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Bismillahirrahmanirrahim 

Elhamdü lillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi 

muhammedin ve alihi ecmain. 

 

 

Kâffe-i hamd ve sena bütün mahlûkatı ve mümkinatı rububiyeti şamilesi ile 

daimen ve ebeden terbiye eyleyerek haddı kabiliyetleri dâhilinde her nevi 

kemale mazhar eden Allah teâlâ ya mahsus ve racidir. 

 

Kâffe-i salât ve selam bütün mahlûkat ve mümkinatın efdali ve ekmeli, 

enbiya ve murselinin imamı ve hatemi, Allah teâlâ nın mahbubu ve habibi, 

ümmeti muhammedi merhumum sahibi, şefiul müznibin, habibül alemin, 

İki cihanın efendisi, Hazreti Muhammed mustafa nın ruhu mukaddesine 

aittir. 

 

Kaffe-i rahmet ve rıza-i ilahiye, aile ve ashabı rasulullah ve onların eseri 

üzere giden ve ila yevmil kıyam gidecek olan ümmeti merhume-i 

Muhammediyye üzerine bila inkıta faiz olması fazl ve inayeti hakktan  

mercu ve mes-uldür. 
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Mahlukatın en hakiri, zelili ve en kusurlusu olan bu kul, Rabbül aleminin 

in-am ve ihsanı ile bu kitabı dünyanın dört bir yanındaki ilmi havvas 

aşıklarına tasavvuf yolunda çile çeken dervişlere matluba ulaşmak için 

çırpınan taliplere hazırlayıp sunmayı nasip etti, Rabbül alemine sonsuz 

şükürler olsun, onun en sevgili kulu ve kainatın en sevgilisi Hazreti 

Muhammed mustafaya sonsuz salat ve selam olsun. 

 

 

Havvas ilmi 
 

Havvas ilmi Allahü zülcelal vetekaddes hazretlerinin isimlerini ve bazı 

duaları ve virdleri okumaktan ve yazmaktan bahseder, okuma anında talibin 

nefsi Allahü tealadan gayrısı ile meşgul olmadığından talibin istidadı 

miktarınca talip de feyzi ilahi ve nuru ilahinin meydana gelmesinden ve 

bunlardan hâsıl olan bir takım harikul-ade işlerden bahseder. 

 

Havvas âlimlerinin büyüklerinden İmam Ahmed el-buni rahmetullahi aleyh 

buyurur ki: Hiç şeksiz ve şüphesiz bir Müslüman inanarak ve kaidelerine 

uyarak C.hakkın isimlerini zikretse elbette ve elbette her türlü hacetine 

kavuşur. Eğer bir kimse inanarak ve kaidelerine riayet ederek C.hakkın 

isimlerini okumaya devam etse, elbette ve elbette okumuş olduğu ismi ilahi 

o kişi üzerinde çok büyük ilahi ve nurani tesirler meydana getirir, bir takım 

gaybi sırlara muttali olur, dünyalık olarak ise sayılmayacak kadar faideler 

meydana gelir. 

 

Havvas ilmi ile iştigal etmiş olan bazı büyük âlimler ve evliyalar: bu 

âlimler ve evliyaların başında Hüccetü’l-İslam İmam Gazali Hazretleri gelir, 

sünneti ihya eden, insan ve cinlerin müftüsüydü. 

Bir gün cinlere, havadis ( dünyada olup biten garip şeyleri ) sordu, cinler 

İmam Zemahşeri Hazretleri tefsirle alakalı bir kitap yazmaktadır, Kur’anı 

Kerimin yarısına yetişti, dediler, İmam Gazali Hazretleri, cinlerden 

Zemahşeri Hazretlerinin yazmış olduğu tefsiri kendisine getirmelerini istedi. 

Cinler Zemahşeri Hazretlerinin yazmış olduğu tefsiri istinsah ettiler, 

hepsini yazıp aslını yerine koydular, kopyasını imamı gazaliye getirdiler, 

Zemahşeri Hazretleri Gazali Hazretlerinin yanına geldiğinde, Gazali 
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Hazretleri, o tefsiri kendisine gösterdi, Zemahşeri Hazretleri hayret etti 

şaşırdı ve şöyle dedi ' 

Eğer bu tefsir benim ise ben onu gizledim, gizli yazıyorum, benden başka 

kimse tefsir yazdığımı bilmiyor, bu nereden geldi? Yok, eğer bu tefsir 

başkasının ise, bir kitabın lafız mana ve tertipte bu kadar birbirine 

benzemesini akıl kabul etmez, bu mümkün değildir, bu konuşma üzerine 

imam Gazali Hazretleri şöyle buyurdu ' 

Bu tefsir senindir bize cinlerin eliyle ulaştı, dedi. Zemahşeri Hazretleri o 

güne kadar cinleri inkâr ediyordu, O mecliste cinlerin varlığını itiraf etti.    

 

Havvas ilmi ile iştigal eden evliya-ullahtan biriside Muhyiddin muhammed 

ibni arabi hazretleridir, büyük tayyi mekan havvasına mazhar olup bütün 

kainatı tayy ederdi, ilmi cifr, ilmi harf, ilmi davet, ilmi vefk, gibi bir çok 

gizli ilimlere vakıf idi, evliyanın en büyüklerindendir. 

 

İlmi davet: bazı Süryanice veya Arapça duaları veya kasemleri belirli bir 

sayı miktarınca okumaya derler. Bir cinni veya bir ifriti veya bir ervahı 

getirmek isteyen bir kimse direk olarak davet ve aksam veya azimet 

okumamalıdır, çünkü ilk defa insanoğlundan başka veya hayvanattan başka 

bir varlık göreceği için çok dehşetli bir korkuya kapılıp aklını yitirir, bu 

yüzden bu ilimlerle uğraşanlara lazım olan evvela kalp gözünü açmayı 

tavsiye ederiz. 

 

Bazı önemli bilgiler: 

Eğer mümkünse okuma işi her zaman tek celsede yapılmalıdır, mesela 

günlük 5000 defa okumamız gereken esma-i idrisiyeden bir ismi tek 

oturuşta okunması lazımdır, bunun yanında okuma anında asla 

konuşulmamalıdır, eğer okuyarak ervah davet edilmek isteniyorsa güzel 

kokulu buhurlar yakılmalıdır, okurken mutlaka her gün aynı yerde aynı 

saatte okunmalıdır, eğer okuyarak bir varlığı davet ediyorsan okunan 

mekana senden başka kimse girmemelidir, riyazetli oruç tutarken sahurda 

veya iftarlarda soğan sarımsak gibi keskin kokulu yiyecekler asla 

yememelidir, riyazetli oruç tutarken sadece ölmeyecek kadar yemek 

yemelisin, çok yemek yersen korkunç hayaller görürsün aklını 

kaybedebilirsin, her ne amel yapacak olursan ol mutlaka evvelinde 2 rekat 

hacet namazı kıl, asla çatısı olmayan bir yerde davet veya azimet okuma, 
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davet veya azimet okuduğun günlerde mutlaka temiz bir gusül abdesti al, 

mümkünse her gün gusül abdesti al, temizliğine çok dikkat et, asla 

dedikodu yapma, asla kerih söz söyleme, bil ki hadimler veya ervah veya 

melekler âlemi gaybtan önüne elmaslarda koysalar mücevherlerde dökseler 

seni havadada uçursalar büyük tayyi mekanda yaptırsalar aslında bunu sana 

veren hep C.hakktır, sana bu nimetleri bahşeden hep C.hakktır, hadimler 

sadece birer araçtır. 

 

Hayır amellerinde kullanmak üzere bir şey yazacak olursan daima zağferan 

ve gül suyunu (bulabilirsen misk ilede) karıştırıp hâsıl olan mürekkeple 

beyaz kağıda yaz.    

 

Şer amellerinde (tefrik, irsalı hatif gibi) kullanmak üzere bir şey yazacak 

olursan daima siyah mürekkeple siyah veya kırmızı kağıda yaz. 

 

Hayır amellerine pazar günü güneş doğarken başla (eğer extra bir vakit 

belirtilmemiş ise) şer işlerini ise cumartesi günü güneş doğarken yap (eğer 

vakit belirtilmemiş ise). 

 

 

Havvas ilminde manevi korunma 
 

İlmi havvasla iştigal edenlerin bilmesi lazımdır ki: bu ilim insanın ruhuna 

mutaallık bir ilimdir, bu yüzden talip olan kişi ne zaman riyazetli oruç tutup 

halvete girse ister istihdam ister istihdar ister tencim için olsun hâsılı 

halvete ne için girerse girsin şerli cinler ifritler ve maridler hemen talibe 

düşman olup türlü türlü oyunlar yaparak türlü türlü korkunç suretler 

göstererek korkutmaya ve yaptığı ameli ifsat etmeye çalışırlar, çoğu zaman 

dahi talibe zarar vermek isterler.(buna misal budur ki: namayı kılmazıp 

terkeden kimsenin işleri yolunda giderken pişman olup namaza niyaza 

başlasa hemen işleri ters gitmeye başlar sağdan soldan durduk yere başına 

türlü türlü işler gelir, imdi bunun sebebi budur ki: namazla iştigal etmez 

iken çevresinde ve gece gündüz kendisi ile beraber olan şerli şeytanlar ve 

cinler hep keyif içinde o beynamaz kişi ile kol kola gezerler onunla yerler 

onunla içerler, hatta hanımı ile cima ederken dahi eğer euzu besmele 

çekmese neuzübillah orda dahi o kişi ile beraberdirler, ne zaman ki bu kişi 
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namaza niyet etse hatta namazı kılsa bu şerli cinler ve şeytanlar o kişiye 

eğer o kişiye yapamasalar çoluk çocuğuna zarar vermeye yeltenirler, hatta 

bu kimse zanneder ki ben namaza başladım da bundan dolayı başıma böyle 

şeyler geliyor zanneder. Bunun için böyle kimseler rahmeti ilahiye ye 

mazhar olmak için evvela temiz kalp ile tevbe-i nasuh etmelidir ve 

namazını niyazını asla bir daha terk etmemelidir ki o şeytanlar bu kimseden 

elini çeksinler. Normal insanların durumu böyle iken Müslüman olup hele 

de tasavvuf ehli olan dervişler Cenabu rabbül âlemin hazretlerine daha da 

yakın olmayı arzu edip halvete girmek istediklerinde kinlerinden ve 

kibirlerinden ne yapacaklarını şaşırırlar ve talibe her ne vakit fırsat bulsalar 

filhal hücum edip korkutup öldürmek veya çok büyük işkenceler etmek 

isterler ki: O derviş C.hakka yaklaşmasın rabbül âleminin nuru ilahisinin 

tecellisine mazhar olmasın, diye çok büyük çaba sarf ederler. Bu yüzden 

taliplerin tam manası ile korunması için Havvas ilminin üstatlarının da 

uyguladığı korunma dairesi denilen daireyi çizmeyi lüzumlu gördüm. 

Halvete girip bu daireyi çiz, o halvet yerde ne zaman aksam davet veya 

bunlara benzer şeyler okuyacak olsan daima amelini bu daire içinde yap. 

Allâhü Teâlâ’nın izni keremi ile cinler şeytanlar ve maridler veya bunlara 

benzer şerli varlıklar seni korkutamazlar, korkunç suretler dahi 

gösteremezler, o daire içerisinde olduğun müddetçe sana zarar veremezler, 

ihtiyaç halinde daireden çıkıp ihtiyaç giderdikten sonra yine hemen 

dairenin içerisine girmelisin, uykun geldiğinde yine bu dairede uyumalısın. 

 

Dairenin çizimi: 

En güzeli ketenden beyaz ve büyükçe bir bez alıp zağferan ve gül suyu ile 

beze çizip istiğmal etmektir. 

Evvela en küçük olan daireden başlayacaksın, 1.ci daireyi çizip sonra ayeti 

kerimeyi üzerine yazacaksın, sonra 2.ci dairenin çizgisini çekip sonra ayeti 

kerimesini daire şeklinde yaz, bu şekil üzere bütün daireleri tamamlayıp 

seccadeni dairenin ortasına serip ameline başla. Okuma esnasında ve 

amelin henüz bitmemişken daireden asla dışarı çıkma, dairenin dışında her 

ne görürsen gör ne kadar korkunç veya ne kadar güzel olursa olsun asla 

itibar edip dairenin dışına çıkma yoksa helak olmana sebep olur. 

 

Dairenin şekli budur: 
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Birinci dairenin (en küçük olan dairenin) üstüne yazılacak olan ayeti 

kerime: 

 

إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار 

بأمره أال له الخلق واألمر تبارك هللا رب العالمين يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات  

 

Okunuşu: 

İnne rabbekümüllâhüllezi halekas semâvati vel erda fi sitteti eyyamin 

sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehar yatlübühu hasisen veş şemse vel 

kamera ven nücume müsehharâtin bi emrih elâ lehül halku vel emr 

tebârakellahü rabbül âlemin 

 

Ayeti kerimeleri yazarken hem de sayı gözetmeksizin okumaya devam 

etmelisin. 

 

İkinci dairenin üstüne yazılacak olan ayeti kerime: 
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 فإن تولوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

 فقل حسبي هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

 

Okunuşu 

Lekad ca-eküm rasülün min enfüsiküm aziz aleyhima anittüm harisün 

aleyküm bil mü'minine raufurrahim feintevellev fekul hasbiyallahü la ilahe 

illa hü aleyhi tevekkeltü vehüve rabbül arşil azim. 

 

Üçüncü dairenin üstüne yazılacak olan ayeti kerime: 

 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا وتلك األمثال نضربها للناس 

 لعلهم يتفكرون

 هو هللا الذي ال إله إال هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم

لك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان هللا هو هللا الذي ال إله إال هو الم

 عما يشركون

هو هللا الخالق البارئ المصور له األسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات واألرض وهو العزيز 

 الحكيم

 

Okunuşu: 

Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lera eytehü haşi'an mutesaddian min 

haşyetillah ve tilkel emsalü nadribuha linnasi le allehüm yetefekkerun 

Huvallahullezi la ilahe illa hü alimulgaybi veşşehadeti 

huverrahmanurrahim Huvallahullezi la ilahe illa hü elmelikül 

kuddusüsselamül mü'minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir 

sübhanallahi amma yüşrikün Hüvallahül halikul – bariül musavviru lehül  

esma ulhüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel'ard Ve hüvel azizülhakim 

 

Dördüncü dairenin üstüne yazılacak olan ayeti kerimeler: 

 

لموت إن ترك خيرا الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم ا  رحمة من ربك إنه هو السميع العليم

   للوالدين واألقربين بالمعروف حقا على المتقين

ومن   ومن شر النفاثات في العقد  ومن شر غاسق إذا وقب  من شر ما خلق  قل أعوذ برب الفلق

 شر حاسد إذا حسد

الذي يوسوس في صدور   من شر الوسواس الخناس  إله الناس  ملك الناس  قل أعوذ برب الناس

من الجنة والناس  سالنا  

 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ال يبصرون
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Okunuşu: 

Rahmeten mirrabbik innehü hüvessemi-ul alim, Kütibe aleyküm iza hadara 

ehadekümül mevtü interake hayra elvasiyyetü lilvalideyni vel-akrabiyne bil 

ma'rufi hakkan alel müttakiyn. Kul euzü birabbil felak min şerri ma halak 

vemin şerri ğasikin iza vekab vemin şerrinneffasati fil ukad vemin şerri 

hasidin iza hased. Kul euzü birabbinnas melikinnas ilahinnas min şerril 

vesvasil hannas ellezi yüvesvisü fi sudurinnas minel cinneti vennas. 

Vecealna min beyni eydiyhim sedden vemin halfihim sedden 

feağşeynahüm fehüm la yubsirun. 

 

Beşinci dairenin üstüne: 

 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون

قالوا آمنا   ة ساجدينوألقي السحر  فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون

رب موسى وهارون  برب العالمين  

 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن هللا سيبطله إن هللا ال يصلح عمل المفسدين

فما آمن لموسى إال ذرية من قومه على خوف من   ويحق هللا الحق بكلماته ولو كره المجرمون

وقال موسى يا قوم إن   ألرض وإنه لمن المسرفينفرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في ا

 فقالوا على هللا توكلنا ربنا ال تجعلنا فتنة للقوم الظالمين  كنتم آمنتم باهلل فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين

 ونجنا برحمتك من القوم الكافرين

 

Okunuşu: 

Ve evhayna ila musa en elki asak, feiza hiye telkafu ma ye'fikün feveka-al 

hakku ve betale ma kanu ya'melun, fegulibu hünalike venkalebu sagirin ve 

ülkiyessaharatu sacidiyn, kalu amenna birabbil alemiyn rabbi musa ve 

harun. 

felemma elkav kale musa ma ci'tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh 

innellahe la yuslihu amelel müfsidin ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihi 

ve lev kerihel mücrimun fema amene li musa illa zürriyyetüm min kavmihi 

ala havfim min fir'avne ve meleihim eyyeftinehüm ve inne fir'avne lealin fil 

ard ve innehu le minel müsrifin ve kale musa ya kavmi in küntüm amentüm 

billahi fealeyhi tevekkelu in küntüm müslimin fekalu alellahi tevekkelna 

rabbena la tec'alna fitnetel lil kavmiz zalimin veneccina birahmetike minel 

kavmil kâfirin.      

 

Altıncı dairenin üstüne: 
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ق السماوات واألرض واختالف الليل إن في خل  وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم

والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به 

األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض 

   آليات لقوم يعقلون

 تأخذه سنة وال نوم له ما في السماوات وما في األرض من ذا الذي هللا ال إله إال هو الحي القيوم ال

يشفع عنده إال بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاء وسع 

 كرسيه السماوات واألرض وال يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم

 

Okunuşu: 

Ve ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa hüverrahmanurrahim inne fi 

halkissemavati vel-ardi vahtilafilleyli vennehari velfülkilleti tecri filbahri 

bima yenfe-unnas vema enzelallahu minessema-i min ma-en fe-ahya bihil 

ardu ba'de mevtiha vebesse fiyha min külli dabbeh, vetasrifirriyahi 

vessahabil musahhari beynessema-i vel-ardi le-ayatillikavmiy ya'kilun. 

Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum la te'huzühü sinetün vela nevm 

lehü ma fissemavati vema fil-ard men zellezi yeşfeu indehü illa biiznih 

ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehüm vela yuhitune bişey-in min 

ilmihi illa bima şa-e vesi-a kürsiyyühüssemavati vel-ard vela ye-üdühü 

hifzuhüma vehüvel aliyyül azim. 

 

Yedinci dairenin üstüne: 

 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد 

ال يكلف هللا نفسا إال وسعها لها ما   وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرمن رسله وقالوا سمعنا 

كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال تحمل علينا إصرا كما حملته 

على الذين من قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا 

نا على القوم الكافرينفانصر  

 

Okunuşu: 

Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü'minun küllün amene 

billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülih la nüferriku beyne ehadim mir 

rusülih ve kalu semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ileykel masir La 

yükellifüllahü nefsen illa vüs-aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet 

rabbena la tüahizna innesina ev ahta'na rabbena ve la tahmil aleyna isran 

kema hameltehü alellezine min kablina rabbena vela tühammilna mala 
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takate lena bih va'fü anna vağfir lena verhamna ente mevlane fensurna alel 

kavmil kâfirin   

 

Havvas ilmi âlimleri derler ki: bu ilmin en önemli şartı temizlik ondan 

sonrada aded dir, okunan esma veya davet veya kasem kaç defa okunacaksa 

mutlaka adedi kadar okunmalıdır, yani ne eksik nede fazla okunmamalı 

bilakis tam sayısınca okunmalıdır. 

 

Halvete giren kimse şu 4 şeyden kaçınmalıdır: çok konuşmaktan, çok 

uyumaktan, çok yemekten, küçük çocuklarla veya kadınlarla oturup 

kalkmadan ve onlarla ilgilenmekten uzak durmalıdır, okuma vakitlerinin 

dışında elinden geldiği kadar hiç konuşmamalıdır zira ki bu vakitlerde bazı 

sırlar keşfolunur, eğer halvette dünya kelamı çok konuşulsa amel batıl olur.   

 

Halvete girmek isteyen kişi halvet odasına girerken bunu okumalıdır:  رب

لى من لدنك سلطانا نصيرا ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل  Rabbi edhilni 

müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec-alli min ledünke sultanen 

nasira, içeriye girdikten sonra ise bunu okumalıdır:  بسم هللا وباهلل والحمد هلل

 Bismillah vebillah  والصلوة والسالم على رسول هللا اللهم اغفرلى وافتح لى ابواب رحمتك

velhamdülillah vessalatu vesselamu ala rasulillah allahümmagfir li veftah li 

ebvabe rahmetike, sonra 2 rekât namaz kılıp evvel rekatte fatihadan sonra 

bunu oku: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر هللا يجد هللا غفورا رحيما  Vemen 

yağmel süen ev yazlim nefsehü sümme yastagfirillahe yecidillahe 

gafurarrahime, ikinci rekatte fatihadan sonra bunu oku:  ربنا عليك توكلنا واليك

 Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel انبنا واليك المصير

masir, bundan sonra her ne okuyacaksan esma-ül hüsna veya davet veya 

kasem onu okumaya başlarsın, okurken harfler tam olarak okunmalıdır, 

mesela الظاهر  ezzahir ismi şerifindeki zı harfi ز  gibi okunsa davete icabet 

olunmaz, çok dikkat etmelidir, yani okunanları hemen bitsin diye hızlı hızlı 

okumamalıdır, bilakis biraz yavaş ve tane tane okumalıdır, okuma anında 

çok sesli okumamalı bilakis en fazla kendisi duyacak kadar okumalıdır. 
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Korunma dairesi (diğer) 

 

Evvela bir nar ağacının çubuğunda bir tanesi alınıp halvet yere girilir. 

Sonra temiz yere (toprağa) bir daire çizilip dairenin içine girilir ve 1 ayetül 

kürsi okunur. Veyahut nar ağacının çubuğu kalem gibi yapılıp bu çubukla 

zağferan ve miskle bir büyükçe mendile bir daire çizip dairenin içine de 1 

ayetül kürsi yazılı dairenin içine girerek 1 ayetül kürsi okunur.  

 

 

 

Korunmak için (Tahassun) 
 

Her türlü cin şeytan ifrit marid veya bunlara benzer diğer şerli varlıklardan 

korunmak için, pazar günü veya pazartesi veya cuma günü riyazetli oruç 

tutar olduğun halde bir beyaz kağıda halvet bir yerde zağferan gül suyu 

temin edilebilirse azcıkta misk ile 1 Fatiha 1 ayetül kürsi 1 amenerrasülü 3 

ihlası şerif 1 felak ve nas ve ekteki duayı yazıp daima taşımalıdır, sabah ve 

akşamda 1 defa veya 3 defa veya daha fazla okumak çok faidelidir. Dua 

budur 

 

وى المتين ذو الحول والقوة المتكبر القهار الشديد ذو البطش المانع الوافى معز عبده بسم هللا الق

بأسمائه وصفاته ومذل من عاداه بجبروته وكبريائه فهو هللا الذى ال يدرك بوهم وال يخيل فى عقل 

وال يمثل فى نفس وال يتصور فى ذهن له العزة الشامخة والكنف الحافظ والحصن المانع والستر 

حصين والحرز الحصين المنيع اسأله بما ورا سرادقات عرشه المجيدان يقنى بعزته ويدخلنى فى ال

كنفه ويحصننى فى حصنه ويسيل على ذيل ستره الحصين محروزا بحرزه المنيع من جميع خلقه 

ومن االنس والجن والوحش والهوام بألف الحول وال قوة اال باهلل العلي العظيم يشمخ الها ربا 

خ اهاع يقدمون ياطويخ اميراخ تبوال اروش اهيا اهيا قدوس صمد ليس كمثله شيئ وهو والبل

 السميع البصير

 

Okunuşu: 

Bismillahil kaviyyul metin zülhavli velkuvvetil mütekebbiril kahhariş şedid 

zülbatşil mani-il vafi mü-izzü abdihi bi-esmaihi ve sıfatihi ve müzillü men 

adehü biceberutihi vekibriyaihi fehüvallahüllezi layüdrikü bivehmin vela 

yahilü fi aklin vela yümessilü fi nefsin vela yutesavveru fi zihnin lehül 

izzetüş şamihatu velkenfül hafizu velhisnül mani-u vessetril hasin vel 
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hırzül hasinil meni-i es-e lühü bima vera suradikati arşihil mecid enyukni bi 

izzetihi ve yüdhilni fi kenfihi veyuhassineni fi hısnihi ve yesilü ala setrihil 

hasini mahruzen bihırzihil meni-i min cemi-i halkihi ve minel insi vel cinni 

velvahşi velhevami bielfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim 

yeşmehu ilahen rabben vela belhin ehe-in yukaddimune ya tavihin emirahin 

tebula eruşin ehya ehya kuddusün samedün leyse kemislihi şey-ün ve 

hüvessemi-ul basir      

 

 

 

 

Tahassun duasi (diğer) 
 

Bu duayı dahi hem yazıp taşımak hem de her namaz ardından 3 defa 

okumak hiç olmazsa günde bir defa okumak çok faidelidir, dua-i şerif 

budur 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين بسم هللا عن يمينى بسم 

حرزه الحصين دخلت  هللا عن شمالى بسم هللا خلفى بسم هللا امامى بسم هللا فوقى بسم هللا اكتنفت وفى

وبحصنه المنيع احتجبت وباسمائه الحسنى تسربلت وبسر انوار اسمه الجليل ترديت وبقوة امداد 

اسرار اسمه القوي القهار علوت وغلبت اعدائى من الجن واالنس وسائر المخلوقين واحتجبت 

فه الحسن وقهرت وانتصرت وبجالل بهاء سناء اسمه العظيم االعظم احتجبت وتمسكت وبخفي لط

الجميل تعلقت وبركنه القوي التجأت واستندت سبحانه وبحمده ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير 

فتاح عليم باسط معز جواد كريم علي عظيم اللهم انى اسئلك بالكلمات التامات واالسماء المعظمات 

العظيم من الهيبة  واالحرف النورانيات والكتب المنزلة وااليات البينات بماوارته سرادقات عرشك

والجالل والقدرة والعظمة وبما اودعت فى الحروف واالسماء من الخواص واالسرار بالحضرة 

الشريفة المطهرة والصلوات الخمس واتصال االسرار والرحمة للخواص من عبادك واسئلك يارب 

ان تجعلنى بما دعاك به انبيائك ورسلك وبما يسبحك ويمجدك حملة عرشك والمقربون من مالئكتك 

محصنا محفوظا من كل عدو من الجن واالنس وسائر العوالم ماعلمت منها ومالم اعلم وادخلنى فى 

سر امداد انوار خزائن حرزك العزيز المنيع محجوبا من كل سوء مغموسا فى بحر من نور هيبتك 

فضلك ومنك مؤيدا منك بروح وكن اللهم لى وليا ونصيرا وكفيال ووكيال وحسيبا وحفيظا برحمتك و

وطولك واجعل جميع مخلوقاتك طوع يدى مالكا ازمة قلوبهم محبوبا عندهم معزوزا مكرما مهابا 

اليعصون امرى وال انال منهم مكروها ابدا معصوما من ازاهم بشدة المحبة وااللفة والمودة 

ى تقذفها فى واجعلنى فى ذالك قريبا من حضرتك الشريفة متمسكا باشريعة متلقيا للعلوم والحكمة الت

قلبى من فيض انوارك واحفظنى اللهم من العجب والكبر والرياء والنفاق والشرك الخفي وطهرنى 

من الدنس والزالت والعيوب الباطنة والظاهرة واجعلنى امينا من عذاب القبر وفتنته  واجعل حياتى 
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ين واجعلنى منهم فى طاعتك وفهمنى فى علمك اللدن واصحبنى بعبادك الصالحين واالبدال والصدق

برحمتك ياارحم الراحمين اللهم وعافنى من كل بلية ونجنى من كل هلكة وال تجعلنى من الغافلين 

واسقنى كاسا راويا من شراب محبتك والتجعلنى من القانطين ياهو ياهو ياهو يااهيا ياشراهيا 

الهى مااعظم شانك واعز  ياذاالحجة البالغة ياذاالعظمة والقدرة ياحي ياقيوم ياذاالجالل واالكرام

سلطانك بك اللهم نزلت وانت خير المنزلين وبك اعتصمت وانت خير الناصرين وبك اهتديت الى 

صراطك المستقيم فاكفنى اللهم شر كل مكروه واجعل دعائى مقرونا باجابتك مع اللطف والرعاية 

اماع الخطاب ياسريع والمنح الجسام والتقلبات الكرام وترقيات الوصول الى حضرتك واهلنى لس

يابديع يارافع الدرجات ياسامع االصوات على اختالف اللغات اسئلك العصمة واالمن والسالمة 

واللطف والبركة والقناعة والغنا بك عمن سواك ياارحم الراحمين ياارحم الراحمين ياارحم 

سيد الكامل الفاتح الراحمين سالم قوال من رب رحيم وصلوات هللا البر الرحيم على سيدنا محمد ال

الخاتم وعلى اله وازواجه وذريته عدد االنفاس واللحظات والقطر والنبات وجميع ما فى الكائنات 

 كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون والحمد هلل رب العالمين

 

Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim vesallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi 

vesahbihi ecmain bismillahi an yemini bismillahi an şimali bismillahi halfi 

bismillahi emami bismillahi fevki bismillahi ikteneftü vefi hırzihil hasini 

dehaltü vebihısnihil meni-i ihtecebtü vebiesmaihil hüsna teserbeltü vebi 

sırrı envari ismihil celili tereddeytü vebikuvveti imdadi esrari ismihil 

kaviyyil kahhar alevtü vegalebtü a'da-i minel cinni vel-insi vesa-iril 

mahlukiyne vahtecebtü vekahartü ventasartü vebicelali beha-i sena-i 

ismihil azimil a'zam ihtecebtü vetemessektü vebihafiyyi lutfihil hasenil 

cemili te-allaktü vebirüknihil kaviyyi iltece'tü vestenettü sübhanehü 

vebihamdihi leyse kemislihi şey-ün vehüvessemiul basir fettahun alimün 

basitun mu-izzün cevadün kerimün aliyyün azimün allahümme inni es-

elüke bilkelimatittammati vel esma-il muazzamati vel-ahrufinnuraniyyati 

velkütübil münzileti vel ayatil beyyinati bima varethül süradikatü arşikel 

azim minel heybeti velcelali velkudreti vel azameti vebima evda'te fil 

hurufi vel-esma-i minel havvasi vel esrari bil hazratişşerifetil mutahherati 

vessalavatil hamsi vettisalil esrari verrahmeti lilhavvasi min ibadike ve-es-

elüke ya rabbi bima deake bihi enbiya-üke verusulüke vebima yüsebbihuke 

veyümeccidüke hamelete arşike velmukarrabune min mela-iketike entec-

aleni muhassanen mahfuzan min külli adüvvin minel cinni vel-insi vesa-iril 

avalimi ma alimtü minha vema lem a'lem ve-edhılni fi sırrı imdadi envari 

haza-ini hırzikel azizil meni-i mahcuben min külli su-in magmusen fi 

bahrin min nuri heybetike mü-eyyiden minke biruhin vekün allahümme li 
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veliyyen venasiran vekefilen vevekilen vehasiben vehafizan birahmetike 

vefadlike vemennike vetavlike vec-al cemi-a mahlukatike tav-a yedi 

maliken ezimmete kulubihim mahbuben indehüm magzuzen mükramen 

müheben la ya'sune emri vela enalü minhüm mekruhen ebeden ma'sumen 

min ezahüm bişiddetil muhabbeti vel-ülfeti velmeveddeti vec-alni fi zalike 

kariben min hazretikeş şerifeti mütemessiken bişşeri-ati mütelakkiyen lil-

ulumi velhikmetilleti takzifüha fi kalbi min feyzi envarike vahfazni 

allahümme minel ucbi velkibri verriya-i vennifaki veşşirkil hafiyyi 

vetahhirni mineddenesi vezzellati vel-uyubil batıneti vezzahireti vec-alni 

eminen min azabil kabri vefitnetihi vec-al hayati fi ta-atike vefehhimni fi 

ilmikelledünni ve ashibni bi-ibadikessalihiyn vel-ebdali vessıddıkiyn vec-

alni minhüm birahmetike ya erhamerrahimiyn allahümme ve afini min külli 

beliyyetin veneccini min külli helketin vela tec-alni minel gafiliyn ve eskini 

kasen raviyen min şerabi muhabbetike vela tec-alni minel kanitiyn ya hu ya 

hu ya hu ya ahiyen şerahiyen ya zel-huccetil baligati ya zel-azameti 

velkudreti ya hayyu ya kayyum ya zelcelali vel-ikram ilahi ma a'zame 

şaneke ve eazze sultaneke bike allahümme nezeltu ve ente hayrul 

münziliyn vebike i'tasamtü ve ente hayrunnasıriyn vebike ihtedeytü ila 

sıratikel müstekıym fe-ekfini allahümme şerra külli mekruhin vec-al dua-i 

makrunen bi-icabetike ma-allutfi verri-ayeti velminehil cisami 

vettekallubatil kirami veterakkiyatil vusuli ila hazratike ve-ehhilni lisema-il 

hıtabi ya seri-u ya bedi-u ya rafi-adderecat ya sami-al esvat alahtilafillugati 

es-elükel ısmete vel-emne vesselamete vellutfe velberekete velkana-ate 

velkına bike ammen sivake ya erhamerrahimiyn ya erhamerrahimiyn ya 

erhamerrahimiyn selamun kavlen mirrabbirrahim vesalevatullahil 

berrirrahim ala seyyidina muhammedinis seyidil kamilil fatihil hatimi ve 

ala alihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi adedel enfasi vellahazati velkatari 

vennebati vecemi-i ma fil ka-inati küllema zekerehüzzakirun ve küllema 

gafele an zikrihil gafilun velhamdü lillahi rabbil âlemin 

 

 

 

Tahassun duasi diğer 
 

احتجبت بنور وجه هللا القديم الكامل وتحصنت بحصن هللا القوي الشامل ورميت من بغى علي بسهم 

هللا وسيفه القاتل اللهم يا غالبا على امره وياقائما فوق خلقه وياحائال بين المرء وقلبه حل بيننا وبين 
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قة لنا به من احد من خلقك اكفف الشياطين ونزغه وبين جميع اعدائنا الظاهرة والباطنة وبين ماالطا

عنى الينتهم واغلل ايديهم وارجلهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وجند من قوتك انك حي 

قادر اللهم اغش عنى ابصار المؤذين وابصار الظلمة وابصار جميع اعدائى الظاهرة والباطنة وبين 

شيطان ومن حية ومن عقربة ومن دابة جميع من اخشاه فى جميع االقطار من انس ومن جان ومن 

ومن داء على وجه االرض على روحى ونفسى وجسمى واهلى واوالدى ومناصبى وجاهى 

واتباعى ومن يلوذ بى حتى ال ابالى من ابصارهم يكاد سنابرقه يذهب باالبصار يقلب هللا الليل 

عص بسم هللا الرحمن الرحيم والنهار ان فى ذالك لعبرة الولى االبصار بسم هللا الرحمن الرحيم كهي

حمعسق كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات االرض فاصبح هشيما تذروه الرياح هو هللا الذى 

ال اله اال هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم يوم االزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما 

فال اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل للظالمين من حميم وال شفيع يطاع علمت نفس مااحضرت 

اذا عسعس والصبح اذا تنفس ص والقران ذى الذكر بل الذين كفروا فى عزة وشقاق  شاهت الوجوه 

وعميت االبصار وكلت االلسن ووجلت القلوب ودلت الرقاب وخافت االقران وذلت الشجعان 

تحت اقدمهم وخاتم سليمان على  وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم اجعل خيرهم بين اعينهم وشرهم

افواههم بسم هللا الرحمن الرحيم فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم انه من سليمان وانه بسم هللا 

الرحمن الرحيم اال تعلوا علي واتونى مسلمين وصلى هللا على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم  بسم 

يلمسنى اللهم صل على سيدنا محمد واله  هللا طريقى الرحمن رفيقى الرحيم يحفظنى من كل شيئ

 وصحبه وسلم

 

 

Okunuşu: 

ihtecebtü binuri vechillahil kadimil kâmil vetahassantu bihısnillahil 

kaviyyişşamil verameytü men bega aleyye bisehmillahi veseyfihil katili 

allahümme ya galiben ala emrihi veya ka-imen fevka halkihi veya ha-ilen 

beynel mer-i vekalbihi hul beynena vebeyneşşeyatiyni venezgihi vebeyne 

cemi-i a'da-inaz zahireti velbatıneti vebeyne mala takate lena bihi min 

ehadin min halkike ükfüf anni elsinetehüm vaglül eydiyhim ve ercülehüm 

vec-al beynena vebeynehüm sedden min nuri azametike vecünden min 

kuvvetike inneke hayyün kadir allahümmegşi anni ebsaral mü-ezziyn ve 

ebsarazzulmeti ve ebsara cemi-i a'da-izzahireti velbatıneti vebeyne cemi-i 

men ahşahü fi cemi-il aktari min insin vemin canin vemin şeytanin vemin 

hayyetin vemin akrabetin vemin dabbetin vemin da-in ala vechil ardi ala 

ruhi ve nefsi ve cismi ve ehli ve evladi ve menasıbi ve cahi ve etba-i   

vemen yelüzü bi hatta übali min ebsarihim yekadü senaberkihi yezhebü bil-

ebsar yukallibullahülleyle vennehar inne fi zalike le-ibreten li-ülil ebsar 

bismillahirrahmanirrahim kef he ye ayn sad bismillahirrahmanirrahim ha 

mim ayn sin kaf kemain enzelnahü minessema-i fahteleta bihi nebatül ardi  
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fe-esbaha heşimen tezruhurriyah Hüvallahüllezi la ilahe illahü alimul gaybi 

veşşehadeti hüverrahmanurrahim Yevmel ezifeti izil kulubu ledel hanaciri 

kazimine ma lizzalimine min hamimin vela şefi-in yuta' Alimet nefsün ma 

uhdirat fela uksimu bil hunnesil cevaril künnes velleyli iza as as vessubhi 

iza teneffes sad vel kur-ani zizzik belillezine keferu fi izzetin ve şikak 

şahetil vucuhü ve amiyyetil ebsaru vekelletil elsünü veveciletil kulubü 

vedelletirrikabu ve hafetil akranu ve zelletiş şec-anu ve anetil vucuhü 

lilhayyil kayyum allahümec-al hayrahüm beyne a'yunihim ve şerrahüm 

tahte akdamihim ve hateme süleymane ala efvahihim 

bismillahirrahmanirrahim feseyekfikehumullah vehüvessemiul alim innehü 

min süleymane ve innehü bismillahirrahmanirrahim ella ta'lu aleyye ve'tuni 

müslimin ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi vesahbihi 

vesellem bismillahi tariki errahmanu refiki errahimü yahfezni min külli 

şey-in yelmesüni allahüme salli ala seyyidina muhammedin ve alihi 

vesahbihi vesellem 

 

 

 

Havvas ilminde izin 
 

Havvas ilminin şartlarından biri ise bir tecrübeli üstattan bu ilmi öğrenmek 

ve bazı dua ve evradı şerifleri okumak ve okunanların havvâsına malik 

olabilmek için izin almaktır, bu şekilde üstattan alınan izne ' büyük izin 

denilir' ki bu izinle yapılan ameller mutlaka başarıya ulaşır. 

 

Eğer böyle bir üstadı bulmak imkansız ise, bir amele başlamadan evvel 2 

rekat hacet namazı kılıp aşağıdakileri ayeti kerimeleri okuyup ameline 

başla, buna dahi küçük izin denilir. Bu izinle yapılan ameller dahi başarıya 

ulaşır. (Allâhü Teâlâ’nın izni keremi ile) 

 

Okunacak ayeti kerimeler 

 

باهلل من الشیطان الرجیم اعوذ  

 بسم هللا الرحمن الرحیم

1 defa 

Euzü billahi mineşşeytanirracim 
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Bismillahirrahmanirrahim 

 

1 Fatiha 3 İhlası şerif okuyup sevabını peygamber efendimize hediye et 

 

 ياايها الذين امنوا توبوا الى هللا توبة نصوحا

1 defa 

Ya Eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha 

 

 استغفر هللا العظیم واتوب الیك

21 defa 

Estağfirullah el azim ve etübü ileyk 

 

 ان هللا وملئكته يصلون على النبي ياايها الذين امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما

1 defa 

İnnallahe vemela-iketehü yusallune alennebiyy ya eyyühellezine amenu 

sallu aleyhi vesellimu teslima 

 

 اللهم صل على سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد

21 defa 

Allahümme salli ala  seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina 

muhammed 

 

الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر هللا اكبر   وأقماتل ما احي الیك من الكتاب 

 يعلم ما تصنعون وهللا

1 defa 

Ütlü ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimissalah innessalate tenha anil 

fahşa-i vel-münker velezikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tasne-un 

 

 ياايها الذين آمنوا اذكرو هللا ذكراً كثیراً 

1 defa 

Ya eyyühellezine amenüzkurullahe zikran kesira 

 

 وهلل األسماء الحسنى  فادعوا بها

1 defa 

Velillahil esma-ül hüsna fed-uhu biha 
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 هو الذي أنزل السكینة في قلوب المؤمنین

1 defa 

Hüvellezi enzelessekinete fi kulubil mü'miniyn 

 

 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئن القلوب

1 defa 

Ellezine amenu vetetme-innü kulubuhum bizikrillah ela bizikrillahi 

tetme-innül kulub 
 

واذا سئلك عبادى عنى فانى قريب اجیب دعوة الداعى اذا دعانى فلیستجیبوا لى والیؤمنو بى 

   لعلهم يرشدون

1 defa 

Ve iza se-eleke ibadi anni fe-inni karib ücibü da'vetedda-i iza deani 

felyestecibü li velyü'minü bi leallehüm yerşüdün 
 

 

 

 

 

Davetler (Ahmet İbni Ali İbni Yusuf el-Buni) 

 

İlmi havvasın ve gizli ilimlerin en büyük üstatlarından Ahmet İbni ali İbni 

Yusuf el-Buni rahmetullahi aleyh Lem-atunnuraniye fi da’vatı rabbaniyye 

isimli kitabında (bu kitaba risale-i buni de derler, imam hazretleri davetleri 

vermiştir lakin sırrını pek açık etmemiştir kitabında, lakin zerre miktar 

gaflet etmemelidir çünkü azim sırlar vardır ve bu davetleri okuyanlar 

mutlaka bu sırlara çok çabuk olarak vasıl olurlar, biz dahi bu kitabın el 

yazmasını Mekkeli bir üstattan alıp çok istifade ettik) buyurdu ki: C.hakk 

aylara haftalara ve günlere ve nihayet saatlere dahi bazı özellikler ve bazı 

havvaslar verdi, bazı saatler vardır ki o saatlerde bazı duaları ve davetleri 

ve hatta esma-i ilahileri okumak insana çok azim fâideler verir. Dervişlere 

bu duaları okumalarını şiddetle tavsiye ederim.  

 
Birinci davetin okuma vakti Pazar günü evvelki saat (sabah saat 6) tir. Güneş 

saati. daveti şerif budur 

 

نور هيبتك حتى أخرج منه وفى وجهى شعاعات هيبة تخطف ابصار رب اغمسنى فى بحر 

الحاسدين من الجن واالنس فتعميهم برمي سهام الحسد عنى فى قرطاس نعمتك علي واحجبنى عنهم 
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بحجاب النور الذى باطنه النور وظاهره النار اسئلك باسمك النور ووجهك النور يانور النور ان 

جابا يمنعنى من كل نقص يمازج منى جوهرا او عرضا انك تحجبنى فى نور اسمك بنور اسمك ح

 نور الكل ومنور الكل بنورك يا نور النور

 

Okunuşu: 

Rabbi agmisni fi bahri nuri heybetike hatta ahruce minhü vefi veçhi şu-a-a-

tü heybetin tehtafü ebsaral hasidiyne minel cinni vel-insi feta’mihim 

biremyi sihamil hasedi anni fi kırtasi ni’metike aleyye vahcubni anhüm 

bihicabinnuril lezi batinühünnur vezahiruhünnar es-elüke bi-ismikennur 

vevechikennur ya nurannur entahcubni fi nuri ismike binuri ismike hicaben 

yemne-uni min külli naksin yumazicü minni cevheren ev aradan inneke 

nurul külli vemünevvirul külli binurike ya nurannur. 

 

 

Bu daveti şerifin havvâsı: 

Hemen yeni bir abdest alıp 2 rekât namaz kılıp bu daveti şerifi 48 defa oku. 

Bu daveti şerifi okuduktan sonrada buna münasip olan ayeti kerimeyi de 48 

defa oku, bu ayeti kerime dahi 48 kelimeden oluşuyor, burdaki sırrı anla. 

münasip olan ayeti kerime budur: 

  

 

َجاَجةُ كَ  بَاُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ بَاٌح الأِمصأ َكاٍة فِيهَا ِمصأ ِض َمثَُل نُوِرِه َكِمشأ َرأ َماَواِت َواألأ ُ نُوُر السه أَنههَا هللاه

َكٌب ُدر   بِيهٍة يََكاُد َزيأتُهَا يُِضيُء َولَوأ لَمأ تَ َكوأ قِيهٍة َواَل َغرأ بَاَرَكٍة َزيأتُونٍِة اله َشرأ هُ يٌّ يُوقَُد ِمن َشَجَرٍة مُّ َسسأ مأ

ُ بُِكل   ثَاَل لِلنهاِس َوهللاه َمأ ُ األأ ِرُب هللاه ُ لِنُوِرِه َمن يََشاء َويَضأ ٍء َعلِيمٌ نَاٌر نُّوٌر َعلَى نُوٍر يَهأِدي هللاه َشيأ  

 

Türkçe okunuşu 

 

Allahu nurus semavati vel ard, meselu nurihi ke mişkatin fiha misbah, 

elmisbahu fi zucaceh, ezzucacetu ke enneha kevkebun durriyyuy yukadu 

min şeceratim mubaraketin zeytunetil la şerkiyyetiv ve la ğarbiyyetiy 

yekadu zeytuha yudi'u ve lev lem temseshu nar, nurun ala nur, yehdillahu li 

nurihi mey yeşa' ve yadribullahul emsale lin nas vallahu bi kulli şey'in alîm. 

 

Eğer bir kimse bu ayeti kerimeleri dediğimiz şartlar üzere halvet bir yerde 

gözleri kapalı olarak okusa hemen ol vakitte kalbine inen nuru ilahiyeye 

şahit olur. Eğer bu daveti şerifi bu ayeti kerime ile beraber her türlü 
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günahlardan sakınarak okumaya devam etseler bedeni cesedi ve kalbi hâsılı 

kendisi nura gark olur, halvette bu şekil üzere okumaya devam etseler kalp 

gözü kısa zamanda açılır melekût âlemini görür, ehli keşif olurlar, amma 

okuma işi bitince efendimize dahi 1000 defa salavatı şerife okumalıdır. 

Eğer bunları yazıp tazim ve hürmetle (daima abdestli olarak) taşısalar ve 

okumayada devam etseler hem bedenen hem de ruhen çok kuvvetli olurlar, 

kimse bileğini bükemez, C.hakk o kuluna hem âlemi ulvide hem de âlemi 

süflide heybet verip cümle düşmanlarını kahru perişan eder. İnsanın 

başında olan hastalıklara dahi şifadır. Eğer yukardaki ayeti kerimeyi 

adedince okuyup sonrada bir temiz tabağa zağferan ve gül suyu ile yazıp 

her gün bununla iftar etseler C.hakk o kişinin göğsünü genişletir aklı ve 

fikri ziyade kuvvetli olur, hafızası sağlam olur duyduğunu unutmaz olur, 

daima ferah olur, rızkı malı ve mülkü artar, eğer zengin ise malı ve mülkü 

kendisine mübarek olur daim olur.    

 

Hace abdurrahman bistami hazretleri ise bu risalenin tercümesinde 

yukardaki daveti şerifin havvaslarını açıkladıktan sonra birde münasip olan 

ayeti kerimede geçen nur ismi şerifinin vefkini ve nafi’ ve rahim ismi 

şeriflerinin vefklerinide yazdı. Bizde talipler istifade etsin diye buraya dahi 

çizmeyi uygun bulduk. 

 

Rahim ismi şerifinin vefki budur 

 

 

 

Bir kimse halvet bir yere girip nur ismi şerifini 321 defa okusa hemen ol 

vakitte alemi hisside azim nurlara şahit olur. Bu ismi şerifin murabba-ını 



 

 

23 

güneşin şerefli vaktinde yazıp daima tazim ve hürmetle taşısalar çok azim 

fâideler husule gelir. Vefki şerif budur 

 

 

 

 

Cenabı hakkın nafi’ ismi şerifi dahi hertürlü maddi ve manevi hastalıklara 

şifadır. Bunu dahi güneşin şerefli vaktinde zağferan ve gül suyu ile kağıda 

yazıp taşısalar veya hastaya içirseler faidesini görürler vefki şerif böyledir. 

 

 

 

 

Bu vakitte yani Pazar günü sabah saat 6 da altılı vefki çizme vaktidir. 

 

Hükemaya göre güneşin hatemi budur   
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Madeni altın, taşı kırmızı yakuttur. Buhuru ned ve anber dir. Bu vakitte 

yazılanları Zağferanla yazmak iyidir. Meleğinin adı iykail yardımcısı 

(yeryüzündeki) iykatuş dur. Bu vakitte kafi ismi şerifinin altılı vefkini çizip 

taşısalar bütün hayırları kendilerine celp ederler. Rızkında bereket olur. 

Dünyada sıkıntı yüzü görmezler. Bütün düşmanlarına C.hakk kafi gelir. 

Amma daima abdestli olmak lazımdır. 

 

Müseddes vefk budur: kenarlarınada Kafi ismi şerifinide yazssalar çok 

büyük fâideler husule gelir. Altılı vefk budur 

 

 

 

Bir kimse şems isminin vefkinin ortasına hayy isminide yazarak, yazni 

aşağıdaki vefk gibi bir kağıda zağferanla çizip suyunu içemeye devam etse 

ruhu çok kuvvetli olur. Sureti budur 
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Bir kimse yukarda yazdığımız ‘ Allahu nurussemavati vel ard’ ayeti 

kerimesinin müseddes vefkini yazıp üzerine yâsini şerifi 7 defa okuyup 

sonra yazıyı suda bozup suyunu içse sayılmayacak kadar fâideler husule 

gelir, ezcümle aklı vefikri çok ziyade olur, Allahü teâla kuluna umadığı 

yerlerden rızıklar ihsan eder, bütün düşmanlarını hem zahiren hem de 

bâtınen kahreder. Yazma vakti yine Pazar günü sabah saat 6 dır. Vefki şerif 

budur 
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İkinci davetin okuma vakti Pazar günü ikinci saat (sabah saat 7) tir. Zühre saati. 

