. Her okuyuşta bunu (akadtü akadtü akadtü 
zekera 1 an ferci 2 ve cemîi nisâil âlemi bihakkil melikil müvekkeli) dersin. Sonra 
kilitleri bir derin kuyuya atarsın. Sonra matlubun elbisesinden bir parçaya (davud 
a.s.) bağlama ayetini okursun ve 3 düğüm atarsın. Her düğümde (akadtü şehvete 1 
an 2) dersin. Tılsım budur
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Soğutma

Eğer bir kadını bir erkekten soğutmak istersen, bu tılsımı 41 tane bakır levhaya 
nakşet. Sonra her gün bu levhalardan birini alıp derin kuyuya at. Son gün soğutma 
azimetini okursun. Bu müddet boyunca her gece soğutma azimetini varsa matlubun
elbisesinden parçasına yoksa kağıda yazıp fitil yapıp gece kandilde yakarsın. 
Hemde ve elkayna aleyke muhabbeten minni..... ayetinide matlupların isimleri ile 
beraber yazıp yakarsın. 41 levhaya nakşedilecek budur
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Yada tılsımı 39 levhaya nakşet. Birini derin kuyuya at.birini matlubun evine göm. 
Birini dağ başına bırak. Geri kalanları her gün birini nehre atarsın. Maksadın yine 
hasıl olur. 
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Şehvet bağlama

Haram işleyen bir erkeğin şehvetini bağlamak için, bir tane yay alıp 7 defa düğüm 
at. Her düğümde bunu okursun. Sonrada yayı alıp yere koyup üzerine büyük ve ağır
bir taş koyarsın. Maksadın hasıl olur. Okuyacak budur

ن2 عن 1عقدت ذكر  عيلننيا ما جي نبيثاا وي بيالب بيساا فيكيانيتن هيبياء مو ببس تا النجا ا وي جا ضب ري يرن تا الن ج   بحق إاذيا رب
فييننا قيالي دي ى بيينني الص  ت ى إاذيا سياوي وني حي رب من لي يببنصا يغنشييننياهبمن فيهب من سيداا فيأ لنفاها نن خي ما من سيداا وي يها بييننا أييندا
تيطياعبوا ا اسن مي وهب وي هيرب طياعبوا أين ييظن ا اسن ا فيمي را غن عيليينها قاطن ا قيالي آتبوناي أبفنرا عيليهب نيارا ت ى إاذيا جي وا حي انفبخب

ليهب نيقنباا

Akadtü zekera 1 an 2 bihakki İzâ ruccetil ardu reccâ Ve bussetil cibâlu bessâ Fe 
kânet hebâen mun bessâ Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim 
sedden fe agşeynâhum fe hum lâ yubsırûn hattâ izâ sâvâ beynes sadafeyni 
kâlenfuhû, hattâ izâ cealehu nâren kâle âtûnî ufrig aleyhi kıtrâ Femestâû en 
yazherûhu ve mestetâû lehu nakbâ 

Bağlı çözmek

Bir tas alıp içine bunları misk ve zağferan ile yaz. Sonra su ile o yazıyı silip suyu 
bağlı kişiye içir ve yıkansın. Biiznillah bağı çözülür. Yazılacak budur

ر  افتح ياا ننهيما اء مو اء بامي ابي الس مي نيا أيبنوي بايناا فيفيتيحن ا مو نيا ليكي فيتنحا بسم ا الرحمن الرحيم إان ا فيتيحن
بحق هذا السماء المكتومة يا رب الرباب ويا مسبب السباب محمد واله الطاهرين
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Veya bunu yazıp su ile bozup suyunu içirmeli ve banyo yaptırmalıdır. Budur

Muhabbet ve aşık etmek

7 tane tatlı bir şey alıp her birinin üzerine bu ayetleri okuyup matluba yedirsen 
matlup muhabbetle sana aşık olur. Okuyacaklar bunlardır
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زbيcن_ ل[لنaاس[ حbبd الشaه_و_ات[ م[ن_ النcس_اء و_ال̂ب_ن[ين_ و_ال̂ق_ن_اط[ير[ ال̂مbق_نط_ر_ة[ م[ن_ الذaه_ب[ و_ال̂ف[ضaة[ و_ال̂خ_ي̂ل[

 ع�ند�ه
 ح
س�ن
 ال�م�آب� ال�م
س�و&م�ة� و�ال�ن�ع�ام� و�ال�ح�ر�ث� ذ�ل�ك� م�ت�اع
 ال�ح�ي�اة� الد�ن�ي�ا و�ا�

يbح[بdون_هbم̂ ك_حbبc اللeه[ و_الaذ[ين_ آم_نbوا^ أ_ش_دd حbبiا لcلeه[ و_ل_و^ ي_ر_ى الaذ[ين_ ظ_ل_مbوا̂ إ[ذ̂ ي_ر_و̂ن_ ال̂ع_ذ_اب_ أ_نa ال̂قbوaة_ ل[لeه[
� ش�د�يد
 ال�ع�ذ�اب� ج�م�يعا- و�أ�ن& ا�

Zuyyine lin  nâsi  hubbuş şehevâti  minen nisâi  vel  benîne vel  kanâtîril
mukantarati minez zehebi vel fıddati vel haylil musevvemeti vel en’âmi
vel  hars  zâlike  metâul  hayâtid  dunyâ,  vallâhu  indehu  husnul  meâb
yuhibbûnehum ke hubbillâh vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh ve lev
yerâllezîne zalemû iz yeravnel azâbe, ennel kuvvete lillâhi cemîan, ve
ennellâhe şedîdul azâb

Belkıs tılsımı budur
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Siyah dev
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Pehleykûreş ejderhası

Şiddetli muhabbet
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Bu tılsımı 7 tane levhaya matlubun ismi veya bütün mahlukat ismi ile beraber 
nakşedip ateşe göm. Veya bir kağıda yazıp içine 7 tane karabiber koyup ateşe at. 
Veya matlubun elbisesinden bir parçaya yazıp ateşe atsan daha tesirlidir. Tılsım 
budur ( içeriği şeytanın 100 ismi)
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Yol bağlama

Matlup sefere gidecek olsa, bunu iyi bir saatte yazıp matlubun evine gömsen sefere 
çıkamaz. Budur
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Hapisten kurtulmak

Bu ismi durmadan okusa hapisten kurtulur. Budur

Yâ şeyh şah mahmûd şâmâkî

Matlubu kovmak
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Bir kağıda bunu yazıp matlubun evine gömsen matlup biran evvel oradan taşınır 
başka şehre gider. Budur

Celp
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Eğer matlubunu sana getirmek istersen, halvet bir yerde kıbleye dönerek etrafına 
bir daire çizip bir kağıt alıp 5 tane (بدوح) yaz. Sonra kağıdı yere koyup her beduh 
kelimesi üzerine bir mum yakıp kağıdın üzerine koy. Birde kase alıp üzerine yasin 
suresini okuyup sonunda bunu (ahdartu 1 fî hâzel mekân bihakki vebi hürmeti 
yâsîn) dersin. Sonra mumları söndür. Mum ne kadar kaldıysa alıp bir akar suya at. 
Sonra bu tılsımları 3 gece boyunca kandilde matlubun ismi ile yakarsın. Matlup 
celp olur. Tılsım budur

Muhabbet, evlenmek

Eğer bir kızın talibi çıkmasa evlenemese, bu tılsımı bir levha üzerine bütün 
mahlukat adıyla nakşet. Sonra ahzap suresini yazıp su ile yazıyı bozup o su ile bu 
levhayı hergün yıka. Kalan sudan birazı ilede her hafta bir defa kız yüzünü yıkasın. 
Biiznillah 7 haftaya kadar kız evlenir. Tılsım budur
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Celp ve muhabbet

Eğer bir kimseyi kendine aşk ve muhabbetle celbetmek istersen, 39 tane bakır levha
alıp aşağıdaki tılsımı hepsine nakşet. Sonra her levha üzerine tek tek azaimi 
süleymaniyeyi 1 defa oku. 5 tanesine okudukça alıp akar suya at. Atarken (falan 
kızı falanın kalbini ve ruhunu fülan oğlu fülanın aşkı ile yaktım) dersin. Kalan 4 
tanesinide ateşe atarsın.

Eğer dil bağlamak istersen 8 tane bakır levhaya nakşedip yine her levha üzerine 
azaimi süleymaniyeyi okuyup levhalardan 4 tanesini ateşe at. 4 tanesinide bir dağ 
tepesine defnet. Ve geceleyin süleyman fitilini yazıp ateşe atarsın. Ve geride geçen 
(lekaytafûreş) tılsımını nal’a iyi bir saatte nakşedip ateşe atarsın.
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Eğer ayırmak için yaparsan yine 4 levhaya nakşedip eski kabre gömersin. Tılsım 
budur
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Celp