Davet budur 

 

ترضى عني فرحاً تبهجني بجميل المسار حتى ال ينبسط شيٌء من وجودي إال رب فرحني بما به 

بما بسطه جودك العلي رب فرحني بنيل المراد منك بفناء إرادتي مني حتى ال يكون في كونى إرادةٌ 

إال من إرادتك ارادة محفوظةً من عوارض التكوين ، فأبهج بذلك في سر مابه األفراح في الوجودين 

والظاهر إنك باسط الرزق والرحمة يا ذا الجود والباسط يا ذا البسط والجودبرزق الباطن   

  

Okunuşu: 

Rabbi ferrihni bima bihi terda anni ferahan tübehhicüni bicemilil mesarri 

hatta la yenbasıtü şey-ün min vucudi illa bima besetahü cudikel aliyyü 

rabbi ferrihni bineylil muradi minke bifena-i iradeti minni hatta la yekünü 

fi kevni iradetün illa min iradetike, iradetün mahfuzatün min avaridit 

tekvini fe-ebhece bizalike fi sırrı ma bihil efrahi fil vucudeyni birızkıl 

batını vezzahiri inneke basıtürrızakı verrahmeti yazel cudi vel bastı yazel 

bastı velcudi. 

 

 

Bu daveti şerifin havvâsı:  

Hemen yeni bir abdest alıp iki rekât nafile namaz kılıp bu daveti şerifi 

Pazar günü ikinci saatte 49 defa okumaya devam etseler C.hakk o kulunun 

kalbinden hüznü gam ve kederi giderir, yerine ferahlık ve huzur doldurur. 

Eğer bu daveti şerifi mescun (cinli) kimseler hüzünlü kimseler ruhi sıkıntı 

içinde olan kimseler okumaya devam etseler C.hakk her türlü sıkıntılardan 

beri kılar. 

 

Bu daveti şerife münasip olan ayeti kerime budur: 

 

ٌف َعلَيأِهمأ فَِرِحيَن بَِما  تَبأِشُروَن بِالهِذيَن لَمأ يَلأَحقُوا بِِهمأ ِمنأ َخلأفِِهمأ أاَله َخوأ لِِه َويَسأ ُ ِمنأ فَضأ َواَل هُمأ آتَاهُُم هللاه

َزنُونَ  َمتِِه فَبَِذلَِك فَلأيَفأَرُحو يَحأ ِ َوبَِرحأ ِل هللاه َمُعونَ قُلأ بِفَضأ ا يَجأ ا هَُو َخيأٌر ِممه  

 
   

Ferihiyne bima atahümüllahü min fadlihi veyestebşirune billezine lem 

yelhaku bihim min halfihim ella havfün aleyhim velahüm yahzenun. 

http://www.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=218&SuraNum=10&AyaNum=58&Return=http%3a%2f%2fwww.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fportal.aspx%3fpageid%3d1284%26Words%3dبفضل%2bالله%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26SectionName%3dQuran%26ContentLanguage%3d1%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
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Kul bifadlillahi vebirahmetihi febizalike felyefrahu hüve hayrun mimma 

yecme-un. 

Ancak okuma usulü şöyledir: Yukardaki daveti şerifi 1 defa okuyup hemen 

sonra bu ayeti kerimeyi bu şekil üzere 49 defa okuyup ondan sonra 

yukardaki daveti şerifi okumaya devam etmelidir. Şekil 

 

لِِه وَ  ُ ِمنأ فَضأ تَبأِشُروَن بِالهِذيَن لَمأ يَلأَحقُوا بِِهمأ ِمنأ َخلأفِِهمأ أاَله اللهم اجعلنى من الفَِرِحيَن بَِما آتَاهُُم هللاه يَسأ

َزنُون ٌف َعلَيأِهمأ َواَل هُمأ يَحأ َمُعونَ   َخوأ ا يَجأ َمتِِه فَبَِذلَِك فَلأيَفأَرُحوا هَُو َخيأٌر ِممه ِ َوبَِرحأ ِل هللاه  قُلأ بِفَضأ
    

Allahümmec-alni minel ferihine bima atahümüllahü min fadlihi   

veyestebşirune billezine lem yelhaku bihim min halfihim ella havfün 

aleyhim velahüm yahzenun, Kul bifadlillahi vebirahmetihi febizalike 

felyefrahu hüve hayrun mimma yecme-un. 

 

Eğer bu daveti şerifi söylenilen şartlar üzere halvet bir yerde okusalar 

hemen ol vakitte bütün gam keder ve ruhi sıkıntılardan halas olurlar, yerine 

ferahlık ve surur yani sevinç gelir.  

 

Eğer bir kimse Basıt ve cevad ismi şeriflerini halvette okumaya devam etse 

herkim görse bu ismi şeriflerin havvâsı hürmetine hemen ol vakitte 

muhabbet eder, hiç yanından ayrılmak istemez. Birde bu ismi şeriflerin 

vefki vardır. Bu vefki dahi Cuma günü saat 6 da yazıp taşısalar azim 

fâideler görürler. Vefk budur 

 

 

 

http://www.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=218&SuraNum=10&AyaNum=58&Return=http%3a%2f%2fwww.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fportal.aspx%3fpageid%3d1284%26Words%3dبفضل%2bالله%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26SectionName%3dQuran%26ContentLanguage%3d1%26Page%3d0%26SectionID%3d-1


 

 

28 

Bu iki ismi şerifin birde tabi-i vefki vardır çok kıymetlidir. Bunuda Cuma 

günü sabah saat 6 da yazıp buhurlayıp taşımalıdır. Vefk budur  

 

 
 

 

Bu daveti şerifi yukardaki ayeti kerimelerle beraber halvette okumaya 

devam etseler C.hakk kuluna birçok gizli sırları ifşa eder, ayânen gösterir. 

Esma-i ilahiler ve bazı sırların dahi gizliliklerine vasıl olurlar. 

 

Hace Abdurrahman bistami der ki: bu saat zühre saati olup hükema katında 

bunun hatemi bu şekil üzeredir.  

 

 

Madeni bakır, buhuru öd tür. Meleği he’kail yardımcısı he’katuşin dir. Atf 

ve muhabbet ülfet ve meveddet işleri bu vakitte yapılırsa hemen tesir eder. 
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Bu vakitte muhammas vefk yazmak iyidir. Eğer yazıp bir ağacın veya 

bostanın veya bahçeye gömseler orada azim bereket hasıl olur. 

 

Bir kimse bu muhamması bir geyik derisine zağferan ve misk ile Cuma 

günü zührenin eşref vaktinde çizse sonra öd anber ve ned ile buhurlayıp 

sonra vefki zambak yağı ile yağlayıp sonra bir gece gece ay ışığının altına 

bıraksa, hacet vaktinde bunu alıp yüzüne gözüne sürüp insanların arasına 

dalsalar millet o kişiye hemen ol vakitte hayran olur. Hertürlü hacetini reva 

ederler. Bu öyle bir ameldir ki eğer insanlar bu kişiyi görse hemen 

aralarında muhabbet ve ülfet hasıl olur. Yazılacak Muhammas budur  

 

 

 

 

Zühre isminin vefkinin ortasına cemil ismi şerifini yazıp bu şekil üzere bu 

günde yazıp taşısalar veya suyunu içseler kim görse muhabbet eder, hakk 

teâla o kişinin kalbini gizli ilimlere açar. Yüzü daima ay gibi parlar. Vefk 

budur 
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Zühre saatine ait olan muhammas budur. 

 

 

 
   
 

Üçüncü davetin okuma vakti Pazar günü üçüncü saat (sabah saat 8) tir. Utarid 

saati. Davet budur 
 

رب قلبني في أطوار معارف أسمائك تقليباً تشهدني به في ذرات وجودي ما أودعته ذرات وجودي 

ي سر الملك والملكوت حتى أعاين سريان سر قدرك في معالم المعلومات فال يبقى معلوٌم إال وبيد

دقيقٍة منه مجذوبٍة بيد الكمال ونور الطوع وأذهب ظلمة اإلكراه حتى أتصرف في المهج بمبهجات 

 المحبة إنك أنت المحب والمحبوب يا مقلب القلوب
 



 

 

31 

Okunuşu: 

Rabbi kallibni fi etvari mearifi esma-ike takliben tüşhidüni bihi fi zerrati 

vucudi ma evde’tehü fi zerrati vucudil mülki vel melekuti hatta u-ayine 

sereyani sırrı kadrike fi mealimil ma’lumati fela yebka ma’lumun illa 

vebiyedi sırrı dakikatin minhü meczübetin biyedil kemali venuruttav-i 

vezheb zulmetel ikrahi anni hatta etasarrafu fil müheci bimübhecatil 

muhabbeti innekel muhibbü vel mahbub ya mukallibel kulub. 

 

Bu daveti şerifin havvâsı: 

Hemen yeni bir abdest alıp 6 rekât namaz kılıp bu daveti şerifi 16 defa 

okusalar C.hakk hemen ol vakitte o kulunun kalbindeki kötü düşünceleri ve 

fikirleri giderip yerine temiz ve güzel düşünceler koyar. Bu davette dahi 

azim sırrı ilahi vardır. Bunun ile amel etmeye devam etseler tez zamanda 

dileklerine vasıl olurlar. 

 

Bir kimse halvette riyâzetli oruç tutarak C.hakkın seri’ ve mukallib ismi 

şeriflerini çokça okuyup sonra ellerini yüzüne çalsa Gayb âleminin kapıları 

o kişiye tezcek açılıp âlemi gaybtan çok sırlar keşfeder. 

 

Bu daveti şerifi çok okuyanlardan şeytan elini çeker, kalbine vesvese 

veremez, istek dışı hatıra gelen bütün kötü fikirlerden kurtulur, aklı ve 

anlayışları ziyadesi ile fazla olur. Eğer bir suya okuyup bu davete münasip 

olan ayeti kerimeleri de bir temiz kaba yazıp küçük çocuklara içirseler 

çocuklar çok zeki olurlar. 

 

Bu daveti şerifi bir beyaz kağıda zağferan ve gül suyu ile yazıp tazim ve 

hürmetle her daim yanlarında taşısalar ve saatinde de adedi kadar okumaya 

devam etseler C.hakk o kulunu bütün şerlerden bütün afetlerden belalardan 

kazalardan emin kılar, C.hakk o kuluna şöyle mal ve mülk ihsan eder ki 

haddi hesabını bilmez olur, yazıp taşıyanlar Salih bir kul olup ibadet ve 

taatında geri kalmaz.  

 

Eğer bir kimse bu davete münasip olan ayeti şerifeleri dahi halvette iken 1 

hafta riyâzetli oruç tutup her gün adedince okusa 1 hafta tamam olmadan 

C.rabbül âleminin inayetine mazhar olup birçok gizli işleri keşfeder. Eğer 

halvete girmeyip sadece riyâzetli oruç tutarak her gün adedince okusalar 
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dahi bir zamandan sonra geceleri rüyalarında çok acayip ve garip yerleri 

gösterip çok sırlar keşfettirirler. Amma azizim bil ki bütün ruhani işlerde 

evvela doğru itikat doğru amel ve de namazları dosdoğru kılıp efendimize 

dahi çokça salavatı şerif okumak lazımdır. Bu fakir dahi bu kitaba yazdığı 

birçok konuları tecrübe etti, inayeti rabbani ve feyzi muhammedi ile ve 

tarikatı ali Nakşibendi şeyhlerinin yardımı ile birçok şeylere vasıl oldu. 

Sana dahi tavsiyem bu amellerden geri kalma. Nefsin tavanı yoktur gafil 

olma. Her şeyi yoktan yaratıp herkese bir gömlek giydiren rabbinin 

isimlerine ve onun ipine sımsıkı sarılıp bu yolda ilerle. İki günü bir olan 

aldanmıştır hadisi şerifi uyarınca tasavvufta dahi iki günü bir olmamak 

lazımdır, bu gün aldığın feyiz ile dün aldığın feyiz bir olmamalı, velakin 

daha ziyade olmalıdır. Dün okuduğun 100 salavatı şerife bu gün 100 tane 

daha eklemelisin, çünkü günlerin sayılıdır azizim, sayılı günler çabuk geçer. 

     

 

Bu daveti şerife münasip olan ayeti kerimeler bunlardır. 

 

لُهُ الأَحقُّ َولَهُ الأُملأكُ   قَوأ

ُر النههَاَر َعلَى اللهيألِ  ُر اللهيأَل َعلَى النههَاِر َويَُكو     يَُكو 

ًرا ِر يُسأ  إِنه َمَع الأُعسأ
 

 

 

Okunuşu 

kavlühül hakk velehülmülkü 

yukevvirulleyle alennehari veyükevvirunnehara  

Inne ma-al usri yusra 

 

 

Hâce Abdurrahman bistami der ki: utarid in madeni cıva buhur anber dir. 

Bu güne vazifeli meleğin ismi dela-il yardımcısı ise deltuşin dir.  hükema 

katında bu yıldızın Hâtemi bu şekildir. 
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Utarid vakti 4 lü vefki çizme vaktidir. Murabba budur. 

 

 

 

Davette zikir olunan seri-ul karib isimlerinin vefki budur. Bu vefkleride 

yazıp taşımak çok büyük fâideler meydana getirir. Vefk budur 

 

 

 

 

Bir kimse utarid isminin adetli vefkini çizip ortasına da Hakk Teâlâ’nın 

hakim ismi şerifini yazıp taşısa veya suyunu içse Allahü teâla o kişinin 

kalbine hikmetler ihsan ilham eder, dah çok fâideleri vardır. Vefk budur 
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Dördüncü davetin okuma vakti Pazar günü dördüncü saat (sabah saat 9) tir. 

Kamer saati. Davet budur 
 

 

رب قابلني بنور من عنايتك مقابلةً تمأل وجودي ظاهراً وباطناً حتى تمحو مني حطوط األشكال كلها 

فيبدوا لي في مرأة وجودي ومن وجودي سر ما كتبه قلم تقديرك من كل مودٍع في مستقٍر ومستقٍر 

ي بك وأنظر من سواي بنور عنايتك فأرنى الكمال في مستودٍع فال يخفى منى ما غاب عني فأنظرن

 المطلق في الملك المطلق ، يا مودع األنوار قلوب عبادك األبرار يا سريع يا قريب يا مبين
 

 

Okunuşu 

 

Rabbi kabilni binurin min inayetike mukabeleten temle-ü vucudi zahiran ve 

batınen hatta temhu minni hututal eşkâli külliha feyebdüli fi mir-eti vucudi 

vemin vucudi sırra ma ketebehü kalemü takdirike min külli müde-in fi 

müstekarrin ve müstekarrin fi müs  

Tevde-in fela yahfa minni ma gabe anni fenzurni bike venzur men siva 

binuri inayetike fe-erinil kemalel mutlaka fil mülkil mutlaki ya mudi-al 

envari kulube ibadikel ebrari ya seri-u ya karibü ya mübin 
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Bu daveti şerifin havvâsı  

Bu daveti şerifi yukarda yazılan vakitte 16 defa her hangi bir hacet için 

okusalar ister dünyalık mal mülk şan şöhret veya makam mevki isterse 

ahiretlik veya manevi yolda ileri derecelere kavuşmak için hâsılı ne için 

okursalar okusunlar C.hakk en kısa zamanda hacetlerini verir. Eğer bu 

daveti şerifi bir beyaz kağıda zağferan ve misk ile yazıp bir her hangi bir 

nesneye koysalar ister cüzdana ister başka bir şeye koysalar onda bereket 

hâsıl olur.  

 

Eğer bir kimse C.hakkın Esseri-u elkaribü ismi şeriflerini çokça okusa 

C.hakk o kuluna bütün dünya ve ahiret işlerini kolay kılar, her ne muradı 

varsa seri bir şekilde muradına kavuşur. 

 

Eğer bir kimse bu daveti halvette iken okumaya devam etse çok geçmeden 

kalp gözü açılır ve ehli keşif olur. Bu daveti şerifi okumaya devam edenler 

keşiflerinde daima sahih olan şeyler görür.(yani talibi keşfinde şeytanlar 

aldatamazlar, yalan yanlış şeyler gösteremezler) 

 

Eğer halvette Ya seri-u ya karibü ya Mübin ismi şeriflerini bu davetle 

beraber 16 defa okumaya devam etseler âlemi gayb ve âlemi şehadetten 

çok şeyler keşfederler.  

 

 

Hâce Abdurrahman bistami der ki:  

Bu daveti şerifin kelimeleri 67 dir. 67 rakamı ise cenabı hakkın muhit ismi 

şerifine işaret eder. Muhit ismi şerifinin de çok kıymetli bir vefki vardır. Bu 

murabba-ı yazıp taşıyanlar çok büyük hayırlara vasıl olurlar. Vefki şerif 

budur 
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Davette zikredilen seri’ ve karib isimlerinin vefkini yazıp taşısalar ve bu iki 

ismi şerifi her gün okumaya devam etseler Hakk teâla o kimseye bütün 

eşyayı ve mahlûkatı musahhar eder. Vefki şerif budur 

 

 

 

Bu vakit 3lü ve 9 lu vefkleri çizme vaktidir. Kamerin madeni gümüş, taşı 

inci,buhuru beyaz sandal dır. Hükemaya göre kamerin hatemi budur  

 

 

 

Kamerin 9 lu vefki budur. Bu vefk cenabı hakkın nur ve baki isimlerine 

işaret eder. Meleği tanşail yardımcısı taştuşindir. Bu vefk kamerin şerefli 

vaktinde bir geyik derisine misk ve zağferanla çizilip taşınırsa rızık kapıları 

açılır, Allahü tealadan başka kimseye muhtaç olmazlar. Kalplerindeki 
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kirlerden temizlenirler. Zalimlerden veya düşmanlardan ve hiçbir 

mahluktan korkmazlar. Asla kimse o kişiye zarar vermez. Vefk budur 

 

 

Bir kimse kamer ismini çizip ortasınada seri’ ismi şerifini yazıp taşısa 

hemen ol vakitte hayır kapıları o kişiye açılır. Her yerden hayırlar yağar. 

Vefk budur  
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Beşinci davetin okuma vakti Pazar günü beşinci saat (sabah saat 10) tir. Zuhal 

saati. Davet budur 

 

 

ية حتى أقوي بمبادئ اشارة نفسي على كل رب أسألك مدداً روحانياً تقوي به قواي الكلية والجزئ

نفٍس قاهرٍة فينقبض لي رقايقها انقباضاً يسقط به قواها ، فال يبقى في الكون ذو روٍح إال ونار القهر 

قد أحمدت ظهوره ، يا شديد يا ذا البطش يا قهار يا جبار أسألك بما أودعته عزرائيل من قواى 

هر اكسني ذلك السر في هذه الساعة حتى الين به كل صعب  أسمائك القهرية فانفعلت له النفوس بالق

 واذل به كل ممتنٍع بقوتك يا ذا القوة المتين

 

Okunuşu 

 

Rabbi es-elüke mededen ruhaniyyen takva bihi kavayel külliyyeti vel-cüz-

iyyeti hatta akva bimubadi işareti nefsi ala külli nefsin kahiratin 

feyenkabidu rakayikuha inkibadan yeskutu bihi kavaha fela yebka filkevni 

zü ruhin illa venarul kahri kad ahmedet zuhuruhu ya şedidü ya zelbatşi ya 

kahhar es-elüke bima evda’tehü Azrail min kava esma-ike likahriyyeti 

fenfe-alet lehünnufusu bilkahri iksüni zalikessırrı fi hazihissa-ati hatta 

üleyyinü bihi külle sa’bin ve üzillü bihi külle mümteni-in bikuvvetike ya 

zel kuvvetil metin 

 

 

Bu daveti şerifin havvâsı 

Bu daveti şerifi yukarda söylenilen vakitte 89 defa okumaya devam etseler 

bütün mahlukatı kahrederler.  

 

Zalimden hakkını almak için veya büyüklük taslayanları zelil etmek için 

zalimleri helak etmek için veya zalimin evini başına yıkmak için veya buna 

benzer her türlü amel için: yukarda söylenilen vakitte yeni abdest alıp 10 

rekat namaz kıl, lakin her rekatte sadece fatiha-i şerif okuyup başka bişey 

okumadan ruku-a git. Bu şekil üzere namazını 2 rekatte 1 selam vererek 10 

rekate tamamla. Namzdan hemen sonra hiç yerinden kalkmadan 

konuşmadan bu daveti şerifi 89 defa okuyup ardından niyetine münasip 

olan bir ayeti kerimeyi mesela bu ayeti kerimeyide 89 defa oku 

 

َذهُ أَلِيٌم َشِديدٌ  ُذ َرب َك إَِذا أََخَذ الأقَُرى َوِهَي ظَالَِمةٌ إِنه أَخأ  َوَكَذلَِك أَخأ
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Vekezalike ahzü rabbike iza ahezel kura vehiye zalimetün inne ahzehü 

elimün şedid 

 

Okuyup zalime beddua etsen hemen ol vakitte Hakk sübhanehü vete-ala 

hazretleri o zalimi kahru perişan eder. 

 

Bu daveti şerifte geçen esma-i ilahileri bir beyaz kağıda daveti şerifi yazıp 

bu isimleride yazsalar sonra başında taşısalar bütün zalimleri ve büyüklük 

taslayanları zelil ederler kahrederler. Bunun başka havvası ise şehevi 

arzuları teskin eder. 

 

Bu daveti şerifi salikler halvette riyâzetli oruç tutarak okumaya devam 

etseler çok acaip sırları keşfederler, ilahi tecelliyata mazhar olurlar. 

 

Bu daveti okumaya devam edenler hafakan (kalp çarpıntısından) halas 

olurlar. Humma sıtma hastası olanlar okusalar ve yazıp taşısalar hemen ol 

vakitte şifa bulurlar. Daha sayılmayacak kadar fâideleri vardır. 

 

 

 

Hâce Abdurrahman bistami der ki: 

Bu vakit 3 lü vefki çizme vaktidir. Madeni kurşun, taşı damarlı akik, 

buhuru ladin dir. Hükemaya göre zuhalin hatemi budur 

 

 

 

 

Bir kimse kamer isminin rakamlı vefkini çizip ortasına Rab ismi şerifini ve 

kendi ismini yazıp taşısa hayır kapıları açılır, çok iyiliklere vasıl olurlar. 

Vefk budur 
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3 lü vefk budur 

 

 

 

 

 
Altıncı davetin okuma vakti Pazar günü altıncı saat (sabah saat 11) tir. Müşteri 

saati. Davet budur    

 

 

رب صفني صفا من صفته يد عنايتك من نقص التلوين حتى يتجلي في مرآة قلبي ومستوى نفسي 

وح من أسرار أسمائك ومجامع كل اسٍم انطبع في قوة جبرائيل فقوي به على كشف ما في الل

رسائلك ، فكل نفٍس منفوسة امتدت لها من رقايقه رقيقه طرفها منه والثاني لمن هي به ، ومجامع 

هذه الرقايق في رقيقه االسم الجبرائيلي العالم العليم العالم ، يا ذا الكرم الذي علم بالقلم ، فمواد 

في هذه الساعة إلى مثلها . إلهي منطقني بالرقيقة  الوحي واإللهام والتحديث والفهم يسري منه بنفحةٍ 

العظمى منه حتى أتلقى عنك بما به تلقى منك مما أمأل به وجودي بال ميٍل لغلبٍة وال نقص حتى أتلذذ 

 بمصافاتك تلذذ جبريل برسائلك ، إنك عالم الغيوب

 

Okunuşu 
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Rabbi saffini safa men safethü yedü inayetike min naksittelvini hatta 

yetecella fi mir-eti kalbi vemüsteva nefsi külle ismin intaba-a fi kuvveti 

Cebrail fekaviye bihi ala keşfi ma fillevhi min esrari esma-ike vemecami-i 

resa-ilike fekülle nefsin menfüsetin imteddet leha min rekayıkihi rakiykihi 

tarafeha minhü vessani limen hiye bihi vemecami-i hazihirrakayiki fi 

rakikihil ismil cebrailil âlemil alimil allam ya zel keremillezi alleme bil 

kalem femevadil vahyi vel-ilhami vettahdisi vel-fehmi yesri minhü 

binefhatin fi hazihissa-ati ila misliha ilahi mantıkni birrakikatil uzma minhü 

hatta etlaka anke bima bihi telekka minke mimma emle-ü bihi vucudi bila 

meylin ligalebetin vela naksin hatta etelezzezü bimusafatike telezzüze 

Cibril biresailike inneke allamul guyub 

 

 

Bu daveti şerifin havvâsı 

Bir kimse bu daveti şerifi yukarda söylenilen vakitte 25 defa okumaya 

devam etse C.hakk o kişinin yaptığı veya yapacağı işlerinin kendisi için 

hayırlımı değilmi kalbine ilham eder.  

 

Bu daveti şerif için uygun olma esma-i şerifler bunlardır: 

 Yâ allâmul guyub yâ âlimel hafiyyât يا عالم الغيوب ياعالم الخفيات 

 

Bir kimse bu daveti şerifi ve yukarda verdiğimiz bu daveti şerife münasip 

olan esma-i ilahileri ve bu ayeti kerimeleri bir beyaz kağıda halis zağferan 

ve gül suyu ile yazıp sonra kapıdı güzel kokularla buhurlayıp daima 

yanında taşısa ve bu daveti şerifide hergün okumaya devam etse bu öyle bir 

yüce ameldirki bazıları buna kibriti ahmer bazılarıda tiryakı ekber dir 

demişlerdir, yani çok azim fâideler husule gelir. Ezcümle taşıyan kişinin 

aklı ve fehmi ziyade olur, ilim öğrenmekte asla zorlanmaz, eğer halvette bu 

şekil üzere amel etseler çok acayip sırlar keşfederler, C.hakk o kişinin 

kalbine yüce ilimleri ilham eder, hayvanatın dilini anlar. 

 

 

Hâce Abdurrahman bistami der ki: 
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Bu daveti şerifin 25 defa tekrar edilmesi Allâhü Teâlâ’nın vacid ismine 

şerifine işarettir. Bu ismi şerifin vefkini yazıp daima hürmet ve tazimle 

taşısalar her türlü hayrı kendisine celbeder. Vefk budur 

 

 

 

Bu vakit 4 lü ve 8 li vefkleri çizme vaktidir. Müşterinin taşı zeberced, 

buhuru öd tür. Hükemaya göre bunun hatemi budur 

 

 

 

Müşterinin murabba-ı budur, bunu müşterinin şerefli vaktinde yazıp 

taşıyanlar halk arasında çok hürmet ve tazim görür, sözü geçkin olur. Bu 

vefk aded olarak ya tabib ismi şerifine işaret eder. Ancak ya mümin ismi 

şerifi mesafesindedir. Azim fâideleri vardır. Vefk budur 
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Müşterinin bu murabba-ını yazıp ortasınada alim ismi şerifini yazıp 

taşısalar ve alim ismi şerifini zikretmeye devam etseler, aklı ve fehmi 

ziyade olur. İlimleri kolayca öğrenir. Gizli sırları keşfeder. Vefk budur 

 

 

 

 

 

 
Yedinci davetin okuma vakti Pazar günü yedinci saat (gündüz saat 12) tir. Merih 

saati. Davet budur    

 

رب أوقفني مواقف العز حتى ال أجد في ذرةً وال رقيقةً وال دقيقةً إال وقد غشاها من عز عزتك ما 

يقٍة من الرعب يخضع به كل منعها من الذل لغيرك ، حتى أشهد ذل من سواي لعزي بك مؤبدا برق

شيطاٍن مريد ، وجباٍر عنيد ، وأبق علي ذل العبودية في العزة بقاًء يبسط لسان االعتراف ، ويقبض 

 لسان الدعوى ، إنك انت العزيز الجبار المتكبر القهار

 

Okunuşu 

 

Rabbi evkifni mevakifel izzi hatta la ecidü fi zerreten vela rakikaten vela 

dakikaten illa vekad gaşşaha min izzi izzetike ma mena-aha minezzülli 

ligayrike hatta eşhede zülle men siva li-izzi bike mü-eyyeden birakikatin 

minerru’bi yahda-u bihi külle şeytanin meridin ve cebbarin anidin ve ebki 

aleyye züllel ubudiyyeti fil-izzeti beka-en yebsutu lisanel i’tirafi veyakbidu 

lisanedda’va inneke entel azizül cebbarül mütekebbirül kahhar 
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Bu daveti şerifin havvâsı 

Bir kimse yukarda söylediğimiz vakitte 2 rekât hacet namazı kılıp sonra bu 

daveti şerifi 16 defa veya 26 defa huzuru kalp ile okusa hemen ol vakitte 

hem zahiren hemde bâtınen bütün düşmanlarına galip gelir. İnsanlar 

gözünde ziyade heybetli olurlar.   

 

Halvette riyâzetli oruç tutarak okumaya devam etseler bütün alemi süfliyi 

kahrderler, eğer bu vakitte bir mescun kişiye okumaya devam etseler o 

kişiye musallat olan cinlerin hepsi yanar helak olurlar. 

 

Eğer halis zağferan ve gül suyu ile yazıp üzerine adedince okuyup güzel 

kokulu buhurla buhurladıktan sonra daima üzerinde taşısalar herkim göre 

heybetinden titrer, kimse bir kötülük etmeye cüret edemez, her nereye gitse 

gittiği yerde ne kadar süfli cin şeytan ve marid varsa hepsi kaçıp giderler. 

 

 

Hace Abdurrahman bistami der ki: bu vakit 5 li ve 7 li vefki çizme vaktidir. 

Madeni demir, taşı kırmızı akik, buhuru kendir dir. Hükemaya göre bu 

yıldızın hatemi böyledir. 

 

 

 

5 li vefki merihin şerefli vaktinde yazıp taşısalar harbe girenler veya 

düşmanı ile dalaşanlar illaki galip gelirler. Bu murabba-ı yazıp etrafında bu 

ayeti kerimeyi yazsalar çok daha azim fâideler husule gelir. Ayeti kerime 

budur ‘قاتلوهم يعذبهم هللا بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ‚  

Vefk budur 
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Merih vefkini Hakk tealanın kahhar ismi şerifi ile şu şekil üzere merihin 

şerefli vaktinde yazıp taşısalar cinleri ve bütün mahlukatı kahrederler. Azim 

fâideler vardır gaflet etme bundan. Vefk budur 

 

 

 

Bu davete münasip olan ayeti kerime budur ‘ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن هللا

 üzine lillezine yukatilune biennehüm zulimu ve innallahe ‘على نصرهم لقدير

ala nasrihim lekadir.  Bu ayeti kerimenin toplam harfleri 45 dır. Buda zuhal 

ismini şaret eder. Yani eğer bu ayeti kerime vefk edilecek olsa zuhal 

saatinde vefk edilmelidir. Azim faideleri vardır. 



 

 

46 

 

 
Sekizinci davetin okuma vakti Pazar günü sekizinci saat (gündüz saat 1) tir. 

Güneş saatı. Davet budur     

 

إلهي أطلع على وجودي شمس مشهودي منك في األكوان واأللوان حتى أمشي بما أشهدتني به في 

آفاق عالم الملكوت فاكشف منه معنى كلمة التكوين فينفعل لي كل مكوٍن انفعاله للكلمة بإذنك الذي 

ر سخرت به ما في الوجودين فال ظلمة وضٍع وال ظلمة طبع ، إنك منور الكل بكلك ومنور األنوا

 بنورك الذي صدوره من اسمك النور والظاهر والحي والقيوم ، كل شيٍء هالٌك إال وجهك

 

Okunuşu 

 

İlahi atli’ ala vucudi şemse meşhudi minke fil-ekvani vel-elvani hatta emşi 

bima eşhetteni bihi fi afaki alemil melekuti fekşifü minhü ma’na 

kelimetüttekvini feyenfe-ilü li külle mükevvenin infi-alehü lilkelimeti bi-

iznikellezi sahharte bihi ma fil vucudeyni fela zulmete vaz-in vela zulmete 

tab-in inneke münevvirul külli biküllike vemünevvirul envari binurikel lezi 

suduruhu min ismikennur vezzahiri vel hayyi vel kayyumi küllü şey-in 

halikün illa vecheh. 

 

 

Bu daveti şerifin havvâsı 

Bir kimse bu daveti şerifi yukarda söylenilen vakitte 49 defa okumaya 

devam etse hakk teâla kalbini ve yüzünü nuru ilahisi ile nurlandırır, öyleki 

yüzünün nuru ta uzaklardan görünür. C.hakk o kuluna sonsuz 

hazinelerinden çok mal ve mülk ihsan edip ne dünyada nede ahiretinde 

sıkıntı yüzü göstermez. İnsanlar arasında sözü geçkin olur.  

 

Eğer bu daveti dervişler daima abdestli ve huzuru kalp ile okumaya devam 

etseler çok zaman geçmeden ehli keşif olurlar, ervahı kudsi ile yakınlık 

hasıl olur. Gözlerinden zulmet perdeleri kaldırılır. Büyük sırlara ve 

kerametlere malik olurlar. Azizim imam Ahmet hazretleri kitabında der ki: 

biz bu davetlerin sırrını ancak bu kadar açıkladık lakin bu davetlerin çok 

çok daha havvasları ve sırları vardır. Biz sadece küçük sırlarını ifşa ettik, 

büyük sırlarını ifşa etmedik. Çünkü bu davetlerin büyük sırları kaderin 

sırlarından bazı sırları içerir, bazı büyük rububiyyet sırlarını dahi içerir, 
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bunları ise açıklamak yanlış olur. Amma bu davetlerin havvasında hiç şekk 

ve şüphe yoktur, hepsi sahihdir doğrudur.     

 

  
 

Dokuzuncu davetin okuma vakti Pazar günü dokuzuncu saat (gündüz saat 2) tir. 

Zühre saati. Davet budur     

 

نوٍر وال بظلمٍة وال بشيٍء داخل سيدي أدخلني في رياض اسمائك من بابك الخاص الذي ال يحجب ب

منه وال بشيٍء خارٍج عنه وأطلق يد قواي في نيل النعمة ، وألهمني تحقيق ذوق كل مذوق منه حتى 

  أكون بك فيه وأكون فيه به مبتهجاً منك وبك منه إنك لطيٌف عطوٌف رحمن رحيمٌ 

 

Okunuşu 

 

Seyyidi edhilni fi riyası esma-ike min babikel hassıllezi la yahcube binurin 

vela bizulmetin vela bişey-in dâhile minhü vela bişey-in harice anhü ve 

atlik yede kavayi fi neylinni’meti ve elhimni tahkika zvki külle mezukin 

minhü hatta ekünü bike fihi ve ekünü fihi bihi mübtehicen minke vebike 

minhü inneke latifün atufün rahmanun rahimün 

 

 

Bu daveti şerifin havvâsı 

Bir kimse bu daveti yukarda söylediğimiz vakitte huzuru kalp ile ve 

tahâretli olarak kıbleye dönüp 40 defa okusa hemen ol vakitte bütün 

sıkıntılarından dertlerinden kederlerinden halas olurlar, C.hakk kalbine 

ferahlık ve huzur verir.  

 

Eğer halvette riyâzetli oruç tutarak hergün adedince saatinde okumaya 

devam etseler melekût ve ceberut âlemini keşfederler. 

 

Hace Abdurrahman bistami der ki: 

Bu vakit 7 li vefki çizme vaktidir. Bu 7 li vefki Cuma günü zühre saatinde 

zağferan ile çizip taşısalar gam ve keder kendisine uzak olur, daima ferah 

ve sevinli olur.cinli kimse taşısa şifa bulur. Vefk budur 
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Onuncu davetin okuma vakti Pazar günü onuncu saat (gündüz saat 3) tir. Utarid 

saati. Davet budur     

 

ا من نسبة العلوم إلى علمه نسبة ال شيء الى شيٍء ال يتناهى ، أظهرت الحروف بالقلم فكان لها ي

صريٌف في ألواح الملكوت قام لها مقام مخارج الحروف من الحلق والصدر واللها واللسان ، كل 

يل اسم وجد عنه اسٌم ال يعلم تركيبه سوى ملك فلكه ، وكل نوٍع صدر عنه مركباً ، فلوح إسراف

أظهره بقوة ما في آحاد كلياته من جزئيات تراكيبه ، أسألك بهذا السر الخفي الذي وقف العقل دونه 

وتقدم إليك السر بسٍر أودعته فيه يوم إمكان وجوده ، أسألك كشف حجاب الغيب حتى أعاين المغيب 

ا مهيمن يا خالق يا بارئ بما فيه حتى الروح الباقي ، يا حي  يا قيوم يا اه يا اه يا هو يا انت يا هو ي

 أنت هو

 

Okunuşu 

 

Ya men nisbetül ulumi ila ilmihi nisbetün la şey-e ila şey-in la yetenahi 

ezheratel Hurufe bil kalemi fekane leha sarifün fil elvahil melekuti kame 

leha mekame meharicil Hurufi minel halki vessadri vellüha vellisani külle 

ismin vücide anhü ismün la ya’lemü terkibihi siva meleki felekihi veküllü 

nev-in sadara anhü mürekkeben felevhü İsrafil ezherahü bikuvveti ma fi 
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ahadi külliyatihi min cüz-iyyati terakibihi es-elüke bihazessırrıl hafiyyillezi 

vekafel aklü dünehü vetekaddeme ileykessırrı bisırrın evda’tehü fihi yevme 

imkani vücudihi es-elüke keşfe hicabil gaybi hatta ü-ayinel mügayyibi 

bima fihi hatter ruhul baki ya hayyu ya gayyum ya ahin ya ahin ya hu ya 

ente ya hu ya müheyminü ya haliku ya bari-u ente hu 

 

 

Bu daveti şerifin havvâsı 

Bir kimse bu dua-i şerifi söylenilen vakitte başlayıp 100 defa okusa  her ne 

maksat için okursa okusun ister dünyalık için ister ahiretlik için okusun 

C.hakk bütün işleri o kuluna kolay kılar, yani maksadına ulaşması için 

sebepler halk olunur ve zorlanmadan maksadına vasıl olur. 

 

Bu daveti şerifin bir sırrı ise: bunu okumaya devam edenler eğer ahlakı 

bozuk ise okuyup dua etseler ahlakı güzel olur veya ahlakı bozuk kimseler 

niyetine dahi okusalar yine ahlakları düzelip doğru yolu bulurlar. 

 

Hace Abdurrahman bistami der ki:  

Bu vakit 8 li vefki çizme vaktidir. Sır ehli katında 7 li vefk böyledir, bu 

utaridin şerefli vaktinde çizip taşısalar zahiri ve batıni hayatlarında çok 

kuvvetli olurlar. Eğer cam bir kaseye her hangi bir arabi ayın ilk Çarşamba 

günü ilk saatte zağferanla yazıp sonra yağmur suyu ve ılık su ile bozup 3 

gün içemeye devam etseler unutmayı inkar ederler. Aklı ve fehmi ziyade 

olur. Vefk budur 
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On birinci davetin okuma vakti Pazar günü on birinci saat (gündüz saat 4) tir. 

Kamer saati. Davet budur     

 

يا من لوجوده العلي باعتبار حكمته إلى كل موجوٍد حصل من وجوده اسٌم يليق به هو مفتاحه 

الخاص ، ومعناه المغيب ، وحقيقته الوجودية وسره القابل ، فما في الكون جوهر فرد من جواهر 

ٍم من أسمائك ، واجتماعها برقائقها بيد آحاد العالم العلوي والسفلي إال ومقاليد أحكامه متعلقةٌ باس

اسمك الذي استأثرت به عن جميع خلقك فلم تظهر لهم إال ما يناسب األفعال ، فأسماؤك إلهي ال 

تحصى ، ومعلوماتك ال نهاية لها ، أسألك غمسةً في بحر هذا النور حتى أعود إلى الكمال األول 

في النقص بالوقوف على عبودية النقص ، إنك بالفطرة فأتصرف في الكون باسم الكمال تصرفاً بن

 المعز المذل اللطيف الخبير العدل المجيب

 

Okunuşu 

 

Ya men livücudihil aliyyi bi-i’tibari hikmetihi ila külli mevcudin hasale 

min vücudihi ismün yeliku bihi hüve miftahuhül hassu ve ma’nahül 

mügayyibü ve hakikatühül vücudiyyeti ve sırrühül kabilü fema fil kevni 

cevherün ferdün min cevahiri a-hadil alemil ulviyyi vessüfliyyi illa ve 
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makalidü ahkamihi müteallikatün bi-ismin min esma-ike vectima-iha 

biraka-ikaha biyedi ismikellezi iste’serte bihi an cemi-i halkike felem tuzhir 

lehüm illa ma yunasibül ef-ali fe-esma-üke ilahi la tahsa ve ma’lumatike la 

nihayete leha es-elüke gamseten fi bahri hazennuri hatta e-udü ilel kemalil 

evveli bil fıtrati fe-etesarrafü fil kevni bi-ismil kemali tasarrufen 

binefyinnaksi bil vukufi ala ubudiyyetninnaksi innekel mü-izzül müzillül 

latifül habirül adlül mücib. 

 

 

Bu daveti şerifin havvâsı 

Bir kimse bu daveti söylenilen vakitte 16 defa okusa C.hakk tan rızık dilese 

Hakk teâla sebepler halk edip ummadığı yerden çok rızık kapıları açar. 

Eğer denizde gemi ile giderken deniz çalkalansa çok rüzgar olsa bu daveti 

okusalar hemen ol vakitte deniz sakin olur. 

 

Eğer denilen vakitte adedince bir zalim sultanın niyetine okuyup o sultana 

beddua etseler Hakk teâla o sultanın sarayını başına geçirip helak eder. 

 

Eğer söylenilen vakitte adedince bir cinli kimseye veya şeytan musallat 

olan kimseye okumaya devam etseler ne kadar süfliler varsa cümlesi yanıp 

helak olur. 

 

Azizim bu davetlerden her birini ne zaman okumayı murat etsen evvela 

abdest alıp sonra seslerden uzak tenha bir yere girip hacet namazı kılıp 

ondan sonra oku.  

 

Biz bu davetlerin havvaslarını kısa kısa yazdık amma sayılmayacak kadar 

hem küçük hem de büyük havvasları vardır. 

 

Hace Abdurrahman bistami der ki:  

Bu vakit 3 lü vefki özellikle betadin zehecin vahin. İn vefkini çizme 

vaktidir. Eğer betadin vefkini şu şekil üzere çizip sonra bu ayeti 

kerimeleride yazıp suyunu bağlı kimselere içirseler hemen ol vakitte bağı 

çözülür. Ayeti kerimeler budur’  مرج البحرين يلتقيان يخرج من بين الصلب والترتئب

اء وعد ربى جعله دكا وكان وعد ربى حقاواذا ج   

Çizilecek vefk budur 
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On ikinci davetin okuma vakti Pazar günü on ikinci saat (gündüz saat 5) tir. 

Zuhal saati. Davet budur      

 

العلو تعاليت يا من تقاصر كل فكٍر عن حصر معنًى من معاني أسمائه ، فكل علٍو ورفعٍة فمن ذلك 

والرفعة صدوره ظاهراً وباطناً  تقدس مجدك يا من أستار عرشه أظهر فيها كبرياءه ومجده ، 

أسألك بالصفات التي ال تعلق لها بموجود سواك يا ذا العظمة والكبرياء والجالل والجمال والبهاء ، 

أطيب بوقتي لك أسألك االنس بمقابالت سر القدر انساً يمحو آثار وحشة الفكر حتى يطيب وقتي بك ف

، فال يتحرك ذو طبٍع بمخالفتي إال صغر لعظمتك وقصم لكبريائك ، إنك جبار األرض والسماء ، 

 وقاهر الكل بقهرك يا مجيب

 

Okunuşu 

 

Tealeyte ya men tekasara külle fikrin an hasri ma’nen min ma-ani esma-ihi 

feküllü uluvvin verif-atin femen zalikel uluvvü verrif-atü sudurihi zahiran 

ve bâtınen, tekaddese mecdüke ya men estare arşihi azhera fiha Kibriya-ihi 

vemecdihi es-elüke bissıfatilleti la te-allaka leha bimevcudin sivake ya zel 

azameti vel Kibriya-i vel celali vel cemali vel beha-i es-elükel ünse 

bimukabelati sırrıl kaderi ünsen yemhu aşari vahşetil fikri hatta yatibü vakti 

bike fe-etıybe bivakti leke fela yeteharrake zü tab-in bimühalefeti illa 

sagura li-azametike ve kusime li kibriya-ike inneke cebbarül ardi vessema-i 

ve kahirül külli bi kahrike ya mücib 
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Bu daveti şerifin havvâsı 

Bir kimse bu daveti halvet yerde söylenilen vakitlerde 27 defa okumaya 

devam etse hemen ol vakitte hacetlerine C.hakk kâfi olur. Eğer düşmana 

beddua etseler C.hakk düşmanını kahreder. Azim sırlar vardır lakin bu 

sırları çok ifşa etmeyi uygun bulmadık. Sen bu kadarla ne demek 

istediğimizi anla. 

 

  

Pazar günü akşam saat 6 da (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Pazar günü akşam saat 7 de (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Pazar günü akşam saat 8 de (ilahi atli’……….ila ahirihi) 

Pazar günü akşam saat 9 da (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 

Pazar günü akşam saat 10 da (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Pazar günü akşam saat 11 de (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 

Pazar günü akşam saat 12 de (Tealeyte………ila ahirihi) 

Pazar günü akşam saat 01 de (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Pazar günü akşam saat 02 de (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Pazar günü akşam saat 03 de (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Pazar günü akşam saat 04 de (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Pazar günü akşam saat 05 de (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Pazartesi günü sabah saat 06 da (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Pazartesi günü sabah saat 07 de (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Pazartesi günü sabah saat 08 de (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Pazartesi günü sabah saat 09 da (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Pazartesi günü sabah saat 10 da (ilahi atli’……….ila ahirihi) 

Pazartesi günü sabah saat 11 de (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 

Pazartesi günü sabah saat 12 de (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Pazartesi günü gündüz saat 1 de (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 

Pazartesi günü gündüz saat 2 de (Tealeyte………ila ahirihi) 

Pazartesi günü gündüz saat 3 de (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Pazartesi günü gündüz saat 4 de (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Pazartesi günü gündüz saat 5 de (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Pazartesi günü akşam saat 6 da (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 

Pazartesi günü akşam saat 7 de (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Pazartesi günü akşam saat 8 de (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 
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Pazartesi günü akşam saat 9 da (Tealeyte………ila ahirihi) 

Pazartesi günü akşam saat 10 da (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Pazartesi günü akşam saat 11 de (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Pazartesi günü akşam saat 12 de (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Pazartesi günü akşam saat 01 de (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Pazartesi günü akşam saat 02 de (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Pazartesi günü akşam saat 03 de (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Pazartesi günü akşam saat 04 de (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Pazartesi günü akşam saat 05 de (ilahi atli’……….ila ahirihi) 

Salı günü sabah saat 6 da (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Salı günü sabah saat 7 de (ilahi atli’……….ila ahirihi) 

Salı günü sabah saat 8 de (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 

Salı günü sabah saat 9 da (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Salı günü sabah saat 10 da (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 

Salı günü sabah saat 11 de (Tealeyte………ila ahirihi) 

Salı günü sabah saat 12 de (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Salı günü gündüz saat 1 de (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Salı günü gündüz saat 2 de (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Salı günü gündüz saat 3 de (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Salı günü gündüz saat 4 de (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Salı günü gündüz saat 5 de (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Salı günü akşam saat 6 da (Tealeyte………ila ahirihi) 

Salı günü akşam saat 7 de (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Salı günü akşam saat 8 de (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Salı günü akşam saat 9 da (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Salı günü akşam saat 10 da (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Salı günü akşam saat 11 de (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Salı günü akşam saat 12 de (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Salı günü gece saat 01 de (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Salı günü gece saat 02 de (ilahi atli’……….ila ahirihi) 

Salı günü gece saat 03 de (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 

Salı günü gece saat 04 de (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Salı günü gece saat 05 de (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 

Çarşamba günü sabah saat 06 da (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Çarşamba günü sabah saat 07 de (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 

Çarşamba günü sabah saat 08 de (Tealeyte………ila ahirihi) 
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Çarşamba günü sabah saat 09 da (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Çarşamba günü sabah saat 10 da (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Çarşamba günü sabah saat 11 de (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Çarşamba günü sabah saat 12 de (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Çarşamba günü gündüz saat 1 de (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Çarşamba günü gündüz saat 2 de (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Çarşamba günü gündüz saat 3 de (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Çarşamba günü gündüz saat 4 de (ilahi atli’……….ila ahirihi) 

Çarşamba günü gündüz saat 5 de (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 

Çarşamba günü akşam saat 6 da (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Çarşamba günü akşam saat 7 de (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Çarşamba günü akşam saat 8 de (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Çarşamba günü akşam saat 9 da (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Çarşamba günü akşam saat 10 da (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Çarşamba günü akşam saat 11 de (ilahi atli’……….ila ahirihi) 

Çarşamba günü gece saat 12 de (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 

Çarşamba günü gece saat 01 de (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Çarşamba günü gece saat 02 de (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 

Çarşamba günü gece saat 03 de (Tealeyte………ila ahirihi) 

Çarşamba günü gece saat 04 de (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Çarşamba günü gece saat 05 de (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Perşembe günü sabah saat 06 da (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Perşembe günü sabah saat 07 de (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Perşembe günü sabah saat 08 de (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Perşembe günü sabah saat 09 da (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Perşembe günü sabah saat 10 da (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Perşembe günü sabah saat 11 de (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Perşembe günü sabah saat 12 de (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Perşembe günü gündüz saat 1 de (ilahi atli’……….ila ahirihi) 

Perşembe günü gündüz saat 2 de (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 

Perşembe günü gündüz saat 3 de (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Perşembe günü gündüz saat 4 de (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 

Perşembe günü gündüz saat 5 de (Tealeyte………ila ahirihi) 

Perşembe günü akşam saat 6 da (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Perşembe günü akşam saat 7 de (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Perşembe günü akşam saat 8 de (ilahi atli’……….ila ahirihi) 
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Perşembe günü akşam saat 9 da (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 

Perşembe günü akşam saat 10 da (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Perşembe günü akşam saat 11 de (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 

Perşembe günü gece saat 12 de (Tealeyte………ila ahirihi) 

Perşembe günü gece saat 01 de (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Perşembe günü gece saat 02 de (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Perşembe günü gece saat 03 de (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Perşembe günü gece saat 04 de (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Perşembe günü gece saat 05 de (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Cuma günü sabah saat 6 da (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Cuma günü sabah saat 7 de (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Cuma günü sabah saat 8 de (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Cuma günü sabah saat 9 da (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Cuma günü sabah saat 10 da (ilahi atli’……….ila ahirihi) 

Cuma günü sabah saat 11 de (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 

Cuma günü sabah saat 12 de (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Cuma günü gündüz saat 1 de (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 

Cuma günü gündüz saat 2 de (Tealeyte………ila ahirihi) 

Cuma günü gündüz saat 3 de (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Cuma günü gündüz saat 4 de (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Cuma günü gündüz saat 5 de (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Cuma günü akşam saat 6 da (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 

Cuma günü akşam saat 7 de (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Cuma günü akşam saat 8 de (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 

Cuma günü akşam saat 9 da (Tealeyte………ila ahirihi) 

Cuma günü akşam saat 10 da (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Cuma günü akşam saat 11 de (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Cuma günü akşam saat 12 de (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Cuma günü gece saat 01 de (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Cuma günü gece saat 02 de (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Cuma günü gece saat 03 de (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Cuma günü gece saat 04 de (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Cuma günü gece saat 05 de (ilahi atli’……….ila ahirihi) 

Cumartesi günü sabah saat 06 da (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Cumartesi günü sabah saat 07 de (ilahi atli’……….ila ahirihi) 

Cumartesi günü sabah saat 08 de (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 
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Cumartesi günü sabah saat 09 da (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Cumartesi günü sabah saat 10 da (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 

Cumartesi günü sabah saat 11 de (Tealeyte………ila ahirihi) 

Cumartesi günü sabah saat 12 de (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Cumartesi günü gündüz saat 1 de (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Cumartesi günü gündüz saat 2 de (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Cumartesi günü gündüz saat 3 de (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Cumartesi günü gündüz saat 4 de (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Cumartesi günü gündüz saat 5 de (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Cumartesi günü akşam saat 6 da (Tealeyte………ila ahirihi) 

Cumartesi günü akşam saat 7 de (Rabbi agmisni……ila ahirihi) 

Cumartesi günü akşam saat 8 de (Rabbi ferrihni……..ila ahirihi) 

Cumartesi günü akşam saat 9 da (Rabbi kallibni………ila ahirihi) 

Cumartesi günü akşam saat 10 da (Rabbi kabilni……..ila ahirihi) 

Cumartesi günü akşam saat 11 de (Rabbi es-elüke mededen…….ila ahirihi) 

Cumartesi günü akşam saat 12 de (Rabbi saffini….ila ahirihi) 

Cumartesi günü gece saat 01 de (Rabbi evkifni…….ila ahirihi) 

Cumartesi günü gece saat 02 de (ilahi atli’……….ila ahirihi) 

Cumartesi günü gece saat 03 de (seyyidi edhilni………ila ahirihi) 

Cumartesi günü gece saat 04 de (Ya men nisbete………ila ahirihi) 

Cumartesi günü gece saat 05 de (Ya men livücudihi……..ila ahirihi) 

 

 

 

Bundan sonra İmam Ahmet el-buni hazretleri risalesinde buyurdu ki! 

 

Ey talip ey derviş bil ki: her gece C.hakk bir ismi şerifi ile Gecenin bir 

bölümünde geceye tecelli eder, bu tecelli öyle kıymetli tecellilerdir ki C. 

Hakkın o isiminden yarattığı bütün meleklerde yeryüzüne iner. O vakitte 

Hakk teâla sonsuz hazinelerinin kapılarını açar ve yokmu bir şey isteyen 

vereyim der. Eğer bu vakitlerde Ona münasip olan davet ile dua edilse bu 

bir kibriti ahmer ve yakutu ahmer ve tiryakı ekber dir ki! Bunun şerhi ve 

maddi manevi faidelerini ve bundaki sırları ve büyük havasları izah etmeye 

açıklamaya hiç kimse güç yetiremez. 

 

Cumartesi günü gece olunca gecenin 3 te birinde okunacak davet budur 
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يارب االرباب مربى الكل بلطيف ربوبيته اسرع لى بسريان لطفك الخفي بغير فتنة وبال محنة 

وقلب قلبى بين اصبعين من اصابع لطفك حتى اشهد لطيف اللطف من كل جهة وقعت االشارة 

تعذو ارواح عليها او عجزت عنها حتى اغرق فى بحار لطفك مبتهجا بحالوة ذالك البحر حالوة 

المرتاخين لفهم اسرارك وامنحنى اسما من اسماء نورك الذى من تدرع به وقى شر ما يخرج من 

 االرض وما ينزل من السماء اليها انك لطيف خبير

 

Okunuşu 

 

Ya rabbül erbab mürebbiyel külli bilatifi rububiyyetihi esri’ li bisereyani 

lutfikel hafiyyi bigayri fitnetin vebila mihnetin ve kallib kalbi beyne esbu-

ayni min esabi-a lutfike hatta eşhede latifellutfi min külli cihetin veka-atil 

işareti aleyha ev acezet anha hatta egraka fi bihari lutfike mübtehicen 

bihalaveti zalikel bahri halaveten ta’zü ervahal mürtahiyne lifehmi esrarike 

vemnahni ismen min esma-i nurikel lezi men tederre-a bihi vukiye şerre ma 

yahrucu minel ardi vema yenzilü minessema-i ileyha inneke latifün habir. 

 

 

Bu daveti şerifin havvâsı 

Bir kimse her ne maksatla olursa olsun ister dünyalık ister ahiretlik bu 

daveti şerifi gecenin 3 te birinde başlayıp ta güneş doğuncaya kadar 

okumaya devam etse, daha güneş doğmadan maksadı hasıl olur. Amma 

huzuru kalp ve bütün himmetini vererek okumalıdır.  

 

Bir kimse bu daveti şerifi söylediğimiz vakitte bir beyaz kağıda zağferan ve 

gül suyu ile yazıp taşısa veya suyunu içse hasta ise şifa bulur, yazıp 

taşıyanları kimse hemen muhabbet eder, halk katında Hakk teâla ol kuluna 

şöyle heybet ve vakar ihsan eder ki kimse kötülük etmeye cüret edemez. 

fakirse hakk teâla hazinelerinden zenginlik bahşeder. Eğer suyunu ahlakı 

bozuk kimseler içse hemen ol vakitte ahlakı düzelir, bir daha şeytan ve şerli 

cinler süfliler o kimseye vesvese verip kötülük işletemezler. Bu davette sırrı 

azim vardır lakin facirlerinlerin eline geçmesin diye biz (ahmet buni 

hazretleri) bu kadar ifşa ettik.   
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Pazar günü gece olunca gecenin 3 te birinde okunacak davet budur 

 

الهى بما وارته سرادقات الجالل من مصون اسمائك وبديع صفاتك اسئلك بتقديس الكروبيين وهيمنة 

سبوح قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس رب  الصافين وتسبيح المقربين سبوح سبوح سبوح سبوح

المالئكة والروح رب المالئكة والروح مونس االرواح فى البرازخ منور اجزاء المركبات بروح 

التحصيص وروح االسماء حتى اشرقت انواره فى كل مكون اشراقا اظهر منه سر وجوده  بشهوده 

النوار يامنور االنوار يامنور فاعترف لك بك اعتراف عبودية وقهر يا منور االنوار يامنور ا

االنوار يامنور االنوار نورنى بنور يبهى عين الحاسدين فتنقبض قواهم منى انقباض ابصار 

الخفافيش الخائفين من نور الشمس فال يطيقون مقابلتى بتاييدك انك انت النور وصفتك النور 

وقلمك النور ولوحك النور ووصفك النور واسمك النور وفعلك النور وعرشك النور وكرسيك النور 

وماليكة حضرتك اجمعون نور على نور وسريان وجهك الباقى متعلق بالعلم فى ظهوره نور 

وكتابك نور وكل قائم لك وبك وباسم من اسمائك منغمس فى النور فاجعل شعرى وبشرى وباطنى 

انك وظاهرى وكل امرى منك نورا على نور بك من نور وعلى نور واسماؤك نور على نور 

    الكبير المتعال

 

 

Okunuşu 

 

İlahi bima varethü süradikatil celali min masuni esma-ike ve bedi-i sıfatike 

es-elüke bitakdisil kerubiyyine ve heymenetissafine ve tesbihül 

mukarrabiyne sübuhun sübuhun sübuhun sübuhun sübuhun kuddusün 

kuddusün kuddusün kuddusün kuddusün rabbül mela-iketü verruh rabbül 

mela-iketü verruh münisül ervahi fil berazihi münevviru ecza-il 

mürekkebati biruhittahsisi ve ruhil esma-i hatta eşrakat envarihi fi külli 

mükevvinin işrakan ezhara minhü sırra vücudihi bişuhudihi fa’terife leke 

bike i’tirafi ubudiyyetin vekahrin ya münevvirul envar ya münevvirul envar 

ya münevvirul envar ya münevvirul envar ya münevvirul envar nevvirni 

binurin yebha aynül hasidiyne fetenkabidu kavahüm minni inkibada ebsaral 

hafafiyşel ha-ifiyne min nurişşemsi fela yutikune mukabeleti bite’yidike 

inneke entennur ve sıfatikennur ve vasfikennur ve ismikennur ve 

fi’likennur ve arşikennur ve kürsiyyikennur ve kalemikennur ve 

levhikennur ve melayiketü hazratike ecme-un nurun ala nurin ve sereyani 

vechikel baki müteallikun bil-ilmi fi zuhurihi nurun ve kitabike nurun ve 

küllü ka-imin leke ve bike ve bi-ismin min esma-ike müngasimün finnur 

fec-al şa’ri ve beşeri ve batıni ve zahiri ve küllü emri minke nuran ala nurin 
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bike min nurin ve ala nurin ve esma-ike nurun ala nurin innekel kebirül 

müteal. 

 

  

Bu daveti şerifin havvası 

Bir kimse bu daveti şerifi gecenin 3 te birinde başlayıp ta fecir vaktine 

kadar okusa ve hacetini rabbül alemine arz etse ister dünyalık ister ahiretlik 

ne dilese hemen ol vakitte haceti reva olur. C.hakktan manevi dereceler 

talep etse hemen ol vakitte talepleri kabul olunur, C.hakktan zalimlerin 

zulmünü şerlilerin şerlerini defetmeyi dilese hemen ol vakitte halas olur, 

C.hakktan hayırlar dilese hertürlü hayıların kapıları açılır. Amma huzuru 

kalp ile ve bütün himmeti ile okumak lazımdır.  

 

 

 

Pazartesi günü gece olunca gecenin 3 te birinde okunacak davet budur 

 

الهي ما اسرع التكوين بكلمتك واقرب االنفعاالت بأمرك اسألك بما اظهرت في العرش من انور 

مناسبا لتلك الحضرة فكٌل منهم روح اسمك العلي الرفيع المجيد المحيط ,فنتشأت مالئكته انتشاء ً 

وكل نفس من ارواحهم روح وكل ذكر من اذكارهم روح وكل منهم اذهلته عظمة من تجليك في 

اسمائك فنفعلت ذواتهم بتلك االذكار فهم ذاكرون من الذهول وذاهلون من الذكر فذكرهم من حيث 

لعظمة آه آه آه آه ومن حيث االسم انت انت انت انت ومن حيث الذهول هو هو هو هو ومن حيث ا

التجلي ها ها ها ها ومن حيث الستر سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك واعز 

شانك واحاط علمك وسبق تقديرك ونفذت ارادتك وجهني وجهة ً مرضيةً  من تصريف قدرتك في 

لي افعال االكوان كل فعلٍ   معرفة او نكرة طاهرا وباطنا فان حضرتك التقبل الغير حتى تصدر 

ومن فيهن واحدة الظهور من غير ستر فالمقبل والمدبر ماخوذ عن وصف نفسه وارادته محفوظ 

  عن عزم شهوته مقهور بباهر ما ظهر من لطفك ياالطف اللطفاء وارحم الرحماء برحمتك ارحمنا

 

Okunuşu 

 

İlahi ma esra-at tekvini bikelimetike ve akrabel infi-alati biemrike es-elüke 

bima ezharte fil arşi min envari ismikel aliyyü errefi-u el mecidü el mühitu 

fenteşe-et mela-iketühü intişa-en münasiben litilkel hazrati feküllün 

minhüm ruhun ve küllü nefsin min ervahihim ruhun ve küllü zikrin min 

ezkarihim ruhun ve küllü minhüm ezhelethü azametün min teclike fi esma-

ike fenfe-alet zevatühüm bitilkel ezkari fehüm zakirun minezzühüli ve 
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zahilune minezzikri fezikrihim min haysül ismi ente ente ente ente ve min 

haysüzzühüli hüve hüve hüve hüve ve min haysül azameti a-hin a 

-hin a-hin a-hin ve min haysüttecella ha ha ha ha ve min haysüssetri 

sübhaneke sübhaneke sübhaneke sübhaneke ma a’zame sultaneke ve e-azzü 

şaneke ehata ilmike ve sebeka takdireke ve nefezet iradeteke veccihni 

vicheten merdiyyeten min tasrifi kudretike fi külli fi’lin ma’rifetin ev 

nekirte zahiren ve bâtınen fe-inne hazratike la takbelül gayra fela gayra 

hatta tasdura li ef-alül ekvani vemen fiyhinne vahidetüzzuhuri min gayri 

setrin felmukbilü vel müdebbiru me’huzün an vasfi nefsihi ve iradetihi 

mahfuzun an azmi şehvetihi makhurün bibahiri ma zahare min lutfike ya 

eltaful lutafa-i ve erhamerruhama-i birahmetike irhamna. 

 

 

Bu daveti şerifin havvâsı 

Bir kimse yukarda söylediğimiz vakitte başlayıp fecir vaktine kadar bu 

daveti şerifi okusa amma halvette ve riyâzetli oruç tutarak okusa hiç şüphe 

yokki bu daveti okumaktan meydana gelen nurları ayânen görür ve 

bulunduğu evde sanki gece vakti güneş doğmuş gibi azim bir nur peyda 

olur. Okuduktan sonra hakk tealadan maddi ve manevi hertürlü hacetlerini 

dileseler hepsi kendilerine bahşolunur, sırları anlamayı istese veya gizli 

işleri ve gizli alemleri görmeyi dilese veya düşmanlarını kahru perişan 

etmeyi dilese veya gam ve kederlerden kurtulmayı dilese veya helal yoldan 

çok rızıklanmayı dilese C.hakk cümlesini dergahı izzetinde kabul buyurur. 

 

Azizim az söyledik amma tam söyledik bazı sırları ifşa ettik bazılarını 

etmedik lakin bu davetlerde hiç şekk ve şüphe etmeyesin, eğer bunu 

denemek istersen dediğimiz vakitte bu daveti şerifi huzuru kalp ile ve bütün 

himmetinle oku. 9 defa okuyunca sende bir titreme peyda olur, hemen 

okumayı bırakıp Cenabu rabbül aleminden hacetini dile, titreme geçince 

okumaya devam et, bu titreme C.hakkın hazinelerini sana açtığının ve sana 

bir melek gönderdiğinin alametidir. Bu titremeye müşahede-i cüz-i derler. 

Yani mela-ike-i kiramı görmediğin halde onların seni sarmasından hasıl 

olan titremedir. Mela-ike görünürse müşahede-i külli demektir. Ancak 

görmek için kalp gözünün açık olması lazımdır. Yani eğer bu davetleri 

halvette riyâzetli olarak okumaya devam etsen mela-ike-i kiramla dostluk 

hasıl olur. Büyük kerametlere malik olursun. 
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Eğer bir kimse bu daveti şerifi yukarda söylediğimiz vakitte zağferan ve 

gül suyu ile yazıp daima hürmetle taşısa bütün hayırları kendisine cezbeder, 

yazıp suyunu içseler aklı ve fehmi ziyade olur, ilim sahibi kişiler içseler 

ilminde bereket hasıl olur.   

  

 

 

Salı günü gece olunca gecenin 3 te birinde okunacak davet budur 

 

الهى اسئلك باسمك المكنون الذى فصلت به فواصل التفصيل فى الوجودين ففصل كل شيئ تفصيال 

العدل فاختلفت اللغات وظهرت االسماء وتقابلة االفعال وتنوعت االنواع ظهر فى سياسة حكمة 

وتجنست االجناس وترتيب االمالك فكل فى فلك علمك يسبحون وبقهر عدلك معتدلون اقبض عنى 

ظل جسمى اليك قبضا يسير وابسط علي نور عنايتك لى بسطا يسيرا فانت المتصرف المطلق وانا 

نك بما فى سرك معنى من معانى علمك فانس به فى غربة الدنيا انسا المتصرف المقيد حتى اتلقى ع

يغننى عن كل مونس ويبقينى مع كل مونس به فى العالم اجمعه حتى يتقرب الى قلبى جميع قوالب 

الموجودات خاشعة ابصارها وبصائرها مضطرة لذالك بسر القهر وكل موجود يبدى لشهودى سر 

يرد وال يدافع انك تقضى بالحق وال يقضى عليك ياقاضي بالحق معناه محكما فيه بحكمك الذى ال 

انت الحق واسماؤك الحق وافعالك الحق وعلمك الحق وارتباط الكل بعلمك الحق فليس اال الحق 

حقق لى الحق من نسبة ما افهم حتى اعلم مالم اكن اعلم انك انت عالم الغيوب وكاشف اسرار 

    المقدور

 

Okunuşu 

 

İlahi es-elüke bi-ismikel meknunillezi fesalet bihi fevasilüttafsili fil 

vücudeyni fefesale küllü şey-in tafsilen zaharafi siyaseti hikmetil adli 

fahtelefetillugati ve zaharatil esma-i ve tekabeletil ef-ali ve tenevve-atil 

enva-i ve tecennesetil ecnasi ve tertibül emlaki feküllü fi felekin ilmüke 

yüsebbihune ve bikahri adlike mu’tedilune ikbid anni zılle cismi ileyke 

kabdan yesiru vebsut aleyye nuru inayetike li bestan yesiran fe-entel 

mutasarrifül mutlaki ve enel mutassariful mukayyedi hatta etleka nake 

bima fi sırrike ma’nen min ma-ani ilmike fe-ünse bihi fi gurbetiddünya 

ünsen yugnini an külli munisin ve yebkini ma-a külli munisin bihi fil alemi 

ecme-ihi hatta yetekarrabu ila kalbi cemi-a kavalibil mevcudati haşi-atü 

ebsaruha ve basa-iruha mudtariten lizalike bi sırrıl kahri ve küllü mevcudin 

yubdi li şuhudi sırra ma’nahü muhkemen fihi bi hükmikel lezi la yuraddü 
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vela yüdafi-u inneke takdi bil hakki vela yakdi aleyke ya kadiye bil hakki 

entel hakku ve esma-ükel hakku ve ef-alükel hakku ve ilmükel hakku ve 

irtibatül külli bi ilmikel hakku feleyse illel hakku hakkik li elhakka min 

nisbeti ma efhemü hatta a’lemü ma lem ekün a’lemü inneke ente allamul 

guyub ve kaşifü esraril makdur. 

 

 

Bu daveti şerifin havası 

Bir kimse bu daveti şerifi söylediğimiz vakitte başlayıp ta fecir vaktine 

kadar okusa sonra Cenabı hakk tan her ne türlü manevi nimetler isterse 

cemisine malik olurlar. Eğer ervahın kendisini korumasını dilese Hakk 

teâla hazretleri bir bölük ervahı kendisine muti edip daima onu korurlar. 

Eğer ilimleri kolayca anlamayı isteseler kendilerine bahşolunur. Eğer 

velilik makamı isteseler hakk teâla o kişişiyi veliler makamına yükseltir. 

Eğer gizli ilimleri öğrenmek dilese hakk teâla kendisine bu ilimleri ve bazı 

sırları anlamayı kolay kılar. 

 

 

 

Çarşamba günü gece olunca gecenin 3 te birinde okunacak davet budur 

 

سيدى ما اجمل من تجمل لك واعز ملك من تعزز بك الفرح والسرور والعبطة والحبور والعطاء 

واالفضال واالنعام والبسط والجود خزائن من خزائن اسمائك اللطيفة مفتاحها سر اسمك الفتاح وما 

الخزائن من لذات ال مقايسة لها ونعيمات تولد عنه ومنه من خواص اسمائك اسئلك بما حوته هذه 

الممثلة لها وانبساطات ال مناسبة لها وطيب حاالت ال مجانسة لها واسماء مكنونات سريعات 

االجابات بسرعة تجلياتها ان تمال وجودى لذة تصرفنى فى الوجود تصرفا يغنى صور االعتراض 

واقم لى من عوالم اسمائك من يشكر  من الكون فال مانع لما اعطي بك وال معطي لما امنعه منك

كمالك عن تقصيرى فتستديم نعمتك بذالك الشكر الوفي من العالم الوفي مصحوبا ذالك الى ما ال 

نهاية له فكل شيئ بك ابتداؤه واليك انتهاؤه فال بداية اال للتفهيم وال نهاية اال للتعليم ما الذ سماع الفهم 

ياح وريحانة قلب المرتاح وفتح كل اسم ال يوجد له من جنسه عنك بك ياروح االرواح ياراحة االرت

 مفتاح

 

Okunuşu 

 

Seyyidi ma ecmele men tecmele leke ve e-azze mülke men te-azzeze bike 

el ferahu vessurur vel ibtatü vel hubur vel ata-i vel efdali vel en-am vel 
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bastı vel cud haza-inün min haza-ini esma-ikel latifetü miftahuha sırrı 

ismikel Fettah ve ma tevlede anhü ve minhü min havvasi esma-ike es-elüke 

bima havethü bihazihil haza-inü min lezzatin la mukayesete leha ve na-

imatin la mümeselete leha venbisatatin la münasebete leha ve tıybe halatin 

la mücanesete leha ve esma-ün meknunatin seriatil icabati bisür-ati 

tecelliyatiha en temle-e vücudi lezzeten tusarrifni fil vücudi tasarrufen yuni 

suveral i’tiradi minel kevni fela mani-a lima u’tiye bike vela mu’tiye lima 

ümne-uhu minke ve ekim l imin avalimi esma-ike men yeşkuru kemalike 

an taksiri fetestedime ni’metike bizalikeşşükril vefiyyi minel alemil vefiyyi 

mashuben zalike ila ma la nihayete lehü feküllüşey-in bike ibtida-ühü ve 

ileyke intiha-ühü fela bidayete illa littefhimi vela nihayete illa litta’limi ma 

elezzü sema-al fehmi anke bike ya ruhal ervah ya rahatel irtiyah 

vereyhanetü kalbül mürtah ve fethu külle ismin la yucedü lehü min cinsihi 

miftah. 

 

 

Bu daveti şerifin havası 

Bir kimse bu daveti zikretse hemen ol vakitte hakk teâla hazretleri o 

kulunun kalbine ferah sevinç ve huzur verir. Kalbinden gam ve keder gider. 

Vesveselerden kurtulur. Fikrine gelen aklına gelen lakin düşünmemek için 

gayret edipte başaramadığı yani fikrine hakim olamayanlar bu daveti 

okumaya devam etseler fikirlerine hakim olurlar. 

 

Bu davet ile fecir vaktine kadar dua edip ardından her ne türlü dilek 

dileseler ister dünyalık ister ahiretlik ister maddi ister manevi hakk teâla 

hepsini kuluna bahşeder. Lakin huzuru kalp ile ve bütün himmeti ile 

okumaladır. 

 

Eğer söylediğimiz vakitte yazıp taşısalar bütün hayırları ve bereketleri 

kendisine celbederler. Bunda azim menfeat vardır. Gaflet etmemelidir. 

 

 

 

Perşembe günü gece olunca gecenin 3 te birinde okunacak davet budur 
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الت اسماؤك تعالت تعالى جدك تعالى مجدك تعالى قدسك تعالى سرك تعالى قدرك تعالى اسمك تع

صفاتك تعالت افعالك تعالت قدرتك جلت حضرة جاللك جلت حضرة كمالك كملت حضرة جمالك 

ياجميل االسماء ياجليل االفعال يامتعالى على العلويات كل معراج فالي باب اسمك العلي انتهاؤه 

ى وكل سلم المعصود فباسمك قوامه وكل صاعد الى حضرة السؤال فاسمك عروجه تجليت ف

اسمائك فظهر التجلى فى افعالك فاشرق كل مكون باشراق التجلى فكل يوحدك بما اظهرت فيه من 

تجليك وتصرف عنك بما ابطنت فيه من اسمائك ويعرفك بما تعلق به من تصرفك فى اوليته من 

ايجاده بك فانت رفيع الدرجات ودافع الدركات فالكل بك ترتيبه ومنك تقريبه اسئلك بما حواه هذا 

الذكر من اسرار علوك واسماء عزك ان ترفع وجودى الى سماء عزى بك على معراج من معارج 

عنايتك واسمك الرفيع فوقى واسمك القوي تحتى واسمك العلي امامى واسمك المهدى ورائى 

واسمك المتعالى عن يمينى واسمك المنيع عن شمالى فال ازال فى حصن اسمائك مستشرفا على من 

الغيب على الشهادة فال يصل الى قوى النفوس بتاثير غير ما يبهجنى به وال ينال سواى استشراف 

منى االنفعاالت منا ال اال ما يبسطنى وشهب عنايتك ترمى من رامنى رب اسرافيل وعزرائيل 

  وجبرائيل وميكائيل ال قوة اال بك

 

Okunuşu 

 

Teâla ceddüke teâla mecdüke teâla kudsüke teâla sırrüke teâla kadrüke teâla 

ismike tealet esma-üke tealet sıfatüke tealet ef-alüke tealet kudretüke cellet 

hadratü celalike cellet hadratü kemalüke kemelet hadratü cemalüke ya 

cemilül esma-i ya celilül ef-ali ya müte-ali alel ulviyyati küllü mi’racin fa-

ley babi ismikel aliyyü intiha-ühü ve küllü süllemil mas-udi febi-ismike 

kavamühü ve küllü sa-idin ila hadratissu-ali febi-ismike urucühü tecelleyte 

fi esma-ike fe zaharattecella fi ef-alike fe eşraka küllü mükevvenin bi 

işrakittecella feküllün yuvahhidüke bima ezherte fihi min tecelliyyike ve 

tasarrafa anke bima ebtante fihi min esma-ike ve yu-arrifüke bima teallaka 

bihi min tasarrufike fi evveliyyetihi min iycadihi bike fe-ente refi-udderecat 

ve dafi-uddereket fel küllü bike tertibühü ve minke takribühü es-elüke bima 

havahü hazezzikri min esrari ulüvvike ve esma-i izzike en terfe-a vücudi ila 

sema-i izzi bike ala mi’racin me-arici inayetike ve ismikerrefi-u fevki ve 

ismikel kaviyyü tahti ve ismikel aliyyü emami ve ismikel mehdi vera-i ve 

ismikel müteali an yemini ve ismikel meni-u an şimali fela izale fi hısni 

esma-ike müsteşrifen ala men siva istişrafel gaybi aleşşehadeti fela yasilü 

ila kavannefsi bite’siri gayri ma yebhecüni bihi vela yenalu minni el infi-

alatü minna la illa ma yebsütani ve şühübi inayetike termi men rameni 

rabbi İsrafil ve Azrail ve Cebrail ve Mikail la kuvvete illa bike 

 



 

 

66 

 

Bu daveti şerifin havası 

Neuzübillah bir kimseye cinler veya şeytanlar veya ifritler veya maridler 

musallat olsalar veya bir kimsenin şerli bir düşmanı olsa hemen yukarda 

dediğimiz vakitte o mescun hasta kişiye veya düşmanı olan kişi bunu ta 

fecir vaktine kadar okusa sonra bununla dua etse filhal hemen ol vakitte o 

kişiye musallat olan bütün cinler ifritler maridler şeytanları mela-ike-i 

kiramdan seyyid meytatarun elindeki ateşten kırbaçla vurup öldürür. Eğer 

bir düşmana okusalar veya bir düşman askerine okusalar hemen ol vakitte 

filhal hepsi toptan hercümerç olup hepsi birden helak olurlar. 

 

Dediğimiz vakitte okumaya devam etseler halk arasında şöyle heybetli 

olurki kimse korkudan yüzüne bakmaya cesaret edemez, cinlerden ve 

insanlardan veya şeytanlardan ne kadar düşmanı varsa bütün düşmanlarını 

zahiren ve bâtınen kahru perişan ederler. 

 

Eğer dediğimiz vakitte yazıp taşısalar hakk teâla bütün düşmanlarına karşı 

o kişiye yardım eder illaki düşmanına galip gelir. Halk arasında sözü 

geçkin olur. 

 

Eğer bu daveti gadablı sinirli bir halde iken vakit gözetmeksizin hemen 1 

defa okusalar hemen ol vakitte siniri gadabı diner sakinleşirler. 

 

 

 

Cuma günü gece olunca gecenin 3 te birinde okunacak davet budur 

 

من قاهر ما اقهرك مالت عظمتك خزائن ما احاط به علمك وتضاؤك لكبريائك كل ما  سبحانك الهى

سبق عليه تقديرك ونفذ قهرك فى كل من نفذت فيه ارادتك فسرت كل مكون على القصور بما 

تركيبه سددت عراه من اسمائك فالكل مكفوف القي فى البحر المكفوف اذهلته نفخة الروح يوم 

ذهوال حيره سماعه مدة ايام اقامته فهو جاير بين العوالم لوال انيس رحمتك تاخذه عن حسه فى 

تفرقته الدراك الحيرة من كربه الكروبيين اظهرت شدة بطشك للجبال فسكنت وللبحار فاضطربت 

وللنيران فاضطرمت فالذى به سكنت به حركت ما اعظم شانك واعز سلطانك وابدع خفيات 

رك الهى هب لى قوة اسمك القوي قوة ارزق فيها التمكين حتى ال يتعلق فى وجهة توجهى اليك اسرا

من عالم فعل او قول بك سرا اال وعندى علم مفتاحه وكشف وقت افتتاحه فال يبعد عنى اجابة دعوة 

وال يمنع منى تركيب معرفة فانال مقاصدى بنفس القصد كما تفعل ذالك بعبادك المصطفين سبحان 
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ربي االعلى سبحان من ادار االفالك باذكار االمالك كما سكن االرضين باذكار الذاكرين فاالذكار 

حاملة المحمولين ومسكنة الساكنين ومحركة المتحركين سبحان من هو كل يوم فى شان تصريفك له 

     وبه اغثنى ياغياث المستغيثين

Altını çizdiğim bu yer okuma işi bitince 100 defa tekrar edilir. 

 

 

Okunuşu 

 

Sübhaneke ilahi min kahirin ma akheruke mele-et azametüke haza-inü ma 

ehata bihi ilmüke veteda-üke likibriya-ike küllü ma sebeka aleyhi takdirüke 

venefeze kahrüke fi külli men nefezet fihi iradetüke feseret küllü 

mükevvenin alel kusuri bima sededte bihi arahü min esma-ike felküllü 

mekfüfün ülkiye fil bahril mekfufi ezhelethü nefehaturruhi yevme terkibihi 

zuhulen hayyerahü sema-ihi müddeti eyyami ikametihi fehüve ca-irun 

beynel avalimi levla enise rahmetike te’hüzhü an hissihi fi tefrikatihi li-

idrakil hayyerati min kürbihil kerubiyyine ezherat şiddetü batşike lilcibali 

fesekenet velil bihari fadtarabet velinniyrani fadtaramet fellezi bihi sekente 

bihi harreket ma a’zame şaneke ve e-azze sultaneke ve ebde-a hafiyyati 

esrarike ilahi hebli kuvveti ismikel kaviyyü kuvveten erzeka 

fiyhettemkiynü hatta la yetealleku fi vecheti teveccühi ileyke min alemi 

fi’lin ev kavlün bike sırrün illa ve indi ilmü miftahihi vekeşfü vakti 

iftitahihi fela yeb-adü anni icabeti da’vetin vela yemne-u minni terkibü 

ma’rifetin fe-enale makasıdi binefsil kasdi kema yef-alü zalike bi-ibadikel 

mustafeyni sübhane rabbiyel a’la sübhane men ederal eflaki bi-ezkaril 

emlaki kema sekkenel ardiyne bi-ezkarizzakiriyne fel-ezkaru hamiletül 

mahmuleyni ve meskenetüssakiniyne ve müharriketül müteharrikiyne 

sübhane men hüve küllü yevmin fi şanin tasrifüke lehü ve bihi egisni ya 

gıyasel müstegiysiyn  

 

 

Bu daveti şerifin havvâsı 

Bir kimse bu daveti şerifi gecenin 3 te birinde başlayıp (yani son 3 te 

birinde) fecir vaktine kadar adet gözetmeden okumaya devam etse sonra 

Hakk Teâlâ’dan insan veya cinlerden veya şeytanlardan olan düşmanını 

kendisinden def-etmesini dilese veya düşmanının kalbine korku salmasını 

dilese düşmanlarının hasetlerinden ve oyunlarından emin olmayı dilese 
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veya cin ve insanların şerrinden kurtulmayı dilese ve bu daveti okumaya bu 

vakitte okumaya devam etseler hemen ol vakitte Hakk teâla kendisine ne 

muradı verse hepsini verir. Bu daveti okumaya devam edenlere hiçbir 

mahluk zarar vermez illaki emrine itaat eder. Eğer korku halinde vakit 

gözetmeden hemen okumaya başlasalar işler tersine dönüp korktuğu şey 

hemen o kişiden korkup kaçıp gider. Bahtı kapalı olanlar işleri ters gidenler 

okumaya devam etseler hemen ol vakitte bahtları açılıp işleri yoluna girer. 

Huzuru kalmayanlar gam ve kederli olanlar okusalar hemen ol vakitte 

Hakk teâla kalplerine huzur ve sükûnet verir.  

 

Eğer bu daveti şerifi yazıp daima hürmetle (daima abdestli olup 

haramlardan kaçınarak) taşısalar her ne muratları varsa hemen ol vakitte 

Hakk teâla hazretleri çok ihsanlarda bulunur. Eğer dünyalık eğer âhiretlik 

Hakk teâla hepsini o kuluna asan kılar muratlarına eriştirmek için sebepler 

halk eder.  

 

Amma bu daveti şerifleri okumanın adabı budur ki: okuma anında mide boş 

olmalıdır. Yani aç iken yemek yemeden evvel okumalıdır.  Abdestsiz yere 

basmamalıdır. Sonra temiz abdest alıp 2 rekât namaz kılıp yine kıbleye 

dönerek karanlık bir yerde (çok ışık olmamalıdır) bir hasırın üzerinde 

kimsenin görmediği ve seslerin işitilmediği bir yerde huzuru kalp ile 

mutlaka icabet olunacağını düşünerek okumalıdır.  

 

Eğer halvette riyâzetli oruç tutarak okumaya devam etseler sayılmayacak 

kadar büyük havvaslar zuhur eder. Her gece bu davetlerden birisini 

okusalar her gece ayrı bir bölük melaike ve ervahı kudsi gelip dost olurlar. 

Hem dünyalık hem de akbalık çok büyük fâidelere malik olurlar.    

 

 

Bundan sonra Ahmet el-buni hazretleri risalesinde buyurdu ki! 

 

Ey Talip ey derviş kişi bil ki: C.hakk peygamberlerine ve onların 

immetlerine verdiği kitapların hepsinde kendi isimlerinide indirdi. Yani 

isimlerinide kitabına koydu. Bur dan anlaki ilimlerin şereflisi bu sırları 

bilmektir. Yani cenabı hakkı tanımaktır. Cenabı hakkın isimlerinin hepsi 
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çok büyük sırlar ihtiva eder. Şimdi biz sana bu kitapta bu isimlerde var olan 

bazı sırları verelim de sende bizi hayır dualar ile an. 

 

Allâhü teâla hazretlerinin isimleri ilim ve zikir olarak 2 ye ayrılır. Cenabı 

hakkın isimlerini nâhıs vakitlerde değil de iyi vakitlerde yani nahıslıktan 

uzak vakitlerde zikretmek iyidir. Biz bu vakitleri şurdan bulduk ki: 

peygamber efendimiz dahi bu vakitlerde Cenabı hakka hayır dualar eder 

onu teşbih ederdi. Böylece hangi vakitlerin nâhıs hangilerinin iyi vakitler 

olduğunu bulduk anladık. Amma mütekaddimin uleması yıldızlara bakıp 

yıldızlardaki ruhaniyetin kuvvetlerini de hesaba katarak ayrı bir vakit 

taksimi yaptılar.  

 

Bir mümin ki kalbini bütün kötülüklerden temizlese şehevi duygulardan 

arınsa (nefsine hâkim olsa) o vakit o mümin kişi aynı bir melek gibi olur. 

Bundan sonra o kişi cenabı hakkın hangi ismini şerifini okusa hemen o 

anda kendisinde o ismi şerifin tesirini görür. Büyük havvaslara malik olur.  

 

 İmam Ahmet el-buni rahmetullahi aleyh hazretlerinin risalesine inşallah 

2.cildte devam edeceğiz. 

   
 

 

Basiret gözünü açma 
 

Havvas ilminde (büyük tayyi mekan ervahı davet ve istinzalı melek ve 

buna benzer harikul-ade amellerde) kesin bir başarı elde etmek isteyen 

kişinin ilk yapması gereken şey kalp gözünü açmaktır. Bunun en kısa ve 

zahmetsiz yolu budur ki: pazar veya pazartesi veya perşembe günü 

başlayarak tam 7 gün riyazetli oruç tutup, sadece hurma ve zeytin veya 

bunlara benzer şeylerden çok az miktarda yemek, bu müddet zarfında hiç 

konuşmamak, namazlarını asla kazaya bırakmamak her fırsatta özellikle 

her namazın ardından tek celsede biraz k.kerim ve zikir yapmak, 

peygamber efendimize çokça salavatı şerife okumak, kişi sadece her namaz 

ardından 66 defa Allah bile dese elbette ve elbette kalp gözü açılır. Asla 

şüphe yoktur, yeter ki dediğimiz şartları yerine getirsin 7 gün sonra kalp 

gözü açılır, evvela ervahı rüyada görür sonra yakaza halinde iken görür 

amma büyük bir hayret içerisinde olurlar, lakin bu sırrı kimseye 
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söylemeyeler yoksa emekler boşa gider, eğer 7 günden sonra dahi hayvanat 

yemeseler ve az yemekle iktifa etseler bu hal böylece devam eder, daha 

sonraları ise dünya gözü ile ervahı görürsün, yine azmedip bu hal üzere 

devam etseler daha büyük sırları keşfederler lakin amellerde başarıya ve 

kesin sonuca ulaşmak için bu kadar kâfidir. 
 

 

 

 

Basiret gözünü açma 
 

Pazar günü iptida edip halvet bir yerde riyazetli oruç tutup her gün gusül et, 

gecede ve gündüzde Allah ismi şerifini 33 bin defa oku, evvelinde ve 

sonunda efendimize 1001 salavatı şerife oku, 7 gün tamam olunca maksat 

hasıl olur. 
 

 

 

 

Basiret gözünü açma 

 

Pazartesi günü halvet bir yere girip riyazetli oruç tut, 3 gün veya 5 veya 7 

gün boyunca bu halvet yerde her namaz ardından efendimize 1001 defa 

salavatı şerife oku, her gün 6666 defa Allah ismi şerifini zikret, yatsı 

namazını kıldıktan sonra Allah rızası için 2 rekat namaz kıl, evvel rekâtta 

Fatiha’dan sonra 11 defa inşirah suresini, 2.ci rekâtta Fatiha’dan sonra 3 

defa ihlası şerif oku, ardından yine 1001 defa salavatı şerife okuyup yine 66 

defa Allah ismi şerifini zikret, ya 3.cü ya 5.ci en geç 7.ci gün maksat hâsıl 

olur. 

 
 

 

Basiret gözünü açma 
 

Halvette riyazetli oruç tutup her gün yatsı namazından sonra tespih namazı 

kılıp ardından efendimize 1001 defa salavatı şerife oku, her gece kalkıp 

teheccüd namazı kıl, evvel rekâtlarda inşirah suresini ikinci rekattede ihlas 

suresini oku, 7 güne kadar maksat hâsıl olur. 
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İhfa 
 

7 Tane siyah fasulye alıp yere bir çukur kazıp fasulyeleri çukura göm, sonra 

bir temiz kaba ayeti kerimeyi yazıp 7 gün boyunca her gün o fasulyeleri bu 

su ile sula, amma bu amele pazar günü başlaman lazımdır, 7 gün tamam 

olunca fasulyeleri çıkarıp tek tek dilinin altına koyup ayeti kerimeyi 7 defa 

okuyup aynaya bak hangi fasulyede kaybolup kendini aynada göremezsen 

onunla amel et, hacet vakti fasulyeyi dilinin altına koyup ayeti kerimeyi 7 

defa okuyup dilediğin yere git Allahü Teâlâ’dan başka kimse seni göremez. 

Yazılacak ve okunacak ayeti kerime budur:  

 

أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا 

 أخرج يده لم يكد يراها
 

Okunuşu: Evkezulumatin fi bahrin lücciyyin yağşahü mevcün min fevkihi 

mevcün min fevkihi sehabün zulumatün ba'duha fevka ba'din iz ahrace 

yedehü lem yeked yerahe 
 

 

 

 

Havvâsı besmele 
 

Bütün ilimlerin ve her şeyin başlangıcı besmeledir, Kim besmele-i şerifi 

ihlas ve samimiyetle yazıp taşısa ateş ona kar etmez, besmele-i şerif inzal 

olunduğunda cümle ağaçlar korkup titrediler, rabbani melekler ağaçlara ' 

kim besmeleyi okursa ateşte yanmaz' dediler, bemele-i şerifin harfleri 19 

olduğu gibi Ateşe hükmeden meleklerin adedi de 19 dur, besmele-i şerifi 

çok zikredenlere C.hakk âlemi ulvide ve âlemi süflide çok heybet verir, 

kalemin vahiy sayfalarına yazdığı ilk cümlede besmele-i şerifdir, kim 640 

defa ihlas ve samimiyetle okumaya devam etse Allahü Teâlâ cümle 

mahlukatın kalbine o kulunun heybetini verir. 

  

Hazreti Ömer r.a hazretleri buyurdu ki: herkimin C.hakk tan bir haceti olsa 

bir dileği olsa çarşamba perşembe ve cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü 
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olunca temiz gusül abdesti alıp cuma namazına gitsin, cumadan evvel az ya 

da çok fakir bir Müslümana sadaka versin, cuma namazını kılınca şöyle 

dua etsin, Allahü Teâlâ’dan her ne türlü hacet dilese hepsini verir, 

dileklerini kabul eder. Dua budur: 

 

اللهم انى اسئلك باسمك بسم هللا الرحمن الرحيم الذى ال اله اال هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 

ال اله اال هو الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم  الرحيم واسئلك باسمك بسم هللا الرحمن الرحيم الذى

الذى مألت عظمته السموات واالرض واسئلك باسمك بسم هللا الرحمن الرحيم الذى عنت له الوجوه 

وخضعت له الرقاب وخشعت له االبصار وخشعت له االصوات ووجلت له القلوب من خشيته 

 عليه وسلم وال محمد وان تقضي حاجتى وذرقت منه العيون ان تصلي على سيدنا محمد صلى هللا

 .Burada hacetini söylersin..... وهي

 

Okunuşu: Allahümme inni es-elüke bi-ismike bismillahirrahmanirrahim 

ellezi la ilahe illa hüve alimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanurrahim. Ve 

es-elüke bi-ismike bismillahirrahmanirrahim ellezi la ilahe illa hüvel 

hayyul kayyum la te'huzuhu sinetün vela nevm ellezi mele-et azametühü 

essemavatü vel ardu ve es-elüke bi-ismike bismillahirrahmanirrahim ellezi 

anet lehül vucuhu ve hada-at lehürrikabü ve haşe-at lehül ebsaru ve haşe-at 

lehül esvatü ve vücilet lehül kulubu min haşyetihi ve zerekat minhül uyunu 

en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sallallahu aleyhi vesellem ve ali 

muhammedin ve en takdiye haceti vehiye........ Burada hacetini söylersin. 

 

Besmele-i şerifin her harfi için besmele-i şerif 1000 defa okunur, toplamda 

19 bin defa besmele okunsa çok acayipler zuhur eder, ezcümle her gün bu 

şekil üzere yani 19 bin defa okumaya devam etseler C.hakk kulunu her 

türlü zarardan ziyandan bütün şerlerden ve afetlerden emin kılar, hafızası 

çok kuvvetli olur unutmayı inkâr eder, fakir ise çok zengin olur, eğer 

zengin ise malı dahada çok olup bereketli ve hayırlı olur, daha 

sayılmayacak kadar havvaslar husule gelir. 

 

 

İhlas ile küçük veya büyük her türlü günahtan sakınarak 40 gün boyunca 

her gün yatsı namazından sonra ve sabah namazından sonra her gün aynı 

vakitte ve aynı yerde ve bir oturmada 19 bin defa okusalar Hakk celle ve 

ala hazretleri o kuluna mahlûkata tasarruf etmede icazet verir her türlü 

mahlûkat o kula musahhar olur, bir kayaya emir verse ey kaya şu mekâna 
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yürü dese fil hal cenabı hakkın izni ile besmele-i şerifin havvası hürmetine 

kalkıp yürüyüp gider, dilese ki cümle böcek türünden hayvanat bir mahalde 

toplansın, hemen başını yere toprağa eğip '' Ey toprak içinde cenabı hakkın 

kudreti ile nimetlenen hayvanata besmele-i şerifin hürmetine emir 

ediyorum çıkıp huzuruma gelin '' dese,  Allahü Teâlâ’nın izni ile besmele-i 

şerifin hürmetine ve kerametine cümlesi hazır olup emrine itaat ederler. 

 

Eğer 40 gün boyunca halvette riyazetli oruç tutup gecede ve gündüzde 

besmele-i şerifi 19 bin defa okusan sonunda da efendimize 1000 defa 

salavatı şerife okusan 41 gün sonra âlemi melekût ve âlemi ceberutun 

kapıları sana açılır, bütün cinler şeytanlar ve ervahlar hepsi sana itaat 

ederler, nefesin kibriti ahmer olur, C.hakkın izni keremi ile meleklerle 

dostluk hâsıl olur, büyük tayyi mekan havvasına malik olursun. 

 

Ey aziz ey Talip ey derviş ey iki gözümün nuru bil ki bu kitapta sana ilmi 

havvasın cümlesini bütün kerametlerini ayan ettim, birçok aziz üstatların 

dahi açık açık yazmadığı facirlerin ve fitnecilerin eline geçer korkusu ile 

kaleme almaktan korktuğu bilgileri bu kitap sana beyan ettim, amma eğer 

ki sen dahi bunun kıymetini bilmeyip haksız bir işte k.kerimi duaları veya 

esma-i ilahileri sarf edersen günahı senin boynuna olsun, bu ilim gayb 

ilimlerinden sadece bir nebzedir, amma kudreti tasarrufu çok kavidir 

kuvvetlidir, her türlü mahlûka tasarruf eder, sana düşen tevazu sahibi 

olmaktır. 

 

Bir kimsenin her ne türlü haceti olsa besmele-i şerifi 12 bin defa okusa her 

1000 defa okuduktan sonra kalkıp 2 rekât namaz kılsa Hakk Teâlâ’dan 

hacetini dilese hiç şekk ve şüphe yoktur ki Hakk Teâlâ dileğini verir. 

 

Bir beyaz kağıda zağferan misk ve gül suyu ile pazar günü güneş doğarken 

625 defa yazıp sonra o kağıda dahi 625 defa okusalar sonra cavi ve lüban 

buhuru ile buhurlayıp kağıdı daima abdestli olarak taşısalar Hakk Teâlâ 

şöyle heybet verir ki hiç kimse yüzüne bakmaya cesaret edemez, kimse 

kötülük etmeye güç yetiremez. 
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Bir saralı kişiye veya yeli olan kimseye 3 gün boyunca her gün aynı yerde 

aynı saatte 1000 defa besmele-i şerif okusalar elbette şifa bulurlar. (amma 

hiç konuşmadan tek celsede okuyacaklar) 

 

Peygamberimiz efendimiz buyurdular ki: âdemoğlu ile şeytan arasında bir 

perde vardır. Âdemoğlunu şeytanın şerrinden koruyan o aradaki perde 

besmele-i şeriftir.    

   

Ey derviş ey aziz kişi bil ki: besmele-i şerif ismi azamdır, çünkü içerisinde 

ismi zat olan ve sıfatullahı ve diğer esma-i ilahiyide içine alan Allah ismi 

şerifi vardır, Allah هللا  ismi şerifi 4 harften meydana gelir. 1 elif 2 lam ve 1 

he harfinden meydana gelir, nasıl ki doğu batı kuzey güney yönleri olduğu 

gibi ve Allahü Teâlâ’nın 4 büyük meleği vardır, bunlardan her birisi Allah 

ismi şerifinin azameti ile kâinatta tasarruf ederler, Cebrail aleyhisselam 

peygamberlere risaleti ve kitapları vermek için arada bir elçidir, sahibül 

galebe ve kahirul küffardır, yani küffarı kahredip memleketleri perişan ve 

yerle bir eden melek budur, meleklerin en azametlisidir, amma suret 

olarakta en güzeli budur. 

2.cisi israfil aleyhisselamdır, sur un sahibi ve ona üfleyecek olan melektir, 

bu azim melek sur-a 3 defa üfleyecektir. 

3.cü sü Azrail aleyhisselamdır, bütün canları alan budur, kibirlilerin ve 

büyüklük taslayanları zelil eden onları kahreden budur, amma Allâhü 

Teâlâ’nın kerimi ihsanı ile müminleri dünya sıkıntısından rahata kavuşturup 

rabbine ulaştıran da bu melektir, Allâhü Teâlâ’nın emri ile müminlerin 

ruhlarını kolaylıkla alıp incitmez. 

4.cüsü Mikail aleyhisselamdır. Kulların rızıklarına ve maişetlerine görevli 

melektir, yeryüzünün herhangi bir yerinde bir buğday danesi çıksa 

hepsinden haberdardır, o buğday danesi olgunlaşıp sahibine varıncaya 

kadar o buğday danesi ile müvekkeldir ondan sorumludur, bu yüce 

meleklerin her birinin emrinde sayısını ancak Allâhü Teâlâ’nın bildiği kadar 

melekler vardır. 

 

Bu 4 büyük meleğin her birinin ayrı ayrı işleri ve ayrı ayrı zikirleri vardır. 

Bu zikirler ile C.hakk tan yardım dilerler ve hepsinin görevli olduğu 

müvekkel olduğu günler vardır. 
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Cebrail aleyhisselam pazartesi gününe memurdur o günde tasarruf eder, 

çünkü pazartesi günü soğuk ve nemlidir.    