Eğer matlubu celbedip kendine itaat ettirmek istersen, bu tılsımı 3 tane levhaya bu 
muhammas vefk ile beraber iyi bir saatte nakşet. Tamam nakşedince levhaları 3 
gün ateşe bırak. 4 gün levhaları alırsın. Levhalar iyice soğunca 7 gün sonra alıp 
derin bir kuyuya atarsın. Maksadın hasıl olur. Tılsım budur
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Vefk budur

Muhabbet, dil bağlama, sihir bozma

Bu aslan tılsımını iyi bir saatte bir tane altın levhaya veya pirinç levhaya nakşet. 
Sonra iskenderanî buhuru ile buhurlayıp üzerinde taşı. Bütün mahlukat katında 
muhabbetli olursun. Bütün düşman dilleri bağlanır ve hemde bütün iyilikleri celp 
eder. Rızkın bollaşır. Eğer tılsımı gülsuyu ile yazıp su ile yazıyı bozup hasıl olan su
ile meshur olan kişi yüzünü yıkasa sihiri bozulur. Yazıp üzerinde taşısalar işleri 
açılır. Eğer suyu ile kızlar başını yıkasa tezzamanda evlenirler. Tılsım budur
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Nâdü Alî (büyük) Duası
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Bismillâhirrahmânirrahîm nâdü aliyyen mazharul acâib teciduhû avnen leke 
finnevâib yâ ilâhî veyâ samedî min indike mededî bihakki iyyâke na’budu ve 
iyyâke nesteîn bihakki muhammedenil arabî yâ kerîm tekün minnî yâ kerîm nâdü 
aliyyen mazharul acâib yâ celîl velcelâl fî celâlike yâ celîl ecib yâ cebrâîl semîan 
bihakki hâzihil esmâil izâm azzemtü aleyküm yâ ketmâîl yâ kevâkîl yâ mekfîl yâ 
şûrâîl uhdurû yâ ma’şaral cinni veşşeyâtîn ecib yâ mîkâîl yâ haflâîl yâ dukrâîl yâ 
tâtâîl yâ nefkâîl yâ tûtâîl yâ vekfâîl yâ ra’hâîl yâ rûbâîl yâ kamtâîl yâ şerkâîl yâ 
herkâîl yâ tûmâîl yâ burkâîl uhdurû yâ ma’şeral cinni veşşeyâtîn sâmian mutîan yâ 
temhayeşâ yâ lenfeyeşâ yâ melîsâ yâ talmîsâ yâ vehemîsâ yâ helîlâ yâ tûseyâ yâ 
vahayyesâ yâ belkabâşin adulîsin eşher tebâşin muteâlin yâ sarfayâîl veyâ serhayâîl
veşmâveşin erhûşin bihakki esmâil izâm en tukdâ hâcetî birahmetike yâ 
erhamerrâhimîn.

Muhabbet

Bu tılsımı bakır levhaya nakşedip ateşe atsan matlup sana muhabbet eder. Eğer 3 
tane levhaya iyi bir saatte nakşedip azimetini okuyup ateşe gömsen matlup sana 
muhabbetle celp olur. 

Eğer 3 tane kağıda yazıp içine 7 karabiber koyup 3 ezan vakti ateşe atsan matlup 
yine muhabbetle celp olur. Amma sakın ehline ve süfehaya vermeyesin bu tılsımı. 
Tılsım budur
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Celp

Matlubunu kendine celbetmek istersen, bu tılsımı bir nal’a nakeşedip 7 tane 
karabiber ve 3 tane karanfille beraber ateşe göm. Matlup muhabbetle sana gelir. 
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Veya bir bakır levhaya nakşedip ateşe gömsen maksadın yine hasıl olur.veya bir su 
değmemiş kil’e yazıp ateşe atsan yine maksadın hasıl olur.

Tılsım budur
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Yüzünü kara etme, ayırma

Bu tılsımı 7 tane ölü kefenine (Kefen kadın kefeni olmalıdır) kafur siyah yağ ölü 
yıkanmış su karışımı ile yaz. Sonra üzerine zelzele ve yasin surelerini okuyup eski 
bir kabre göm. Matlubun yüzü insanlar katında şeytan gibi meymenetsiz ve kapkara
olur. (hak etmeyene yapanların başı asla beladan kurtulmaz bilesin) Tılsım budur 
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Celp ve muhabbet