 

İsrafil aleyhisselam perşembe gününe memurdur o günde tasarruf eder, 

çünkü perşembe günü sıcak ve nemlidir. 

 

Azrail aleyhisselam cuma gününe müvekkeldir o günde tasarruf eder, 

çünkü o cumartesi günü toprak kuru ve nemlidir. 

 

Mikail aleyhisselam çarşamba gününe memur dur o günde tasarruf eder, 

çünkü bu günde 4 unsur birbirine karışır. 

 

Bu 4 büyük meleğin hepsinin ayrı ayrı kendilerine has hatemleri vardır, 

Cebrail aleyhisselamın Hâtemi: 9 lü hatemdir (9 lu vefk te tasarruf eder) 

İsrafil aleyhisselamın Hâtemi 4 lü hatemdir, yani 4 lü vefklere müvekkeldir. 

Azrail aleyhisselamın Hâtemi 3 lü hatemdir, yani 3 lü vefklere tasarruf eder. 

Mikail aleyhisselamın Hâtemi 8 li hatemdir, yani 8 li vefklere tasarruf eder. 

 

Eğer yukarda geçen meleklerin amellerinden bir ameli işlemek istersen 

mesela Cebrail aleyhisselamın müvekkel olduğu 9 lu vefklerden birini 

yapmak istersen 9 lu vefki beyaz bir kağıda veya saf altın bir levhaya 

pazartesi günü güneş doğarken kamer saatinde yaz, amma o gün yani 

pazartesi günü güneş doğarken kamer saati olmalı ve kamerin eşref saati 

olmalı veya kamerin iyi bir saati olmalı, yazdıktan sonrada Cebrail 

aleyhisselamın zikri olan aşağıda sana vereceğimiz duayı da okuyup 

Hâtemi şerife üfürürsün, yazma ve okuma esnasında güzel kokulu buhur 

yakarsın, bu sayede her ne türlü hayırlı iş yapsan ve her ne türlü 9 lu vefk 

çizsen Allâhü Teâlâ’nın izni keremi ile işin rast gelir her türlü emeline 

ulaşırsın. 

 

Amma günah bir iş için bu gün ve saatte 100 defada 9 lu vefk yapsan hiç 

biri tutmaz emeklerin boşa gider. 

 

Eğer günah bir iş için değil amma zalimi cezalandırmak ve haksız olarak 

sana kötülük eden bir kimseden intikam almak veya buna benzer işleri 

yapmak istersen o zamanda yine pazartesi günü güneş doğarken Kamer 
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Zühal veya Merih te iken 9 lu vefk yazılır ve dua okunursa işin rast gelir, 

yazma esnasında ve okurken kötü kokulu buhur yakılırsa emeline ulaşırsın, 

Amma affetmek yüce bir ahlaktır, bu ahlak ise cennetlik kişilerde olur, bir 

Müslüman bir kişiyi affederse onun sevabını yalnız Allâhü Teâlâ bilir. 

 

Eğer kamer- tabiatı hava olan burçta ise o zaman yazılan şey havaya asılır, 

yani rüzgar değen bir yere asılır, eğer kamer tabiatı ateş olan bir burçta ise 

o zaman yazılanlar ateşe atılır veya ateşe yakın gömülür, eğer kamer tabiatı 

su olan bir burçta ise o zaman yazılanlar suya atılır, eğer kamer tabiatı 

toprak olan bir burçta ise zaman yazılanlar toprağa gömülür. 

 

Hâtemi yazdıktan sonra okunacak dua budur. 

 

انى اسئلك باسمائك الحسنى كلها الحميدة المجيدة التى اذا وقعت على كل شيئ ذل لها واذا اللهم 

طلبت بهن الحسنات ادركت واذا صرفت بهن السيئات صرفت وبكلماتك التامات التى لو ان ما فى 

االرض من شجرة اقالم والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات هللا ان هللا عزيز حكيم 

كفى ياولي ياعفو ياغفور يارؤف يالطيف يارزاق ياودود يافتاح ياواسع ياكريم ياوهاب ياباسط يا

ياذاالطول يامعطى يامغنى يارحمن يارحيم يامعين يامغيث اسئلك باسمك هللا الذى ال اله اال هو 

لسريع الجميل الرحمن الرحيم اللطيف العليم الرؤف العفو الغفور المؤمن النصير المجيب القريب ا

   الكريم ذواالجالل واالكرام  ذوالطول المنان الظاهر الشهيد الضار

 

Okunuşu: 

 

Allahümme inni es-elüke bi-esmaikel hüsna külliha el hamidetil 

mecidetilleti iza vaka-at ala külli şey-in zelle leha ve iza talebet bihinne el 

hasenatü edreket ve iza surifet bihinne esseyyi-atü surifet ve bi 

kelimatikettammati elleti lev enne ma fil ardi min şeceretin aklamun vel 

bahru yemüddühü min ba'dihi seb-atü ebhurin ma nefedet kelimatullahi 

innallahe azizün hakim ya kafi ya veliyyü ya afüvvü ya gafuru ya raufu ya 

latifü ya razzaku ya vedüdü ya fettahu ya vasi-u ya kerimü ya vehhabu ya 

basıtu ya zettavli ya mu'ti ya mugni ya rahmanu ya rahimü ya muinü ya 

mugiysü es-elüke bi-ismikellahü ellezi la ilahe illa hu el cemilü errahmanu 

errahimü ellatifü el alimü erraufu el afüvvü el gafuru el mü'minu ennasiru 

el mücibü el karibü esseri-u el kerimü zül celali vel ikram züttavlil mennan 

ezzahiru eşşehid eddaru. 
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Kim bu isimleri pazartesi günü güneş doğarken kamerde şerefli saatinde 

iken beyaz bir kağıda hüsnü niyetle yazıp taşısa ahlakı güzel ve kerem 

sahibi cömert insanlara karşı rahmetli İnsanlarda ona rahmetli davranır, 

batını ve zahiri güzel olup insanlar katında çok kabul görür, âlemi gaybtan 

çok acaibatlar müşahede eder. 

 

Bu zikri pazartesi günü güneş doğarken herkim okumaya devam etse 

rüyasında çok şeyler keşfeder, her ne matlubu olsa Allahü Teâlâ vasıl eder, 

Dünya ve ahiret işlerinde kolaylık ihsan eder, herkim geceleri bu duayı 

okumaya devam etse çok acaibatlar müşahede eder, herkim her gün 

okumaya uzunca bir müddet devam etse Allahü Teâlâ o kuluna gizli 

esrarların kapılarını açar, okumaya devam edenler ilim ehli olup gizli sırları 

keşfederler, hiç şekk ve şüphe yoktur, bu zikri okumaya devam eden kişiye 

melekler cinler insanlar ve cümle mahlûkat musahhar olur. 

 

Ya halimü Ya Raufu Ya Mennanu bir kimse bu ismi şerifleri herhangi bir 

arabi ayın ilk günü kamer saatinde yazıp taşısa ve düşmanının karşısında 

okuyup üflese Allahü Teâlâ düşmanının şerrinden emin kılar. 

 

Bir kimse her zaman şehvetine yenik düşse, bu 3 ismi şerifi çokça okusa 

artık şehveti onun üzerine galip gelemez. 

 

Bir kimse gusül edip halet bir yere girip 788 defa besmele şerif okuyup 

sonra efendimize 133 defa salavatı şerife okusa Hakk tealadan hacetini 

dilese Besmele-i şerif hürmetine cümle haceti dergehı izzette makbul olur. 

Eğer bu amele hergün devam etseler, yani hergün besmele-i şerifi okuyup 

ardından efendimize 133 defa salavatı şerif okusalar C.hakk o kişiyi salih 

kullarından yazar, duası makbul olan kullardan olur. 

 

Besmele-i şerifin şu vefkini yazıp üzerinde taşısalar Hakk teâla cümle hayır 

kapılarını o kişiye açar. Eğer bir kimse bu vefki şerife bakar olduğu halde 

herhangi bir tılsıma 788 defa besmele-i şerif okusa hemen ol vakitte tılsım 

batıl olur. Vefki şerif budur.  
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Besmele-i şerifi şu şekil üzere dahi peygamber efendimizin isimleri ile 

yazıp taşısalar veya hasta olan kişiye suyunu içirseler çok azim fâideleri 

vardır. Şekil budur 
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Bir kimse pazar günü güneş doğarken 786 defa besmele-i şerif okuyup 

sonra bir beyaz kağıda misk zağferan ve gül suyu ile 620 defa besmele-i 

şerifi yazıp yanında taşısalar elbette fakirlikten emin olur, amma şartı budur 

ki: besmele-i şerifteki mim harflerinin hepsini meftuh olarak yani üstün 

olarak harekelemek lazımdır 

 
 Ariflerden biri der ki: Besmele-i şerifin en kıymetli vefki budur, biz dahi 

bu vefki şerifi buraya yazmayı ve sana vermeyi uygun bulduk. Bunu iyi bir 

saatte yazıp taşısan hadsiz hesapsız fâideler meydana gelir. Vefki şerif 

budur 

 

 

 

 

Gaibten nafaka getirmek için 

 

Kağıtlardan dilediğin kadarını dirhem şeklinde kesip 3 gün riyâzetli oruç 

tut, 3. gün olunca hemen halvete girip sabah namazını kılıp o para gibi 

kestiğin kağıtların üzerine paranın ismini yaz (mesela 100 TL veya 200 TL 

gibi) sonra bu kağıtları alıp seccadenin altına koy. Hemen sandal öd miatü 

saile buhur et. İkindi namazından sonra 70 defa akşam namazından sonra 
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70 defa yatsı namazından sonra 70 defa fatiha suresini oku. 7 gün bu şekil 

üzere fatiha suresini okumaya devam et. 7 gün tamam olunca oda da çok 

büyük bir nur zuhur eder. Seccadenin üzerinden Dua sesleri gelir, (Allahu 

ekber sübhanallah gibi) lakin sen hiç kulak asmayıp fatiha-i şerifi okumaya 

devam et. Korkmaya lüzum yoktur. Amma şartı budur ki: bu ameli 

yaparken halvette iken hiç uyumamalıdır. Gece gündüz fatiha-i şerif 

okumalıdır. 7.ci gün seccadeden o sesleri işitince seccadeyi kaldırıp paraları 

alıp yepyeni hiç kullanılmamış bir cüzdana koy. Dilediğin gibi harca o 

cüzdandan para asla eksilmez. Fermanı hakk ile ne kadar harcarsan harca 

hiç eksilmez. lakin hiçbir zaman cüzdanın içini kimseye gösterme ve 

paraların hepsini birden cüzdandan çıkarma. Sırrını kimseye söyleme. 

Yoksa amel batıl olur.   

 

 

 

Gaibten nafaka getirmek için 

 

Bu dua-i şerifi riyâzetli oruç tutarak her gün 1000 defa okusalar 5 günden 

sonra yastığının altına 40 tane altın koyarlar. Dua budur 

 

اللهم انى اسئلك ان تغنينى بغنائك بفضلك عمن سواك اسئلك ان ترزقنى رزقا كثيرا جميعا واسعا 

ويسع من وكلته الي ويرضينى ويرض عنى وتزيل الفقر من بين عين اللهم ان كان رزقى فى 

قريبا فيسره وان كان السماء فانزله وان كان فى االرض فاخرجه وان كان بعيدا فقربه وان كان 

قليال فكثره وان كان كثيرا فبارك لى فيه وارزقنى بعزتك فانت القوي العزيز وارزقنى بكرمك 

 وانت الرزاق ذو القوة المتين وارزقنى بخيرك وانت خير الرازقين برحمتك ياارحم الراحمين

 

Oknuşu 

Allahümme inni es-elüke en tugnini bigına-ike bifadlike ammen sivake es-

elüke en terzukani rizkan kesiran cemi-an vasi-an veyese-a men vekkelethü 

ileyye veyerdiyni ve yerda anni vetezilül fakra min beyni ayni allahümme 

in kane rizki fissema-i fe-enzilhü ve inkane fil ardi fe-ahrichü ve inkane ba-

iden fekarribhü ve in kane kariben feyessirhü ve in kane kalilen fe kessirhü 

ve in kane kesiran febarikli fihi verzukni bi izzetike fe-entel kaviyyül aziz 

verzukni bikeremike ve enterrazzaku zül kuvvetil metin verzukni bihayrike 

ve ente hayrurrazikin birahmetike ya erhamerrahimin. 
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İhfa 

 
Yarasa kuşunu tutup boğazlayıp iki gözünü alıp yeni bir beze sarıp sağ 

pazuna bağla. Hacet hasıl olur. 

 

 

 

İhfa 

 
Susam ve yasemin yağından elde edilen halis zambak yağından alıp bir 

kertenkele derisine bu isimleri güneşin şerefli vaktinde yazıp deriyi alnına 

yapıştır. Sonra bir aynanın karşısına geçip tekrar bu isimleri kendini aynada 

görmeyinceye kadar oku. İnsanların arasında yürü, kimse seni görmez. 

Tekrar görünmek için yüzünü gül suyu ile yıkarsın. Amma ihfa yaptığın 

günlerde hayvanattan riyazet edip oruç tutmalıdır. İftarda ise yalnızca 

kepekli ekmek ve zeytinyağı yemelidir. Yazılacaklar bunlardır. 

 

جهور جهور بيدهور بيدهور فيقهور فيقهور حيطلوش حيطلوش يا والوادنوش يا والوادنوش 

  جيشوش جيشوش دهوش دهوش هيا هيا هيا اخفنى عن اعين الناس

 
Okunuşu 

Cehurin cehurin beydehurin beydehurin feykahurin feykahurin haytaluşin 

haytaluşin ya velvadenuşin ya velvadenuşin ceyşuşin ceyşuşin dehuşin 

dehuşin heyen heyen heyen ihfini an a’yuninnas 

 

 

 

İhfa 
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Siyah gözlü kedinin gözlerini ve siyah gözlü tavuğun gözlerini alıp 

birbirine katıp iyice dövdükten sonra gözlere sürme gibi çekseler maksat 

hasıl olur. 

 

 

 

İhfa 

 

Pazar günü riyâzetli oruç tut gece olunca insanlar uyuduktan sonra güneşin 

doğduğu tarafa (doğu tarafına) doğru oturarak ta sabah oluncaya kadar bu 

isimleri halis zambak yağı üzerine oku, güneş doğunca hemen yüzünü o 

halis zambak yağı ile yağla. Kimse seni görmez. Tekrar görünmek için ılık 

su ile yüzünü yıka. Lakin okuma anında devamlı miatü saile ve sondoros 

buhur etmelidir. Okuyacaklar budur. 

 

ا هيبنا هبوش هيناها هبشيا هيوث من حيانوس اال قوش الهش كلمكلوش بتطهروش يا هيناه

 طفليهيال اخفنى عن جميع الناظرين

 

Okunuşu 

 

Huyinaha heybina hebeveşin huyinaha hebşiya heyusin men hayanusin ella 

kavşin la hişin kelmekluşin bitetheruşin ya tıfliheyalin ihfini an cemi-

innaziriyn 

 

 

 

İhfa 

  

Kamerin nurunun ziyade olduğu ve nâhıslıktan hali olduğu bir Pazartesi 

günü riyâzetli oruç tut. Gece insanlar uyuduktan sonra kamerin altına durup 

bu isimleri halis zambak yağına ta sabah oluncaya kadar oku. Güneş 

doğduktan sonra bu yağı yüzüne sürüp yürü kimse seni görmez. Tekrar 

görünmek için yüzünü gül suyu ile yıka. Amma bu müddet boyunca 

riyâzetli oruç tutup iftarlada sadece kepekli ekmek ve zeytinyağı yemelidir. 

Okuma anında kâfur ve zağferan otu tüttürmelidir. Okuyacakar budur. 
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جهور جهور بيدهور بيدهور فيفهور فيفهور حيطوش حيطوش يادكوارش يادكوارش دهيوش 

 دهيوش هيا هيا اخفنى عن وهنان

 

Okunuşu 

Cehurin cehurin beydehurin beydehurin feyfehurin feyfehurin haytuşin 

haytuşin ya dekvarişin ya dekvarişin dehyuşin dehyuşin heyyen heyyen 

ihfini an vehnan  

 

 

 

 

Havvası surei kul uhiye (cin suresinin havvasları) 
 

Ey aziz bil ki! meşayihi kiramdan birçoğu bu mübarek Cin suresi ile amel 

edip nice kıymetli nimetlere ve makamlara eriştiler. 

 

Bu mübarek surenin havvası budur ki: 41 gün boyunca her gün 41 defa 

okusan fermanı ilahi ile cümle cinler ve cin padişahları teshir olurlar, şartı 

budur ki 41.ci günden sonra da her gün 1 defa okumaya devam etmen 

lazımdır. Eğer ki bu müddet zarfında riyazetle oruç tutup halvette olsan 41 

gün sonra cin padişahları ayanen görünüp her hacetini reva ederler, amma 

oruç tutmayıp halvette olmasan dahi her okuduğunda sakin ve halktan uzak 

bir yerde okusan şöyle faideler hâsıl olur ki: cümle nas ve cinler katında 

yüksek mertebelere erişirsin, bütün şerlilerin şerlerinden emin olursun, eğer 

bir cin tutan insanın yanına varsan 1 defa bu mübarek sureyi okusan hakk 

Teâlâ’nın izni ile bir daha o adamı cin tutmaz olup hanesine bir daha 

kötülük erişmez, 41 günden sonra her ne hacet için 1 kere ya 3 kere ya da 5 

defa okusan Biemrillahi Teâlâ hacetin reva olur, 41 günden sonra bir 

hayvana 1 kere okusan fil hal teshir olup asla yanından ayrılmaz olur, 

azizim bil ki bu surei şerife cümle mahlûkatı teshir etmede iksiri azamdır. 

 

Bir esrarı dahi budur ki: herkim bu mübarek sureyi kendine vird edinip her 

gün 1 defa okusa çok azim faidelerini görür. 
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Eğer 3 gün boyunca halvette riyazetli olarak her gün gusül edip her gün 41 

defa okusan kalp gözün açılır, Müslüman cinniler gelip âlemi gaybı 

gezdirirler ve birçok gizli sırları keşfettirirler. 

 

Bir halvet yere girip orada riyazetli oruç tutsan her gün gusül edip her gün 

bu mübarek sureyi 300 defa okusan 7 günden sonra her gece 7 defa okusan 

her sabah yastığının altına âlemi gaybtan bir altın gelir, amma kimseye 

sırrını izhar etmeyesin yoksa bu nimet elinden gider. 

 

Ey aziz bil ki bu mübarek sure ile dilersen hem cinleri hem insanları hem 

de perileri teshir edersin. 

 

Eğer perileri teshir etmek istersen. 21 gün riyazetli olarak halvet bir yerde 

oruç tutup her gün gusül edip her gün bu mübarek sure-i şerifi 21 defa 

okuyup sonra efendimize 1001 defa salavatı şerife oku, 21 gün sonra 

halvette olduğun yer bir nura gark olur ki sanki güneş doğmuş gibi olur, 

peri padişahları yanlarındaki hizmet edenleri ile beraber huzura gelirler, 

aranızda ahd edersiniz, derler ki her gün bu mübarek sureyi 1 kere 

okuyacaksın ve ervahı rahatsız edecek şeylerden kaçınacaksın, hayvani 

gıdalar yemeyeceksin diye şart koşarlar, eğer kabul edersen ne ala, eğer 

kabul etmezsen çekip giderler, şartları kabul ettikten sonra eğer dilersen 

içlerinden bir peri kızını kendine hizmet için istersin biri dahi öne çıkıp 

talip olur, bundan sonra her nereye gitsen o peri kızı sana müptela olup 

seninle beraber gider, her ne hacetin varsa fil hal reva eder, dilersen seni 

perilerin yuvası olan yerlere bulutların üstüne çıkarıp gezdirirler, gaipten 

yiyecek ve içecekler getirirler. 

 

Eğer bu cin suresini besmelesiz olarak 5144 defa okusan hemen ol vakitte 

sana Hintli bir cin musahhar olur, amma kendini çok iyi manevi korumaya 

almak lazımdır yoksa helak eder. 

 

Eğer dilersen ervahı tayyibe ile haşır neşir olursun, şöyle ki her gün 3 defa 

bu mübarek cin suresini oku, sabah namazından sonra 1 defa, öğle 

namazından sonra 1 defa, yatsı namazından sonra 1 defa oku, bir zamandan 

sonra ervahı tayyibe gelip dost olurlar, her ne hacetin varsa fil hal reva 

ederler. 
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7 gün halvet bir yerde riyazetli oruç tutup her gün 300 defa Cin suresini 

okusan 7. günden itibaren yastığının altına her gün bir altın getirirler. 
 

Ey aziz bu surei celilin havvası çoktur amma ehli olmayanların eline 

geçmesin diye diğer havvaslarını yazmadım. 

 

Birde bu mübarek sureyi okumak için bazı şartlar vardır. 

Çok salavatı şerife okuyacaksın, halvet yerde riyazetli oruç tutacaksın (eğer 

amel için şart kılınmış ise). Okurken güzel kokulu buhur yakacaksın, her 

gün veya her gece gusül abdesti alacaksın, okuduğun yere hayızlı kadın 

girmeyecek, asla dünya kelamı konuşmayacaksın, Cin suresini her 

okuduğun vakit azimeti ile beraber okuyacaksın. 
 

 

Cin suresi ve azimeti budur. 
 

قطرايش جه جه انوش جه جه هيطالوش جه جه عطيوش جه جه نيليوش جه جه قطرايش جه جه 

جه جه متتا لوش جه جه ساليوش جه جه نوديوشن جه جه مناليوش جه والسالم عزمت عليكم يا 

معاشر االرواح الروحانية اجب انت يا روقائيل وانت يا جبرائيل وانت يا شمسائيل وانت يا ميكائيل 

نائيل وانت يا كسفيائيل بحق جه قطرايش جه هيطراطوش جه منذرو وانت يا صرفيائيل وانت يا عي

قشطش مندرو وقنقيسطش جه قشايش جه عدوانقش جه رمانقش جه وصيبانقش جه صبانقش جه 

كيكلهشللطفوش جه كككهش جه الطفوش جه طيش قطيش اجيبوا دعوتى يا معاشر الخدام 

ش وبحق االسم االعظم المخزون الروحانية وتوكلوا بحق هندرقش مندرقش هندروقش مندروق

المكنون الذى هو بين الكاف والنون اجيبوا يا معاشر الملوك العرضية العجل الساعة الواحا بحق 

ملشلش موارش اركياش هارش تدرش يواش هولش هولش يارش مارش ملكوش ربا الها قدوسا 

خ شمخيل شمخيثا يااول مقدسا جبارا قديما عظيما حيا قيوما هو جلى جليون ءال ذريون الخيل شم

يااخر ياظاهلر ياباطن ياعالم ياعليم ارسل لى ملئكتك فى اسرع وقت بقوة عظمة ازليتك بعينونى 

ويصاعدون جلهيثا يارحمن يارحيم يارحيم ولو ترى اذ فزعوا فال فوت واخذوا من مكان قريب 

الرحمن الرحيم قل احي الي  اجيبوا واطيعوا بحق ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم  بسم هللا

اللهم يا منزل الوحي فوق سبع سموات وانزل الي خيرك اللهم يامن اليه يهرب الهاربون ويا من فى 

عفوه يطمع الطامعون اللهم انى اسئلك ياحي ال تنام انك قلت وقولك الحق انه استمع نفر من الجن 

سمعنا قرانا عجبا يهدى الى الرشد فامنا به يا من يسمع ويرى ويا من هو بالمنظر األعلى فقالوا انا 

اللهم انى اسئلك بمن امن بك وبانبيائك ورسلك وبالمؤمنين والمؤمنات وبسنة نبيك محمد صلى هللا 

عليه واله وبالصالحين والتابعين والسالكين ان تسخرلى قلوب روحانية هذه األسماء وجميع الجن 

ن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ واالنس واقض جميع حوائجى وكن لى معينا ول
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صاحبة وال ولدا اسئلك اللهم يا من لم يتخذ صاحبة وال ولدا اللهم انى اسئلك ان تنطق قلبى ولسانى 

بالحكمة وان تكون لى معينا وان تسخرلى كل احد وكل شيئ جاوز من ذكر او انثى من العالمين 

وانا ظننا ان لن تقول االنس والجن على هللا كذبا وانه كان  وانه كان يقول سفيهنا على هللا شطاطا

رجال من االنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث هللا احدا 

اللهم يا رافع السموات واالرض ويا خالق المخلوقات والبريات ويا مكون االكوان ويا مدبر الزمان 

ران ويا فضل ابن ادم على جميع الموجودات ويا حي ال ينام ويا من سخر الجن ويا منزل القوة والق

واالنس وجعل رجاال من االنس يعوذون برجال من الجن  اللهم انى اسئلك ان تسخرلى جميع 

االشياء وان تشهر ذكرى فى الخير ياحي الينام اللهم انى اسئلك باسمك االعظم العظيم وبنور 

تسخرلى روحانية هذه االسماء بحيث يجيبونى ويجيبوننى ويكونون عونا  وجهك األكرم الكريم ان

الى على ما اريد اللهم انى توسلت بك اليك يا من هو فعال لما يريد اقسمت عليكم بهذه القسم ايها 

االرواح الروحانية العظام وبااالسماء البهية وبااالسم الذى كان مكتوبا على قلب ادم عليه السالم 

الذى فضلكم على كثير من المالئكة ال اله اال هو رب البرية اجيبوا يا ايتها االرواح وبااالسم 

الروحانية الطاهرة الزكية بالمكنونية اجيبوا واحسنو دعوتى حتى ال يقدر احدا ان يخالف امرى من 

االرواح االرضية من االنس والجن والعدو والصديق والحر والعبد وكل جبار عنيد اعينونى من 

تعان بكم يامالئكة هللا بحق رب العالمين اللهم اجب دعوتى وكن لى معينا انى عبدك استعنت بك اس

اسئلك اللهم باأليات والذكر الحكيم ان تسخر لى روحانية هذه االسماء انك على ما تشاء قدير اجيبوا 

الدعوات  دعوتى يامالئكة رب العالمين بحق ما تلوته عليكم من اسم هللا العظيم االعظم وبحق

المستجابات والكلمات التامات واأليات المحكمات والذكر الحكيم اقسمت عليكم بهذه القسم يامالئكة 

هللا ربى اجيبوا دعوتى وكونوا لى عونا السماء هللا طائعين انى استعنت عليكم رب العالمين 

ى قلب الشمس وبحق واقسمتم عليكم باهلل الحي القيوم القسم عليك يا مذهب بحق االسم المكتوب عل

السم العظيم االعظم العزيز يا مذهب بحق رب العالمين وبحق الملك الغالب عليك روقايائيل وبناه 

باه اجب انت وقبائلك وخدامك كل من تحت تاعتك وحكمك اجمعين وكونوا عونا لى على ما اريد 

ياجبرائيل وبحق االسم بحق ما تلوته عليكم تكونوا معينين وال تكونوا عونا علي بحق يوم االحد 

المكتوب على قلب القمر وبحق واحد القهار وبحق الجبار اجب يا مرة وبحق الملك الغالب عليك 

جبرائيل بحق يوم االثنين احضر انت وقبائلك وعشيرتك وكل من كان تحت حكمك اجمعين وكونوا 

بحق الدعوة والذكر الحكيم عوانى على ما اريد بحق ما تلولته عليكم من اسماء هللا العظيم االعظم و

اللهم كن لى معينا اقسمت عليكم يا سمسائيل وبحق صاحب الدعوة والبينة العليا وبحق هللا الشكور 

اجب وكن لى عونى على ما اريد يا احمر بحق الملك الغالب عليك وهو سمسائيل بحق يوم الثلثاء 

المالئكة والروح كونوا هلل اجب انت وقبائلك وعشيرتك وافعل ما اريد بحق سبوح قدوس رب 

وباالسماء طائعين اجيبوا يا مالئكة هللا رب العالمين اجب يا ميكائيل بحق الدعوة وااليات والذكر 

الحكيم وبحق هللا الذى خلق السموات واالرض وهو بكل شيئ عليم اجب يا فرقان بحق الملك 

يوم االربع وبحق قال للسموات  الغالب عليك ميكائيل وبحق االسم المكتوب على قلب عطارد وبحق

واالرض اءتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين وكونوا عونا على ما اريد بحق ما تلوته عليكم 

كونونا معينين والتكونوا عونا علي اجب يا صرفيائيل بحق الملك القديم الحي القيوم وبحق صلوة 

االسم المكتوب على قلب المشترى اجب  الخمس انه بكل شيئ عليم وبحق هللا الطاهر الظاهر وبحق

يا شمهورش انت وخدامك واشباعك وعشيرتك واليخالف احد منكم عن هذه االسماء هللا وبحق 
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االسم العلي العظيم وبحق الملك الغالب عليك صرفيائيل وبحق يوم الخميس اجب انت واعوانك 

هللا العظيم كن لى معينا اجب يا وقبائلك وخدامك واتباعك واشيائك واليخالف منكم احد وبحق اسم 

عنيائيل وبحق يوم الجمعة وبحق يا جامع الناس ليوم الريب فيه وبحق هللا الخبير وبحق االسم 

المكتوب على قلب الزهرة اجب انت يا ذوبعة وبحق الملك الغالب عليك عينائيل بحق يوم السبت 

وبحق الملك الغالب عليك وبحق من سخر المسخرين بين السماء واالرض والسحاب المسخر 

كسفيائيل بحق يوم السبت اجيبوا يا معاشر االرواح الروحانية واالرضية طائعين بهذه الدعوة 

والذكر الحكيم وبحق ملوك الروحانية احضروا الى مكانى واسمعوا خطابى وانصرفوا فيما اريد 

اذاهم جميع لدينا محضرون الواحا الواحا العجل العجل الساعة الساعة ان كانت اال صيحة واحدة ف

اجيبوا داعي هللا وامنوا به تغفرلكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن ال يجب داعي هللا فليس 

بمعجز فى االرض وليس له من دونه اولياء اولئك فى ضالل مبين احضروا واطيعوا وقفوا بين 

الئكة بالشهب فوجدناه ملئت يدي واقض حاجتى وانصرفكم فيما اريد ومن يخلف منكم تحرقونه الم

حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اسمعوا واطيعوا ومن لم يستمع 

ويطيع األن يجد له شهابا رصدا وانا الندرى اشر اريد بمن فى االرض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا 

ن لن نعجز هللا فى االرض ولن نعجزه منا الصالحون ومنا دون ذالك كنا طرائق قددا  وانا طننا ا

هربا وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فال يخاف بخسا وال رهقا وانا منا المسلمون ومن 

القاسطون فمن اسلم فاؤلئك تحرو رشدا اقسمت عليكم ايها الروحانيون واالرضيون بهذه االسماء 

واحشروا الى جميع االرضين اجيبوا يا معاشر  اجيبوا بحق ما تلوته عليكم واليتخلف منكم احد

االرضية بحق ما تلوته عليكم من اسماء هللا مسرعين طائعين واليتاخر منكم احد اجيبوا واليقسط 

منكم واحد واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا اجيبوا يا معاشر االرضية سامعين مطيعين غير 

علمون عظيم وان لو استقاموا على الطريقة آلسقيناهم كارهين بحق ما تلوته به عليكم وانه لقس لو ت

ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عزابا صعدا اجيبوا واستقيموا واطيعوا 

واليخالف منكم احد فيما اصرفه فيه بحق ما تلوته اقسمت به عليكم فان المساجد هلل فال تدعوا مع هللا 

عوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعوا ربى والاشرك به احدا اللهم احدا وانه لما قام عبد هللا يد

انى اسئلك بجيم جمالك وبعين علمك وبغين غفرانك وبفاء فضلك وبكاف كبريائك وبالم لطفك وبميم 

ملكك وبقاف قدرتك وبالف الهيتك وبضاء ضيائك وبراء رضوانك وبسين ثنائك وبنون نورك 

اهللا ادعوك بما ثبت انبيائك ورسلك به اوليائك وبحق اسمائك الذين وبواو وجهك ياحي ياقيوم ي

علمت بها انت وقولك الحق امكنهم باسمائهم ان تسخرلى روحانية هذه السورة واياتها وارضيها 

يخدمونى فاصرفهم فيما اريد والاحرقهم فى معصية انك على كل شيئ قدير انى ال املك لكم ضرا 

نى من هللا احد ولن اجد من دونه ملتحدا اال بالغا من هللا ورساالته ومن وال رشدا قل انى لن يجير

يعص هللا ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راو مايوعدون فسيعلمون من اضعف 

ناصرا واقل عدد قل ان ادرى اقريب ما توعدون ام يجعل له ربى امدا عالم الغيب والشهادة فال 

احدا اال من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان يظهر على غيبه 

قد ابلغوا رساالت ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيئ عددا اللهم انى اسئلك بحق مساجد هللا 

 وبحق الساجدين هلل وعبادك الصالحين وعبادك الدائمين وعبادك الراغبين انت هللا يا هللا يا هللا يا هللا

يا كريم بحق من دعاك ان تسخرلى روحانية هذه االسماء العظام وكن لى معينا اللهم انى اسئلك من 

اليشرك لك بربه احدا وان تقينى وتهيئ من امرى رشدا اللهم انى اسئلك بكالمك العظيم وبسورة قل 
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استعنت باهلل احي وبالوعد الوعيد وبعلمك المبين انى استعنت بك اللهم يسرلى امرى وكن لى معينا 

العظيم وباأليات والذكر الحكيم ان تسخرلى قلوب خلقك من الجن واالنس اجمعين يا من احصى كل 

شيئ عددا يامغني الخالئق ولم يزل دائما ابدا ياقريب ياموجود يامن ال يوصف بقيام والقعود 

يعونى انك سخرلى عبدك خادم هذه السورة ابويوسف وسخرلى روحانية هذه السورة يخدمونى ويط

على كل شيئ قدير اجيبوا يامعاشر الروحانية واالرضية بحق ماتلوته به عليكم الواحا الواحا الواحا 

العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة ال يتخلف منكم احد بحق ما تلوته به عليكم وانه لقسم لو 

لم تسليما كثيرا كثيرا تعلمون عظيم بحق محمد وعلى خير خلقه واله اجمعين برحمتك يا رب وس

برحمتك يا ارحم الراحمين اتى امر هللا فال تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون وسالم على 

 المرسلين والحمد هلل رب العالمين

 

 

 

Türkçe okunuşu 

 

Cehin cehin katrayişin ceh ceh katrayişin ceh ceh enuşin ceh ceh heytaluşin 

ceh ceh atyuşin ceh ceh neyleyuşin ceh ceh metetaluşin ceh ceh saleyuşin 

ceh ceh nuduyuşin ceh ceh munaleyuşin cehin vesselamu azzemtü aleyküm 

ya muaşiral ervahirruhaniyyeti ecib ente ya rukail ve ente ya cebrail ve ente 

ya semsemail ve ente ya mikail ve ente ya sarfiyail ve ente ya aynail ve 

ente ya kesfiyail bihakki cehin katrayişin cehin heytaratuşin cehin munzuru 

kaştaşin mündervin ve kankıytişin cehin kaşayişin cehin advanakaşin cehin 

remanakaşin cehin vesıybanakaşin cehin sabanakşin keykelheşleltafuşin 

cehin kekkeheşin cehin eltafuşin cehin tıyşin katıyşin ecibu da’veti ya 

maaşiral huddamirruhaniyyeti vetevekkelu bihakki henderkaşin 

menderkaşin henderukaşin menderukaşin vebihakkil ismil azamil mahzunil 

meknunillezi hüve beynel kafi vennuni ecibu ya maaşaral mulukil ardiyyeti 

el acel essaate elvahan bihakki melşelşin mevarişin erkeyaşin herişin 

tedreşin yevaşin huleşin huleşin yarişin marişin melkuşin rabben ilahen 

kuddusen mukaddesen cebbaren kadimen azimen hayyen kayyumen hüve 

cella celyunin ealin zeryuninil hayli şemhi şemhilin şemhisa ya evvelü ya 

ahiru ya zahiru ya batinu ya alimu alimu ersel li melaiketike fi esrei vaktin 

bikuvvetin azametin ezeliyyetike beiynuni veyusaiduni celhisa ya rahmanu 

ya rahim ya rahim velev tera iz feziu fela fevte ve ühizu min mekanin karib 

ecibu ve etı-u bihakki la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 

Bismillahirrahmanirrahim kul uhiye ileyye allahümme ya münzilel vahyi 

fevka seb-a semavatin ve enzil ileyye hayruke allahümme ya men ileyhi 
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yehribül heribüne veya men fi afvihi yatmeuttamiun. Allahümme inni es-

elükeya hayyu la tenamu inneke kulte ve kavlükel hakku ennehüstemea 

neferun minel cinni ya men yesmeu veyera veya men hüve bilmanzaril ala 

fekalu inna semi’na kur-anen aceba.yehdi ilerrüşdi feamenna bihi 

allahümme inni es-elüke bimen amene bike vebienbiyaike verusülike 

vebilmü’minine vel mü’minati vebisünneti nebiyyike muhammedin 

sallallahu aleyhi ve alihi vebissalihin vettabiin vessalikin entüsahhirli 

kulube ruhaniyyeti hazihil esmai ve cemiil cinni vel insi vakdi cemii 

havaici ve künli muinen velen nüşrike birabbina ahaden. Ve ennehü teala 

ceddü rabbine mettehaze sahibeten vela veleden. Es-elüke allahümme ya 

men lem yettehiz sahibeten vela veleden allahümme inni es-elüke en 

tentıka kalbi ve lisani bilhikmeti ve entekünü li muinen ve entüsahhirali 

külle ahadin ve külle şey-in caveze min zekerin ev ünsa minel alemin. ve 

ennehü kane yekulu sefihüna alallahi şatata ve enna zanenna en len tekulel 

insü vel cinnü alallahi keziba. Ve ennhü kane ricalün minel insi yeuzüne 

biricalin minel cinni fezedühüm rahaka. Ve ennhüm zanü kema zanentüm 

en len yeb-asallahü ahada. Allahümme ya rafiassemavati vel-ardi veya 

halikal mahlukati vel beriyyati veya mükevvinel ekvani veya 

müdebbirazzamani veya münzilel kuvveti velkur-ani veya faddele ibni 

ademe ala cemiil mevcudati veya hayyu la yenamu veya men sahharal cinni 

vel insi veceale ricalen minel insi yeuzüne biricalin minel cinni allahümme 

inni es-elüke entüsahhira li cemiil eşyai ve enteşhere zikri fil hayri ya 

hayyu la yenamu allahümme inni es-elüke biismikel a’zamil azim ve binuri 

vechikel ekremil kerim en tüsahhirali ruhaniyyete hazihil esmai bihaysü 

yecibuni ve yücibuneni veyekününe avnen ila ala ma üridü allahümme inni 

tevesseltü bike ileyke y amen hüve fe’alün lima yürid. aksamtü aleyküm 

bihazihil kasemi eyyühel ervahurruhaniyyetil izam vebil esmail behiyyeti 

vebil ismillezi kane mektuben ala kalbi âdem aleyhisselam vebil ismillezi 

faddaleküm ala kesirin minel melaiketi. La ilahe illa hüve rabbül beriyyeti 

ecibu ya eyyetühel ervahurruhaniyyetit tahiratiz zekiyyeti bilmeknuniyyeti 

ecibü ve ahsinu da’veti hatta la yakdiru ahaden en yuhalife emri minel 

ervahul ardiyyeti minel insi vel cinni vel adüvvi vessıddıyki vel hürrü vel 

abdü ve küllü cebbarin anidin eiynuni men isteanü biküm ya melaiketüllahi 

bihakki rabbil alemin. Allahümme ecib da’veti vekünli muiynen inni 

abdeke isteantü bike es-elüke allahümme bil ayati vezzikril hakim 

entüsahhirali ruhaniyyete hazihil esmai inneke ala ma teşau kadir ecibu 
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da’veti ya melaiketü rabbil alemin bihakki ma televtühü aleyküm min 

ismillahil azimil azam ve bihakkid da’vatil müstecabati 

velvelkelimatittammati ve ayatil muhkemati vezzikril hakim aksamtü 

aleyküm bi hazihil kasemi ya melaiketullahi rabbi ecibu da’veti vekunu li 

avnen li esmaillahi taiıyne inni isteantü aleyküm rabbel alemine ve aksamtü 

aleyküm billahil hayyil kayyum li uksime aleyke ya müzehheb bi hakkil 

ismil mektubi ala kalbişşemsi vebihakkil ismil azimil azamil aziz bihakki 

rabbil alemin. Vebihakkil melikil galibi aleyke rukayail ve benahin bahin 

ecib ente ve kabailüke ve hüddamüke külli min tahti taatike ve hükmike 

ecmain vekunu avnen li ala ma üridü bihakki ma televtühü aleyküm tekunu 

muiynine vela tekünü avnen aleyye, ecib ya cebrail bihakki yevmil ahad 

vebihakkil ismil mektubi ala kalbil kameri vebihakkil melikil vahidil 

kahhar vebihakkil melikil cebbar ecib ya mürre bihakkil melikil galibi 

aleyke cebrail bihakki yevmil isneyn uhdur ente ve kabailüke ve aşiretüke 

vekülle men kane tahte hükmike ecmain. Vekünü avani ala ma üridü 

bihakki ma televtühü aleyküm min esmaillahil azimil azam vebihakkid 

da”vati vezzikril hakim allahümme kün li muinen aksamtü aleyke ya 

semsail vebihakki sahibid da`veti velbeyyinetil ulya vebihakkillahişşekur 

ecib ve künli avni ala ma üridü ya ahmer bihakkil melikil galibi aleyke 

semsail, bihakki yevmissülesa ecib ente ve kabailüke ve aşiretüke vef-al ma 

üridü bihakki subbuhun kuddusun rabbül melaiketü verruh kunu lillahi 

vebil esmai taiiyne ecibu ya melaiketullahi rabbil alemin. Ecib ya mikail 

bihakkid da`veti vel ayati vezzikril hakim vebihakkillahillezi 

halakassemavati vel-ardi vehüve bikülli şey-in alim ecib ya furkan bihakkil 

melikil galibi aleyke mikail vebihakkil ismil mektubi ala kalbi utarid 

vebihakki yevmil erbai vebihakki kale lissemavati vel-ardi`tiya tav-an ev 

kerhen kaleta ateyna taiiyn. Vekunu avnen ala maüridü bihakki ma 

televtühü aleyküm künü muiyniyne vela tekünü avnen aleyye. Ecib ya 

sarfiyail bihakkil melikil kadimil hayyul kayyum vebihakki salatel hams 

innehü bi külli şe-yin alim. Vebihakkillahit tahiriz zahir vebihakkil ismil 

mektubi ala kalbil müşteri. Ecib ya şemhureşin ente ve huddamüke ve 

eşbaüke ve aşiretüke vela yuhalifu ehadün minküm an hazihil esmaillahi 

vebihakkil melikil galibi aleyke sarfiyail vebihakki yevmil hamis ecib ente 

ve a`vanüke ve kabailüke vehüddamüke ve etbaüke ve eşyaüke vela 

yuhalifu minküm ehadün vebihakki ismillahil azim künli muiynen ecib ya 

aynail bihakki yevmil cum-ati vebihakki camiunnasi leyevmin la raybe fihi 
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vebihakkillahil habir vebihakkil ismil mektubi ala kalbizzühreti. Ecib ya 

züb-a bihakkil melikil galibi aleyke aynail bihakki yevmissebti vebihakki 

men sahharil musahharin beynessemai vel-ardi vessahabil musahhari 

vebihakkil melikil kadir. Ecib ya meymun bihakkil ismil mektubi ala kalbi 

zuhal vebihakkil melikil galibi aleyke kesfiyail bihakki yevmissebt. Ecibu 

ya maaşaral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti taiiyne bihazihid da`veti 

vezzikril hakim vebihakki mülükürruhaniyyeti uhduru ila mekani vesmeu 

hitabi vensarifu fima üridü elvaha elvahan el acel el acel essaate essaate 

inkanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun. Ecibu 

daiyallahu ve aminu bihi yagfirleküm min zünübiküm veyücirküm min 

azabin elim. Vemen la yücib daiyallahi feleyse bi mu`cizin fil-ardi veleyse 

lehü min dünihi evliyae ülaike fi dalalin mübin uhduru ve etiy-u ve kifu 

beyne yedey vakdi haceti vensarifeküm fima üridü vemen yuhallif minküm 

tahrikunehü el melaiketü bişşehebi fevecednahü müliet harasen şediden ve 

şühüben ve inna künna nak-udu minha makaide lissem-i femen yestemi` 

ismeu ve etiu vemen lem yestemi` ve yutiul ane yecid lehü şihaben rasaden. 

Ve inna la nedri eşeerun üride bimen fil-ardi em erade bihim rabbühün 

raşede. Ve enne minnessalihune veminna düne zalik künna taraika kidede. 

Ve enna zanenna en len nu`cizallahe fil-ardi velen nu`cizehü herebe. Ve 

enna lemma semi`nel hüda amenna bihi femen yü`min birabbihi fela 

yehafu bahsen vela raheka. Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun 

femen esleme fe ülaike taharrav raşede. Aksamtü aleyküm 

eyyüherruhaniyyun vel-ardiyyun bihazihil esmai ecibu bihakki ma 

televtühü aleyküm vela yetehallefü minküm ehadün vahşuru ila cemiil 

aradiyn. Ecibu ya maaşaral ardiyyeti bihakki ma televtühü aleyküm min 

esmaillahi müsriiyne taiiyne vela yeteahhara minküm ehadün ecibu vela 

yaksetu minküm vahidün. Ve emmel kasitune fekanu licehenneme hataba. 

Ecibu ya maaşaral ardiyyeti samiiyne mutiine gayra karihine bihakki ma 

televtühü bihi aleyküm ve innehü lekasemün lev ta`lemune azim. Ve 

enlevistekamu alettarikati leeskaynahüm maen gadeka. Lineftinehüm fihi 

vemen yu`rid an zikri rabbihi yeslükhü azaben saade. Ecibu vestekimu ve 

etiu vela yuhalifu minküm ehadün fima asrifhü fihi bihakki ma televtühü 

aksamtü bihi aleyküm feennel mesacide lillahi fela ted-u maallahi ehaden. 

Ve ennehü lemma kameabdullahi yed-uhu kadu yekunune aleyhi libed. Kul 

innema ed-u rabbi vela üşrikü bihi ehade. Allahümme inni es-elüke bicimi 

cemalike vebi ayni ilmike vebi gayni gufranike vebi fai fadlike vebi kâfi 
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kibriyaike vebi lami lutfike vebi mimi mülkike vebi kâfi kudretike vebi 

elifi ilahiyyetike vebi dai diyaike vebi rai ridvanike vebi sini senaike vebi 

nuni nurike vebi vavi vechike ya hayyu ya kayyum ya allah ed-uke bima 

sebete bihi enbiyaike verusulike bihi evliyaike vebihakki esmaikellezine 

alimte biha ente ve kavlükel hakku emkinühüm biesmaihim entüsahhirali 

ruhaniyyete hazihissureti ve ayatiha ve aradiha yahdimuni feüsarrifehüm 

fima üridü vela ahrikahüm fi ma`siyetin inneke ala külli şey-in kadir. İnni 

la emlikü leküm darran vela raşeden. Kul inni len yücirani minallahi 

ehadün velen ecide min dünihi mültehade. İlla belagan minallahi 

verisalatihi vemen ya`sillahe verasulehü feenne lehü nara cehenne halidine 

fiha ebede. Hatta iza raev ma yuadune feseya`lemune men ed-afu nasiran 

ve ekallu adede. Kul in edri ekaribun ma tuandune em yec-alu lehü rabbi 

emede. Alimul kaybi veşşehadeti fela yuzhiru ala gaybihi ehade. İlla 

menirteda min rasulin feinnehü yeslük min beyni yedeyhi vemin halfihi 

rasade. Liya`leme en kad eblegu risalati rabbihim ve ehata bima ledeyhim 

ve ahsa külle şey-in adede. Allahümme inni es-elüke bihakki mesacidallahi 

vebihakkissacidine lillahi ve ibadike ve ibadikessalihin ve ibadikeddaimin 

ve ibadikerragibin entallahu ya allahu ya allahu ya allah ya kerimu bi hakki 

men deake en tüsahhirali ruhaniyyete hazihil esmail izam vekünli muinen 

allahümme inni es-elüke men la yüşrikü leke birabbihi ehade. Ve en tekiyni 

veteheyyi` min emri raşede. Allahümme inni es-elüke bikelamikel azim 

vebisureti kul uhiye vebil va`dil vaid vebi ilmikel mübin inni isteantü bike 

allahümme yessirli emri vekünli muinen isteantü billahil azim. Vebil ayati 

vezzikril hakim en tüsahhirali kulube halkike minel cinni vel insi ecmain. 

Ya men ahsa külle şey-in adede. Ya mugniyel halaika velem yezel daimen 

ebeden. Ya karibu ya mevcud ya men la yusafu bikiyamin vela kuudin 

sahhirli abduke hadimi hazihissurati ebu yusuf ve sahhirli ruhaniyyete 

hazihissureti yahdimuni ve yutiuni inneke ala külli şey-in kadir. Ecibu ya 

maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti bihakki ma televtühü bihi 

aleyküm elvahan elvahan elvahan el-acel el-acel el-acel essaate essaate 

essaate. La yetehallefü minküm ehadün bihakki ma televtühü bihi aleyküm 

ve innehü lekasemün lev ta`lemune azim bihakki muhammedin ve ala hayri 

halkihi ve alihi ecmain birahmetike ya rabbi veselleme teslimen kesira 

kesira. Birahmetike ya erhamerrahimin. Eta emrullahi fela testa`ciluhu 

sübhanehü veteala amma yuşrikun veselamun alel murselin vel 

hamdülillahi rabbil âlemin.                  
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Daveti Perizat 
 

Eğer perileri davet etmek istersen, halvette tam 7 gün riyazetli oruç tutup 

her gün gusül edip her gün Allah rızası için 2 rekât namaz kılarsın 

namazdan sonra 25 defa kul uhiye (cin suresini) okursun cin suresini 

okumayı bitirince 55 defada perizat azimetini okursun, 7 gün oluca kul 

uhiye (cin suresini) 41 defa okursun, azimeti ise 1057 defa okursun, 

Havvası sure-i Cin hürmetine filhal nur yüzlü periler gelip hicabları 

ardından selam verirler, ey derviş ey Allahın kulu bizi ne için rahatsız ettin? 

bize neden zahmet verip buraya kadar getirdin derler, sende hemen ayağa 

kalkıp tazim ve hürmetle selamlarını alıp Allahın rahmeti ve bereketi sizin 

üzerinize olsun, siz beni nasıl Aziz kıldıysanız Allah ta sizi aziz kılsın, 

sizden hacetim şudur ki aramızda dostluk olsun ve hem içinizden biri her 

zaman benim yanımda durup bana yoldaş olsun, dersin, perilerden biri öne 

çıkıp ' sen hakk tealanın hak yolu üzere olduğun müddetçe bende sana 

hizmet ederim, lakin şartım şudur ki: hayvanat yemeyeceksin sarımsak ve 

soğan gibi kerih kokusu olan şeyler yemeyeceksin her cuma ve perşembe 

günü gusül abdesti alıp daima taharet üzere olacaksın, her cuma günü 

namazdan evvel bir fakire sadaka vereceksin, diye sana şart koşar, eğer 

kabul edersen ne ala, etmez isen emeklerin boşa gider, bundan sonra o peri 

kızı sen ne dilersen hemen yerine getirir, okuma esnasında sandal lüban ve 

öd buhurlarını yakacaksın. 

 

Azimeti perizat budur 

 

عزمت عليكم واقسمت عليكم يا ملك زوبعة ويا ملك ميمون ويا ملك طوطيار بحق عثود مستطيع 

ياعنيائيل ياجبرائيل ياطيرائيل انديوش هيقوش غميوش اجيبونى واحضرونى واطيعونى اجيبوا 

العلوية وامهات السفلية وبحق اسرار الحروفات المسرورة واال سلمه هللا عليكم داعي هللا بحق اباء 

 شواظ من نار ونحاس فال تنتصران  العجل العجل العجل

 

  

Türkçe okunuşu 
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azzemtü aleyküm ve aksamtü aleyküm ya meliki zübe-a veya meliki 

meymun veya meliki tutayyarin bi hakki asudin müsteti-in ya anyail ya 

cebrail ya tayrail endeyuşin heykuşin gamyuşin ecibuni vahduruni ve etiuni 

ecibu daiyallahi bihakki abail ulviyyeti ve ümmehatissüfliyyeti ve bihakki 

esraril hurufatil mesrureti ve illa sellemehullahu aleyküm min narin ve 

nuhasün fela tentesiran el acel el acel el acel 

 

 

 

 

Daveti Ebu yusuf 
 

Elbiseni ve bedenini temizleyip halvet bir yere girip orada 3 gün riyazetli 

oruç tutup gecede ve gündüzde 500 defa cin suresini oku, okuma esnasında 

cavi buhuru yak, 3 gün tamam olunca karşına 6 tane şahıs gelip türlü türlü 

oyunlar yapıp seni vazgeçirmeye çalışırlar, onlara hiç iltifat etmeyip 

okumayı bırakmamalısın, taki 7.ci şahıs gelip sana selam verir, ebu yusufun 

alemeti budur ki beyaz elbise giyer uzun saçlıdır, sende hemen tazim ve 

hürmetle selamını alırsın, sana' isteğin nedir benden ey abdussalih der, 

sende hemen tek isteğim: ihtiyaç anında sizinle görüşebilmek için gerekli 

olan kelimeleri öğretmenizi istiyorum, dersin ve hemen yine cin suresini 

okumaya başlarsın. taki sana öğretmeye başlayıncaya kadar okursun, amma 

bu kelimeleri öğrenmekten başka bişey istemeyeceksin, hacet anında o 

kelimeleri söylersen hemen 1 cinni hazır olup emre itaat eder, amma sakın 

şer işlerinde tasarrufa kalkmayacaksın, bu tertip denenmiştir. 

 

 

 

 

 

Daveti Cin (diğer) 
 

Salı günü halvet bir yere girip 3 gün riyazetli oruç tutup her gün 1000 defa 

cin suresini okursun, amma her gün lüban buhurunu yakıp ondan sonra 

okursun, 4 gün sonra yani cuma günü geceleyin kalkıp yine okumaya 

başlarsın, hemen uzun boylu ve kolları uzun bir cin gelir, hiç korkma,  sana 
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selam verir, sende Allahın ve rasulu muhammed mustafanın selamı sizin 

üzerinize olsun, dersin, hemen ardından 3 tane daha cin belirir, bil ki 

hacetin reva olmustur, derhal hürmet ve tazimle :ya ebu yusuf halimi 

görüyorsun, ben fakirim ailem ve kendimin rızkı dardır, hacca gitmek 

istiyorum lakin malım ve mülküm yetmiyor, geçimimde bana yardım et, 

dersin, hemen arkasındaki 3 cin kaybolup giderler, biraz sonra tekrar gelip 

dünyalık çok mal getirirler, bu şekil üzere şeyh hüseyin bin mansur amel 

etmişti, cinler ona 10 bin tane altın getirmişlerdi, sana düşen çok 

şükretmektir azizim, hiç korkmana gerek ve lüzüm yoktur, amma korkarsan 

veya kalbine bir korku gelse bu gelen cin bilki müslüman dır, adı ebu yusuf 

dur, cinlerin bir melikidir, hemen durumunu anlar ve seni daha fazla 

korkutmamak için gözden kaybolup gider, hiç zarar vermez.   

 

 

 

Daveti Sure-i İhlas 
 

Not: 

 

Bu davetleri okurken asla ve kat-a üzerinde okuduğun seccadenin 

üzerinden kalkmayasın, her ne azimet veya her ne daveti okursan oku işin 

bitmeden sakın yerinden kalkmayasın, yani okuma işi her zaman bir 

celsede yapılır, aksi halde davete icabet olunmaz. 

 

Eğer ihlas suresinin hadimleri ile dost olmayı ve onlardan gizli ilimleri 

öğrenmek istersen, çarşamba günü bir halvet yere girip orada 3 gün 

riyazetli oruç tutup her gün gusül edip her namazdan sonra 1000 defa ihlas 

suresini oku, her gün okurken öd ve sandal buhur edersin, cuma günü gece 

olunca gece yarısı kalkıp 2 rekât hacet namazı kılıp ardından 1000 defa 

daha ihlas suresini oku, hemen odanın duvarları yarılıp içeriye bir nur 

doğar, 3 tane melek gelip selam verirler, sen de hemen hürmet ve tazim ile 

selamlarını alıp 'siz beni nasıl aziz kıldıysanız Allah ta sizi öyle aziz kılsın 

dersin. Sonra aranızda ahd edersiniz, meleklerin şartlarını kabul edersen ne 

ala, etmezsen emeklerin boşa gider. 
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Bu gelen melekelerin birinin adı abdullah birininki abdulvahid birininki 

abdussamed dir. Her ne zaman bir hacetin olsa ' 1 defa ihlas suresini 

okuyup, ya abdullah yanıma gel' dersin. Hemen yanında hazır olur, bu 3 

melek ne muradın varsa derhal reva ederler. 

 

 

Her bin defa okuduktan sonra bu dua 1 kere okunur 

 

ياحنان انت الذى وسعت كل شيئ رحمة وعلما اللهم انى اسئلك ان تسخر لى خدام هذه السورة 

 الشريفة بحق من قال ال اله اال هللا محمد رسول هللا

 

 

Türkçe okunuşu 

 

Ya hannanu entellezi vesi'te külle şey-in rahmeten ve ilmen allahümme inni 

es-elüke en tüsahhirali hüddame hazihissuretişşerifeti bi hakki men kale la 

ilahe illallah muhammedün rasulullah 

 

 

 

 

 

 

 

Daveti Sure-i İhlas (diğer) 
 

Ey aziz ey iki gözümün nuru ey derviş!  İhlası şerif her türlü işte kibriti 

ahmerdir, yeter ki sen davet etmeyi ve okuma şeklini bil. 

  

Bu mubarek sure-i şerifi okuma usulullerinden biride budur, 

Perşembe günü başlayıp her gün 1001 defa bu mubarek sure-i şerifi azimeti 

ile beraber okuyacaksın. Ve her gece kalkıp Allah rızası için 2 rekât namaz 

kılıp Tekrar 100 defa bu mubarek sure-i şerifi azimeti ile beraber 

okuyacaksın. Okumadan evvel ve okuduktan sonra 12 defa salavatı şerife 

okuyacaksın. Bu hal üzere taki bu ihlası şerifin müvekkeli olan melekler 

davete icabet edinceye kadar devam edersin. Elbette ve elbette davete 
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icabet ederler, hiç Şekk ve şüphe etmeyesin. Hakk tealanın izni ile Çok 

büyük faidelerini görürsün. Bu şekil okuma usulu Hace Muhammed El 

Mağribi hazretlerinden rivayet olunmuştur. Amma şartı budurki okuma 

esnasında asla kimse ile konuşmayacaksın. Halvet bir yerde okuyacaksın. 

 

 

İhlası şerifi okuma usulu böyledir 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم قل هو هللا احد اجب ياجبرائيل سامعا مطيعا بحق يابدح هللا الصمد اجب 

يل سامعا مطيعا بحق ياباسط  لم يلد ولم يولد اجب يااسرافيل سامعا مطيعا بحق ياهللا ولم يكن ياميكائ

   له كفوا احد اجب ياعزرائيل سامعا مطيعا بحق يارحمن برحمتك ياارحم الراحمين

 

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvallahu ehad ecib ya cebrail samian 

mutian bihakki ya budduh allahüssamed ecib ya mikail samian mutian 

bihakki ya basit lem yelid velem yuled ecib ya israfil samian mutian 

bihakki ya allah velem yekün lehü küfüven ehad ecib ya azrail samian 

mutian bihakki ya rahman birahmetike ya erhamerrahimin. 

 

 

 

 

Daveti Sure-i İhlas (diğer) 
 

Eğer bu mubarek sure-i celilin Müvekkeli olan meleklerle dost olmak 

istersen cumartesi günü sabah namazını halvet bir yerde kılıp ta öbür 

cumaya kadar o halvet yerde kalırsın. Bu arada riyazetli oruç tutarsın. Az 

yiyip hiç dünya kelamı etmezsin. Ve her gün gusül abdesti alıp daima 

tahareti kâmile üzere olursun. Ve her farz namaz ardından bu mubarek sure-

i celili 1000 defa okursun. Okuma işi bitince bu dua yıda 1 defa okursun. 

Fermanı ilahi ile biemrillahi teala perşembe günü geceleyin 3 melek gelir, 

yüzleri nur, kendileri nur, etraflarına nur saçarlar. Hemen yüzlerine 

bakmayıp gözlerini başka yere çevirirsin. Esselamün aleyke ya Abdullah, 

deyip selam verirler. Sende hürmet ve tazim ile ayağa kalkıp Ve aleyküm 
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selam verahmetullahi veberakatühü Deyip selamlarını alırsın. Ey iki 

gözümün nuru, Ey derviş ne söylerler ise hürmet ve çok tazim ederek cevap 

verip her ne şart koşarlar ise hemen kabul et. Bu işler dünyada bir kere olur. 

Hayatta iken sağlığın ve sıhatın yerinde iken 7 gün sabredip bu ameli yap. 

Dünya ve ahiret eline geçer. Hakk teala her neki yarattı ise cümlesi sana 

muti olur. Daha bunun şerhi çoktur, biz bu kadara ihtisar ettik, hakk teala 

başarı ihsan eyleye. 

 

 

1000 defanın sonunda 1 kere okunacak dua budur 

 

لك بميم الملك والملكوت والم اللطف وحاء الحلم والحكمة وقاف القدرة و واو الودود اللهم انى اسئ

والوالية و هاء الهداية ونون النمو والسكون وفاء الوفاء والصاد الصدق والجيم الجمال وحاء الحلم 

ذه وعين العلم وياء اليقضة واليقين ان تسخر لى اعوان الموكلين والخادمين باسماء الشريفة فى ه

السورة انك على كل شيئ قدير يا من اراد شيئا ام يقول له كن فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت كل 

 شيئ واليه ترجعون

 

 

Türkçe okunuşu 

 

Allahümme inni es-elüke bimimil mülki vel meleküti velamillutfi ve hail 

hilmi vel hikmeti ve kafil kudreti ve vavil vedüdi vel vilayeti ve hail 

hidayeti ve nununnümüvvi vessukuni ve fail vefai vessadissıdkı vel cimil 

cemali vehail hilmi ve aynil ilmi veyail yakazati vel yakini en tüsahhirali 

a'vanel müvekkeline vel hadimine bi esmaişşerifeti fi hazihissureti inneke 

ala külli şey-in kadir ya men erade şey-en en yekule lehü kün feyekün 

fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun 

 

 

 

 

Daveti Sure-i İhlas (diğer) 
 

Eğer ehli keramet olmak istersen, kalp gözünün açılmasını havada uçmak 

veya tayyi mekan gibi harikul ade işleri yapmayı murad edersen. Halvet bir 

yere girip haramlardan kaçınacaksın. 40 gün boyunca bu mubarek sure-i 
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ihlası her gün her 5 vakit namaz ardından 1000 defa okuyacaksın. 40 gün 

sonra cümle mahlûkat bütün cinler ve insanlar muti olurlar. Hakk tealanın 

emri ile Hiçbir şey sana zarar veremez. Ve hertürlü keramete erişirsin. Asla 

şekk ve şüphen olmasın. Amma şartı budurki: hiç yalan söylemeyeceksin. 

Ve asla namazlarını kazaya bırakmayacaksın. Vakit olunca hemen 

kılacaksın, hayvanat ve hayvanattan meydana gelen şeyler yemeyeceksin. 

40 gün böylece sabredip her namaz ardınca 1000 defa okusan böyle ehli 

keramet olursun. Zira bu sure-i şerif ismi azamdır. Okumadan evvel ve 

okuduktan sonra 12 defa salavatı şerife okuyacaksın. Ve her okumayı 1 

celsede okuyacaksın. (yani oturup yerinden kalkmadan 1000 defayı 

bitireceksin) 

 

Sure-i celili bu şekil üzere misk ve zağferanla yazıp hem taşırsın ve hem 

okursun. 

 

Yazılacak ve her namaz ardından 1000 kere okunacak şekil böyledir 

 

 

 

 

 

Türkçe okunuşu 

 

Kulhüvallahuehadallahüssamed lemyelid velemyuled velemyekünlehü 

küfüvenehad, ya zekiyyüttahiru min külli afetin bi kudsihi 

 

 

 

Rızık genişliği için 
 

Eğer rızkının genişlemesini hadsiz hesapsız zenginliğe mal ve mülke 

kavuşmak istersen. Bu ihlas suresini perşembe günü gusül abdesti alıp bir 
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halvet yere oturup 1 besmele ile 1 celsede (hiç yerinden kalkmadan) 1031 

defa oku. Ve her 100 de 1 defa Şu ayeti kerimeyi oku:  هللا لطيف بعباده يرزق من

 يشاء وهو القوي العزيز

 

Türkçe okunuşu 

 

Allahu latifün bi ibadihi yerzuku men yeşau, vehüvel kaviyyül aziz. 

 

Daha yerinden kalkmadan, hakk teala senin üzerine rahmeti ve bereketi ile 

tecelli eder. Sonsuz hazinelerinin kapısını açıp üzerine rahmetini saçar. Ey 

derviş! İhlas suresini bu şekil üzere okumak ismi azamdır. Kibriti ahmer dir. 

Rızık genişliği için değilde başka bir şey için okumak murad edersen, o 

zaman muradın ne ise ona uygun bir ayeti kerime bulup onu okursun. 

 

 

 

Daveti Sure-i Vakıa 
 

salı günü halvet bir yere girip riyazetli olarak oruç tut, her namaz ardından 

vakıa suresini 3 defa oku. Cuma günü sabah namazının ardından 100 defa 

oku, bitince 10 defa bu duayı oku 

 

   اللهم انى اسئلك ان تسخرلى خدام هذه السورة الشريفة يجيبوننى الى ما اريد انك فعال لما يريد

allahümme inni es-elüke en tüsahhirali huddame hazihissuretişşerifeti 

yucibuneni ila ma üridü inneke feaalün lima yurid 

 

o cuma günü hadim cuma namazından sonra beyaz elbiseli olarak karşına 

çıkar. Selam verip çok dünyalık mal verir. Amma bu müddet zarfında kimse 

ile konuşmayacaksın. Eğer hadim gelmezse ta öbür cumaya kadar bu hal 

üzere devam edersin, hiç şüphe etme ki, hadim mutlaka gelir. Ve Hiçbir 

gözün görmediği ve kulakların işitmediği kadar zengin olursun. 
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Havvası Yasini şerif 
 

Hazreti Ebu bekir r.a buyurduki bir kimse Sure-i yasini okusa, İz ca-ehel 

murselun a gelince ellerini açıp dua etse C.hakk tan ne dilese duası makbul 

olur. 

 

 

Bir kimse yasini şerifi bir tabağa yazıp nisan yağmuru suyu ile bozup 

suyunu içse o kişinin içine bin tane deva girer şifa girer, bin tane nur girer, 

bin tane bereket girer, bin tane hikmet girer, bin tane rahmet girer, bin tane 

hastalıktan kurtulur şifa bulur. 

 

Bir kimse yasini şerifi perşembe günü müşteri saatinde ve kamerin de nuru 

ziyadeli olduğu vakitte bir geyik derisine yazıp sağ pazusunda taşısa 

yaşlılığın zorluklarından emin olur. Vucudu kuvvetli ve zinde olur. 

 

Hazreti K.kerimin bütün sure-i celilleri kıyamet gününde müslümanlara 

şefa-at ederler, amma en çok şefa-at hakkı sure-i yasini şerife ve sure-i haşr 

a ve muavvezeteyn surelerine verilir. 

 

Hadisi şerifte efendimiz s.a.v hazretleri buyurduki: herkim cuma günü 

yasini şerif okusa, sabahladıklarında magfur olarak yani günahlarından 

arınmış olarak sabahlarlar. 

 

Hazreti hasan r.a efendimiz hazretlerinden rivayetle buyurduki: bir kimse 

cuma gecesi sure-i yasini şerif ve duhan suresini halis niyet ile okuyup 

Allahü tealaya tevbe etse, Hakk teala bütün günahlarını magfiret eder. 

 

Bir kimse Aç olsa susuz olsa borçlu olsa dünyevi ve uhrevi sıkıntısı olsa 3 

defa halis niyet ile yasini şerifi okusa Allahü teala bütün hacetlerine kafi 

gelir. Amma ihlas ve samimiyetle okumak lazımdır, asla şekk ve şüphe 

etmemek lazımdır. 

 

Bir kimsenin herhangi bir haceti olsa güzelce abdest alıp hiç konuşmadan 

tek oturmada 70 defa sure-i yasini şerifi okusa, 1.ci okuyuştan sonra hemen 

bu duayıda 7 defa okusa hertürlü hacetini Yasini şerife aşık olup ona 
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musahhar olan ve kıyamete kadar bu mubarek sure-i celili okuyanlara 

hizmet eden Allahü teala hazretlerinin izin verdiği kadar yardım eden 

Ervahı tayyibe yardıma koşar. 

 

Dua budur: 

ايتها الجماعة المسخرون المطيعون لهذه السورة المباركة بحق انبياء هللا واوليائه وبحق خلقه  اجيبوا

اجعلوا كلمتى سارية وقولى مسموعا مقبوال واكفوا مهماتى قريبا غير بعيدا وامدونى واعينونى فى 

 3العجل  3ا االمور كلها الكلية والجزئية بحق انه من سليمان وانه بسم هلل الرحمن الرحيم الواح

انه على ما يشاء قدير وباالجابة جدير 3السلعة   

 

Okunuşu: 

Ecibu eyyetühel cema-atül musahharunel muti-une li hazihissuretil 

mubareketi bihakki enbiya-illahi ve evliya-ihi ve bihakki halkihi ic-alu 

kelimati sariyetün ve kavli mesmu-an makbulen ve ikfu mühimmati 

kariben gayra ba-iden ve emidduni ve e-iynuni fil umuri küllihel külliyyeti 

vel cüz-iyyeti bihakki innehü min süleymane ve innehü 

bismillahirrahmanirrahim el vahan3 el-acel3 essa-ate3 innehü ala ma yeşa-

u kadir vebil icabeti cedir. 

 

Bir kimse yasini şerifi bir tabağa gül suyu ve zağferanla yazıp nisan 

yağmuru suyu ile bozup hergün aynı saatte içmeye devam etse artık 

duyduğu Hiçbir şeyi unutmaz, aklı ve fehmi çoğalır.  Ayrıca prostat 

hastalığınada şifa olur. 

 

Bir kimse sure-i yasini yazıp sağ kolunda taşısa kem gözlerden ve nazardan 

emin olur, vesveselerden ve vehimlerden emin olur. 

 

Bir kimse bir başkasının şerrinden korksa yasini şerifi okuyup sonra bu 

duayı okusa O zalimin şerrinden emin olur. 

Dua budur: 

 

الاله اال هو الحي القيوم بسم هللا الذى الاله اال هو ذوا الجالل  بسم هللا الرحمن الرحيم بسم هللا الذى

واالكرام بسم هللا الذى ال يضر مع اسمه شيئ فى االرض وال فى السماء وهو السميع العليم اللهم 

 انى اعوذبك من شر فالن بن فالن

 

Okunuşu: 
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Bismillahirrahmanirrahim bismillahillezi la ilahe illa hüvel hayyul kayyum 

bismillahillezi la ilahe illa hu zülcelali vel ikram bismillahillezi la yedurru 

ma-asmihi şey-ün fil ardi vela fissema-i vehüvessemi-ul alim, allahümme 

inni euzü bike min şerri fülan bin fülan. 

 

 

Kaza-i hacet için Selamun kavlen mirrabbirrahim ayeti kerimesi tek celsede 

1499 defa okunursa ne muradı varsa hâsıl olur. 

 

 

 Bir kimse düşmanlarının kötü sözlerinden ve kötü bakışlarından muzdarip 

olsa veya düşmanlarından bir zarar görse ve aynı zararı düşmanının başına 

musallat etmek dilese, yasini şerifin ' İnna cealna fi a'nakıhinm aglalen 

fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun ' ayeti kerimesinden ' La yubsirun ' a 

kadar olan ayeti kerimeleri cumartesi günü güneş doğarken bir bakır 

levhaya yazıp düşmanlarının evleri tarafına gömse, düşmanlarının başı 

beladan kurtulmaz. Amma tavsiyemiz düşmanı dahi olsa Allahü tealaya 

havale etmektir. Dervişe yakışan budur. 

 

Bir kimse ' Selamun kavlen mirrabbirrahim ' ayeti kerimesini bir arabi ayın 

ilk pazartesi günü bir cam tabağa veya buna benzer bir şeye 70 defa yazıp 

yağmur suyu ile bozup içse herne muradı varsa hâsıl olur, kalbi genişler, 

tasavvuf yolunda olanlara çok fayda eder. 

 

Evli olupta birbirleri ile dargın olan iki kişiyi barıştırmak ve aralarında 

muhabbet ve ülfet hâsıl etmek için, yasini şerifi bir beyaz kağıda misk 

zağferan ve gül suyu ile iyi bir saatte yazıp sonunada dargın olanların 

isimleri ve annelerinin isimlerini yazıp 7 defada kağıd üzerine yasini şerifi 

okuyup sonra '' توكلوا يا خدام هذه االسماء والسورة الشريفة بجلب وجذب قلب فالن بن فالن  

'' Tevekkelu ya hüddam hazihil esma-i vessuretişşerifeti bicelbi ve cezbi 

kalbe fülan bin fülan '' deyip katlayıp zevc veya zevce bu kağıdı yanında 

taşısa araları düzelir tekrar aralarında daimi muhabbet ve ülfet hâsıl olur. 

 

Cinli bir kimsezı halas etmek için: bir beyaz kağıt alıp bir avuçta temiz 

toprak alıp 3 defa yasini şerif o kağıda yazılır, 3 defada okunup hem 
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toprağa hemde kağıda üfürülür. Okuma işi bitince '  توكلوا يا خدام هذه السورة

 Tevekkelu ya huddam  الشريفة بخالص فالن بن فالنة بحقها عليكم وطاعتها لديكم

hazihissuretişşerifeti bihalasi fülan bin fülane bihakkiha aleyküm ve ta-

atiha ledeyküm '' sonra 7 defa '' اللهم انى اسئلك ياهللا ياسميع يارفيع يارب '' 

Allahümme inni es-elüke ya allahu ya semi-u ya refi-u ya rabbi '' sonra '' 

ن المنفس عن كل مسجون سبحان العالم بالكل سبحان الذى سبحان المفرج عن كل محزون سبحا

امره بين الكاف والنون سبحان الذى اذى ارد شيئ ان يقول له كن فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت 

 Sübhanel müferricü an külli mahzunin sübhanel  كل شيئ واليه ترجعون

müneffisü an külli mescunin sübhanel âlimi bil külli sübhanellezi emruhu 

beynel kâfi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule lehü kün 

feyekün fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. 

Diyip toprağı hiç ayak değmeyecek bir yere gömseler, cinlenmiş olan kişi 

çabucak iyi olur. Allahü tealanın izni ile. 

 

Hastalıklardan şifa bulmak için: yasini şerifi misk zağferan ve gül suyu ile 

bir cam tabağa yazıp yağmur suyu ile bozup sonra '' neveytüşşifa bi 

ayatillahil izam ve esmaihil kiram '' نويت الشفا بايات هللا العظام واسمائه الكرام '' 

diyip o sudan içse şifa bulur. Biiznillah. 

 

 

 

 

Daveti yasini şerif 
 

Allah rızası için 3 gün riyazetli oruç tut, her namaz ardından 3 kere yasini 

şerifi oku, amma yasin lafzını 70 defa tekrar et. Zalike takdirul azizil alim, 

ayetini 21 defa oku, selamun kavlen min rabbin rahim, ayetini 21 defa 

tekrar et. Sonra: eveleysellezi halakassemavati vel ardi bi kadirin ala en 

yahluka mislehüm bela vehüvel hallakul alim. Ayetine kadar oku, bu ayete 

gelince: Sahhirli huddame hazihil ahrufi vehiye (sin lamelif mim kaf vav 

lamelif mim nun rı ba rı ha ye mim) (okumaya başlamadan evvel dahi bu 

harfleri sağ elinin içine yazmış olacaksın.) sonra devamla şunu okursun: 

(uksimu aleyke ya hadimu hazihil ahrufi ve teşiru ileyha en takdiye haceti) 

 Deyip yasini şerifi kaldığın yerden okumaya devam edip bitirirsin. 

Yasini şerifi bu tertip üzere sadece 3 defa okursun. Ondan sonrada normal 

olarak 70 defa yasini şerifi okursun. 3 gün içinde veya gecesinde hadim 
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zuhur eder. Herne dilersen hemen yerine getirir. Ölünceye kadar hizmet 

eder. Amma bu hadimin eşkiyası vardır, olaki bir zararı dokunur, bunun için 

ayetel kürsiyi bir temiz kağıda misk ve zağferanla yazıp taşımalıdır.    

 

 

 

Yasini Şerifteki 7 mübinin 7 vefki 
 

Ey Derviş! Allah seni Bütün hayırlı işlerinde muvaffak kılsın. Ey sevgili 

dostum! Sana birde Yasini Şerifin İçindeki 7 mübinin 7 tane vefkini 

vereyimki, ehli havvas katında çok değerlidir. 

 

Vefkleri yazma şartı budur: 

Pazar günü güneş doğarken hemen sondoros ve anber buhurunu yakıp 

üzerine 7 defa 1.ci mübine kadar olan ayeti kerimeleri okuyup sonra 1.ci 

mübin vefkini yazarsın. Vefkin etrafınada besmeleden başlayayıp 1.ci 

mübine kadar olan ayeti kerimeleride yazarsın. Yazdıktan sonrada 

Katlayıp tahareti kâmile ile devamlı taşırsın. 

 

Diğer günlerdede aynı vakitte, vefkleri her zaman bu şekil üzere güneş 

doğarken yazarsın. 

 

2.ci gün Kâfur ve kebabe buhur edersin. Yine buhurun üstüne 2.ci mübine 

kadar olan ayeti kerimeleri 7 defa okuyup ondan sonra 2.ci mübinin vefkini 

yazarsın. 1.ci mübinin bittiği yerden başlayıp 2.ci mübine kadar olan ayeti 

kerimeleride vefkin etrafına yazarsın (yani vadrib lehüm meselen eshabel 

karyeti, itibaren başlayıp 2.ci mübine kadar olan ayetleri vefkin etrafına 

yazarsın). 

 

3.gün yine aynı vakitte (yani güneş doğarken) kendir ve kırmızı sandal 

buhurunu yakıp buhurun üzerine yine yasini şerifi baştan başlayıp 3. 

mübine kadar 7 defa okuyup üflersin. Ondan sonrada 3. mübin in vefkini 

çizip etrafına 2.mübinin bittiği yerden başlayıp 3.mübine kadar olan ayeti 

kerimeleri yazarsın. 
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4.cü gün cavi ve sünbülü hindi buhur edersin. Ve anlattığımız şekil üzere 

vefki yazıp ayeti kerimeleri de etrafına yazarsın. 

 

5.ci gün öd ve mastik buhur edersin. 

  

6.cı gün misk ve karanfil buhur edersin 

 

7.ci gün miatü saile ve ladin buhur edersin. 

 

Yasini şerifin 7 mübini, haftanın 7 gününe işaret eder. Gökyüzü de 7 kat 

olup üstünde yaşadığımız dünya da 7 katmerdir. Bil ki hakk teala hiç birini 

boş yaratmayıp hepsini mahlûkatla doldurmuştur. 

 

Eğer dilersen bu 7 mübinin vefkini yapıp cümle yer ve gök ehli katında 

yüksek mertebelere erişirsin. 

 

Hakk teala 7 göğün hazinelerini senin üstüne açar. Dünyada fakirlik 

görmessin. İnsanlar katında heybetli olursun. Hernereye varsan kimse sana 

asi olmaz. Ervahı tayyibenin ve melaikenin katında, insanlar ve cinler 

katında mahbub olursun. 

 

Eğer şartına uygun olarak yapıp taşısan hakk teala ervahı tayyibeyi 

insanları ve cinleri, melaikeyi kirami sana dost kılar. 

 

Yasini şerifin 7 mübininin 7 vefki şartlarına uygun olarak yazıp tazim ve 

hürmet ile üzerinde taşısan ve yasini şerifi haftanın 7 gününe taksim edip 

hergün 1 mübine kadar okumayı vird edinsen. Elbette ve elbette 2. ci hafta 

ervahı tayyibe ile senin aranda bir muhabbet peyda olur. Amma şartı budur 

ki 1 hafta riyazetli oruç tutacaksın. Ve hergün her farz namaz ardından 7 

defa yasini şerif okuyacaksın.   

 

Bu vefkler öyle büyük nimettirki: ehli havvasın çoğu bunu diğer 

insanlardan gizlemiştir. Çünkü bu 7 mübinde öyle sırlar vardırki hem 

hayırlı işler yaparsın. Hemde mevcudatı kahru perişan edip, âlemi, fesada 

uğratırsın. Yasini şerifteki havvas ve bu 7 mübinin, kâinata olan tesiri gücü 

ve kuvveti Hiçbir şeyde yoktur. Âlem bu yasini şerifteki sırlarla doludur. 
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Bundan dolayı âlemde hakk teala her neki yarattı ise cümlesi bu yasini 

şerife itaat ederler. Bir meclis te okunsa hiç şek ve şüphen olmasın ki 

ervahı tayyibe bölük bölük oraya akın ederler. Çok azim esrarı ilahi zuhur 

eder.         

 

 

Not 

 

vefkleri yazmak için o güne aid olan buhurların birini bulup diğer buhuru 

bulamazsan, o zaman sadece buhurlardan bir tanesini yakman yeterlidir. 

Yani yakılması gereken buhurlardan birini buhur etmek kâfidir. 

 

1.ci mübin vefki 

 

 
۸۴۴۴ ۸۴۸۴ ۸۸۹۴ ۸۴۸۴ ۸۴۸۴ ۸۴۸۸ 

۸۴۸۹ ۸۴۸۸ ۸۴۸۸ ۸۴۴۸ ۸۴۸۸ ۸۴۸۸ 

۸۴۴۴ ۸۴۸۸ ۸۴۸۸ ۸۴۸۴ ۸۴۸۴ ۸۴۴۴ 

۸۴۸۸ ۸۴۸۴ ۸۴۸۸ ۸۴۸۴ ۸۴۴۴ ۸۴۸۹ 

۸۴۸۸ ۸۴۴۸ ۸۴۸۴ ۸۴۸۴ ۸۴۴۴ ۸۴۸۸ 

۸۴۸۴ ۸۴۸۴ ۸۴۴۴ ۸۴۴۹ ۸۸۹۹ ۸۴۸۴ 

 

 

 

Vefkin etrafına besmeleden başlayıp yasini şerifin ilk mübini ne kadar 

yazılacak. 

 

 

2.ci mübin vefki 
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۴۸۴۸ ۴۸۴۴ ۴۸۴۸ ۴۸۸۴ ۴۸۴۴ ۴۸۸۴ ۴۸۴۴ ۴۸۴۴ ۴۸۸۴ 

۴۸۸۸ ۴۸۴۸ ۴۸۴۸ ۴۸۸۸ ۴۸۸۴ ۴۸۴۸ ۴۸۸۴ ۴۸۸۹ ۴۸۹۸ 

۴۸۴۴ ۴۸۴۸ ۴۸۸۴ ۴۸۴۸ ۴۸۹۴ ۴۸۴۴ ۴۴۴۸ ۴۸۴۹ ۴۸۸۸ 

۴۸۴۸ ۴۸۹۹ ۴۸۴۸ ۴۸۴۹ ۴۸۸۸ ۴۸۸۸ ۴۸۴۹ ۴۸۸۴ ۴۸۸۸   

۴۸۸۴ ۴۸۴۴ ۴۸۴۴ ۴۸۴۴ ۴۸۴۴ ۴۸۹۴ ۴۸۸۴ ۴۸۴۴ ۴۸۴۴ 

۴۸۴۴ ۴۴۸۴ ۴۴۴۸ ۴۸۴۸ ۴۸۸۸ ۴۸۹۸ ۴۸۸۸ ۴۸۴۴ ۴۸۴۴ 

۴۸۴۸ ۴۸۸۴ ۴۸۴۴ ۴۸۹۴ ۴۸۴۹ ۴۸۴۸ ۴۸۸۴ ۴۸۸۸ ۴۸۴۴ 

۴۸۴۸ ۴۸۴۴ ۴۸۸۴ ۴۸۹۸ ۴۸۸۹ ۴۸۸۸ ۴۸۴۹ ۴۸۸۸ ۴۸۴۸ 

۴۸۴۴ ۴۸۴۴ ۴۸۸۸ ۴۸۸۴ ۴۸۴۴ ۴۸۸۴ ۴۸۸۸ ۴۸۹۴ ۴۸۸۸ 

 

 

 

Vefkin etrafına birinci mübinin bittigi yerden başlayıp 2.ci mübine kadar 

yazılacak. Diğer her vefkin etrafınada sırası ile mübin ayetlerini yazarsın. 

 

3.cü mübin vefki 

 

 

 

 

 

 
۸۸۸۴ ۸۸۴۴ ۸۸۸۸ ۸۸۴۴ ۸۸۴۴ 

۸۸۴۸ ۸۸۴۸ ۸۸۸۴ ۸۸۴۴ ۸۸۸۴ 

۸۸۴۸ ۸۸۸۴ ۸۸۴۸ ۸۸۴۴ ۸۸۸۸ 

۸۸۴۹ ۸۸۸۴ ۸۸۴۸ ۸۸۸۸ ۸۸۴۸ 

۸۸۸۸ ۸۸۴۴ ۸۸۴۴ ۸۸۸۹ ۸۸۴۸ 

 

 

4.cü mübin vefki 
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۸۸۸۸ ۴۹۹۴ ۸۸۴۹ ۸۸۴۴ ۴۹۴۴ ۴۹۴۹ ۸۸۸۸ ۸۸۴۴ 

۴۹۴۴ ۴۹۴۴ ۸۸۸۴ ۸۸۸۴ ۴۹۹۴ ۸۸۸۸ ۸۸۴۴ ۸۸۸۴ 

۸۸۴۸ ۸۸۸۴ ۸۸۸۸ ۸۸۸۴ ۸۸۸۸ ۸۸۸۴ ۴۹۴۴ ۴۹۴۹ 

۸۸۸۴ ۸۸۸۴ ۴۹۴۴ ۴۹۹۸ ۸۸۴۴ ۸۸۴۸ ۸۸۸۸ ۴۹۹۸ 

۸۸۸۴ ۸۸۸۴ ۴۹۴۸ ۸۹۴۴ ۸۸۴۸ ۸۸۸۸ ۴۹۹۴ ۸۸۸۸ 

۸۸۸۸ ۸۸۴۸ ۸۸۸۴ ۴۹۹۸ ۸۸۸۴ ۸۸۴۸ ۴۹۴۸ ۴۹۹۸ 

۴۹۴۸ ۴۹۹۴ ۸۸۸۸ ۸۸۸۹ ۸۸۴۹ ۸۸۸۹ ۸۸۴۴ ۸۸۸۹ 

۴۹۹۹ ۸۸۸۴ ۸۸۴۴ ۸۸۸۸ ۴۹۴۴ ۴۹۴۸ ۸۸۸۴ ۸۸۸۸ 

 

 

5.ci mübin vefki 

 

 
۸۸۴۸ ۸۸۴۴ ۸۸۴۴ ۸۸۴۸ 

۸۸۴۸ ۸۸۴۴ ۸۸۴۴ ۸۸۴۴ 

۸۸۴۴ ۸۸۴۸ ۸۸۴۹ ۸۸۴۸ 

۸۸۴۴ ۸۸۴۸ ۸۸۴۸ ۸۸۴۸ 

 

 

 

 

 

 

6.cı mübin vefki 
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۴۴۸۴ ۴۴۴۴ ۸۴۸۴ ۴۴۸۹ ۴۴۴۸ ۴۴۸۸ ۴۴۴۴ 

۴۴۴۴ ۴۴۸۸ ۴۴۴۸ ۴۴۸۴ ۴۴۴۸ ۴۴۴۸ ۴۴۸۸ 

۴۴۴۴ ۴۴۸۴ ۴۴۸۴ ۴۴۴۹ ۴۴۸۹ ۴۴۴۸ ۴۴۸۸ 

۴۴۸۸ ۴۴۴۴ ۴۴۸۸ ۴۴۴۸ ۴۴۸۹ ۴۴۴۴ ۴۴۴۸ 

۴۴۴۸ ۴۴۸۴ ۴۴۴۴ ۴۴۸۴ ۴۴۴۴ ۴۴۴۹ ۴۴۴۸ 

۴۴۴۸ ۴۴۸۸ ۴۴۴۴ ۴۴۸۴ ۴۴۴۸ ۴۴۴۴ ۴۴۸۸ 

۴۴۸۴ ۴۴۴۴ ۴۴۸۴ ۴۴۴۸ ۴۴۸۸ ۴۴۴۴ ۴۴۴۴ 

 

 

7.ci mübin vefki 

 

 
۴۴۴۸ ۴۴۴۴ ۴۴۴۸ 

۴۴۴۴ ۴۴۴۸ ۴۴۴۸ 

۴۴۴۹ ۴۴۴۴ ۴۴۴۴ 

 

 

8. vefk, bu vefk sure-i yasinin 7.ci  mübin den sonra geri kalan ayetlerine 

aiddir. Bunuda 7.ci vefkle beraber aynı saatte yazıp taşımalıdır. 

 

 

 

 
۴۸۹۸ ۴۸۴۸ ۴۸۴۸ ۴۴۴۹ ۴۴۴۸ ۴۴۸۴ 

۴۸۹۴ ۴۸۴۴ ۴۴۸۴ ۴۸۹۸ ۴۴۴۸ ۴۴۸۴ 

۴۴۸۴ ۴۴۸۹ ۴۴۴۴ ۴۸۴۴ ۴۸۹۴ ۴۸۹۹ 

۴۸۴۴ ۴۴۸۸ ۴۸۹۸ ۴۴۸۴ ۴۴۸۸ ۴۴۴۴ 

۴۴۴۴ ۴۸۹۴ ۴۴۴۴ ۴۸۹۸ ۴۴۸۸ ۴۸۴۸ 

۴۴۸۸ ۴۴۴۴ ۴۸۹۴ ۴۴۸۸ ۴۸۴۴ ۴۸۹۸ 
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Sure-i yasini şerifin vefki 
 

Ey kıymetli dostum Allah seni iki cihanda aziz kılsın. Üzerine hayır 

kapılarını açıp, Rahmet hazinelerinden Bol bol rahmetler yağdırsın.   

 

Şimdi sana birde sure-i yasini şerifin vefkini verelimki belki bununlada 

amel etmeyi murad edersin. Bu kıymetli vefkin sırrı ve kuvveti çok fazladır. 

Şartlarına riayet ederek yazıp taşırsan, hakk teala senin üzerine rahmet 

kapılarını açar. İki cihanda zulmetten ve gafletten kurtulursun. Hakk 

tealanın eminin de olursun. İlahi ferman ile insanlar ve diğer mahlûkat 

yanında hürmetli olursun. Dünyada ve ahirette aziz olursun. Bu vefki şerifi 

ben de yazıp hürmet ve tazim ile taşıdım ve hemen azim faidelerini gördüm. 

 

Bunun şartı budurki: pazar günü halvet bir yere gireceksin, orda kimse seni 

görmeyecek. O halvet yerde 1 gün (yani pazar günü) riyazetli oruç 

tutacaksın. Pazar gününün şems saatinde (güneş doğduktan 8 saat sonra) 

anber veya sondoros buhur edeceksin, hemen yasini şerifi 41 defa yerinden 

hiç kalkmadan okuyup buhurun üstüne ve vefki yazacağın kağıdın üzerine 

üfürecekcin. Sonra yasini şerifin vefkini kağıda yazıp vefkin etrafınada 

besmeleden başlayıp bütün yasini şerifi yazacaksın. Okuma ve yazma 

işinin şems saatinde hepsinin bitmesi mecburi değildir. Önemli olan şems 

saatinde başlamaktır.  Okuma ve yazma işi bir celsede olacak. Eğer işin 

bitmeden yerinden kalkarsan amelin batıl olur. Bir kimse seni görürse 

amelin batıl olur. Dünya kelamı konuşursan amelin yine batıl olur. 

 

Yazma ve okuma işi bittikten sonra hemen halvetten çıkmayıp akşamı da 

orda geçirirsin. Ertesi gün yani pazartesi günü sabah namazını kılıp ondan 

sonra halvetten çıkarsın. Hakk teala nın rahmeti bereketi ve sonsuz 

ihsanının tecellisini hemen görürsün. 

 

 

Yasini şerifin vefki budur 
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۴۴۸۴۴ ۴۴۸۹۹ ۴۴۸۸۹ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۴۴ 

۴۴۸۸۴ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۹۴ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۴۹ 

۴۴۸۴۴ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۹۴ ۴۴۸۹۴ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۴۹ ۴۴۸۴۴ 

۴۴۸۴۹ ۴۴۸۴۴ ۴۴۴۴۴ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۴۸  ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۹۴ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۸۴ 

۴۴۸۴۴ ۴۴۸۴۹ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۹۸ ۴۴۸۸۸ 

۴۴۸۴۸ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۸۸   ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۸۸ 

۴۴۸۸۴ ۴۴۸۹۴ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۴۸ 

۴۴۸۸۴ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۹۸ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۸۹ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۴۴ 

۴۴۸۴۴ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۴۹ ۴۴۸۸۸ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۴۸ ۴۴۸۸۹ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۴۴ 

۴۴۸۴۴ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۹۸ ۴۴۸۴۴ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۴۹ ۴۴۸۸۴ ۴۴۸۸۴ 

 

 

 

 

Esrarı sure-i yasin-i mağribi 
 

Havvas ilminin büyükleri ve bu yolun şeyhi olan zatlar yasini şerifi bu 

minval üzere okumayı vird edinmişlerdir. Her ne türlü hacet için olursa 

olsun günde 1 defa ya da 3 defa ya da 5 defa okusalar bütün hacetleri reva 

olur, her türlü dilekler yerine gelir. Her namaz ardından 1 defa okusalar 

gece rüyasında ruhaniler alıp manevi âlemde seyahat ettirirler. Gözlerin 

görmediği kulakların işitmediği yerleri gösterip seninle dost olurlar. İnayeti 

ilahi ile hergün hayırlı bir haber alırsın. Kötülükler def olup, her taraftan 

hayırlar celb olur. Düşmanların hepsi kati surette dost olurlar. Kimse senin 

hakkında kötü söz söyleyemeyip bütün insanlar katında sevgili olursun. 

Dünya da ve ahirette hak tealanın keremi ile zengin olursun. 

 

Eğer bu sure-i şerifeyi ile bütün mahlûkatı kendine musahhar kılmayı 

dilersen, güzelce bir gusül abdesti al, riyazetli olarak Çarşamba Perşembe 

Cuma günleri oruç tut ve her gece insanlar yattıktan sonra 2 rekât nafile 

namaz kılıp ardından 3 kere mubarek yasin suresini bu tertip üzere okuyup 

yatarsın. Bütün mahlûkat fermanı ilahi ile sana musahhar olurlar. 
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Her gün 1 defa okumayı adet edinsen, gece rüyasında ruhaniler gelip gayb 

âlemine götürüp, âlemleri dolaştırılar. 

 

Bu yasini şerifi bu minval üzere bir evde okusalar, o evde ne kadar cin ve 

şerli varlık varsa hepsi kaçıp giderler. 

 

Eğer ervahı tayyibeyi davet etmeyi dilersen, Çarşamba gününden 

başlayarak riyazetli oruç tut, sabah öğle ve yatsı namazından sonra 3 er 

defa yasin suresini bu minval üzere oku, 3 gün dolduktan sonra 4.cü 

günden itibaren 7 gün doluncaya kadar her gün 12 defa okursun. 7. ci gün 

matlubun hâsıl olup hakk tealanın fermanı ile ervah divan durup her ne 

türlü hacetin varsa reva ederler. Sana musahhar olurlar. Amma bunun şartı 

budur ki 7.ci günden sonra dahi her gün 1 defa okumak lazımdır. 