Eğer matlubunu muhabbetle kendine celbetmek istersen, bu şekilleri 3 tane kağıda 
yazıp birinin üzerine ağır bir taş koy. Birini havaya as. Birinide kıbleye doğru akan 
bir akar suya at. Veya en iyisi bir bakır levhaya nakşedip evin ortasına asmaktır. 
Eğer mavi bir kağıda yazıp içine matlubun saçından biraz koyup ateşe atsan çok 
daha tesirlidir. Ve yine matlubun elbisesinden bir parçaya yazıp havaya assan bu 
dahi çok tesirlidir. Şekil budur
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Muhabbet
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Bu tılsım koyun derisine yazıp ateşe atsan  matlupa aranda muhabbet hasıl olur. 
Tılsım budur

İtaat ettirmek

Bu tılsımı gülsuyu ile yazıp sonra yazıyı su ile bozup matluba içirsen matlup sana 
itaat eder. Tılsım budur

Defineleri çıkarmak, rumuzları çözmek ve sırlarını bilmek

1. Kalem kemislâ şekli böyledir.
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2. Kalem hattı şecer şekli böyledir. Hesabı ebced hesabı gibidir.

3. Kalem cabir bin hayyan’ın kalemidir. Oda şeyhinden yani caferi sadıktan 
almıştır. Şekli böyledir.
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4. Kalem bürtavük, Mısır defineleri, ziraat ve hastalaıklara devâ için yararlıdır. 
Şekli böyledir.
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5. Kalem 

6. kalem
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      7.Kalem

8. kalem Habil ve Kabil’in kalemi
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9. kalem 
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10. kalem
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11. kalem

12. kalem
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13. kalem Cercis a.s. kıbtilerin kalemi.

14. kalem 
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15. kalem 

16. kalem 
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17. kalem
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18. kalem

19. kalem
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20. kalem Musa a.s. kalemi, ibrî lisanında

21. kalem
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22. kalem
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Son söz

Bu kitabı 1 yıl boyunca olağanüstü bir çaba ve emek vererek 
fars dilinden Türkçeye tercüme ettim. Her kim olursa olsun 
eğer bu kitabı herhangi bir şekilde benden Yani Kitabın 
tercümanı (https://www.facebook.com/profile.php?
id=100005426977727) izni olamadan başka birine satan veya 
bedava yollayan veya takas eden yani herhangi bir şekilde 
emeğini ve hakkını yiyen haramzadelere Lanet etmiştir. 

Kitabın içerisinde insanı küfre götürecek ve dinden çıkaracak 
çok tehlikeli uygulamalar var. Çoğu tercüme yapan kişiler bu 
konuları bi şekilde ya değiştirip yada şifreleyerek okurlarına 
ulaştırıyorlar ki! Okuyucular dinden çıkmasınlar. Ben ise her 
zaman olduğu gibi kitabı gibi hiç değiştirmeden orjinal hali ile 
okuyucularıma sunuyorum. Bu tehlikeli işleri yapanları son bir
kez daha uyarmak istiyorum ki! Eğer hak etmeyene kötülük 
yaparsanız elbette o yaptığınız iş sizin başınıza mutlaka döner.  
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1-4 Giriş önsöz