 

 

 

Sure-i yasin-i mağribi budur 
 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى جميع األنبياء واألولياء 

انى اسئلك واعوذ بك ال اله اال انت وحدك والمرسلين وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم اللهم 

ال شريك لك يا هللا انت الملك الحق المبين يا هللا انت هللا الثابت الوجود يا هللا انت هللا المعروف 

المعبود يا هللا انت هللا الظاهر الباطن الحق يا هللا انت هللا نور السموات واالرض يا هللا انت هللا نور 

 انت هللا الواحد األحد يا هللا انت هللا العزيز الجبار يا هللا انت هللا الواحد الصمد الدنيا واالخرة يا هللا

يا هللا انت هللا المعروف بال عرفان يا هللا انت هللا التام الكامل يا هللا انت هللا الغالب الحسن والجمال 

ب يا هللا انت هللا الذى لم يلد ولم يا هللا انت هللا الظاهر فر كل وقت يا هللا انت هللا البريئ من كل عي

يولد ولم يكن له كفوا احد كذالك هللا ربى يا هللا انت هللا الذى ال ضد لك وال ند لك وال شبيه لك يا هللا 

انت هللا الذى ليس كمثله شيئ وال شريك يا هللا انت هللا نور السموات واالرض  سبحان هللا الواحد 

الذى رفع السموات بغير عمد سبحان هللا الذى لم يتخذ صاحبة وال  األحد سبحان هللا الفرد الصمد

ولدا ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذالك هللا ربى ليس كمثله شيئ فى السموات واالرض وهو 

د يا السميع العليم يا هللا انت هللا يا هللا انت هللا يا هللا انت هللا الدائم بال وفق يا هللا انت هللا المقيم بال اح

هللا انت هللا الحي الذى ال يموت يا هللا انت هللا الجليل بال بداية يا هللا انت هللا الباقى المعبود يا هللا 

انت هللا الكريم المتعال يا هللا انت هللا ذو الجالل واالكرام يا هللا انت هللا القريب المجيب اللهم بحق 

يى حاجتى وبلغنى لما هو مقصودى ومرادى هذه السورة الشريفة و بحق مذ هذ الدعاء ان تقض

وسهل علي كل عسير وافتح لى ابواب لطفك علي وارزقنى رزقا واسعا حالال طيبا وكن لى عونا 

ومعينا وحافظا وناصرا وامينا يا رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد واله اجمعين وسلم 
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ن الرحيم يس يس يس يس يس يس يس تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين بسم هللا الرحم

والقرأن الحكيم يا شمسائيل انك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا رحمائيل تنزيل العزيز الرحيم 

يا دردائيل لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون يا لومائيل لقد حق القول على اكثرهم فهم ال 

فهي الى األذقان فهم مقمحون يا ميكائيل وجعلنا من يؤمنون يا جبرائيل انا جعلنا فى اعناقهم اغالال 

بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم ال يبصرون يا اسرافيل وسواء عليهم ءانذرتهم ام لم 

تنذرهم ال يؤمنون يا اشمائيل انما تنذر من التبع الذكر وخشي الرحمن با لغيب بشره بمغفرة واجر 

الموتى ونكتب ما قدمو واثارهم وكل شيئ احصيناه فى امام مبين  كريم يا رخمائيل انا نحن نحي

سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مشحون سبحان الميسر لكل مديون سبحان 

المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان من جعل خزائنه بقدرته بين الكاف والنون 

ه كن فيكون سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون سبحان الذى اذا اراد شيئا ان يقول ل

ِس َوُضَحاهَا فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيئ واليه ترجعون بسم هللا الرحمن الرحيم )  َوالشهمأ

َماِء َوَما بَنَاهَا  َشاهَا  َوالسه هَا  َواللهيأِل إَِذا يَغأ ِض َوَما طََحاهَا   َوالأقََمِر إَِذا تاََلهَا  َوالنههَاِر إَِذا َجاله َرأ َواألأ

اهَا  َكذه  اهَا َوقَدأ َخاَب َمنأ َدسه اهَا فَأَلأهََمهَا فُُجوَرهَا َوتَقأَواهَا  قَدأ أَفألََح َمنأ َزكه بَتأ ثَُموُد َونَفأٍس َوَما َسوه

 ِ ِ نَاقَةَ هللاه قَاهَا  فَقَاَل لَهُمأ َرُسوُل هللاه َواهَا  إِِذ انأبََعَث أَشأ َدَم َعلَيأِهمأ َربُّهُمأ  بَِطغأ بُوهُ فََعقَُروهَا فََدمأ َوُسقأيَاهَا  فََكذه

اهَا  َواَل يََخاُف ُعقأبَاهَا   sems suresi 3 defa okunacakبَِذنأبِِهمأ فََسوه

يا اهمائيل اقسمت عليكم بحول هللا وقوته وعونه وعزمت عليكم واقسمت عليكم يا معاشر االرواح 

ه بعز عز هللا وبنور وجه هللا وبجالل جالل هللا وبحرمة اسماء هللا وبحق بسم الروحانيه واالرضي

هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين يا حي يا قيوم يا شافى يا كافى يا هادى يا لطيف يا باقى 

اجب يا روقيائيل انت وخدامك من الروحانية واالرضية وانت يا مذهب كن لى سامعا مطيعا بحرمة 

م هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وبحق الحي القيوم وبحق الملك الغالب عليكم امره بس

ابجد وبحرمة الطرطائيل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا واقسمت عليكم با 

لبسطع وسائيل يا كظفر تخائيل يا لطيف رسبائيل اقض حاجتى وبحق سيدك كجع طفجيوش اال ما 

بتم واطعتم وتوكلتم على قضاء حاجتى وافعلوا يا خدام هذه األسماء واسرعوا واوكلهم عليه اج

بطرفة العين العجل العجل بحرمة يس يس يس والقران الحكيم وبحق دعاء مبين يا قومنا اجيبوا 

داعي هللا وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عزاب اليم اللهم انى اسئلك بحق يس يس يس 

والقران الحكيم يا باعث المرسلين ويا هادي من كل شيئ الى صراط مستقيم يا مهلك الظالمين 

ومبتلي العاشقين يا سبوح يا قدوس ربنا ورب المالئكة والروح ويا من بيده كل لسان يا خالق 

يس االرواح كلها يا من يسبح لك فى اليل والنهار ورحمة هللا وبركاته عليكم يا مطيعات بحق سورة 

يس يس ان تفعلوا مرادى ومقصودى بحق هذه األسماء األسرار وبحق االسم األعظم للطهطيل 

وبحق األسماء الحسنى اسئلك ان تقضي حاجتى وتستجب دعوتى وتوصلنى الى مرادى وتدفع عنى 

شر جميع عبادك برحمتك يا ارحم الراحمين واضرب لهم مثال اصحاب القرية اذ جائها المرسلون 

يل اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون يا عزرائيل قالوا ما يا راقائ

انتم اال بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيئ ان انتم اال تكذبون يا هوزائيل قالوا ربنا يعلم انا اليكم 

المنفس عن كل سبحان المفرج عن كل محزون سبحان لمرسلون وما علينا اال البالغ المبين 

مشحون سبحان الميسر لكل مديون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان 

من جعل خزائنه بقدرته بين الكاف والنون سبحان الذى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحانه 
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ن بسم هللا سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيئ واليه ترجعو

الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون ال اعبد ما تعبدون وال انتم عابدون ما اعبد وال انا عابد ما 

يا   kafirun suresi 7 defa okunacakعبدتم وال انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين 

عشر االرواح حورائيل اقسمت عليكم بحول هللا وقوته وعونه عزمت عليكم واقسمت عليكم يا م

الروحانية واالرضية بعز عز هللا وبنور وجه هللا وبجالل جالل هللا وبحق اسماء هللا وبحق الرحمن 

الرحيم يا سريع يا قريب يا رؤف يا عطوف يا جليل يا جبار يا جواد يا جاعل اجب يا جبرائيل انت 

الرحمن الرحيم وبحق و خدامك من الروحانية واالرضية وانت يا مره كن لى سامعا مطيعا بحق 

السريع القريب المعبود المستعان وبحق الملك الغالب عليكم امره هوذ وقدمنا الى ما عملوا من عمل 

فجعلناه هباء منثورا واقسمت عليكم يا مجعف قفخائيل يا يهعفحائيل يا بهيعضحائيل باخع نهطائيل 

نى بالسمع والطاعة اقض حاجتى بحق سيدك بدع حفطوش يدع منطيطيوش مضطيوش ان تجيبو

وتحضرون العجل العجل ان تتوكلون على قضاء حاجتى وخوايجى تفعلوا يا خدامين هذه األسماء 

واوكلكم عليه بطرفة العين العجل العجل بحق يس يس يس والقران الحكيم وبحق دعاء مبين يا 

للهم انى اسئلك بحق قومنا اجيبوا داعي هللا وامنوا به يغفرلكم من ذنوبكم ويجركم من عزاب اليم ا

يا باعث المرسلين ويا هادي من كل شيئ الى صراط مستقيم يا مهلك يس يس يس والقران الحكيم  

الظالمين ومبتلي العاشقين يا سبوح يا قدوس ربنا ورب المالئكة والروح ويا من بيده كل لسان يا 

اته عليكم يا مطيعات بحق خالق االرواح كلها يا من يسبح لك فى اليل والنهار ورحمة هللا وبرك

 سورة يس يس يس ان تفعلوا مرادى ومقصودى بحق هذه األسماء األسرار وبحق االسم األعظم

وبحق األسماء الحسنى اسئلك ان تقضي حاجتى وتستجب دعوتى وتوصلنى الى مرادى مهطهطيل 

م تنتهوا لنرجمنكم وتدفع عنى شر جميع عبادك برحمتك يا ارحم الراحمين قالوا انا تطيرنابكم لئن ل

وليمسنكم منا عزاب اليم يا حجاجائيل قالوا طائركم معكم ءان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون يا 

همرائيل وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعو المرسلين اتبعوا من ال يسئلكم اجرا 

عينائيل ءاتخذ من دونه الهة وهم مهتدون يا اهمائيل وما لي ال اعبد الذى فطرنى واليه ترجعون يا 

ان يردن الرحمن بضر ال تغن عنى شفاعتهم شيئا وال ينقذون يا اعمائيل انى اذا لفى ضالل مبين 

سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مشحون سبحان الميسر لكل مديون سبحان 

رته بين الكاف والنون المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان من جعل خزائنه بقد

سبحان الذى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون 

فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيئ واليه ترجعون بسم هللا الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل 

سمت عليكم بحول هللا اق kevser suresi 12 defa okunacakلربك وانحر ان شانئك هو األبتر 

وقوته وعونه عزمت عليكم واقسمت عليكم يا معشر االرواح الروحانية واالرضية بعز عز هللا 

وبنور وجه هللا وبجالل جالل هللا وبحق اسماء هللا وبحق مالك يوم الدين ياقاهر يا عزيز اجب يا 

نا سامعا مطيعا بحق شمسائيل انت وخدامك من الروحانية واالرضية وانت يا احمر كن لى معي

مالك يوم الدين وبحق القاهر العزيز وبحق الملك الغالب عليكم امره كلمن وبحق شوغال األحمر 

فاذا كان وعد ربى جعله دكا وكان وعد ربى حقا اقسمت عليكم كبغ قفكفائيل كبغ فقلنائيل وبحرمة 

ا خدامين هذه األسماء سيدك كامح طلحيوش كاع ضكجيوش ان تتوكلوا على قضاء حوايجى افعلوا ي

اسرعوا واوكلكم عليه بطرفة العين العجل العجل بحرمة يس يس يس والقران الحكيم وبحق دعاء 

مبين يا قومنا اجيبوا داعي هللا وامنوا به يغفرلكم من ذنوبكم ويجركم من عزاب اليم اللهم انى اسئلك 
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يا كل شيئ الى صراط مستقيم  بحق يس يس يس والقران الحكيم يا باعث المرسلين ويا هادى من

مهلك الظالمين ومبتلي العاشقين يا سبوح يا قدوس ربنا ورب المالئكة والروح ويا من بيده كل 

لسان يا خالق االرواح كلها يا من يسبح لك فى اليل والنهار ورحمة هللا وبركاته عليكم يا مطيعات 

سماء األسرار وبحق االسم بحق سورة يس يس يس ان تفعلوا مرادى ومقصودى بحق هذه األ

األعظم قهطهطيل وبحق األسماء الحسنى اسئلك ان تقضي حاجتى وتستجب دعوتى وتوصلنى الى 

مرادى وتدفع عنى شر جميع عبادك برحمتك يا ارحم الراحمين انى امنت بربكم فاسمعون 

كرمين اللهم ياهوالئيل قيل ادخل الجنة قال ياليت قومى يعلمون بما غفرلى ربى وجعلنى من الم

اكرمنى قضاء حوايجى اللهم اكرمنى قضاء حوايجى اللهم اكرمنى قضاء حوايجى يا دردائيل وما 

انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين يا فرطائيل ان كانت اال صيحة واحدة 

به يستهزؤن يا كاكائيل  فاذاهم خامدون يا فوطائيل يا حسرة على العباد مايأتيهم من رسول اال كانوا

الم يرو كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم ال يرجعون يا تنكائيل وان كل لما جميع لدينا 

محضرون يا شكافيل واية لهم األرض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون يا لهوائيل 

كلوا من ثمره وما عملته ايديهم افال وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأ

يشكرون يا حرقائيل سبحان الذى خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن انفسهم ومما ال يعلمون 

يا ميكائيل واية لهم اليل نسلخ منه النهار فاذاهم مظلمون يا قمطرائيل والشمس تجرى لمستقر لها 

حي األموات يا دافع البليات يا قاضي الحاجات يا ذالك تقدير العزيز العليم يا مظهر الحيات يا م

ميسر المرادات يا مجيب الدعوات اجب دعواتنا وادفع بلياتنا وانصر على جنود االسالم يا هللا يا هللا 

يا هللا يا رب يا رب يا رب وصلى هللا على سيدنا محمد واله اجمعين يا عرطاطائيل والقمر قدرناه 

قديم يا عمائيل ال الشمس ينبغى لها ان تدرك القمر وال اليل سابق منازل حتى عادك العرجون ال

النهار وكل فى فلك يسبحون يا جبرائيل واية لهم انا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون يا خرطائيل 

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يا كاكائيل وان نشأ نغرقهم فال صريخ لهم والهم ينقذون اال رحمة 

حين يا لوطائيل واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون يا لومائيل  منا ومتاعا الى

وما تأتيهم من اية من ايات ربهم اال كانوا عنها معرضين يا همرائيل واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم 

سبحان مبين  هللا قال الذين كفرو للذين امنوا انطعم من لو يشاء هللا اطعمه ان انتم اال فى ضالل

المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مشحون سبحان الميسر لكل مديون سبحان 

المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان من جعل خزائنه بقدرته بين الكاف والنون 

سبحان الذى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون 

و التين والزيتون  وطور سنين ان الذى بيده ملكوت كل شيئ واليه ترجعون بسم هللا الرحمن فسبح

فََل َسافِلِيَن إاِله  نَاهُ أَسأ َسِن تَقأِويٍم  ثُمه َرَددأ نَساَن فِي أَحأ ِ َِمين  لَقَدأ َخلَقأنَا اإلأ  الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا َوهََذا الأبَلَِد األأ

الَِحاِت فَلَ  َكِم الأَحاِكِميَن اقسمت عليكم الصه ُ بِأَحأ يِن أَلَيأَس هللاه ُد بِالد  بَُك بَعأ نُوٍن  فََما يَُكذ  ٌر َغيأُر َممأ هُمأ أَجأ

بحول هللا وقوته وعونه عزمت عليكم واقسمت عليكم يا معاشر االرواح الروحانية بعز عز هللا 

وبحق اياك نعبد واياك نستعين يا مقلب القلوب وبنور وجه هللا وبجالل جالل هللا وبحرمة اسماء هللا 

واألبصار يا ميكائيل انت وخدامك من الروحانية واالرضية وانت يا برقان كن لى معينا سامعا 

مطيعا بحق اياك نعبد واياك نستعين وبحق مقلب القلوب واألبصار وبحق الملك الغالب عليكم امره 

 سيبطله ان هللا ال يصلح عمل المفسدين واقسمت سعفص وبحق قال موسى ما جئتم به السحر ان هللا

عليكم يا مسيدع يزائيل يا سحغطيطائيل ويا سجغجمذيوش وبحرمة سيدك سجع وهجيوش سبح 
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وذيحيوش ذمحيوش ان تتوكلوا على قضاء خوايجى افعلوا يا خدامين هذه األسماء فوكلتم عليه 

ان الحكيم وبحق دعاء مبين ويا قومنا بطرفة العين العجل العجل بحرمة سورة يس يس يس والقر

اجيبوا داعي هللا وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عزاب اليم اللهم انى اسئلك بحق سورة 

يس يس يس والقران الحكيم يا باعث المرسلين ويا هادي من كل شيئ الى صراط مستقيم يا مهلك 

ورب المالئكة والروح يا من بيده كل لسان يا الظالمين ومبتلى العاشقين يا سبوح يا قدوس ربنا 

خالق األرواح كلها يا من يسبح لك فى اليل والنهار ورحمة هللا وبركاته يا مطيعات بحق سورة يس 

يس يس ان تفعلوا مرادى ومقصودى بحق هذه االسم األعظم فهطهطيل وبحق االسماء الحسنى 

لى مرادى وتدفع عنى شر جميع عبادك اسئلك ان تقضي حاجتى وتستجيب لى دعوتى وتوصلنى ا

برحمتك يا ارحم الراحمين ويقلون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين يا اسرافيل ما ينظرون اال 

صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يا ميكائيل فال يستطيعون توصية وال الى اهلهم يرجعون ونفخ 

قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا  فى الصور فاذاهم من األجداث الى ربهم ينسلون يا موطائيل

ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يا همائيل ان كانت اال صيحة واحدة فاذاهم جميع لدينا 

محضرون يا رفطمائيل فاليوم ال تظلم نفس شيئا وال تجزون اال ما كنتم تعملون يا رهمائيل ان 

جهم فى ظالل على االرائك متكؤن يا اصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون يا دردائيل هم و ازوا

عينائيل لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سالم قوال من رب الرحيم بسم هللا الرحمن الرحيم إَِذا َجآَء 

تَغأ  ِد َرب َك َواسأ ِ أَفأَوجاً  فََسب حأ بَِحمأ ُخلُوَن فِى ِديِن هللاه ِ َوالأفَتأُح  َوَرأَيأَت النهاَس يَدأ ُر هللاه هُ إِنههُ َكاَن تَِوبَا يا فِرأ نَصأ

شمسائيل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتح ال اله اال هللا الملك الحق المبين محمد 

رسول هللا صادق الوعد األمين وال حول وال قوة اال با هلل العلي العظيم يا الهى يا صمدى من عندك 

ياك نعبد واياك نستعين اغثنى على كل حال بقوتك مددى وعليك معتمدى يا ناصر يا معين بحق ا

وقدرتك يا رحمن يا رحيم وامتازو اليوم ايها المجرمون يا ارهمائيل الم اعهد اليكم يا بنى ادم ان ال 

سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مشحون تعبد الشيطان انه لكم عدو مبين 

لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان من جعل سبحان الميسر لكل مديون سبحان المخلص 

خزائنه بقدرته بين الكاف والنون سبحان الذى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحانه سبحانه 

سبحانه وتعالى عما يصفون فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيئ واليه ترجعون بسم هللا الرحمن 

ُ الَ إِلَهَ إاِله هُوَ الرحيم  ِض َمنأ َذا  هللاه َماَواِت َوَما فِي األَرأ ٌم لَهُ َما فِي السه الأَحيُّ الأقَيُّوُم الَ تَأأُخُذهُ ِسنَةٌ َوالَ نَوأ

ٍء ِمنأ عِ  لَُم َما بَيأَن أَيأِديِهمأ َوَما َخلأفَهُمأ َوالَ يُِحيطُوَن بَِشيأ نِِه يَعأ فَُع ِعنأَدهُ إاِله بِإِذأ ا َشاَء لأِمِه إاِله بِمَ الهِذي يَشأ

َض َوالَ يَئُوُدهُ ِحفأظُهَُما َوهَُو الأَعلِيُّ الأَعِظيُم  َماَواِت َواألَرأ ِسيُّهُ السه إِنها بسم هللا الرحمن الرحيم َوِسَع ُكرأ

نأ أَلأِف شَ  ِر َخيأٌر م  ِر  لَيألَةُ الأقَدأ َراَك َما لَيألَةُ الأقَدأ ِر  َوَما أَدأ وُح أَنَزلأنَاهُ فِي لَيألَِة الأقَدأ ُل الأَماَلئَِكةُ َوالرُّ هأٍر  تَنَزه

ِر يا موطائيل اقسمت عليكم بحول هللا وقوته  ٍر  َساَلٌم ِهَي َحتهى َمطألَِع الأفَجأ ن ُكل  أَمأ ِن َرب ِهم م  فِيهَا بِإِذأ

وعونه اقسمت عليكم وعزمت عليكم يا معشر االرواح الروحانية واالرضية بعز عز هللا وبنور 

وبجالل جالل هللا وبحرمة اسماء هللا وبحق اهدنا الصراط المستقيم يا عليم يا حكيم اجب يا  وجه هللا

صرفيائيل انت وخدامك من الروحانية واالرضية وانت يا شمهورش كن لى معينا سامعا مطيعا 

بحق اهدنا الصراط المستقيم وبحق العليم الحكيم وبحق الملك الغالب عليكم امره قرشت يا ارسال 

وسبعة وانه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بين يديه والمن خلفه تنزيل من حكيم حميد واقسمت ذ

عليكم الغ شهائيل والالغ تنهائيل وبحق سيدك وفايوش زفاروش ان تتوكلوا على قضاء حوائجى 

ن افعلوا ياخدامين هذه االسماء واوكلكم بطرفة العين العجل العجل بحرمة سورة يس يس يس والقرا
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الحكيم وبحق دعاء مبين ياقومنا اجيبوا داعي هللا وامنوا به يغفرلكم من ذنوبكم ويجركم من عزاب 

اليم اللهم انى اسئلك بحق سورة يس يس يس والقران الحكيم ياباعث المرسلين وياهادي من كل 

مالئكة شيئ الى صراط مستقيم يا مهلك الظالمين ومبتلى العاشقين يا سبوح يا قدوس ربنا ورب ال

والروح يا من بيده كل لسان يا خالق االرواح كلها يا من يسبح لك فى اليل والنهار ورحمة هللا 

وبركاته عليكم يا مطيعات بحق سورة يس يس يس والقران الحكيم ان تفعلوا مرادى ومقصودى 

ى بحق هذه االسرار وبحق االسم االعظم فههططيل وبحق االسماء الحسنى اسئلك ان تقضي حاجت

وتستجيب دعوتى وتوصلنى الى مرادى وتدفع عنى شر جميع عبادك برحمتك ياارحم الراحمين 

وان اعبدونى هذا صراط مستقيم يا ارطائيل ولقد اضل منكم جبال كثيرا يا عطرائيل افلم تكونوا 

ئيل تعقلون ياطاطائيل هذه جهنم التى كنتم توعدون يا كاكائيل اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ياموال

اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ياهروائيل ولو نشاء 

لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون يااسرافيل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما 

تنكائيل وما استطاعوا مضيا وال يرجعون يادردائيل ومن نعمره ننكسه فى الخلق افال يعقلون يا

سبحان المفرج عن كل محزون سبحان علمناه الشعر وما ينبغى له ان هو اال ذكر وقران مبين 

المنفس عن كل مشحون سبحان الميسر لكل مديون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل 

ول له كن مكنون سبحان من جعل خزائنه بقدرته بين الكاف والنون سبحان الذى اذا اراد شيئا ان يق

فيكون سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيئ واليه 

قل هو هللا احد هللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد  ترجعون بسم هللا الرحمن الرحيم 

الروحانية اقسمت عليكم بحول هللا وقوته وعونه اقسمت عليكم وعزمت عليكم يا معشر االرواح 

واالرضية بعز عز هللا وبنور وجه هللا وبجالل جالل هللا وبحرمة اسماء هللا وبحق صراط الذين 

انعمت عليهم يارؤف ياعطوف يالطيف ياهادى ياحليم ياعليم ياعالم الغيوب يانور اجب ياعينائيل 

ينا سامعا مطيعا وياعنائيل انت وخدامك من الروحانية واالرضية وانت ياذوبعة وياابيض كن لى مع

بحق صراط الذين انعمت عليهم وبحق الرؤف العطوف وبحق الملك الغالب عليكم امره قرشت 

شتثخ وبحق اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه واقسمت عليكم ياكجع رهطائيل 

ش ياكجففائيل ياكجفطائيل يالسطيائيل كج لقظائيل وبحرمة سيدكم شهلوش ياكجعيتيكهيوش مكهيو

مسكهيوش ان تتوكلوا على قضاء حوائجى افعلوا ياخدامين هذه االسماء واوكلكم عليه بطرفة العين 

العجل العجل بحرمة سورة يس يس يس والقران الحكيم وبحق دعاء مبين ويا قومنا اجيبوا داعي 

يس يس هللا وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عزاب اليم اللهم انى اسئلك بحق سورة يس 

والقران الحكيم ياباعث المرسلين ويا هادي من كل شيئ الى صراط مستقيم يا مهلك الظالمين 

ومبتلى العاشقين يا سبوح يا قدوس ربنا ورب المالئكة والروح يا من بيده ملكوت كل لسان يا خالق 

بحق سورة يس  األرواح كلها يا من يسبح لك فى اليل والنهار ورحمة هللا وبركاته عليكم يا مطيعات

يس يس والقران الحكيم ان تفعلوا مرادى ومقصودى بحق سر هذه االسرار وبحق االسم االعظم 

جهلططيل وبحق االسماء الحسنى اسئلك ان تقضي حاجتى وتستجيب دعوتى وتوصلنى الى مرادى 

وتدفع عنى شر جميع عبادك برحمتك يا ارحم الراحمين لتنذر من كان حيا ويحق القول على 

لكافرين ياقمطرائيل اولم يرو انا خلقنا لهم مما عملت ايدنا انعاما فهم لها مالكون يايمحائيل وذللنا ا

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون يابركنائيل ولهم فيها منافع ومشارب افال يشكرون يارقتمائيل 

جند محضرون اتخذوا من دون هللا الهة لعلهم ينصرون ياميكائيل ال يستطيعون نصرهم وهم لهم 
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يالوطائيل فال يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون يا قرطائيل اولم ير االنسان انا خلقناه من 

سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مشحون سبحان نطفة فاذا هو خصيم مبين 

ن جعل خزائنه الميسر لكل مديون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان م

بقدرته بين الكاف والنون سبحان الذى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحانه سبحانه سبحانه 

قل وتعالى عما يصفون فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيئ واليه ترجعون بسم هللا الرحمن الرحيم 

العقد ومن شر اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فى 

حاسد اذا حسد اقسمت با هلل عليكم بحول هللا وقوته وعونه وعزمت عليكم واقسمت عليكم يا معاشر 

االرواح الروحانية بعز عز هللا وبنور وجه هللا وبجالل جالل هللا وبحرمة اسماء هللا وبحق غير 

ن يا قادر ياظاهر ياكبير المغضوب عليهم وال الضالين يا قادر يا مقتدر يا مالك يا مؤمن يا مهيم

يامتعال اجب ياكسميائيل انت وخدامك من الروحانية واالرضية وانت يا ميمون كن لى سامعا 

مطيعا بحق غير المغضوب عليهم وال الضالين وبحق قادر المقتدر وبحق الملك الغالب عليكم امره 

ياصحصحيال يابزغ ضظغ وبحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون واقسمت عليكم ياميططرون 

حكحيال ويابزغنحطائيل يابرطحائيل بحق سيدكم بزغ بشكفيوش وياثرجيدبوش بزغ سكهيوش ان 

تتوكلوا على قضاء حاجتى افعلوا ياخدامين هذه االسماء واوكلكم عليه بطرفة العين العجل العجل 

اعي هللا وامنوا العجل بحرمة سورة يس يس يس والقران الحكيم وبحق دعاء مبين وياقوما اجيبوا د

به يغفرلكم من ذنوبكم ويجركم من عزاب اليم اللهم انى اسئلك بحق سورة يس يس يس والقران 

الحكيم ياباعث المرسلين ياهادي من كل شيئ الى صراط مستقيم يامهلك الظالمين ومبتلى العاشقين 

الرواح كلها يا من يا سبوح يا قدوس ربنا ورب المالئكة والروح يا من بيده كل لسان يا خالق ا

يسبح لك فى اليل والنهار ورحمة هللا وبركاته عليكم يا مطيعات بحق سورة يس يس يس والقران 

الحكيم ان تفعلوا مرادى ومقصودى بحق هذه االسرار وبحق االسم االعظم لحهططيل لهطيل وبحق 

دفع عنى شر االسماء الحسنى اسئلك ان تقضي حاجتى وتستجيب دعوتى وتوصلنى الى مرادى وت

جميع عبادك برحمتك ياارحم الراحمين يامخطائيل وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من يحي 

العظام وهي رميم ياطرطائيل قل يحيىها الذى انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم ياجبرائيل الذى 

موات جعل لكم من الشجر االخضر نارا فاذا انتم منه توقدون يااهمائيل اوليس الذى خلق الس

واالرض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخالق العليم يااسرافيل انما امره اذا اراد شيئ ان 

يقول له كن فيكون يادردائيل فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيئ واليه ترجعون بسم هللا الرحمن 

ِريَك لََعلههُ  َمى  َوَما يُدأ َعأ ا َمِن  الرحيم َعبََس َوتََولهى  أَنأ َجاَءهُ األأ َرى  أَمه كأ ُر فَتَنأفََعهُ الذ  كه كهى  أَوأ يَذه يَزه

َشى فَأَنأَت عَ  َعى  َوهَُو يَخأ ا َمنأ َجاَءَك يَسأ كهى  َوأَمه نَى  فَأَنأَت لَهُ تََصدهى  َوَما َعلَيأَك أاَله يَزه تَغأ نأهُ تَلَههى  اسأ

ِكَرةٌ  فََمنأ َشاَء َذَكَرهُ  فُوَعٍة ُمَطههَرٍة  بِأَيأِدي َسفََرٍة  ِكَراٍم بََرَرٍة  قُتَِل  َكاله إِنههَا تَذأ َمٍة  َمرأ فِي ُصُحٍف ُمَكره

َرهُ  ثُمه  بِيَل يَسه َرهُ  ثُمه السه ٍء َخلَقَهُ  ِمنأ نُطأفٍَة َخلَقَهُ فَقَده فََرهُ  ِمنأ أَي  َشيأ نأَساُن َما أَكأ ِ ا  أََماتَهُ فَأَقأبََرهُ  ثُمه إِذَ اإلأ

نأَساُن إِلَى طََعاِمِه  أَنها َصبَبأنَا الأَماَء َصب ً  ِ ا يَقأِض َما أََمَرهُ  فَلأيَنأظُِر اإلأ ا  ثُمه َشقَقأنَا َشاَء أَنأَشَرهُ  َكاله لَمه

اًل  َوَحَدائَِق ُغلأ  بًا  َوَزيأتُونًا َونَخأ َض َشق ًا  فَأَنأبَتأنَا فِيهَا َحب ًا  َوِعنَبًا َوقَضأ َرأ بًا  َوفَاِكهَةً َوأَب ًا  َمتَاًعا لَُكمأ األأ

ِه َوأَبِيِه  َوَصاِحبَتِِه َوبَ  ُء ِمنأ أَِخيِه  َوأُم  َم يَفِرُّ الأَمرأ ةُ  يَوأ اخه ِرٍئ َوأِلَنأَعاِمُكمأ  فَإَِذا َجاَءِت الصه نِيِه  لُِكل  امأ

فِرَ  َمئٍِذ ُمسأ نِيِه  ُوُجوهٌ يَوأ َمئٍِذ َشأأٌن يُغأ هَقُهَا ِمنأهُمأ يَوأ َمئٍِذ َعلَيأهَا َغبََرةٌ  تَرأ تَبأِشَرةٌ  َوُوُجوهٌ يَوأ ةٌ  َضاِحَكةٌ ُمسأ

سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مشحون قَتََرةٌ  أُولَئَِك هُُم الأَكفََرةُ الأفََجَرةُ 

ن من جعل سبحان الميسر لكل مديون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحا
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خزائنه بقدرته بين الكاف والنون سبحان الذى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحانه سبحانه 

سبحانه وتعالى عما يصفون فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيئ واليه ترجعون يافرطائيل اقسمت 

انية بعز عز عليكم بحول هللا وقوته وعونه وعزمت عليكم واقسمت عليكم يامعاشر االرواح الروح

هللا وبنور وجه هللا وبجالل جالل هللا وبحق اسماء هللا وبحق كما سخرت البحر لموسى عليه السالم 

وسخرت الفرعون لموسى عليه السالم ولين قلوب الناس كم ليت الحديد لداوود عليه السالم فانه 

الروحانية واالرضية الينطق اال باذن ناصيته فى يدك جل ثنائك اجب ياجبرائيل انت وخدامك من 

وانت اجب يا حفصائيل وحقصائيل وياابو نوح ميمون ملكان الموكل بيوم السبت بحق هللا القديم 

الحي القيوم بال زوال وبحرمة اسماء هللا االعظم كن لى سامعا مطيعا بحق يس يس يس والقران 

ذ ضظغال فتبارك الحكيم وبحق الملك الغالب عليكم امره ابجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخ

هللا احسن الخالقين اقسمت عليكم يا ميططرون الملك الجليل انزل فى هذه المكان ان تتوكلوا على 

قضاء حوائجى افعلوا ياخدامين بهذه األسماء واوكلكم عليه بطرفة عين العجل العجل بحرمه سورة 

امنوا به يغفرلكم من يس يس يس والقران الحكيم وبحق دعاء مبين وياقوما اجيبوا داعي هللا و

ذنوبكم ويجركم من عزاب اليم اللهم انى اسئلك بحق سورة يس يس يس والقران الحكيم ياباعث 

المرسلين ياهادي من كل شيئ اللى صراط مستقيم يامهلك الظالمين ومبتلي العاشقين ياسبوح 

امن يسبح لك فى اليل يلقدوس ربنا ورب المالئكة والروح يا من بيده كل لسان ياخلق االرواح كلها ي

والنهار ورحمة هللا وبركاته عليكم مطيعات بحق سورة يس يس يس والقران الحكيم ان تفعلوا 

مرادى ومقصودى بحق هذه االسرار وبحق االسم االعظم لمقفنجل وبحق االسماء الحسنى واسئلك 

رحمتك يا ان تقضي حاجتى وتستجب دعوتى وتوصلنى الى مرادى وتدفع عنى شر جميع عبادك ب

 ارحم الراحمين

اللهم اجذب كما يجذب المقناطيس الحديد وبحق انبيائك واوليائك ومالئكة المقربين وبحق يس يس 

يس والقران الحكيم والم ذالك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين وبحق الم هللا ال اله اال هو الحي 

تاب المبين وكهيعص وحمعسق القيوم وبحق المص وطه وبحق الم تنزيل الكتاب وبحق حم والك

وبحق طسم وبحق ص والقران ذى الذكر بل الذين كفروا فى عزة وشقاق وبحق ق والقران المجيد 

وبحق والطور وكتاب مسطور فى رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور 

زبور والفرقان وبحق ن والقلم وما يسطرون وبحق سورة القران وبحق التورات واالنجيل وال

العظيم الكريم النور المبين كما قلت وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وبحق اسمائك 

الحسنى المعظمة المكرمة المطهرة المقدسة المنورة وبحق العرش والكرسي واللوح والقلم وبحق 

ين جبرائيل ميكائيل السموات السبعة واالرضين والكواكب السبعة السيارة وبحق المالئكة المقرب

واسرافيل وعزرائيل ونوائيل وشمكائيل وشمسمائيل وميططرون وبحملة العرش والكرسي 

والكروبيين وبحق والسماء والطارق وما ادراك ماالطارق وبحق والسماء ذات البروج واليوم 

ين الموعود وشاهد ومشهود وبحق والفجر وليال عشر والشفع والوتر واليل اذا يسر وبحق والت

والزيتون وطور سنين وهذ البلد االمين وبحرمة انبيائك واوليائك واصفيائك واتقيائك وعبادك 

الصالحين يارب العالمين وياخير الناصرين يامجيب السائلين ياقاضي الحاجات ويامجيب الدعوات 

يامقيل العثرات وياولي الحسنات يادافع البليات ياكاشف الكربات اقض حاجتى بالخيرات 

سعادات بحق سيد السادات ان ال تحرمنى وال تخرجنى من هذه المكان بغير قضاء حاجة يا هللا يا وال

هللا يا هللا يا علي يا ولي ياطيهوج ياطيهرج يا هللا اللهم انه ليس فى السموات دورات وال فى 
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ى االرضين غمرات وال فى البحار قطرات وال فى الجبال مدرات وال فى االشجار ورقات وال ف

االجسام واالجساد حركات وال فى العيون لحظات وال فى النفوس خطرات اال لهم بديموميتك 

وربوبيتك عارفات ولك شاهدات وعليك داالت وفى ملكك مسخرات وفى تحت جبروتك بحق القدرة 

التى سخرت مذالالت بها اهل االرض والسموات سخرلى جميع المخلوقات الروحانيات من 

ات سامعا مطيعا بحق ذاتك وصفاتك انك على كل شيئ قدير ياسريع ياقريب العلويات والسفلي

 وصلى هللا على محمد واله اجمعين الطيبين والشهداء والصالحين والحمد هلل رب العالمين

يا هللا يا حنان يا منان يا بديع السموات واالرض يا ذالجالل واالكرام يا ارحم الراحمين اللهم بحق 

ال يعلم تفسيرها وال يعلم تأويلها وال ظاهرها وال باطنها غيرك صل على محمد  هذه االسماء التى

وافعل بى ما انت اهله واغفرلى من ذنوبى ماتقدم منها وما تأخر ووسع علي من حالل رزقك 

واكفنى مؤنة انسان سوء وسلطان سوء وجار سوء ويوم سوء وساعة سوء انك على ما تشاء قدير 

ا رب العالمين  سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل وبكل شيئ عليم امين ي

مشحون سبحان الميسر لكل مديون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان 

الذى مجرى الماء فى البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بقدرته بين الكاف والنون سبحان 

فيكون سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون فسبحان الذى  الذى اذا اراد شيئا ان يقول له كن

بيده ملكوت كل شيئ واليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين 

 والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد وال محمد اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

 

 

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim allahümme salli ala muhammedin ve ali 

muhammedin ve ala cemi-il enbiyai vel evliyai vel murselin vela havle vela 

kuvvete illa billahil aliyyil azim allahümme inni es-elüke ve euzu bike la 

ilahe illa ente vahdeke la şerike leke ya allahu entel melikül hakkul mübin 

ya allahu entellahus sabitül vucud ya allahu entellahul ma’ruful ma’bud ya 

allahu entellahuzzahirul batınul hak ya allahu entellahu nurussemavati vel-

ard ya allahu entellahu nuruddünya vel-ahirah ya allahu entellahul vahidul 

ahad ya allahu entellahul azizul cebbar ya allahu entellahul vahidus samed 

ya allahu entellahul vahidul ma’rufi bila urfanin ya allahu entellahut 

tammul kamilu ya allahu entellahul galibul hasenü vel cemal ya allahu 

entellahuzzahiru fi külli vaktin ya allahu entellahul bariu mih külli aybin ya 

allahu entellahüllezi lem yelid velem yuled velem yekün lehü küfeven ahad 

kezalikellahu rabbi ya allahu entellahüllezi la didde leke vela nidde leke 

vela şebihe leke ya allahu entellahüllezi leyse kemislihi şey-ün vela şerikün 

ya allahu entellahu nurussemavati vel-ardi sübhanellahil vahidil ahad 
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sübhanellahil ferdissamed ellezi refaassemavati bi gayri amedin 

sübhanellahillezi lem yettiz sahibeten vela veleden velem yuled velem 

yekün lehü küfüven ahad kezalikellahü rabbi leyse kemislihi şey-ün 

fissemavati vel-ard vehüvessemiul alim ya allahu entellahu ya allahu 

entellahu ya allahu entellahu fissemavati vel-ardi bila nehayetin ya allahu 

entellahuddaimu bila vifkin ya allahu entellahul mukiymu bila ehadin ya 

allahu entellahul hayyüllezi la yemüt ya allahu entellahul celilü bila 

bidayetin ya allahu entellahul baki elma’bud ya allahu entellahul cemil ya 

allahu entellahül kerimül müteal ya allahu entellahu zülcelali vel-ikram ya 

allahu entellahül karibül mücib allahümme bi hakki hazihissuretişşerifeti 

vebihakki meza hazedduai entakdiye haceti ve belligni lima hüve maksudi 

ve muradi ve sehhil aleyye külla asirin veftah li ebvabe lutfike aleyye 

verzukni rizkan vasian halalen tayyiben ve künli avnen ve muiynen ve 

hafizan ve nasiran ve eminen ya rabbel alemin ve sallallahu ala seyyidina 

muhammedin ve alihi ecmain veselleme teslimen kesiran birahmetike ya 

erhamerrahimin 

Bismillahirrahmanirrahim yasin yasin yasin yasin yasin yasin yasin velkur-

anil hakim ya şemsemail inneke leminel murselin ala sıratin mustekim ya 

rahmail tenzilel azizirrahim ya derdail litünzira kavmen ma ünzira 

abaühüm fehüm gafilun ya lumail lekad hakkal kavlu ala ekserihim fehüm 

la yu’minun ya cebrail inna cealna fi ağnakihim aglalen fehiye ilel ezkani 

fehüm mukmehun ya mikail vecealna min beyni eydihim sedden vemin 

halfihim sedden feagşeynahüm fehüm la yubsirun ya israfil vesevaun 

aleyhim eenzertehüm emlem tünzirhüm la yu’minun ya eşmail innema 

tünziru menittebeazzikra ve haşiyerrahman bilgayb febeşşirhü bimagfiratin 

ve ecrin kerim ya rahmail inna nahnu nuhyil mevta venektübü ma kaddemu 

ve esarahüm ve külle şey-in ahsaynahu fi imamin mubin sübhanel 

müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli meşhunin 

sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli mescunin 

sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu bi kudretihi 

beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule lehü kün 

feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun 

fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. 

Bismillahirrahmanirrahim veşşemsi ve duhahe velkameri iza telehe 

vennehari iza cellehe velleyli iza yagşaha vessemai vema benaha vel-ardi 

vema tahaha ve nefsin vema sevvaha feelhemaha fucuraha ve takvaha kad 
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eflaha men zekkaha ve kad habe men desseha kezzebet semudu bitagvaha 

izin bease eşkaha fekalelehüm rasulullahi nakatallahi vesukyaha 

fekezzebuhu feakaruha fedemdeme aleyhim rabbühüm bizenbihim 

fesevvaha vela yehafu ukbaha. (Şems suresi 3 defa okunacak) ya ehmail 

aksamtü aleyküm bihavlillahi ve kuvvetihi ve avnihi ve azzemtü aleyküm 

ve aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti biizzi 

izzillahi ve binuri vechillahi ve bicelali celalillahi ve bihürmeti esmaillahi 

ve bihakki bismillahirrahmanirrahim elhamdü lillahi rabbil alemin ya 

hayyu ya kayyum ya şafi ya kafi ya hadi ya latif ya baki ecib ya rukyail 

ente ve hüddamüke minerruhaniyyeti vel-ardiyyeti ve ente ya müzheb künli 

samian mutian bi hürmeti Bismillahirrahmanirrahim elhamdü lillahi rabbil 

alemin ve bıhakkil hayyul kayyum ve bıhakkil melikel galibi aleyküm 

emruhu ebced ve bihürmeti tartail vekul cael hakku ve zehakal batıl innel 

batıle kane zehuka ve aksamtü aleyküm bil bestaivesail ya kezfertahail ya 

latifu resebail ikdi haceti ve bihakki seyyidike keca’tafceyuşin illa ma 

ecebtüm ve eta’tüm vetevekkeltüm ala kadai haceti vef-alu ya huddame 

hazihil esmai ve esrau ve üvekkilhüm aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acel 

bi hürmeti yasin yasin yasin velkur-anil hakim ve bi hakki duain mübin ya 

kavmena ecibu daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min zunubiküm 

veyücirküm min azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki yasin yasin 

yasin velkur-anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min külli şey-in ila 

sıratin müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya 

kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü 

lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu 

ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil 

hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve 

bihakkil ismil azami leltahtıl ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle entakdiye 

haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni şerra cemii 

ibadike birahmetike ya erhamerrahimin 

Vadrib lehüm meselen ashabel karyeti izcaehel murselun ya rakail iz 

erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalu inna 

ileyküm murselun ya azrail kalu ma entüm illa beşerun mislüna vema 

enzelerrahmanu min şey-in in entüm illa tekzibun ya hevzail kalu rabbuna 

ya’lemu inna ileyküm lemurselun vema aleyna illelbelagul mübin 

sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli 

meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli 
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mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu 

bi kudretihi beynel kâfi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule 

lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun 

fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. 

Bismillahirrahmanirrahim kul ya eyyühel kafirun la a’budu ma ta’budun 

vela entüm abidune ma a’bud vela ene abidun ma abedtüm vela entüm 

abidune ma a’bud leküm dinüküm veliyedin (kafirun suresi 7defa okunacak) 

ya huzail aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü 

aleyküm ve aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti 

biizzi izzillahi vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi ve bihakki 

errahmanirrahim ya seriu ya karib ya raufu ya atuf ya celilu ya cebbar ya 

cevadu ya cailu ecib ya cebrail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti vel-

ardiyyeti ve ente ya mürre künli samian mutıan bihakki errahmanirrahim 

vebihakkisseriul karibül ma’budül müstean ve bihakkil melikil galibi 

aleyküm emruhu hevvez ve kadimna ila ma amilu min amelin fecealnahu 

hebaen mensura ve aksamtü aleyküm ya mec-afkafhail ya yeh-afhail ya 

behya’dahail bahiun nehtail ikdi haceti bihakki seyyidike bedeinhaftuşin 

yed-umentıtayuşin maztayuşin entücibuni bissem-i vettaati ve tahdrun el-

acel el-acel entetevekkelune ala kadai haceti ve havayici tef-alu ya 

huddamiyne hazihil esmai ve üvekkilüküm aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-

acel bihakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki duain 

mübin ya kavmena ecibu daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min 

zunubiküm veyücirküm min azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki 

yasin yasin yasin velkur-anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min 

külli şey-in ila sıratin müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine 

ya subbuhu ya kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi 

yedihi küllü lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli 

venneharu ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin 

velkur-anil hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar 

ve bihakkil ismil azami mehtahtilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle 

entakdiye haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni 

şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin 

Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû le nercümenneküm vele 

yemessenneküm minnâ azâbün elîm ya mecacail Kâlû tâirüküm meaküm 

ein zikkirtum bel entüm kavmün müsrifûn ya hemrail Vecâe min 

aksalmedineti racülün yes'â kâle yâ kavmittebiul mürselîn İttebiû men lâ 
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yeselüküm ecran ve hüm muhtedûn ya ehmail Vemâ liye lâ a'büdüllezî 

fetarenî ve ileyhi türceûn ya aynail Eettehizü min dûnihî âliheten in 

yüridnirrahmânü bi-durrin lâ tuğni annî şefâatühüm şey'en velâ yünkizûn 

ya e’mail İnnî izen lefî dalâlin mübîn 

sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli 

meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli 

mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu 

bi kudretihi beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule 

lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun 

fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. 

Bismillahirrahmanirrahim inna a’taynakel kevser fe salli lirabbike venhar 

inne şanieke hüvel ebter (kevser suresi 12 defa okunacak) aksamtü 

aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü aleyküm ve aksamtü 

aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti biizzi izzillahi 

vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi ve bihakki maliki yevmiddin ya 

kahiru ya aziz ecib ya şemsail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti vel-

ardiyyeti ve ente ya ahmer künli muinen samian mutıan bihakki maliki 

yevmiddin vebihakki kahiril aziz vebihakkil melikil galibi aleyküm emruhu 

kelmen vebihakki şugalin el-ahmer feiza kane va’du rabbi cealehü dekken 

ve kane va’du rabbi hakkan aksamtü aleyküm kebagkafkefail 

kebagfekulnail vebihürmeti seyyidike kamihintalhayuşin kaindakceyuşin 

entetevekkelu ala kadai havayici if-alu ya huddamiyne hazihil esmai israru 

ve üvekkilüküm aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acel bihakki sureti yasin 

yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena ecibu 

daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm min 

azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin velkur-

anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin 

müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya 

kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü 

lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu 

ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil 

hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve 

bihakkil ismil azami kahtahtilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle 

entakdiye haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni 

şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin 
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İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn ya hulail Kîledhulil cennete, kâle yâleyte 

kavmî yâ'lemûn Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn allahümme 

ekrimni bikadai havayici ya derdail Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî 

min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn ya fertail İn kânet illâ 

sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn ya futail Yâ hasreten alel ibâdi mâ 

ye'tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn ya kakail Elem yerev kem 

ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn ya tenkail Ve 

in küllün lemmâ cemî'un ledeynâ muhdarûn ya şekafil Ve âyetün lehümül 

ardul meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'külûn ya 

lehvail Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîlin ve a'nâbin ve feccernâ fîha 

minel uyûn Liye'külû min semerihî vemâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn 

ya harkail Sübhânnellezî halekal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve 

min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn ya mikail Ve âyetün lehümülleyü 

neslehu minhünnehâre fe izâhüm muzlimûn ya kamtarail Veşşemsü tecrî 

limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm ya muzhiral hayati ya muhyil 

emvat ya dafial beliyyat ya kadiyel hacat ya müyessiral muradat ya 

mucibeddaavat ecib da’vatina vedfa’ beliyyatina vensur ala cunudil islami 

ya allahu ya allahu ya allah ya rabbi ya rabbi ya rabbi ve sallallahu ala 

seyyidina muhammedin ve alihi ecmain ya artatail Velkamere kaddernâhü 

menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm ya amail Leşşemsû yenbegî lehâ en 

tüdrikel kamere velelleylü sâbikunnehâri ve küllün fî felekin yesbehûn ya 

cebrail Ve âyetün lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn ya 

hartail Ve halâknâ lehüm min mislihî mâ yerkebûn ya kakail Ve in neşe' 

nugrıkhüm felâ sarîha lehüm velâhüm yünkazûn İllâ rahmeten minnâ ve 

metâan ilâ hîn ya lutail Ve izâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ 

halfeküm lealleküm türhamûn ya lumail Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti 

rabbihim illâ kânû anhâ mu'ridîn ya hemrail Ve izâ kîle lehüm enfikû mim 

mâ rezakakümüllâhü, kâlellezîne keferû, lillezîne âmenû enut'ımü menlev 

yeşâullâhü et'amehû, in entüm illâ fî dalâlin mübîn sübhanel müferricu an 

külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli meşhunin sübhanel müyessiru 

likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli mescunin sübhanel alimu 

bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu bi kudretihi beynel kafi 

vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule lehü kün feyekün 

sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun fesübhanellezi bi 

yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. 
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Bismillahirrahmanirrahim vettiyni vezzeytuni ve turisiyniyn vehazel 

beledil emin lekad halaknel insane fi ahseni takvim sümme radednahü 

esfelesafilin illellezine amenu ve amilussalihati felehüm ecrun gayru 

memnun fema yükezzibüke ba’dü biddin eleysellahu biahkemil hâkimin. 

aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü aleyküm ve 

aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti biizzi 

izzillahi vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi ve bihakki iyyake na’büdü 

ve iyyake nesteıyn ya mukallibel kulubu vel-ebsar ecib ya mikail ente ve 

huddamüke minerruhaniyyeti vel-ardiyyeti ve ente ya burkan künli samian 

mutıan bihakki iyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn vebihakki mukallibel 

kulubu vel-ebsar vebihakkil melikil galibi aleyküm emruhu se’fas 

vebihakki kale musa ma ci’tüm bihissihr innellahe seyubtiluhu innellahe la 

yuslihu amelel müfsidin. Ve aksamtü aleyküm ya mesyedu’yazail ya 

sehgatitail veya secgacmezyuşin vebihürmeti seyyidike secuavehecyuşin 

sebhunvezihayuşin zemhayuşin entetevekkelu ala kadai havayici if-alu ya 

huddamiyne hazihil esmai israru ve üvekkilüküm aleyhi bi tarfetil ayni el-

acel el-acel bihakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki 

duain mübin ya kavmena ecibu daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min 

zunubiküm veyücirküm min azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki 

yasin yasin yasin velkur-anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min 

külli şey-in ila sıratin müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine 

ya subbuhu ya kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi 

yedihi küllü lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli 

venneharu ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin 

velkur-anil hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar 

ve bihakkil ismil azami fehehtatilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle 

entakdiye haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni 

şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin. 

Ve yekûlûne metâ hâzel va'dü in küntüm sâdikîn ya israfil Mâ yenzurûne 

illâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn ya mikail Felâ 

yestetîûne tevsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn Ve nüfiha fîssûri feizâhüm 

minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn ya mutail Kâlû yâ veylenâ men beasena 

min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekal mürselûn ya hemail İn 

kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un ledeynâ muhdarûn ya 

reftamail Felyevme lâ tuzlemu nefsün şeyen velâ tüczevne illâ mâ küntüm 

tâ'melûn ya rehmail İnne ashâbel cennetil yevme fîşüğulin fâkihûn ya 
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derdail Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin alel erâiki müttekiûn ya aynail Lehüm 

fîhâ fâkihetün ve lehüm mâ yeddeûn Selâmün kavlen min rabbin rahîm 

Bismillahirrahmanirrahim iza cae nasrullahi velfeth veraeytennase 

yedhulune fi dinillahi efvacen fesebbih bihamdi rabbike vestagfirhü innehü 

kane tevvaba (nasr suresi 1 defa okunacak) ya şemsail rabbeneftah beynena 

ve beyne kavmina bihakki ve ente hayrul fatihin la ilahe illallahül melikül 

hakkul mübin muhamedün rasulullahi sadikul va’dül emin vela havle vela 

kuvvete illa billahil aliyyil azim ya ilahi ya samedi min indike mededi ve 

aleyke mu’temedi ya nasiru ya muiyn bihakki iyyake na’budu ve iyyake 

nesteıyn egisni ala külli halin bikuvvetike vekudretike ya rahmanu ya 

rahim. 

Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn ya erhemail Elem a'hed ileyküm yâ 

benî âdeme en lâ tâ'buduşşeytâne innehû leküm adüvvün mübîn 

sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli 

meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli 

mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu 

bi kudretihi beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule 

lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun 

fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. 

Bismillahirrahmanirrahim allahu la ilahe illahüvel hayyul kayyum la 

te’huzuhu sinetün vela nevm lehü ma fissemavati vema fil-ard men zellezi 

yeşfeu indehü illa biiznih ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela 

yuhitune bişey-in min ilmihi illa bima şa-e vesia kürsiyyüs semavati vel-

ard vela yeüdühü hifzuhüma vehüvel aliyyül azim. 

Bismillahirrahmanirrahim inna enzelnahü fi leyletil kadri vema edrakema 

leyletül kadr leyletül kadri hayrun min elfi şehrin tenezzelül melaiketü 

verruhu fiha biizni rabbim min külli emrin selam hiye hatta matlail fecr. 

Ya mutail aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü 

aleyküm ve aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti 

biizzi izzillahi vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi vebihürmeti 

esmaillah vebihakki ihdinassıratal müstekıym ya alimü ya hakim ecib ya 

sarfiyail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti vel-ardiyyeti ve ente ya 

şemhureşin künli samian mutıan bihakki ihdinassıratal müstekıym ve 

bihakkil alimül hakim vebihakkil melikil galibi aleyküm emruhu karşat ya 

ersalu zü seb-atin ve innehü lekitabun aziz la ye’tihil batılu min beyni 

yedeyhi vela min halfihi tenzilün min hakimin hamid. Ve aksamtü aleyküm 
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laguşehail velalagutenhail vebihakki seyyidike vefayuşin züfaruşin 

entetevekkelu ala kadai havayici if-alu ya huddamiyne hazihil esmai israru 

ve üvekkilüküm aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acel bihakki sureti yasin 

yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena ecibu 

daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm min 

azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin velkur-

anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin 

müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya 

kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü 

lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu 

ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil 

hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve 

bihakkil ismil azami nehehtatilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle 

entakdiye haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni 

şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin. 

Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm ya ertail Ve lekad edalle minküm 

cibillen kesîran ya atrail efelem tekûnû ta'kılûn ya tatail Hâzihî 

cehennemülletî küntüm tûadûn ya kakail Islevhel yevme bimâ küntüm 

tekfürûn ya mevlail Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ 

eydîhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn ya hervail Velev neşâü 

letamesnâ alâ a'yunihim festebekussirâta feennâ yübsirûn ya israfil Velev 

neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim femestetâû mudıyyen velâ yerciûn 

ya derdail Ve men nüammirhü nünekkishü filhalkı, efelâ ya'kilûn ya tenkail 

Ve mâ allemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî lehû in hüve illâ zikrün ve kur'ânün 

mübîn. 

sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli 

meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli 

mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu 

bi kudretihi beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule 

lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun 

fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. 

Bismillahirrahmanirrahim kul hüvallahu aha allahüssamed lem yelid velem 

yuled velem yekün lehü küfüven ahad ya ehmail aksamtü aleyküm bi 

havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü aleyküm ve aksamtü aleyküm ya 

maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti biizzi izzillahi vebinuri vechillahi 

vebicelali celalillahi ve bihürmeti esmaillah vebihakki sıratallezine en-amte 
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aleyhim ya raufu ya atufu ya latif ya hedi ya halim ya alim ya allamul 

guyub ya nur ecib ya aynail ya gabail ya anail ente vehuddamüke 

minerrunahiyyeti vel-ardiyyeti ve ente ya zübea veya ebyad künli samian 

mutıan bihakki sıratallezine en-amte aleyhim vebihakki rauful atuf 

vebihakkil melikil galibi aleyküm emruhu sehhiz vebihakki ileyhi yes-adul 

kelimüttayyibu vel-amelüssalihu yerfeuhu. Ve aksamtü aleyküm ya 

keca’rehtail ya kecfefail ya kecfetail ya lestiyail kecinlakzail vebihürmeti 

seyyidüküm şehluşin ya kec-iyteykehyuşin mekheyuşin meskeheyuşin 

entetevekkelu ala kadai havayici if-alu ya huddamiyne hazihil esmai israru 

ve üvekkilüküm aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acel bihakki sureti yasin 

yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena ecibu 

daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm min 

azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin velkur-

anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin 

müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya 

kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü 

lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu 

ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil 

hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve 

bihakkil ismil azami ceheltatilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle 

entakdiye haceti ve testecib da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni 

şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin. 

Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn ya kamtarail 

Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydîna en âmen fehüm 

lehâ mâlikûn ya yemhail Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm ve 

minhâ ye'külûn ya berkenail Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ 

yeşkürûn ya raktemail Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn 

ya mikail Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn ya 

lutail Felâ yahzünke kavlühüm. İnnâ na'lemü mâ yüsirrûne vemâ yu'linûn 

ya kartail Evelem yerel insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feizâ hüve 

hasîmün mübîn. 

sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli 

meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli 

mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu 

bi kudretihi beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule 
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lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun 

fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. 

Bismillahirrahmanirrahim kul euzu birabbil felak min şerri ma halak vemin 

şerri gasigin iza vekab vemin şerrinneffasati fil ukad vemin şerri hasidin iza 

hased aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü 

aleyküm ve aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti 

biizzi izzillahi vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi ve bihürmeti 

esmaillah vebihakki gayril magdubi aleyhim veleddallin ya kadiru ya 

muktedir ya malikü ya mü’minü ya müheymin ya kadiru ya zahiru ya 

kebiru ya müteal ecib ya kesmiyail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti 

vel-ardiyyeti ve ente ya meymun künli samian mutian bihakki gayril 

magdubi aleyhim veleddallin vebihakki kadiril muktedir vebihakkil melikil 

galibi aleyküm emruhu dazıg vebihakki fevekaal hakku vebatala ma kanu 

ya’melun. Ve aksamtü aleyküm ya maytatarun ya sahsahyalin yabezgin 

hakhayalin veya bezganhatail ya bertahail bihakki seyyidüküm 

bezginbişekfeyuşin veya serceydeyuşin bezginsekheyuşin entetevekkelu ala 

kadai havayici if-alu ya huddamiyne hazihil esmai israru ve üvekkilüküm 

aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acel bihakki sureti yasin yasin yasin velkur-

anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena ecibu daiyallahi ve amenu 

bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm min azabin elim. Allahümme 

inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin velkur-anil hakim ya baisül 

murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin müstekım ya 

mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya kuddusu rabbuna ve 

rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü lisanin ya halikal ervahi 

külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu ya allah, aleyküm mutıatu 

bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil hakim entef-alu muradi ve 

maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve bihakkil ismil azami lehahtatilin 

lehtilin ve bihakkil esmaül hüsna es-elüle entakdiye haceti ve testecib 

da’veti ve tevassılni ila muradi ve tedfeu anni şerra cemii ibadike 

birahmetike ya erhamerrahimin ya mahzail. 

Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkahu kale men yuhyil izâme ve hiye 

ramîmya tartail Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merretin ve hüve bikülli 

halkın alîm ya cebrail Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nâren feizâ 

entüm minhü tûkidûn ya ehmail Eveleysellezî halakassemâvati vel arda 

bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul alîm ya israfil 
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İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün feyekûn ya derdail 

Fesübhanellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi türceûn. 

Bismillahirrahmanirrahim abese ve tevella. en caihul'a'ma. ve ma yudriyke 

le'allehu yezzekka. ev yezzekkeru fetenfe'ahuzzikra. emma menistağna. 

feente lehu tesadda. ve ma 'aleyke ella yezzekka. ve emma men caeke yes'a. 

ve huve yahşa. feente 'anhu telehha. kella inneha tezkiretun. femen şae 

zekerehu. fiy suhufin mukerremetin. merfu'atin mutahheretin. bieydin 

seferetin. kiramin bereretin. kutilel'insanu ma ekferehu. min eyyi şey'in 

halekahu. min nutfetin halekahu fekadderehu. summessebiyle yesserehu. 

summe ematehu feakberehu. summe iza şea enşerehu. kella lemma yakdı 

ma emerehu. felyenzuril'insanu ila ta'amihi. enna sabebnelmae sabben. 

summe şakaknel'arda şakkan. feenbetna fiyha habben. ve 'ineben ve kadben. 

ve zeytunen ve nahlen. ve hadaika ğulben. ve fakiheten ve ebben. meta'an 

lekum ve lien'amikum. feiza caetissahhatu. yevme yefirrulmer'u min ehıyhi. 

ve ummihi ve ebiyhi. ve sahıbetihi ve beniyhi. likullimriin minhum 

yevmeizin şe'nun yuğniyhi. vucuhun yevmeizin musfiretun. dahıketun 

mustebşiretun. ve vucuhun yevmeizin 'aleyha ğaberetun. terhekuha 

kateretun. ulaike humulkeferetulfeceretu. 

sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel müneffisü an külli 

meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel muhallisu likülli 

mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhane men ceale hazainuhu 

bi kudretihi beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule 

lehü kün feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun 

fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. Ya fertail 

aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve avnihi azzemtü aleyküm ve 

aksamtü aleyküm ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti biizzi 

izzillahi vebinuri vechillahi vebicelali celalillahi ve bihürmeti esmaillah 

vebihakki kema sahhartel bahra limusa aleyhisselam vesahhartel fir-avne 

limusa aleyhisselam veleyyin kulubennasi kema leyyintel hadide lidavud 

aleyhisselam feinnehü la yentiku illa biizni nasiyethü fi yedike celle 

senaüke. Ya cebrail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti vel-ardiyyeti ve 

ente ecib ya hafsail ve haksail veya ebu nuhin meymun melekanil 

müvekkeli biyevmissebti bihakkillahil kadimil hayyil kayyumi bila zevalin 

vebihürmeti esmaillahil a’zami künli samian mutian bihakki yasin yasin 

yasin velkur-anil hakim vebihakkil melikil galibi aleyküm emruhu ebced 

hevvez hutti kelmen se’fas karşat sehhiz dazigla fetebarekallahu ahsenul 
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halikin aksamtü aleyküm ya maytatarun elmelekil celil inzil fi hazihil 

mekani entetevekkelu ala kadai havayici if-alu ya huddamiyne bihazihil 

esmai veüvekkilüküm aleyhi bitarfetil ayni el-acel el-acel bihürmeti sureti 

yasin yasin yasin velkur-anil hakim vebihakki duain mübin ya kavmena 

ecibu daiyallahi ve amenu bihi yagfirleküm min zunubiküm veyücirküm 

min azabin elim. Allahümme inni es-elüke bi hakki yasin yasin yasin 

velkur-anil hakim ya baisül murselin veya hadiye min külli şey-in ila sıratin 

müstekım ya mühlikezzalimin ve mübteliyel aşıkine ya subbuhu ya 

kuddusu rabbuna ve rabbül melaiketü verruhu ya men bi yedihi küllü 

lisanin ya halikal ervahi külleha ya men yüsebbihu leke filleyli venneharu 

ya allah, aleyküm mutıatu bi hakki sureti yasin yasin yasin velkur-anil 

hakim entef-alu muradi ve maksudi bi hakki hazihil esmail esrar ve 

bihakkil ismil azami lemukfencelin vebihakkil esmaül hüsna ve es-elüke 

entakdiye haceti vetestecib da’veti vetevessılni ila muradi vetedfeu anni 

şerra cemii ibadike birahmetike ya erhamerrahimin. 

Allahümmeczib kema yeczibül mıknatıysul hadide vebihakki enbiyaike ve 

evliyaike ve melaiketül mukarrabin vebihakki sureti yasin yasin yasin 

velkur-anil hakim ve elif lam mim zalikel kitabu laraybe fih hüden 

lilmüttekın vebihakki elif lam mim allahu la ilahe illahüvel hayyul kayyum 

vebihakki elif lam mim sad ve taha vebihakki elif lam mim tenzilül kitabi 

vebihakki hamim velkitabil mübin ve kaf ha ya ayn sad ve hamim ayn sin 

kaf ve bihakki tasin mim ve bihakki sad velkur-ani zizzikr belillezine 

keferu fi izzetin ve şikak ve bihakki kaf vel kur-anil mecid ve bihakki 

vettur vekitabin metur fi rakkın menşur velbeytil ma’mur vessakfil merfu’ 

velbahril mescur ve bihakki nun velkalemi vema yezsturun ve bihakki 

suretül kur-an ve bihakkittevrati vel-incili vezzeburi velfurkanil azimil 

kerim ennurul mübin kema kulte ve nünezzilü minel kur-ani ma hüve 

şifaun verahmetün lilmü’minin ve bihakki esmaükel hüsna el muazzametil 

mükerremetil mutahharatil mukaddeseti münevvereti ve bihakkil arşi 

velkürsiyyi vellevhi velkalemi vebihakkissemavatisseb-ati vel ardiyne 

velkevakibisseb-atisseyyarati vebihakkil melaiketil mukarrabiyne cebrail 

ve mikail ve israfil ve azrail ve nevail ve şemkail ve şemsemail ve 

maytatarun vebicümletil arşi velkürsiyyi velkerrubiyyine ve bihakki 

vessemai vettarık vema edrake mettarik ve bihakki vessemai zatil buruc 

velyevmil mev-ud ve şahidin vemeşhud vebihakki velfecri veleyalin aşrin 

veşşef-i velvitr velleyli iza yesrin ve bihakki vettin vezzeytun ve turisinin 
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vehazel beledil emin ve bihürmeti enbiyaike ve evliyaike ve esfiyaike ve 

etkiyaike ve ibadikessalihin ya rabbel alemin veya hayrannasırin ya 

mucibüssailin ya kadiyel hacat veya mücibeddaavat ya mukıylel aserat 

veya veliyyel hasenat ya dafial beliyyat ya kaşifel kürübat ıkdi haceti 

bilhayrati vesseadati bihakki seyyidissadat enla tuharrimni vela tuhricni 

min hazihil mekani bi kayri kadai hacetin ya allahu ya allahu ya allah ya 

aliyyü ya veliyyü ya tayhuce ya tayherec ya allah. Allahümme innehü leyse 

fissemavati deveratün vela fil-ardiyne gameratün vela fil bihari kataratün 

vela fil cibali mederatün vela fil eşcari varakatün vela fil ecsami vel ecsadi 

harekatün vela fil uyuni lahazatün vela fünnufusi hataratün illa lehüm 

bideymumiyyetike ve rububiyyetike arifatün veleke şahidatün ve aleyke 

dallatün vefi mülkike musahharatün vefi tahti ceberutike bihakkil 

kudretülleti sahharte müzellelatün biha ehlel ardi vessemavati sahhirli 

cemial mahlukatir ruhaniyyeti minel ulviyyati vessüfliyyati samian mutıan 

bihakki zatike vesıfatike inneke ala külli şey-in kadir ya seriu ya karib ve 

sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain veşşühedai vessalihin 

velhamdülillahi rabbil âlemin. 

Ya allahu ya hannanu ya mennanu ya bediassemavati vel-ardi ya zelcelali 

vel-ikrami ya erhamerrahimin. Allahümme bihakki hazihil esmailleti la 

ya’lemü tefsiruha vela ya’lemü te’vilüha vela zahiruha vela batinuha 

gayruke salli ala muhammedin vef-al bi ma ente ehlühü vagfirli min zunubi 

ma takaddeme minha vema taahhara vevessi’ aleyye min halali rizkike 

vekfini meunete insani suin ve sultani suin ve cari suin ve yevmi suin ve 

saate suin ve karinu suin inneke ala ma teşau kadir ve bikülli şey-in alim 

amin ya rabbel alemin sübhanel müferricu an külli mahzunin sübhanel 

müneffisü an külli meşhunin sübhanel müyessiru likülli medyunin sübhanel 

muhallisu likülli mescunin sübhanel alimu bikülli meknunin sübhanellezi 

mücril mae fil bihari vel uyun. sübhane men ceale hazainuhu bi kudretihi 

beynel kafi vennuni sübhanellezi iza erade şey-en en yekule lehü kün 

feyekün sübhanehü sübhanehü sübhanehü veteala amma yasifun 

fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun. Sübhane 

rabbike rabbil izzeti amma yasifun veselamun alel murselin velhamdü 

lillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ali 

muhammedin ecmain birahmetike ya erhamerrahimin. 
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Sure-i yasin`ül Mubarek 
 

Eğer dilersen ervah ile yakınlık hâsıl edersin. Şöyle ki Cuma akşamından 

başlayarak ta öbür Cuma gününe kadar günde 7 defa bu mübarek sureyi 

okusan C.Hakkın fermanı ile ervah gelip seninle söyleşip hacetlerin reva 

eder. 

 

 

Eğer dilersen matbulu kendine âşık edersin. Bi karar olup yerinde 

duramayıp kendi ayağına getirirsin. Amma zinhar haram olana yapmayasın, 

yoksa başına çok belalar gelir. 41 santim uzunluğunda bir iplik alıp, üstüne 

7 defa sure-i Yasini duası ile beraber okuyup ateşe at. Atarken bu iplik 

ateşte nasıl yanıyorsa falanın kızı falan veya falanın oğlu falanın kalbini 

benim aşkımla benim sevgimle böyle yaktım dersin. 

Yasini şerifi okuma usulu böyledir.  Okumaya başlayınca ‘yasin’ kelimesini 

12 defa söylersin ondan sonrada 7 defa ‘ sallallahu aleyhi ve alihi vesellem’ 

dersin. Ondan sonra her ‘mübin’ geldikçe mübin duasını okursun. 

 

Bu mubarek sure-i celili hertürlü şerleri def-edip hertürlü hayrı celb için 

pazar günü güneş doğarken bir temiz kağıda misk zağferan ve gülsuyu ile 

yazıp meleklerinin isimlerinin vefklerinide yazıp daima abdestli olarak 

üzerinde taşısan çok azim menfeatlidir. Yazdıktan sonra üzerine 7 defa 

yasini şerifi okuyup her mübinde hu diye üfür bitincede pazar gününün 

tütsüsü ile tütsüleyip taşı. Ol mubarek sure-i celil budur. 

 

 

ِحي تَقِيٍم  تَنأِزيَل الأَعِزيِز الره َسلِيَن  َعلَى ِصَراٍط ُمسأ آَِن الأَحِكيِم  إِنهَك لَِمَن الأُمرأ ًما َما يس  َوالأقُرأ ِم  لِتُنأِذَر قَوأ

ِمنُوَن  إِنها َجَعلأنَا فِ  ثَِرِهمأ فَهُمأ اَل يُؤأ ُل َعلَى أَكأ اَلاًل أُنأِذَر آَبَاُؤهُمأ فَهُمأ َغافِلُوَن  لَقَدأ َحقه الأقَوأ نَاقِِهمأ أَغأ ي أَعأ

قَاِن فَهُمأ ُمقأَمُحوَن  َوَجَعلأنَا ِمنأ بَيأِن أَيأِدي َذأ َشيأنَاهُمأ فَهُمأ اَل فَِهَي إِلَى األأ ا فَأَغأ ا َوِمنأ َخلأفِِهمأ َسًد  ِهمأ َسًد 

ِمنُوَن  إِنهَما تُنأِذُر َمِن اتهبََع ال هُمأ اَل يُؤأ تَهُمأ أَمأ لَمأ تُنأِذرأ َمَن يُبأِصُروَن  َوَسَواٌء َعلَيأِهمأ أَأَنأَذرأ حأ َر َوَخِشَي الره كأ ذ 

فَِرةٍ  هُ بَِمغأ رأ ٍء  بِالأَغيأِب فَبَش  ُموا َوآَثَاَرهُمأ َوُكله َشيأ تُُب َما قَده تَى َونَكأ يِي الأَموأ ُن نُحأ ٍر َكِريٍم  إِنها نَحأ َوأَجأ

َصيأنَاهُ فِي إَِماٍم ُمبِينٍ   أحأ
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1. mübin duası: 

بسم هللا الرحمن الرحيم  واقسمت عليكم بحول هللا وقوت هللا و عونه عليكم يا معاشراالرواح 

عزهللا وبنور وجه هللا وبحق اسماء هلل  وبحق بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل الروحانية بعز 

رب العالمين ياحي ياقيوم ياشافى ياكافى ياهادى يا لطيف ياباقى اجب ياروقيائيل انت وخدامك 

من الروحانيت واالرضية وانت يامزهب سامعا مطيعا بحق الحمد هلل رب العالمين وبحق الحي 

الملك الغالب عليكم امره ابجد الموكل منسع وبحق لطهطيل وقل جاءالحق وزهق القيوم وبحق 

الباطل ان الباطل كان زهوقا واقسمت عليكم كطغ دسائيل سخر لى  قلوب جميع بنى ادم وبنات 

 حواء بحق وبحرمة سيدك  كجع طغحنيوش

 

 

 

 

 ياغياث عند كل كربتى ومعاذى عند كربة ومعاذى عند كل دعوة

 

 

بُو  َسلأنَا إِلَيأِهُم اثأنَيأِن فََكذه َسلُوَن  إِذأ أَرأ يَِة إِذأ َجاَءهَا الأُمرأ َحاَب الأقَرأ ِربأ لَهُمأ َمثاًَل أَصأ نَا َواضأ زأ هَُما فََعزه

َسلُوَن قَالُوا َما أَنأتُمأ إاِله بََشٌر ِمثألُنَا َوَما أَنأَزَل ال ٍء إِنأ أَنأتُمأ إاِله بِثَالٍِث فَقَالُوا إِنها إِلَيأُكمأ ُمرأ َمُن ِمنأ َشيأ حأ ره

َسلُوَن  َوَما َعلَيأنَا إاِله الأباََلُغ الأُمبِينُ  لَُم إِنها إِلَيأُكمأ لَُمرأ ِذبُوَن  قَالُوا َربُّنَا يَعأ  تَكأ

 

 

2.ci mübin duasi 

اجب يا الرحمن الرحيم يا رحمن يارحيم يا رؤف يا عطوف يا جليل يا جبار يا جاعل يا جواد  

جبرائيل انت و خدامك من الروحانية واالرضية وانت يا مر سامعا مطيعا بحق الرحمن الرحيم 
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وبحق الرؤف العطوف وبحق الملك الغالب عليكم امره هوزح يا ابا الحارث يا مر وبحق 

مهطهطيل وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا واقسمت عليكم يا يهغقعجائيل سخرلى 

وب جميع بنى ادم وبنات حواء بحق وبحرمة سيدك يدغ طغطيريوش ان تجيبوا بالسمع والطاعة قل

وتحضروا كهيعص وحم عسق وطه ن والقلم يامجيب الدعوات يحبونهم كحب هللا والذين امنوا اشد 

 حبا هلل ربى

 

 

 

 
  

 

ُجَمنه   نَا بُِكمأ لَئِنأ لَمأ تَنأتَهُوا لَنَرأ تُمأ قَالُوا إِنها تََطيهرأ رأ نهُكمأ ِمنها َعَذاٌب أَلِيٌم  قَالُوا طَائُِرُكمأ َمَعُكمأ أَئِنأ ُذك  ُكمأ َولَيََمسه

َسلِيَن  ِم اتهبُِعوا الأُمرأ َعى قَاَل يَا قَوأ ِرفُوَن َوَجاَء ِمنأ أَقأَصى الأَمِدينَِة َرُجٌل يَسأ ٌم ُمسأ اتهبُِعوا َمنأ اَل بَلأ أَنأتُمأ قَوأ

أَلُُكمأ أَ  َجُعوَن أَأَتهِخُذ ِمنأ ُدونِِه آَلِهَةً يَسأ بُُد الهِذي فَطََرنِي َوإِلَيأِه تُرأ ًرا َوهُمأ ُمهأتَُدوَن  َوَما لَِي اَل أَعأ ِن جأ إِنأ يُِردأ

ِن َعن ي َشفَاَعتُهُمأ َشيأئًا َواَل يُنأقُِذوِن  إِن ي إًِذا لَفِي َضاَلٍل ُمبِينٍ  َمُن بُِضرٍّ اَل تُغأ حأ  الره

 

 

3.cü mübin duası 

مالك يوم الدين يامقلب القلوب اجب يا شمشمائيل انت وخدامك من الروحانية واالرضية وانت يا  

احمر سامعا مطيعا بحق مالك يوم الدين وبحق مقلب القلوب واالبصار وبحق الملك الغالب عليكم 

ا واقسمت عليكم يا امره طيكل  وبحق قهطهطيل  فاذا جاء وعد ربى جعله دكا وكان وعد ربى حق

 كيع قفكنائيل سخرلى قلوب جميع بنى ادم وبنات حواء بحق و بحرمة سيدك ضكحنيوش
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لَُموَن  بَِما َغفََر لِي َرب    ِمي يَعأ ُخِل الأَجنهةَ قَاَل يَا لَيأَت قَوأ َمُعوِن  قِيَل ادأ ي َوَجَعلَنِي ِمَن إِن ي آََمنأُت بَِرب ُكمأ فَاسأ

رَ  َماِء َوَما ُكنها ُمنأِزلِيَن  إِنأ َكانَتأ إاِله الأُمكأ ِدِه ِمنأ ُجنأٍد ِمَن السه ِمِه ِمنأ بَعأ  َصيأَحةً ِميَن  َوَما أَنأَزلأنَا َعلَى قَوأ

تَ  تِيِهمأ ِمنأ َرُسوٍل إاِله َكانُوا بِِه يَسأ
َرةً َعلَى الأِعبَاِد َما يَأأ ا َكمأ َواِحَدةً فَإَِذا هُمأ َخاِمُدوَن  يَا َحسأ هأِزئُوَن  أَلَمأ يََروأ

َضُرونَ  ا َجِميٌع لََديأنَا ُمحأ ِجُعوَن  َوإِنأ ُكلٌّ لَمه نَا قَبألَهُمأ ِمَن الأقُُروِن أَنههُمأ إِلَيأِهمأ اَل يَرأ ُض أَهألَكأ َرأ   َوآَيَةٌ لَهُُم األأ

نَا ِمنأهَا َحبً ا فَِمنأهُ يَأأكُ  َرجأ يَيأنَاهَا َوأَخأ نَا فِيهَا ِمَن الأَميأتَةُ أَحأ رأ نَاٍب َوفَجه لُوَن  َوَجَعلأنَا فِيهَا َجنهاٍت ِمنأ نَِخيٍل َوأَعأ

َواجَ  َزأ ُكُروَن  ُسبأَحاَن الهِذي َخلََق األأ ا تُنأبُِت الأُعيُوِن  لِيَأأُكلُوا ِمنأ ثََمِرِه َوَما َعِملَتأهُ أَيأِديِهمأ أَفاََل يَشأ  ُكلههَا ِممه

ُض َوِمنأ أَ  َرأ لُِموَن  َوالشهمأ األأ لَُخ ِمنأهُ النههَاَر فَإَِذا هُمأ ُمظأ لَُموَن  َوآَيَةٌ لَهُُم اللهيأُل نَسأ ا اَل يَعأ ُس نأفُِسِهمأ َوِممه

نَاهُ َمنَاِزَل َحتهى َعاَد َكالأُعرأ  تَقَرٍّ لَهَا َذلَِك تَقأِديُر الأَعِزيِز الأَعلِيِم  َوالأقََمَر قَدهرأ ِري لُِمسأ وِن الأقَِديِم  اَل جُ تَجأ

بَُحوَن  َوآَيَةٌ  ِرَك الأقََمَر َواَل اللهيأُل َسابُِق النههَاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَسأ ُس يَنأبَِغي لَهَا أَنأ تُدأ لَهُمأ أَنها َحَملأنَا  الشهمأ

كَ  ُحوِن  َوَخلَقأنَا لَهُمأ ِمنأ ِمثألِِه َما يَرأ يهتَهُمأ فِي الأفُلأِك الأَمشأ ِرقأهُمأ فاََل َصِريَخ لَهُمأ َواَل هُمأ ُذر  بُوَن َوإِنأ نََشأأ نُغأ

َمةً ِمنها َوَمتَاًعا إِلَى ِحيٍن  َوإَِذا قِيَل لَهُُم اتهقُوا َما بَيأَن أَيأِديُكمأ َوَما َخلأفَكُ  َحُموَن  يُنأقَُذوَن إاِله َرحأ مأ لََعلهُكمأ تُرأ

ُ قَاَل َوَما تَأأتِيِهمأ ِمنأ آَيٍَة ِمنأ آَ  ا َرَزقَُكُم هللاه ِرِضيَن  َوإَِذا قِيَل لَهُمأ أَنأفِقُوا ِممه يَاِت َرب ِهمأ إاِله َكانُوا َعنأهَا ُمعأ

ُ أَطأَعَمهُ إِنأ أَنأتُمأ إاِله فِي َضاَلٍل ُمبِي  نٍ الهِذيَن َكفَُروا لِلهِذيَن آََمنُوا أَنُطأِعُم َمنأ لَوأ يََشاُء هللاه

 

 

4.cü mübin duası 
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اياك نعبد واياك نستعين ياسريع يا قريب يامجيب اجب يا ميكائيل انت وخدامك من الروحانية   

واالرضية  وانت يابرقان سامعا مطيعا بحق اياك نعبد واياك نستعين وبحق السريع القريب المجيب 

السحر ان هللا المستعان وبحق الملك الغالب عليكم امره منسع وبحق فهطهطيل قال موسى ماجئتم به 

سيبطله ان هللا ال يصلح عمل المفسدين واقسمت عليكم يا سدغ يزائيل سخرلى قلوب جميع بنى ادم 

 وبنات حواء بحق سيدك بحرمة سيدك سجوغ زبجيوش

 

 
  

 

 

 

ُد إِنأ ُكنأتُمأ َصاِدقِيَن  َما يَنأظُُروَن إاِله َصيأَحةً َواِحَدةً   ُموَن  فَاَل َويَقُولُوَن َمتَى هََذا الأَوعأ تَأأُخُذهُمأ َوهُمأ يَِخص 

َداِث إِلَى َرب   َجأ وِر فَإَِذا هُمأ ِمَن األأ ِجُعوَن  َونُفَِخ فِي الصُّ ِصيَةً َواَل إِلَى أَهألِِهمأ يَرأ تَِطيُعوَن تَوأ ِهمأ يَنأِسلُوَن  يَسأ

قَِدنَا هََذا َما َوَعَد ا َسلُوَن  إِنأ َكانَتأ إاِله َصيأَحةً َواِحَدةً قَالُوا يَا َويألَنَا َمنأ بََعثَنَا ِمنأ َمرأ َمُن َوَصَدَق الأُمرأ حأ لره

َن إاِله َما ُكنأتُمأ تَعأ  َزوأ َم اَل تُظألَُم نَفأٌس َشيأئًا َواَل تُجأ َضُروَن  فَالأيَوأ َحاَب فَإَِذا هُمأ َجِميٌع لََديأنَا ُمحأ َملُوَن إِنه أَصأ

َم فِي ُشُغٍل  ََرائِِك ُمتهِكئُوَن  لَهُمأ فِيهَا فَاِكهَةٌ َولَهُمأ َما الأَجنهِة الأيَوأ َواُجهُمأ فِي ِظاَلٍل َعلَى األأ فَاِكهُوَن  هُمأ َوأَزأ

هَدأ إِلَيأُكمأ يَا ِرُموَن أَلَمأ أَعأ َم أَيُّهَا الأُمجأ تَاُزوا الأيَوأ اًل ِمنأ َربٍّ َرِحيٍم  َوامأ نأ اَل بَنِي آََدَم أَ  يَدهُعوَن  َساَلٌم قَوأ

يأطَاَن إِنههُ لَُكمأ َعُدوٌّ ُمبِينٌ  بُُدوا الشه  تَعأ
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اهدنا الصراط المستقيم ياقادر يامقتدر يالطيف ياخالق ياهادى اجب   ياصرفيائيل انت وخدامك   

من الروحانية واالرضية وانت ياشمهورش سامعا مطيعا بحق اهدنا الصراط المستقيم وبحق القادر 

لمقتدر  وبحق الملك الغالب عليكم امره فصقر وبحق تهطهطيل وانه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل ا

من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد واقسمت عليكم الغ تنهائيل سخرلى قلوب جميع 

 بنى ادم وبنات حواء بحق  وبحرمة سيدك الغ رقايوش

 

 

 

 

 

 

 

 

بُُدونِي هََذا   قِلُوَن  هَِذِه َجهَنهُم الهتِي َوأَِن اعأ تَقِيٌم  َولَقَدأ أََضله ِمنأُكمأ ِجبِاًل  َكثِيًرا أَفَلَمأ تَُكونُوا تَعأ ِصَراطٌ ُمسأ

تُِم َعلَى أَفأَواِهِهمأ َوتَُكل ُمنَا أَ  َم نَخأ فُُروَن  الأيَوأ َم بَِما ُكنأتُمأ تَكأ هَا الأيَوأ لَوأ ُجلُهُمأ  يأِديِهمأ ُكنأتُمأ تُوَعُدوَن اصأ هَُد أَرأ َوتَشأ

َراطَ فَأَنهى يُبأِصُروَن  َولَوأ  تَبَقُوا الص  يُنِِهمأ فَاسأ نَا َعلَى أَعأ ِسبُوَن  َولَوأ نََشاُء لَطََمسأ  نََشاُء بَِما َكانُوا يَكأ

ِجُعوَن  َوَمنأ نَُعم   تَطَاُعوا ُمِضيً ا َواَل يَرأ نَاهُمأ َعلَى َمَكانَتِِهمأ فََما اسأ قِلُوَن  لََمَسخأ هُ فِي الأَخلأِق أَفاََل يَعأ سأ هُ نُنَك  رأ

آٌَن ُمبِينٌ  ٌر َوقُرأ َر َوَما يَنأبَِغي لَهُ إِنأ هَُو إاِله ِذكأ عأ نَاهُ الش   َوَما َعلهمأ

 

6 .cı mübin duası 

صراط الذين انعمت عليهم ياحكيم ياعليم ياعالم الغيوب يانور ياعلي يالطيف ياهادى اجب يا  

يل انت وخدامك من الروحانية واالرضية وانت يا ابيض سامعا مطيعا بحق صراط الذين عينيائ



 

 

141 

انعمت عليهم وبحق الحكيم العليم وبحق الملك الغالب عليكم امره شتثخ وبحق جلهططيل اليه يصعد 

الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه و اقسمت عليكم ياكجغ تصطائيل  سخرلى قلوب جميع بنى ادم 

 واء اللهم صل على ادم وحوا عليهما السالم وبحق و بحرمة سيدك مشكيغوشوبنات ح

 

 

 

 

 

ا َعِملَتأ   ا أَنها َخلَقأنَا لَهُمأ ِممه ُل َعلَى الأَكافِِريَن أََولَمأ يََروأ أَيأِدينَا أَنأَعاًما فَهُمأ لَهَا  لِيُنأِذَر َمنأ َكاَن َحيً ا َويَِحقه الأقَوأ

ُكُروَن  َواتهَخذُ َمالُِكوَن  َوَذلهلأنَ  وا اهَا لَهُمأ فَِمنأهَا َرُكوبُهُمأ َوِمنأهَا يَأأُكلُوَن  َولَهُمأ فِيهَا َمنَافُِع َوَمَشاِرُب أَفاََل يَشأ

َضُروَن  فَاَل يَ  َرهُمأ َوهُمأ لَهُمأ ُجنأٌد ُمحأ تَِطيُعوَن نَصأ ِ آَلِهَةً لََعلههُمأ يُنأَصُروَن  اَل يَسأ لُهُمأ حأ ِمنأ ُدوِن هللاه ُزنأَك قَوأ

نأَساُن أَنها َخلَقأنَاهُ ِمنأ نُطأفٍَة فَإَِذا هَُو خَ  ِ لِنُوَن  أََولَمأ يََر اإلأ وَن َوَما يُعأ لَُم َما يُِسرُّ  ِصيٌم ُمبِينٌ إِنها نَعأ

 

 

7.mübin duası 

اجب غيرالمغضوب عليهم وال الضالين امين ياقاهر ياعزيز يامالك  يامؤمن يامهيمن ياظاهر     

ياكسفيائيل انت وخدامك من الروحانية واالرضية وانت يا ميمون  سامعا مطيعا بحق 

غيرالمغضوب عليهم والالضالين امين وبحق القاهر العزيز الكبير المتعال وبحق الملك الغالب 

عليكم امره  ذضظع وبحق لمقفنجيل فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون واقسمت عليكم يايزع 

ى قلوب جميع بنى ادم وبنات حواء بحق وبحرمة سيدك يزغ شكطيوشحكحائيل سخرل  
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يِيهَا الهِذي أَنأَشأَهَا أَ   يِي الأِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم  قُلأ يُحأ ٍة َوهَُو َوَضَرَب لَنَا َمثاًَل َونَِسَي َخلأقَهُ قَاَل َمنأ يُحأ َل َمره وه

َضِر نَاًرا فَإَِذا أَنأتُمأ ِمنأهُ تُوقُِدوَن  أََولَيأَس الهِذي َخلََق بُِكل  َخلأٍق َعلِيٌم  الهِذي َجَعَل  َخأ لَُكمأ ِمَن الشهَجِر األأ

ُرهُ إِذَ  ُق الأَعلِيُم  إِنهَما أَمأ لَُق ِمثألَهُمأ بَلَى َوهَُو الأَخاله َض بِقَاِدٍر َعلَى أَنأ يَخأ َرأ َماَواِت َواألأ ا أََراَد َشيأئًا أَنأ السه

َجُعونَ يَقُ  ٍء َوإِلَيأِه تُرأ  وَل لَهُ ُكنأ فَيَُكوُن  فَُسبأَحاَن الهِذي بِيَِدِه َملَُكوُت ُكل  َشيأ
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Türkçe Okunuşu 

 

Yâsîn 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 fî 

a'nâkihim ağlâlen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn  Ve cealnâ min beyni 

eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn  

Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn  innemâ 

tünzirü menittebazzikre ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhü bimağfiretin 

ve ecrin kerîm  İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve 

âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn 

 

Bismillahirrahmanirrahim aksamtü aleyküm bi havlillahi ve kuvvetihi ve 

avnihi aleyküm ya ma-aşeral ervahirruhaniyyeti bi izzi izzillah ve binuri 

vechillah ve bi hakki esmaillah ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahim el 

hamdülillahi rabbil alemin ya hayyu ya kayyum ya şafi ya kafi ya hadi ya 

latif ya baki ecib ya rukiyail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti vel 

ardiyyeti ve ente ya müzheb samian mutian bi hakkı el hamdülillahi rabbil 

alemin ve bihakkıl hayyul kayyum ve bihakkıl melikil galibi aleküm 

emruhu ebced el müvekkeli mensa' ve bi hakkı lethatilin ve kul cael hakku 

ve zahakal batıl innel batıle kane zehuka ve aksamtu aleyküm ya ketug 

disail sahhirli kulube cemi-i beni ademe ve benati havva bi hakkı 

vebihürmeti seyyidüke kecu' taghaneyuşin. Ya gıyasü inde külli kürbeti 

vemeazi inde kürbetin vemeazi inde külli da'veti. 

  

 

lehüm 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 

 

Errahmanirrahim ya rahmanu ya rahim ya raufu ya atuf ya celilü ya cebbar 

ya cailu ya cevvad ecib ya cebrail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti vel 

ardiyyeti ve ente ya mürre samian mutıan bi hakkı errahmanirrahim ve bi 

hakkırrauful atuf ve bi hakkıl melikil galibi aleyküm emruhu hüvezehin ya 
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ebel haris ya mürre ve bi hakkı mühtahtilin ve kadimna ila ma amilu min 

amelin fecealnahü hebaen mensura ve aksamtu aleykum ya yühegkaucail 

sahhirli cemi-i beni ademe ve benati havva bihakki ve bi hürmeti seyyidike 

yedgu tugtireyuşin en tücibu bissem-i vettaati ve tuhdiru kef he ye ayn sad 

ve ha mim ayn sin kaf ve taha nun velkalemi ya mücibüdda'vat 

yühibbunehüm kehubbillah vellezine amenü eşeddü hubben lillahi rabbi. 

 

Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû le nercümenneküm vele 

yemessenneküm minnâ azâbün elîm  Kâlû tâirüküm meaküm ein zikkirtum 

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 

 

Maliki yevmiddin ya mukallibel kulub ecib ya şemşemail ente ve 

huddamüke minerruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente ya ahmer samian mutıan 

bi hakki maliki yevmiddin ve bi hakki mukallibel kulubü vel ebsar ve bi 

hakkıl melikil galibi aleyküm emruhu taykel ve bi hakkı kahtahtil feiza cae 

va’du rabbi cealehü dekken ve kane va’du rabbi hakkan ve aksamtu 

aleyküm ya keyu' kıfkenail sahhirli kulube cemi-i beni ademe ve benati 

havva bihakki ve bi hürmeti seyyidike dakhaneyuşin 

 

 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 
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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 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 

 

İyyake na’budu ve iyyake nestein bihakki ya seriu ya karib ya mücibu ecib 

ya mikail ente ve huddamüke minerruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente ya 

burkan samian mutıan bi hakkı iyyake na’budu ve iyyake nestein ve 

bihakkısseriul karibül mücibül müstean ve bi hakkıl melikil galibi aleyküm 

emruhu mensa' ve bi hakkı fehtahtil kale musa ma ci’tüm bihissihr 

innallahe seyubtıluh innallahe la yuslihu amelel müfsidin ve aksamtu 

aleyküm ya sedugyezail sahhirli kulube cemi-i beni ademe ve benati havva 

bikakki ve bi hurmeti seyyidike secug zebhayuşin 

 

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  Selâmün kavlen min rabbin 

rahîm  Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn  Elem a'hed ileyküm yâ benî 

âdeme en lâ tâ'buduşşeytâne innehû leküm adüvvün mübîn 

 

İhdinassıratal müstekıym ya kadiru ya muktedir ya latıyfu ya haliku ya hadi 

ecib ya sarfiyail ente ve hüddamüke minerruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente 

ya şemhureş samian mutıan bi hakkı ihdinassıratal müstekıym ve bi hakkıl 

kadiril muktedir ve bi hakkıl melikil galibi aleyküm emruhu faskar ve bi 

hakkı tehtahtilin ve innehü lekitabun aziz la ye'tihil batilü min beyni 
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yedeyhi vela min halfihi tenzilün min hakimin hamid ve aksamtu aleyküm 

lagu tinhail sahhirli cemi-i kulubu beni ademe ve benati havva bi hakkı 

vebihürmeti seyyidike lagu rekayuşin 

 

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 

 

Sıratallezine en-amte aleyhim ya hakim ya alim ya allamul kuyub ya nuru 

ya aliyyu ya latıfu ya hadi ecib ya ayneyail ente ve hüddamüke 

minerruhaniyyeti vel-ardiyyeti ve ente ya ebyad samian mutian bi hakkı 

sıratallezine en-amte aleyhim ve bi hakkıllahil hakimil alim ve bi hakkıl 

melikil galibi aleyküm emruhu şetsehin ve bi hakkı celehtatilin ileyhi yes-

adul kelimüttayyibü vel-amelüssalihü yerfeuhü aksamtü aleyküm ya 

kecugtıstail sahhirli kulube cemi-i beni ademe ve benati havva allahümme  

salli ala ademe ve havvaaleyhimesselam vebihakki ve bi hürmeti seyyidike 

mişkeyguşin 

 

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 

 

Gayril magdubi alehim veleddallin amin ya kahiru ya aziz ya malikü ya 

mü'minü ya müheyminü ya zahirü ecib ya kesfiyail ente ve huddamüke 

minerruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente ya meymun samian mutıan bi hakkı 

gayril magdubi aleyhim veleddallin amin ve bihakkıl kahiril azizil kebiril 
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müteal ve bi hakkıl melikil galibi aleyküm emruhu zadza-in ve bi hakkı 

lemukfencelin fevakaal hakku ve batale ma kanu ya’melun ve aksamtu 

aleyküm ya yezu' hakhail sahhirli kulubu cemi-i beni ademe ve benati 

havva bi hakki ve bi hurmeti seyyidike yezug şektayuşin 

 

Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkahu kale men yuhyil izâme ve hiye 

ramîm  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  İnnema emrühû izâ erâde şey'en en 

yekûle lehû kün, feyekûn  Fesübhanellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve 

ileyhi türceûn. 

 

 

 

Teshiri Hüddamı yasini şerif 
 

Ey Aziz kişi Allahü teala seni rahmetine gark eylesin. Evliyaullahtan 

işitilmiştirki: eğer pazar günü güneş doşarken bu mubarek yasini şerifi 

misk ve zağferan ile bir kağıda yazsan, yazdıktan sonrada üzerine 1000 

defa ayetel kürsi okuyup her 100 de Bir kere Ya Meytatarun deyip üfürsen 

ve üzerinde taşısan Biemrillahi teala ve bereketi yasini şerif hürmetine Bu 

mubarek surenin hadimi teshir olur. Demişlerdir. Ve çok azim faideleri 

vardır. 

 

 

 

Havvası Sure-i Yasin-i Şerif 
 

Bu mubarek sure-i yasini okuma usulünden biride budur. 40 gün riyazetli 

olarak oruç tutup hergün gusül abdesti alırsın. Ve hiçbir vakit yere abdestsiz 

basmassın. Başlangıç günü cuma günü olacak. 10 gün boyunca 1 defa 

okuyacaksın. Hep aynı mekanda ve aynı vakitte okuyacaksın. Bir oturmada 

okuyacaksın. En iyi vakit güneş doğarkendir. 11.ci günden itibaren 20 defa 

okuyacaksın. Ta 20.ci güne kadar. 20 ci günden sonra ta 40.cı güne kadar 

hergün 41 defa okuyacaksın. 40.cı gün halvet bir yere girip okuduktan 
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sonra, hemen karşında 2 tane ervah zuhur eder. Sana selam verirler. Sende 

hemen çok tazim ve hürmet edip selamlarını alırsın. Aranızda ahd edersiniz. 

Azizim bundan sonra dünya eline gecer. Dilersen tayyi mekan yaptırırlar, 

dilersen gaibten yiyecek ve içecek getirirler. Her hacetini filhal yerine 

getirirler. Amma şartı budurki: okuma işin bitince 1000 defada salavatı 

şerife okuyacaksın. Biiznillah duaların ve isteklerin kabul olur. 40 gün 

dolmadan evvel ervahı tayyibe rüyanda görünmeye başlarlar. Seni tutup hiç 

gözlerin görmediği kulakların duymadığı âlemi gaybın türlü türlü yerine 

götürüp gezdirirler. Amma hiç şekk ve şüphe etmeyesin. Çünkü bu 

mubarek sure-i celil k.kerimin kalbidir. Çok büyük havvası azimi vardır.   

 

 

 

 

Havvası yasini şerif diğer 
 

Silsile-i sadat efendimizden selmanı farisi hazretleri buyururki: herkimki 

her netürlü hacet için olursa olsun, ister dünyalık ister ahiretlik için, 10 gün 

boyunca hergün sabah namazını kılar kılmaz hemen yerinden hiç 

kalkmadan ve hiç konuşmadan ve her zaman aynı yerde ve aynı vakitte 

evvela bu dua yı 10 kere okuyup ondan sonra mubarek yasini şerifi 1 defa 

okusa, hakk teala cümle işleri o kul üzerine asan eder, hernetürlü haceti 

olsa reva eder. 10 gün sonra ismi azam faidesi tecelli eder. Hiç şekk ve 

şüphe yoktur azizim. 

 

Dua budur 

 

ياقديم يادائم ياحي ياقيوم يافرد ياوتر ياواحد يااحد ياصمد يامن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد 

 وصل هللا على محمد واله اجمعين برحمتك ياارحم الرحمين

 

Ya kadimü ya daimü ya hayyu ya kayyum ya ferdü ya vitrü ya vahidü ya 

ehadü ya samedü ya men lem yelid velem yuled velem yekün lehü küfüven 

ehad ve sallahu ala muhammedin ve alihi ecmain birahmetike ya 

erhamerrahimin. 
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Her türlü dilek için diğer 

 

Allahü teala’dan bir dileğin olsa hemen güzel bir abdest alıp 2 rekât hacet 

namazı kıl, her 2 rekatte de fatihadan sonra ayetel kürsi oku, namaz bitince 

hemen yasini şerifi 1 defa oku, amma (kün feyekün) diyince hemen 

secdeye varıp (fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi 

turce-un) ayetini oku, ondan sonra hacetini Cenabu rabbül âlemine arz et. 

Fil hal dileğin makbul olur. Biiznillah 

 

 

 

Hertürlü hastalığa şifa için 
 

Herhangi bir arabi ayın ilk günü başlayarak 41 gün boyunca hergün güneş 

doğarken temiz bir tabağa misk zağferan ve gül suyu ile fatiha-i şerif yasini 

şerif ve ihlası şerifi yazıp üzerine 21 defa salavatı şerife 1 fatiha 3 ihlası 

şerife ve 41 yasini şerif okunur, sonra yazıyı zemzem suyu ile veya nisan 

yağmuru suyu ile oda bulunmazsa temiz bir çeşme suyu ile bozup hastaya 

içirilir. Bu amele 41 gün devam edilir. Amma okuma ve yazma işi 1 celsede 

ve hergün aynı yerde yapılır. Okuyan ve yazan kişi salih bir kimse olmalıdır. 

Her cuma günü namazdan evvel hastanın şifası niyetine azda olsa sadaka 

verilir. 

 

 

 

Havvası yasini şerif diğer 
 

Rızık kapılarının açılması için 

Yasin suresi sabah namazından sonra hic konusmadan yerinden kalkmadan 

şu şekil üzere okunur, 10 defa efendimize salavatı serife okunur.  sonra 25 

defa Nasr Suresi okunur (iza ca e nasrullahi vel feth..) tekrar 10 salavatı 

şerife daha okunur.sonra besmele ile yasin okunmaya baslanır, bastaki 

(yasin) lafzı 10 defa tekrar edilir, sonra devam edilir ( zalike takdiyrul azizil 

aliym ) ayetine gelince 4 defa tekrar edilir, (selamun kavlen min 

rabbirrahiym ) ayetine gelince 15 defa tekrar edilir, ve son 2 ayeti kerimesi 

6 defa tekrar edilir. Bitince tekrar 10 defa salavat okunur. En son 
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gökyüzüne dogru üfürülür. Eğer hergün yapmaya devam edersen, çok 

büyük nimetlere kavuşursun 

 

 

 

Havvası yasini şerif diğer 
  

"Yasin" Sure-i şerifesini okumayı murat eylediğin takdirde abdest al ve 

kıbleye karşı oturup sure-i şerife'yi okumaya başla. Okuma esnasında "Er 

rahman" 

lafzına gelince sol elinin küçük parmağını bükerek kapat ve okumaya 

devam ederek 2. Er rahman lafzına gelince yine sol elinin küçük 

parmağının yanındaki parmağı bükerek kapat okumaya devam ederek 3. Er 

rahman lafzına gelince orta parmağı kapat ki o halde "Ve ma enzelna ala 

kavmihi min ba'dihi..." Ayet-i kerimesine gelmezden evel sol elin 3 

parmağı kapanmış olur sonra okumaya devam ederek ilk lafza-i celali 

okudugun zaman sağ elin küçük parmağını ikinci lafza-i celalde 2. sağ 

parmağı kapa ki buda "Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma 

rezakakümullah..." Ayet-i kerimesini okurken olur sonra okumaya devam et. 