5 İhdâr ve muhabbet

7 İhdârı muhabbet ve celb

8 İhdârı muhabbet ve celb

9 Teshir, Muhabbet ve futûhâtı hayr

12 İhdârı muhabbet ve celb

12 Tefrik (ayırma)

13 Tılsımı Belkîs

15 İki helal arasında muhabbet ve aralarını sulh

15 Baht açmak

16 Muhabbet

17 Kötülük için birleşenleri ayırma

18 Muhabbet ve aşık etme

18 Muhabbet ve matlub getirme

19 Matlub getirme

19 Haram üzere birleşenleri ayırma

20 Hacet

21 Muhabbet ve aşk

22 Muhabbet ve aşk

24 Matlub getirme
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24 Düşmanlık ve buğz

25 Muhabbet ve aşk

25 Muhabbet ve aşk

26 Muhabbet ve aşk

26 Dil bağlamak

27 Hayır kapılarını açmak

28 Muhabbet ve dil bağlama

29 Matlub getirme

30 Şer üzere birleşenleri ayırma

31 Matlub getirme

33 Ayırma

33 Bağlı çözmek

34 Dil bağlama

35 Muhabbet ve matlup getirme

40 Matlup getirme muhabbet

41 Muhabbet ve aşk

43 Matlup getirme ve muhabbet

46 Muhabbet

47 Bağlı çözmek

48 Matlup getirme
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49 Baht açma

50 Matlup getirme muhabbet

51 Muhabbet

52 Matlup getirme ve muhabbet

58 Muhabbet

60 Ayırma ve buğz

61 Şehveti bağlama

63 Muhabbet ve aşk

63 Dil bağlama

64 Celp ve muhabbet

65 Şifâ için

66 Matlup getirme ve muhabbet

74 Eşya satmak

75 Celp ve muhabbet

78 Muhabbet

80 Celp muhabbet ve aşk

81 Dil bağlama

82 Muhabbet

83 Celp ve muhabbet + celp

85 Eşya satmak + celp
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90 Rızık açma + İşleri açmak

91 Tefrik

92 Muhabbet ve ülfet

93 Dil bağlama

94 İşleri açmak ve nusret

95 Çocuk olması için

97 Nezle için

98 Muhabbet ve bağlı çözme

99 Tefrik ve düşman etme

102 Yasîni mağribî

119 Çocuğu korumak + korku için

120 Karı koca arasını düzeltmek

120 Muhabbet ve dil bağlama

121 Ayırma ve düşmanlık

122 Celp ve muhabbet

123 Hacet

125 Sihir bozma

128 Ayırma

129 Çocuk olması için

131 Muhabbet ve aşk
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132 Sihir bozma ve baht açma

133 Ayırma ve şeytan gibi gösterme

135 Celp

136 Yüzünü siyah etmek ayırmak

137 Ayırma

140 Yol bağlama

141 Muhabbet ve aşk

142 Celp

146 Baht açma (evlenmek için)

146 Hacet

147 Celp

147 Muhabbet itaat ve ülfet

148 İşleri yoluna koymak

149 Aziz olmak ve işleri açmak

150 Sihir bozmak

151 Celp

152 Şehveti bağlama

154 Bağlama

155 Celp ve muhabbet

160 Hacet
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161 Celp

165 Celbi süleymanî

167 Muhabbet

168 Dil bağlama

169 Uzaklaştırma

169 Şehveti bağlama

170 Muhabbet ve dostluk

172 Yüzünü siyah etmek, ayırmak ve düşmanlık

174 Muhabbet dostluk ve ülfet

174 Yol bağlama

176 Muhabbet

176 Korku

177 Felç için

178 Dili bağlansa (konuşamasa)

178 Ayırma

179 Ayırma

179 Celp

183 Şehveti bağlama

184 Vesvese ve korku

184 Evlenmek
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189 Cetveller Günlerin saatleri

192 Ayların saatleri

192 Ebced hesabı

193 Nazar için

194 Sara için

195 Ayak ve uyluk ağrısı

195 Lanete uğrasa

195 Mide ağrısı için

196 Eşler arasını düzeltme

197 Çocuk düşüren kadın için

197 Celp

199 Rızık açma

200 Dil bağlama Düşmaları defetme ve galip gelme Rızık 
genişliği

201 İtaat ettirmek

202 Muhabbet

204 Muhabbet ve dil bağlama

205 Ayırma

206 Dil bağlama

207 Celp

211 Muhabbet
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212 Celp Ayırma

213 Muhabbet ve dil bağlama celp

214 Yüzünü kara etmek, gözden düşürmek, ayırmak

217 Teshir

218 Celp ve evlenme

220 Dil bağlama Düşmanlık

221 Defetme

222 Muhabbet Dil bağlama

223 Hacet, Sulh

224 Sulh, Evlenmek için

225 Düşmana galip gelme, Sulh, Hacet

226 Korku, Muhabbet

227 celp

228 Şehvet bağlama, Gaipten haber alma

229 Celp

230 Muhabbet ve ülfet

232 Tefrik ve yüzünü kara etme

234 Evlenmek

235 Fakirlik ve perişanlıktan kurtulma, Tefrik, Nezle

236 Muhabbet, Aziz olmak
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237 İnsanlar yanında kelamı geçmek, Baş ağrısı

238 Şiddetli muhabbet

240 Şehvet bağlama

241 Soğutma

243 Şehvet bağlama, Bağlı çözmek

244 Muhabbet ve aşık etme

249 Şiddetli muhabbet

251 Yol bağlama

252 Hapisten kurtulma

253 Matlubu kovmak

254 Celp, Muhabbet, Evlenmek

255 Celp ve muhabbet

258 Celp

260 Muhabbet, Dil bağlama, Sihir bozma

261 Nadü Ali duası

263 Muhabbet

264 Celp

266 Yüzünü kara etmek, ayırmak

268 Celp ve muhabbet

269 Muhabbet
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270 İtaat ettirmek, Defineleri çıkarmak, rumuzları çözmek ve 
sırlarını bilmek

271 Kalemler  
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