"Hazama ve'aderrahmanü..." Ayet-i kerimesini okurken sol elin şahadet 

parmağını, "Vettehazü min dünillahi aliheten..." Ayeti kerimesindeki lafza-i 

celali okurken sağ elin orta parmağını kapa, sure'nin nihayetine kadar oku 

sol elden 4 ve sağ elden 3 parmak ki cem'an 7 parmak kapalı olur. Sonra 

sure-i mülk'ü okumaya başla "Ma tera fi halkırrahmani..." Ayet-i 

kerimesindeki Rahman lafzını okurken sol elin küçük parmağını aç. "Ma 

yuhlikühünne illerrahman..." Ayet-i kerimesini "Er rahman" lafzını okurken 

sol elin 2. parmağını aç ve "Min dünirrahman..." Ayet-i kerimesindeki 

rahman lafzında yine o elin orta parmağını ve "Kul innemel ılmü 

ındallah..." taki lafza-i celalde sağ elin 2. parmağını aç sonra "Kul 

hüverrahmanü..." Ayet-i kerimesindeki 4. Rahman lafzını okuduğun zaman 

sol elin şahadet parmağını aç ve sonra sureyi tamam et ve sonra Allah rızası 

için 2 rekat namaz kıl ve onu müteakip 100 defa "Allahümme salli ala 

seyyidina muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala 

ibrahiyme ve ala ali ibrahiyme inneke hamiydün meciydün" 

Sonra hacetin ne ise Cenab-ı vacibü'l-vücud hazretlerinden talep eyle. 

Biiznillahi teala matlubun hasıl olur. Çok azim esrarı ilahi vardır. 
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Havvası Yasin-i şerif diğer 
 

Eğer herne türlü bir hacetin olsa salı günü başlayıp diğer salıya kadar 

hergün yasini şerifi 3 defa okusan, amma her mübin geldikçe muradına 

uygun bir ayeti kerimeyi ebced hesabı ile sayısını bulup o aded kadar o 

ayeti kerimeyi okusan elbette ve elbette dileğin ne olursa olsun C.hakk 

katında makbul olur. 

 

 

Not 

 

Yasini şerifi okuma saati cuma gününün son saatidir. 

Hertürlü hacet için sabah namazlarından önce ve sonra 10 defa okunur. 

 

 

 

Define tespit etmek 
 

Eğer bir define yeri tespit etmek istersen, pazar günü ibtida edip her gün 

riyazetli oruç tutup her namaz ardından yasini şerifi 7 defa oku, salı günü 

güneş doğarken bu hatemi bir kırmızı kağıda yazıp hatemin etrafınada bu 

ayeti kerimeyi yaz 

 

 قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم 

 قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون

 

Sonra yine 7 defa yasini şerifi oku amma ne zamanki bu ayeti kerimeye 

gelsen (تطير وتنزل على موضع الذى فيه العالمة ) tetayyar ve tünezzil alel mezi-

illezi fiyhil alametü, dersin. 7 defa yasini şerifi bu şekil üzere okuduktan 

sonra Emri ilahi ile kağıt havalanıp gidip define olan yere iner. Hatemi şerif 

budur. 
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Ve Indehu Mefatihul Gayb Ayeti kerimesinin daveti 
 

Şeyhi mağribi hazretlerinden rivayettir. 

Eğer bu ayeti kerimenin davetini yapmak istersen, Perşembe günü gusl 

abdesti alıp hayvani gıdalar yemeyip oruçlu olduğun halde, halvet bir yere 

gir. O halvet yerde bu ayeti kerimeyi 1000 defa oku. 1000 defa tamam 

olunca 1000 defa da, Ya mübin, deyip arkasından yine 1000 defa, Ya hayyu 

Ya kayyum, dersin. Bundan sonra 250 defa ayetel kürsi okursun. Ondan 

sonrada ahir duasını 7 defa okursun. Bu minval üzere Perşembeden ta öbür 

haftanın Cuma gününe kadar o halvet yerde durursun. Cuma günü yatsı 

namazından sonra, bunları okuduktan sonra karşına bir piri nurani çıka gelir. 

Selam verip tazim gösterirsin. Hiç korkmaya lüzum yoktur asla zarar 

vermez. Oturup seninle söyleşmeye başlar. Sen dahi ne istersen sorarsın. 

Hemen cevap verip her türlü şeyden haber verir. Eğer onunla her zaman 

sohbet etmek istersen ayrılmadan evvel bir nişan bir alamet iste. Oda sana 

bir taş verir. Her ne zaman bu ayeti kerimeyi okusan o nurani pir çıka gelir. 

1000 defa okunacak ayeti kerime budur. 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها اال هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من 

 ورقة اال يعلمها وال حبة فى ظلمات االرض وال رطب وال يابس اال فى كتاب مبين

 

Bismillahirrahmanirrahim ve ındehü mefatihul gaybi la ya’lemuhe illa hü 

ve ya’lemu ma fil berri vel bahri vema tekutu min varakatin illa ya’lemuha 

vela habbetin fi zulumatil ardu vela ratbin vela yabisin illa fi kitabin mübin 

 

7 defa okunacak ahir duası budur 

 

اللهم انى اسئلك بحق محمد وال محمد ان تصلي على محمد وال محمد وان تسخرلى الجن واالنس 

سيما خادم هذه االية الشريفة ليعينونى على ما اريد منهم من خوئج الدنيا ومناهج االخرة برحمتك يا 

 ارحم الرحميىن

 

Allahümme inni es-elüke bihakkı muhammedin ve ali muhammedin en 

tusalliye ala muhammedin ve ali muhammedin ve en tüsehhire li el cinne 

vel inse siyyema hadimi hazihil ayetişşerifeti li yu’yinuni ala ma üridü 

minhüm min havaiciddünya vemenahicül ahireti bi rahmetike ya 

erhamerrahimin. 
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Bu mübarek ayeti kerimenin vefki şerifi dahi budur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daveti Ayeti Ve Indehu Mefatihul Gayb diğer bir şekil 
  

 

Cumartesi gününden başlayarak Bir hafta riyazetle oruç tutup 

1.gün 1000 defa Ya hu Ya Allah 

2.gün 1000 defa Ya rahmanu ya rahim 

3.gün 1000 defa Ya vahidu ya ahad 

4.gün 1000 defa ya samedu ya nur 

5.gün 1000 defa ya hayyu ya kayyum 

6.gün 1000 defa ya hannanu ya Mennan 

7.gün 1000 defa ya zül celali vel-ikram 

Her gün 1000 defa (Ve ındehu mefatihul kaybi… İla ahirihi)  okuduktan 

sonra 250 defa ayetel kürsi okuyup 2 rekât Allah rızası için namaz kılarsın. 

Fatihadan sonra her rekatte 1 yasin okursun. Selam verdikten sonra 7 

salâvat ve 7 defa elahmdülillah dersin.  Ondan sonrada o güne mahsus olan 

esma-i ilahiyi okursun.  7 günü böyle tamamlarsın. 7. gün fermanı ilahi ile 

gök kapıları açılıp bölük bölük melekler gelip seni tebşir edip müjde 
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verirler. Allahü Teâlâ’nın izni ile her ne hacetin varsa anında reva olur. Biz 

bu kadar kısalttık arif olan anladı. 

 

 

 

Bütün mahlukatı teshir etmek için 
 

Perşembe günü sabah namazından sonra 12 bin defa bir celsede Ya hu ismi 

şerifini okusan Bi emrillahi Teâlâ Cümle mahlûkat Teshir olur. Amma 

okurken hiç dünya kelamı konuşmayacaksın. Ve bir oturmada okuyacaksın. 

  

 

 

Ayetel kürsinin bir özelliği 
 

Eğer ayetül kürsinin ruhanisi olan zat ile dost olmak istersen ve aranızda 

bir muhabbet olmasını murad edersen, bu mübarek ayeti celili kendine vird 

edinip her gün 1000 defa okursun. Ne zamanki 170 bin adedi tamam olsa 

Hemen karşında bir piri nurani zuhur eder. Sana bakıp durur amma 

konuşmaz. Hemen sende ona bakıp (يوم يقوم الروح والمالئكة صفا ال يتكلمون ) 

yevme yekumurruhu vel melaiketü saffen la yetekellemun. Bu ayeti 

kerimeyi okursun. Taki konuşuncaya kadar okumaya devam edersin. Bu 

mübarek zat ervahı tayyibedendir. Her ne hacetin varsa reva eder. 

Korkmana hiç gerek yoktur. 

 

 

 

Ayetel kürsinin diğer bir okuma usulu 
 

41 gün boyunca riyazetli oruç tutup her namaz ardından 350 defa okunur. 

41 gün sonra piri fani şeklinde bir nur simalı ruhani zat gelir. O kişi bu 

mubarek ayetül kürsinin ervahı tayyibelerindendir. Sana musahhar olur her 

ne dileğin olsa fil hal reva eder. 
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Bir kişinin aklını kaybetmesini istersen 
 

Matlubun sağ ayağı ile bastığı topraktan alıp üzerine 7 defa zilzal suresini 

‘ eştata ‘ ya kadar okuyup sonra şöyle söyle 

 

فالنة بحق هذه السورة الشريفةاللهم شتت عقل فالن ابن   

Allahümme şettet akle fülan ibni fülane 

 

Sonra o toprağa biraz barut katıp aşağıdaki gibi vefk sekline getirip bir 

ucundan ateş ver.  Toprak yandıkça düşmanın aklı gider. Vefkin ortasındaki 

boş yere matlubun adını yaz. 

 

Vefkin şekli böyledir 
 

 

 
 

 

 

Giden kadını geri getirmek için 
 

Kadın evini ve eşini bırakıp kaçıp gitse, yatsı namazından sonra 2 rekât 

namaz kılıp sonra ayağa kalkıp 400 defa ‘ ya tahuta ‘ dersen kadın dönüp 

evine gelir. 
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Evini ve eşini terk eden adamı geri getirmek için 
 

Alttaki vefki bir kâğıda yaz, cevizin içini oyup çıkar, sonra vefki yazdığın 

kâğıdı cevizin içine koyup cevizin kabuklarını tekrar birleştirip adamın 

yatmış olduğu odanın bir yerine koy. Adam tekrar dönüp geri gelir. Tecrübe 

olunmuştur 

 

Yazılacak vefk budur 
 

 

 

 

 

 

Eşyanın ve malın satılması için 
 

Bir karınca yuvasından bir avuç toprak alıp üzerine şu ayeti kerimeyi 1 

defa okuyup satılmasını murad ettiğin malın üzerine saç. Çok geçmeden 

eşya satılır, biiznillah 

 

Ayeti kerime budur 

 

الرحمن الرحيم واذا ترو تجارة او لهوا ن فضو اليها وتركوك قائما قل ما عند هللا خير من بسم هللا 

 الهو ومن التجارة وهللا خير الرازقين

 

Bismillahirrahmanirrahim ve iza terav ticaraten ev lehvenin feddu ileyha ve 

teraküke kaimen kul ma ındallahi hayrun minellehvi ve minetticareti 

vallahu hayrurrazıkın 
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Ameli ihfa 
 

Eğer insanların gözüne görünmek istemezsen, bir tane kuru yer kurbağası 

alıp geceleyin ay-ın altında durup kurbağayı başının üzerine koyup gölgene 

bak. Eğer gölgeni görürsen o kurbağayı bırakıp başka bir kurbağa alıp 

başının üstüne koy, eğer gölgen görünmüyorsa o kurbağayı boğazlayıp 

derisini al. Sonra bu deriyi kına tuz un ve mazı ile tabakla. İyice 

tabaklandıktan sonra çıkarıp şu hatemi derinin içine yaz. Hacet anında 

takke gibi yaptığın o deriyi başına koyup dilediğin yere git. Elbette ve 

elbette kimse seni göremez. Deriye yazılacak hatem budur 

 

 

 

 

 

 

 

Teshiri Cinni (sağir) 
 

Eğer istersen cinleri teshir edip kendine itaat ettirirsin. 

 

3 gün riyazetle oruç tutup her gün gece olunca 2 rekât namaz kılıp 300 defa 

bu azimeti okusan 3.cü gün cinler muti olup divan dururlar. Talebin ne ise 

reva ederler. Azimet budur 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم عزمت عليكم و اقسمت عليكم برب جبرائيل انافيل اسمائيل ملكان مسلطان 

ن جانب الجنب على سالطين الجن  واالنس والشياطين من جانب المشارق والمغارب واحضروا م

والشمال بحق ال اله اال هللا محمد رسول هللا وبحق سليمان بن داود عليه السالم برحمتك ياارحم 

 الراحمين

 

Bismillahirrahmanirrahim azzemtü aleyküm ve aksamtü aleyküm birabbi 

Cebrail enafil İsmail melekani müsellitani ala selatinil cinni vel insi 
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veşşeyatini min canibil meşariki vel megaribi vahduru min canibil cunub 

veşşimali bihakkı la ilahe illallah muhammedün rasulullah ve bihakkı 

Süleyman bin davud aleyhisselam bi rahmetike ya erhamerrahimin 

 

   

 

Kaza-i hacet 
 

Eğer C.hakk tan bir dileğin olsa Cuma gecesi Allah rızası için 2 rekatte bir 

selam vererek 4 rekât namaz kıl. İlk rekâtlarda Fatiha’dan sonra 7 defa 

İnşirah suresini oku. 2.ci rekâtlarda Fatiha’dan sonra 11 defa şu ayeti 

kerimeyi oku. Namazın bitince 1000 defa Ya vehhab ismi celinini zikredip 

dua et. Elbette ve elbette makamından doğrulmadan duanın kabul olduğunu 

görürsün. Biiznillahi Teâlâ 

 

2. rekâtlarda okunacak ayeti kerime budur. 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم ام عندهم خزئن رحمة ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السموات واالرض  

السبابومابينهما فليرتقوا فى ا  

Bismillahirrahmanirrahim em ındehüm hazainu rahmeti rabbikel azizül 

vehhab em lehüm mülküssemavati vel-ardi vema beynehüma felyerteku fil 

esbab. 

 

 

Kötü huylardan kurtulmak için 
 

Hakk Teâlâ’nın rızası için 2 rekâtta bir selam vererek 4 rekât namaz kıl. 

Evvelki rekâtta Fatiha’dan sonra 3 defa Kevser suresini oku. 2.ci rekâtta 

Fatiha’dan sonra 3 defa felak ve nas surelerini oku. 3. ve 4. cü rekâtta 

Fatiha’dan sonra 11 defa kureyş suresini okuyup selam ver. Daha sonra 

tekrar secdeye varıp 7 defa  غنى بحاللك عن حرامك وبفضلك عن من سواكاللهم ا  

 ,,Allahümme  ıgni bihalalike an haramike vebi fadlike an men sivake,, 

diyip  başını kaldırıp  efendimiz sallallahu aleyhi veselleme salat ve selam 

getirip tevbe istiğfar oku. Bu şekil üzere devam edersen kısa zamanda 

inşallahü Teâlâ kötü huylardan kurtulursun. 
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Kaza-i hacet 
 

Her türlü hayırlı iş için besmele-i şerifin vefkini misk zağferan ve gül suyu 

ile kamerin eşref saatinde yazıp taşırsan biiznillah her türlü işte muvaffak 

olursun. 

 

Vefki şerif budur 

 

 
 

 

 

 

Azimeti ümmi musa 
 

Eğer bu daveti yapmak istersen 7 gün halvette riyazetli oruç tut. Her farz 

namazın ardından bulunduğun yeri lübanı zeker ve öd ile buhurla 10 defa 

inşirah suresini okuyup ardından 7 defa bu ümmi musa azimetini oku. Ve 

her gün 3 tane yoksul kişiye sadaka ver. 1 hafta sonra hadim gelip selam 

verip hacetin sorar, sende ne dilersen istersin. Ey aziz sakın gelen hadimden 

korkmayasın çünkü bu azimetin hadimi olan zatı Allahü Teâlâ hazretleri 

sana musahhar etmiştir. Ve dahi hadim Müslümandır. 

Azimeti ümmi musa budur: 
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بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم رب هلياء بنت رعيا ورب يوحيود او خيبد او يحيبط ورب نخابد 

ويوخابد او برخيا او نوحايد المؤمنة الصديقة ام موسى عليهما وعلى نبينا واله السالم باهلل العزيز 

األطباق واستنارت به األفاق وفتحت به  الكبير المتعال المتكبر المهيمن العظيم الذى يفتح به

المقاضى افتح لى كذا وكذا بحق ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم يا حوحابد بحق اجهزط 

   فتقرنى نفسك على القفل والسالسل واألغالل يفتح باسهل الوجوه ان ال تغفل سعيى رضاعت

 

Okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme rabbi helyai binti ra’ya ve rabbe yu 

hiyvedi ev huyibedin ev yuhibitin ve rabbe nuhabidin ve yuhabidin 

evberhiya ev nuhayidin el mü’minetissıddıkati ümmi musa aleyhima ve ala 

nebiyyina ve alihisselam billahil azizil kebiril müteal el mütekebbiril 

müheyminül azimillezi yeftahu bihil itbaku vestenarat bihil afaku ve fütihat 

bihil makadi iftah li keza ve keza bi hakkı la havle vela kuvvete illa billahil 

aliyyil azim ya huhabed bi hakkı echezat fetukarrini nefsüke alal kafli 

vesselasile vel aglale yeftah bi eshelil vucuhu en la tagfele sa’yi rıza-at. 

 

 

Kadın ve koca arasını düzeltmek için 

 

lübanı zeker-i ezip toz gibi yap bunun içine karanfil gül suyu zağferan katıp 

bir gün bekledikten sonra suyunu süzüp alırsın. Bu mürekkep ile Kadın ve 

koca arasını düzeltmek için, Cuma günü imam minbere çıkıp oturduktan 

sonra, müezzin ezan okumaya başlayınca hemen bir kâğıda şunları yazıp 

küs olan kadın ve kocanın yastığının altına koy. 100 lerce defa tecrübe 

edilmiştir. Veyahut ta Cuma günü güneş doğarken yazılır. 

 

Yazılacak budur 

 

طسوم سيوم علوم كلوم حيوم قيوم ديوم سبحان من يذكره تطمئن القلوب اطمئين قلب فالن بن فالن 

بمحبة فالن بن فالن اللهم اصلح بين فالن وفالن كما اصلحت بين محمد صلى هللا عليه وسلم 

وانصاره اللهم يا من ادخل محبة يوسف فى قلب زليخا يا من ادخل محبة موسى فى قلبه استيت 

مزاحم و يا من ادخل محبة محمد عليه السالم فى قلب خديجة بنت هويلد وعايشة بنت ابو بكر  بنت

رضي هللا عنه ادخل محبة فالن فى قلب فالن كما ادخلت اليل فى النهار والنهالر فى اليل والذكر 

لف بينهم فى االنثى واانثى فى الذكر لو انفقت ما فى االرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن هللا ا

 انه عزيز حكيم وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم
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İstihare 
 

Eğer rüyanda bir şeyi keşfetmek ve haber almak istersen 7 defa veşşemsi 

ve duhaha ve 7 defa velleyli iza yagşa surelerini okuyup ardından   

  

 اللهم اجعل لى من امرى هذا فرجا ومخرجا
 

Allahümmec-al li min emri haza ferecen ve mahracen 

 

Diyip yatarsan biiznillah, bu sure-i şerifelerin hadimleri dilediğin şeyi 

rüyanda gösterirler. 

 

 

 

Zorluklardan kurtulmak ve zorları başarmak için 
 

Her gün 37 defa  ال قوة اال باهلل العلي العظيمبسم هللا الرحمن الرحيم بسم هللا ال حول و  

Bismillahirrahmanirrahim bismillahi la havle vela kuvvete illa billahil 

aliyyil azim. Diye okumak insanin sırtındaki yükleri hafifletir. Allahü teala 

zor işleri kolaylaştırır. 

 

 

Gam ve kederden kurtulmak için 
 

Her gün 3 defa bunu oku. Hakk tealanın izni ile dertlerden gam ve 

kederden halas olursun. 

 ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمين

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

164 

Bir işinin olması için 
 

Bir işin ve muradının hâsıl olması için her gün 305 defa bunu oku. Hakk 

Teâlâ’nın keremi ile her ne muradın varsa her ne hacetin varsa hâsıl olur. 

 حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

Hasbunallahi ve ni’mel vekil, nimel mevla ve ni’mennasir 

 

 

 

Dileğinin olması ve işlerinin yoluna girmesi için 
 

Her gün bu ayeti kerimeyi 33 defa oku. Hakk Teâlâ’nın inayeti ile dileğin 

tez zamanda hâsıl olur. Ayeti kerime budur:  بسم هللا الرحمن الرحيم وافوض امرى

 الى هللا ان هللا بصير با لعباد

Bismillahirrahmanirrahim Ve üfevvidu emri ilallah, innallahe basırun bil-

ibad   

 

 

 

Kesici alet tesir etmemesi için 
 

Kılıç bıçak ve demir cinsinden olan aletlerin tesir etmemesi için ayetül 

kürsi okuyup 120 defa ya hu deyip üfür. Sonra 8 defa ilaha deyip bunu oku 

عدلون وصلى الحمد هلل الذى خلق السموت واالرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفرو بربهم ي

 هللا على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم

El hamdülillahillezi halakassemavati vel-ardi ve cealezzulumatu vennur 

sümmellezine keferu birabbihim ya’dilun ve sallallahu ala hayri halkihi 

muhammedin ve alihi ve sahbihi vesellem 

 

 

 

Yeni bir elbise almış olsan 
 

Bir küçük leğene su koyup üzerine 10 defa inna enzelnahu fi leyletül kadr, 

kul ya eyyühel kafirun ve kul hüvallahu ahad, surelerini okuyup nefes et, 
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veyahut sadece kadr suresini 33 defa okuyup nefes et. Sonra yeni aldığın 

elbiseyi suyun içine at, çıkar kurutup giy. Hakk Teâlâ’nın izni inayeti ile o 

elbise üzerinde olduğu müddetçe her nereye varsa hayırlar ve bereketler 

seni takip eder. Halk içinde muhabbetli ve saygın olursun. Rızık 

darlığından kurtulup bolluğa erişirsin. Cuma namazına giderken o elbiseyi 

giy, namazdan evvel fakir fukaraya sadaka verip namazın kıl, Hakk 

Teâlâ’nın izni ile rızık darlığı görmezsin. 

 

 

 

Rızık genişliği için 
 

Eğer dilersen rızık darlığından kurtulup feraha kavuşursun. Büyük havvas 

âlimlerinden rivayet olunur ki: Çarşamba günü gusül abdesti alıp temiz ve 

tenha bir yere otur 7 istiğfarı şerif oku. 7 defa salâvatı şerife okuyup temiz 

bir kâseye Karia suresini yaz. Perşembe günü olunca üzerine su döküp 

yazıyı boz. Ve o gün Her susadıkça bu sudan iç. C.Allahın rahmet kapıları 

açılıp bereketlere gark olursun. Hakk Teâlâ hiç ummadık yerden rızıklar 

ihsan eder. 

 

 

 

Bütün şerlerden emin olmak için 
 

Bu vefki şerifi iyi bir saatte yazıp taşı, hakk Teâlâ’nın izni ile insan cin 

şeytan ve daha birçok şerli varlıkların şerrinden muhafaza olursun. Eğer 

yazıp suyunu içersen gam ve kederin gider sıtma hastalığına devadır, akrep 

veya yılan ısırmışsa şifadır. 

 

Vefkin sureti budur. 
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Nasr suresi ile teshiri cin ve ins 
 

Bu mübarek surei şerife 20 harf üzeredir. Her kim 40 gün boyunca her gün 

500 defa veya 555 defa okusa, Fermanı ilahi ile 40 gün sonra Bütün 

insanlar ve cinler teshir olur. Kalp gözü açılır ve ruhanileri görür. Çok azim 

faidelerini görürsün inşallahü Teâlâ. Bu amelde Oruç ve halvete gerek 

yoktur. 

 

 

 

Daveti Selamun Kavlen 
 

Bu mübarek Ayeti kerimenin Müvekkeli olan meleklerle Dost olmayı 

murad edersen, 40 gün Allah rızası için riyazetli oruç tutacaksın. Her gün 

bu mubarek Ayeti kerimeyi 2000 defa okuyacaksın. Bazı âlimler halvete 

gerek yoktur demişlerdir, amma imkânın varsa halvete girersen daha iyidir. 

40 gün sonra bu ayetin müvekkeli olan melekler teşrif eder. Bunun şartı 

budur ki her gün bir tane bu levhayı bir kağıda yazıp taşıyacaksın. 40 

günde 40 levha olur. Yazılacak levha budur. 
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Bütün Mahlukatı Teshir etmek için 
 

Eğer cümle mahlûkatı kendine muti kılmak istersen, her gün güneş 

doğarken ve batarken 22 defa sure-i bakaradaki  وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في

األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني 

آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن  أعلم ما ال تعلمون  وعلم

 Ayeti kerimeyi   كنتم صادقين  قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

okusan, Hakk Teâlâ’nın emri ile 41 gün sonra cümle mahlûkat Ta mağrip 

den meşrika kadar her ne türlü mahlûkat varsa musahhar olur.  Amma şartı 

budur ki 41 gün boyunca büyük ve küçük günahlardan kaçınacaksın. Asla 

namazını kazaya bırakmayacaksın.   

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim ve iz kale rabbüke lilmelaiketi inni cailün fil-ardi 

halifeh, kalu etec-alu fiha men yüfsidü fiha veyesfiküddimae ve nahnu 

nüsebbihu bi hamdike ve nukaddisu leke, kale inni a'lemu ma la ta'lemun 

ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketü fekale 

enbiuni bi esmai ha ülai in küntüm sadikin, kalu sübhaneke la ilme lena illa 

ma allemtena inneke entel alimül hakim. 
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Daveti İsmi Ya Basıt 
  

Eğer mal ve mülkte sonsuz nimetlere erişmek istersen, pazartesi günü 

kamer saatinde (güneş doğduktan 1 saat sonra) altın bir levhaya bu 

mübarek ismi şerifin hatemlerini nakşet. Ve her zaman üzerinde taşı. 

Bundan sonra her farz namazın ardından 72 defa ismi şerifi okumaya 

devam edersin. Ve her 72 defanın sonunda bu ismi şerifin duasını okursun. 

Her gecede ise 5084 defa bu mubarek ismi şerifi okursun ve sonunda da 

duasını okursun. 40 gün bu şekil üzere devam edersin. 40 gün tamam 

olunca, C.hakkın öyle nimetlerine kavuşursun ki o nimetleri ne bir kulak 

işitmiştir, ne bir göz görmüştür. Çok şükürler edip nimetin şükrünü eda 

etmeye gayret edersin. Hiç şekk ve şüphe etmeyesin. Bizde bunu tecrübe 

ettik, dostlarımıza da öğrettik hepsi Biiznillahi Teâlâ çok büyük nimetlere 

eriştiler. 

 

Okunacak dua budur 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم يا باسط انت الذى تبسط االرواح فى االجساد وانت الذى ترد االجساد الى 

لب وانت الذى قلت انى انا هللا رب العالمين رب يوم دار المعارف وانت الذى تخرج فى فؤاد الق

المعاد اسئلك بنورك الجامع وفيضك الالمع وبحق سمعك السامع ان ترزقنى االطالع على مراتب 

تجلياتك فى الوجود واالنتفاع باالسرار التى ادخرتها فى المقام المشهود وابسط قلبى  بنورك فى 

سمائك الحسنى واجعلنى مبسوط االيادى الالنفاق متصرفا فى الوالية الكبرى وايدنى بفهم حقايق ا

   خزائن االرزاق يا من ايده حكم االطالق عند انبساط نورك ياخالق برحمتك يا ارحم الرحمين

 

Okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim ya basitu entellezi tebsutul ervaha fil ecsadi ve 

entellezi terüddül ecsade ila daril maarifi ve entellezi tahrucu fi fuadil kalbi 

ve entellezi kulte inni enellahu rabbül alemin. Rabbu yevmil miadi es-elüke 

bi nurikel camiu ve feyzukel lamiu ve bihakki sem-ikessamiu en terzukani 

el itla-a ala meratibi tecelliyyatike fil vucudi vel intifai bil esrari elleti 

eddeharteha fil makamil meşhudi vebsut kalbi bi nurike fil vilayetil kübra 

ve eyyidni bi fehmi hakayiki esmaül hüsna vec-alni mebsutul eyadil infaki, 

mutasarrifen fi hazainil erzaki ya men eydihi hükmül itlaki inde inbisati 

nurike ya hallaku birahmetike ya erhamerrahimin.   
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Nakşedilecek hatemi şerif budur 

 

 

 

 

Vefkin boş hanesine matlubun ne ise onu yazarsın. Mesela طول عمر uzun 

ömür veya رزق حالل طيب كثير helal güzel ve çok rızık. 

 

2.ci hatem budur. 

 

 

 ب ا س ط

 ط س ا   ب

 ا   ب ط س

 س ط   ب ا

 

 

Hatemi şerifleri levhaya nakş ederken bu dua 66 defa okunur 

 

الهى ياباسط ماالعيان الثابت فى حقيقة الواحدية كثرة مشهودة فى واحدية معقولة لواحد غير متعدد 

بالذات اسئلك بسط اسمائك الصفات ان تبسطنى وجودك فى شهود وحدانيتك وفى كل حال تبسط لى 

معرفتك فاجول فيه اليك بالصفات واالفعال اسئلك باسط االرض وناشر االرواح ليوم العرض بساط 

ان تظهر لى بسطك فى صفات المحدثة لتلحقها بصفاتك القديمة وان يكشف لى عن سر بسطك فى 

ذاتى لتجليات ذاتك حتى تحقق بحقيقه تبارك الذى بيدك الملك وهو على كل شيئ قدير وصلى هللا 
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ا محمد البشير النذير واله وصحبه ياباسط الثؤن الذاتية بالتجليات الصفاتية وياباسط على سيدن

 التجليات االفعالية باحوال الخلقية يا هللا يا هللا يا هللا

 

 

Türkçe okunuşu 

İlahi ya basitu mala ayanussabitu fi hakikatil vahidiyyeti kesretün 

meşhüdetün fi vahidiyyetin ma'kuletin livahidin gayri müteaddidin bizzati, 

es-elüke bastı esmaikessıfati en tebsutani vucudeke fi şuhudin 

vahdaniyyetike vefi külli halin tebsuta li bisate ma'rifetike fe ecüle fihi 

ileyke bissıfati vel ef-ali es-elüke basitul ardi ve naşiral ervahi liyevmil 

aradi en tüzherali bastuke fi sıfatil muhaddeseti litülhikaha bi sıfatikel 

kadimeti ve en yekşifeli an sırrı bastikefi zati li tecelliyati zatike hatta 

tuhakkika bi hakikihi tebarekellezi biyedikel mülki ve hüve ala külli şey-in 

kadir. Ve sallallahu ala seyyidina muhammedinil beşirinneziri ve alihi ve 

sahbihi, ya basitussu unizzatiyyeti bittecelliyatissıfatiyyeti veya 

basituttecelliyatil ef-aliyyeti bi ahvalil halkiyyeti ya allahu ya allahu ya 

allah 

 

 

 

Keşfül esrar 
 

Eğer dilersen  جاعل في األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد  وإذ قال ربك للمالئكة إني

 bu ayeti celilin ( فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما ال تعلمون

melekleri ile görüşüp âlemdeki havadislerden haber alırsın. Her türlü 

şeyden haber verirler. 

Şöyle ki perşembe günü halvet bir yere girip tahareti kâmile ile orada 

riyazetli oruç tutup tam 4 gün veya 7 gün geçirirsin, her gece kalkıp 

teheccüd namazı kılarsın, teheccüd namazından sonra hiç yerinden 

kalkmadan 7 kere  من وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة قالوا أتجعل فيها

 bu ayeti يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما ال تعلمون

kerimeyi okursun. Hemen ardından bu duayı 40 defa okursun. Sonra eline 

bir temiz cam kâse alıp misk ve zağferan ile ayeti kerimeyi o cam kâseye 

yazarsın. Her ne zaman iftar edecek olsan o kâseye su doldurup onunla iftar 

edersin. Her gün okuma esnasında anber buhur edersin. Ya 4.cü gün veya 7 
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gün mutlaka muradın hâsıl olur. Melekler gelip önüne selam verirler, her ne 

sorsan âlemdeki bütün işlerden havadisattan haber verirler. 

 

Okunacak ve cam kâseye yazılacak olan ayeti kerime budur. 

 

وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 

 ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما ال تعلمون

 

Türkçe okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim ve iz kale rabbüke lilmelaiketi inni cailün fil-ardi 

halifeh, kalu etec-alu fiha men yüfsidü fiha veyesfiküddimae ve nahnu 

nüsebbihu bi hamdike ve nukaddisu leke, kale inni a'lemu ma la ta'lemun. 

 

 

 

Zabdı ismi azamı Ya Basıt 
 

Eğer dilersen bu mübarek ismi şerifin vefkini rızık genişliği için yazarsın. 

Buna daveti sağir denir. Hakk Teâlâ şöyle bolluk ihsan eder ki haddi hesabı 

yoktur. Pazar günü bir parça kağıd alıp güneş doğarken aşağıdaki 2 levhayı 

kağıda çizersin. Amma şartı budur ki: vefkin her hanesini yazarken besmele 

ile evvela 7 defa nasr (iza cae nasrullahi) suresini okuyup ondan sonra 

yazarsın. Vefkin boş olan hanesine matlubun ne ise onu yazarsın. Mesela 

 tulu ömr, uzun  طول عمر celbül mal (rızık genişliği için) veya  جلب المال

ömür için. Veya buna benzer şeylerin Arapçasını yazarsın. Biiznillah 

dileğin her ne ise reva olur. 

 

Yazarken kimse seni görmeyecek. Yazma işi bitince hemen 216 defa vefkin 

üzerine ya basıt ismi şerifini okuyup üfürürsün. Bundan sonra vefki her 

daim üzerinde taşırsın. Hakk Teâlâ’nın rahmetinin ve bereketinin tecellisini 

her daim üzerinde olur. Hiç şekk ve şüphe etmeyesin. 
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Yazılacak vefkler bunlardır 

 

 

 

 

 د

۴۴ 

 ط

۸۴ 

 ب

۸ 

 ج

۴۴ 

 ه

۴۸ 

 ز

۴۸ 

 ح

۸۴ 

 و 

۴۹ 

 

 ۴۴ ۴۹ ۴۸ 

۴۴ ۴۴ ۴ ۴۸ 

۴۹ ۴۸ ۸۴ ۸ 

۸۹ ۸ ۴ ۴۴ 

 

 

 

 

Bir kişiyi bir yerden uzaklaştırmak için 
 

Çarşamba günü bir kağıda zelzele suresini hurufu mukatta a ile yazıp 

matlubun hanesine veya dükkanına asılırsa, duramayıp kaçar giderler. Asla 

bir daha geri dönmezler. Amma şartı çarşamba günü yazılacaktır. Ve 

yazarken besmelesiz yazılacaktır. 
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Ihlası şerifin vefki 
 

Bu mübarek sure-i celilin vefkini cuma günü güneş doğduktan hemen sonra 

bir kağıda misk ve zağferanla yazıp taşırsan, hakk Teâlâ ve tekaddes 

hazretleri hem maddi hem manevi şöyle nimetler ihsan eder ki haddi hesabı 

olmaz. Her gün malın ve mülkün Allahü Teâlâ tarafından ziyadeleştirilir. 

Hiç şekk ve şüphe yoktur, çok azim faideleri vardır. Amma şartı budur ki: 

yazıp taşırken o vefk üzerinde olduğu müddetçe taharetli olacaksın. 

Günahlardan kaçınacaksın. Hiç yalan söylemeyeceksin. Ve her gün en 

azından her namaz ardınca yerinden kalkmadan ve hiç konuşmadan 100 

defa okuyacaksın. Amma her gün 1000 defa okusan Allahü Teâlâ 7 kat 

göğün hazinelerini açar, her ne türlü hacetin olsa Dergâhı izzetinde kabul 

eder, 40 gün bu şekil üzere okumaya devam etsen (hep aynı yerde ve aynı 

zamanda ve bir celsede ve daima abdestli olarak dolaşsan) 40 gün sonra 

rüyalarına türlü türlü ervah gelip hep seni müjdelerler, âlemi gaybta türlü 

türlü yerleri dolaştırırlar, çok gizli sırlara vakıf olursun, gizli ilimleri 

öğretirler. Amma bu zaman zarfında oruçlu olsan bila şekk vela şüphe 

dünya eline geçer. Hakk Teâlâ ervahı tayyibeyi ve meliki süflileri musahhar 

kılar, manevi âlemlerde çok dereceler kat edersin. Azizim bunda sırrı azim 

vardır. 

 

Vefki şerif budur 
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Teshiri müvekkeli Allahüssamed 
 

Eğer bu mübarek ayeti kerimenin müvekkeli olan meleği teshir etmek ve 

onunla dost olmak istersen. Ve ondan gizli ilimleri öğrenmek murad 

edersen. 40 gün hayvanat ve hayvanattan hâsıl olan şeyleri yemeyeceksin. 

Ve 40 gün boyunca asla konuşmayacaksın. Halvet ve oruç tutmayı bazı 

âlimler zorunlu görmemişler, amma bazı âlimler mecburidir demişlerdir. 

Allahu âlem. Ve 40 gün boyunca her gün 2500 defa bu duayı okuyacaksın. 

Amma şartı budur ki: şu vefki yazıp okurken hep bu vefki şerife 

bakacaksın. 40 gün sonra bu ayeti kerimenin müvekkeli olan melek gelip 
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hakk Teâlâ’nın emri ile seninle dost olur. Çok azim faideleri vardır. Allahü 

Teâlâ muvaffak eylesin. 

  

Okunacak dua budur 

 

 ياهللا الصمد اجب يااسرافيل اجب يامدوقائيل

 

Türkçe okunuşu 

 

Ya allahüssamed ecib ya israfil ecib ya medukail 

 

 

Yazılacak Vefki şerif budur 

 

 

۴۴۸ ۴۴ ۴۴۴ 

 ۴۴۸ هللا الصمد ۴۴۴

۴۴۴ ۴۴۴ ۴۴۸ 

 

 

 

 

İhlas suresinin daveti (diğer şekil) 
 

İlk günü Perşembe olan bir arabi ayda ibtida edip her gün ihlası şerifi 5000 

defa oku. 14 gün boyunca ihlası şerifi 5000 defa okuduktan sonra 15.ci gün 

ise 14 bin defa oku. Amma her gün adedi kadar okurken her 1000 defada 1 

kere bunu oku 

 

اللهم اهدنا بهداية االخالص وعافنا بعناية االخالص ونجنا من النيران بكرامة االخالص وارفع 

االخالص يا ذا الفضل واالحسان برحمتك يا ارحم الراحميندرجاتنا بتالوة    

 

Okunuşu 
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Allahümmehdina bihidayetil ihlas ve afin abi inayetil ihlas ve neccina 

minenniyrani bi kerametil ihlas verfa’ derecatina bi tilavetil ihlas ya zel 

fadli vel ihsan birahmetike ya erhamerrahimiyn 

 

Ve her gün okuma işi bitince 13 defada bu duayı oku 

 

اللهم انى اسئلك يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة وال ولدا يا من لم يلد ولم يولد 

ولم يكن له كفوا احد ان تصلي على محمد وال محمد وتسخر لى خدام هذه السورة الشريفة اجيبونى 

ن حوايج الدنيا وحوائج االخرة انك فعال لما يريدعلى ما اريد منهم م   

 

Okunuşu 

Allahümme inni es-elüke ya vahidü ya ehad ya ferdü ya samed ya men lem 

yettehiz sahibeten vela veleda ya men lem yelid velem yuled velem yekün 

lehü küfüven ehad en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ali 

muhammedin ve tusahhirli huddame hazihissuratişşerifeti ecibuni ala ma 

üridü minhüm min ha-iciddünya ve hava-cül ahireti inneke fa’alün lima 

yürid 

 

Yukardaki duayıda okuduktan sonra ihlası şerifin şu azimetini 66 defa oku. 

 

سورة الشريفة واقسمت عليكم باهلل االحد هللا الصمد الذى لم يلد ولم يولد عزمت عليكم يا خدام هذه ال

ولم يكن له كفوا احد ان تجيبونى ويطيعونى وتقضوا حاجتى بحق من له االمر والحكم عليكم بارك 

 هللا فيكم وعليكم وبشركم هللا باجنة

 

Okunuşu 

Azzemtü aleyküm ya hüddame hazihissuratişşerifeti  ve aksamtü aleyküm 

billahil ehadillahissamedillezi lem yelid velem yuled velem yekün lehü 

küfüven ehad en tücibuni ve yuti-uni ve takdu haceti bi hakki men lehül 

emru vel hükmü aleyküm barekallahü fiyküm ve aleyküm 

vebeşşirkümüllahü bil cenneti. 

 

Her ne zaman ki okuma işi bitse hemen hiç boş durmayıp esma-i ilahileri 

veya k.kerimden diğer sureleri okumaya devam et. Her gün okurken o 

günün buhurunu yakıp tütsü et. Bu müddet zarfında halvette riyâzetli oruç 

tut ve her türlü günahtan uzak dur. Büyük havvaslar zuhur eder. 
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Rüyada meleklerden gizli ilimler öğrenmek için 
 

Eğer gece rüyada meleklerden gizli ilimleri öğrenmek istersen 1 hafta 

boyunca hayvanat ve hayvanattan hâsıl olan şeylerden kaçınıp oruç 

tutacaksın. Şu 7 ismi her gün 1000 defa okuyacaksın. Tamam olunca 15 

defa salavatı şerif okuyup hemen ardından 3 defada bu duayı okuyacaksın. 

Tamam olunca yine 15 defa salavatı şerife okuyacaksın. 5 gün tamam 

olunca yavaş yavaş kalbindeki gaflet kalkar, yerine Hakkın nuru dolmaya 

başlar. 7 gün tamam olunca İlahi ferman ile gece rüyanda melekler gelip 

her ne sorarsan cevap verirler. Ve hem türlü türlü gizli ilimleri öğretirler. 

Hakk Teâlâ mübarek eylesin. 

 

Okunacak esmalar bunlardır 

 

 سمنديدع هلبوث اللهوث ديدغوث هاجي قيقلثا هليوث

 

Türkçe okunuşu 

 

sümendiydein, helbusin, la lehusin, diydegusin, hacey, kiykilase, helyusin.     

 

 

Okunacak dua budur 

 

اللهم اكشف عن قلبى حجاب الغفلة وعلمنى مالم اكن اعلم وبين لى من كل ما حصل عنه يا ال اله 

 اال هو معبود

 

Türkçe okunuşu 

 

Allahümme ikşif an kalbi hicabel gafleti ve allimni malem ekün a'lem 

vebeyyin li min külli ma hassil anhü ya la ilahe illa hüvema'budün. 

 

 

 

 

Fatiha-i şerifin Havvasları 
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 Şifa için 

 

Fatiha-i şerif temiz bir kaba hurufu mukatta-a ile yani besmeleden başlanıp 

fatiha-i şerif te dâhil bütün harfler ayrık olarak yazılır, su ile yazı bozulup 

hastaya içirilirse hasta şifa bulur. İnşallahü Teâlâ. İmam Ahmet el buni den 

rivayettir. 

 

 

Hertürlü maddi ve manevi nimetler için 

 

Azizim, iki gözümün nuru, Allahü Teâlâ seni iki cihanda aziz kılsın. Bu 

mübarek sure-i Fatiha’nın harfli murabba' vefki vardır ki bu vefkte çok 

azim sırlar vardır. Hem dünyalık hem ahiretlik çok nimetlere kavuşursun. 

Bunu bir beyaz kâğıda yazıp üzerine taşı ve her namazdan sonra 72 defa 

fatiha-i şerif okumaya devam et. Çok azim havvas zuhur eder.   

 

Vefk budur 

 

 
 

 



 

 

179 

 

 

Daveti Sure-i Fatiha 
 

Eğer bu mübarek sure-i celilin Müvekkeli olan meleklerle dost olmayı 

murad edersen. İnsanları, cinleri ve cümle mahlûkatı kendine muti kılmayı 

murad edersen. 3 gün riyazetli oruç tutup her gün gusül abdesti alırsın. 3 

günün sonunda (son gün cumartesiye denk gelecek) sabah namazından 

evvel halvet bir yere gireceksin, kimse seni görmeyecek, hiç kimse ile 

konuşmayacaksın. Sabah namazını kılıp hemen ardından yerinden 

kalkmadan 21 defa Fatiha’yı şerifi okuyacaksın. (Namaz vakti olunca 

hemen halvet yere girip namazını kılıp duaları okuyup halvet yerden 

çıkabilirsin, 40 boyunca halvette kalmana gerek yoktur) ) Öğle namazından 

sonra 22 defa fatiha-i şerifi okuyacaksın, ikindi namazından sonra 23 defa 

okuyacaksın, akşam namazından sonra 24 defa okuyacaksın, yatsı 

namazından sonra 10 defa okuyacaksın. Yatsı namazından sonra fatiha-i 

şerifi okuyup tamamladıktan sonra Bu esmai celilleri de 1000 defa 

okuyacaksın. ياكريم يارحيم  Ya kerimü Ya Rahim. 1000 defa bu isimleride 

okuduktan sonra, 72 defa bu azimeti Fatiha’yı okuyacaksın. Amma bu 

azimeti okumanın şartı budur ki: her 1 defa okuduktan sonra, 1 secde 

ayetini de okuyup hemen tilavet secdesi yapacaksın. Mesela bu secde 

ayetini okursun  َْن ِعبَاَدتِِه َويَُسبُِّحونَهُ َولَهُ يَْسُجُدونَ إِنَّ الَِّذيَن ِعنَد َربَِّك الَ يَْستَْكبُِروَن ع  

 

Türkçe okunuşu    

 

İnnellezine inde rabbike la yestekbirune an ibadetihi ve yüsebbihunehu 

velehü yescüdün. 

Bu hal üzere 40 gün devam edersin Her gün geceleyin azimeti okurken bir 

miktar buhur yakarsın. 40 gün tamam olunca yine geceleyin halvette iken 

azimeti okuyup bitirince Fermanı ilahi, Hakk sübhanehü ve Teâlâ’nın emri 

ile 7 Kat göğün kapısı açılır, C.hakk Yer ve Göğün Hazineleri sana açar. Ey 

aziz Ey derviş Ey iki gözümün nuru hiç şekk ve şüphe etmeyesin, Zira 

Fatiha-i şerif her şeyin anahtarıdır. Yerlerde ve göklerde ne var ise hepsinin 

anahtarı Fatiha-i şeriftedir. Hakkın emri ile 7 tane melek gelip selam 

verirler. Hemen yüzlerine bakmayasın yoksa O Meleklerin İhtişamından 

Aklın gider. Ey Âdemoğlu Ey Salih Kul nedir dileğin Ne istiyorsun Bizden 
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derler, Hemen sende Çok Tazim Ve hürmet gösterip ayağa kalkıp 

Selamlarını alırsın. Siz beni nasıl aziz kıldıysanız, C.Allah ta sizleri aziz 

Kılsın, Benim muradım Sizlerle dost olmaktır. Dersin. Hemen derler ki 

Bizlerle dost olmak sana ağır yüktür, derler sende Çok Tazim edip Tekrar 

dost olmayı dilersin. Onlarda sana şartlarını söylerler. Eğer Kabul edersen 

ne ala, etmezsen emekler boşa gider. Allahü Teâlâ Mübarek etsin. Bundan 

sonra Sana Bir hacetin olduğu vakit neler yapman gerektiğini Anlatırlar. 

Sende hepsini iyice belleyip Gelen Melekleri geri Yollarsın. 

 

 

72 defa okunacak olan Fatiha-i şerif ve Azimeti budur 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل حمدا يفوق ويفصل حمد الحامدين حمدا يكون لى رضاء وحفظا 

الرحمن الرحيم وهما اسمان رفيعان شفاء لكل سقيم ونجاتا من عزاب الجحيم  عند رب العالمين

وطريقا الى جنات النعيم مالك يوم الدين الذى ال منازع له فى ملكه والقرين وال نظير له وال معين 

ا له بل كان قبل وجود الموجودات العوالم كلها اجمعين اياك نعبد ياهللا ياهللا ياهللا ياحي ياقيوم ياذ

الجالل واالكرام انت احاظنى من جميع الشياطين والسالطين وعزنى على االقربين واالبعدين 

ووجهنى عند المخلوقين وتحفنى عن االجناس المختلفين واياك نستعين بك ياهللا ياهللا ياهللا على كل 

اجمعين حاجة وعلى كل امر من امور الدنيا والدين لهم فسخرلى رقاب العاسين من الجن واالنس 

اللهم اجعلهم لى طائعين ولكل قومى سامعين واالمرى مؤتمرين ولنهيى منزجرين اهدنا الصراط 

المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا لما تحب وترضى من القول والعمل اللهم اهدنا لما 

اط المستقيم صراط الذين تعلم منه وماالتعلم منه ياهادي المضلين ال هاديهم غيرك ياهللا اهدنا الصر

انعمت عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا غير المغضوب عليهم 

وال الضالين اللهم اجعلنى من الذين انعمت عليهم وملكتهم سر اسمائك وجعلتهم من اوليائك اللهم 

اغياث المستغيثين ومالك رقاب عرفنى ببركة الفاتحة ووفقنى لسرها ياغياث اكفنى يابر اغثنى ي

العوالم اجمعين اللهم ادركنى بلطفك الخفيوارحمنى فى كنفك الرمي الساتر الحفيظالكافى المنيع الذى 

اليجوزه شيئ واقسم لى فى سعة رزقى من خزائن رحمتك التى وسعت كل شيئ ياغياث المستغيثين 

كفنى يابر اغثنىاللهم سخرلى كل شيئ بحق هذ القسم العظيم عندك ياغياث ا  

 

Devamın da 7 defa bunu okunu 

 هللا لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب وهو القوي العزيز

 

devamında 7 defada bunu oku 

 اللهم ازن معروفك علي والطف بى فيما قدرته الي ياكريم

 

Bu makamda istersen dua edebilirsin. 
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Sonra 7 defa bu okunur 

 

اسئلك ياشمخ شماخ العالى على كل براخ برخ ياكسفيائيل ان تنزل الى االرض وتنادى  اللهم انى

باسم شاؤت شاؤت اشتوت شتوت شتوتا ماسمعك عبد اال خضع والجبارا اال تضعضع اخضع بمن 

زين الشمس فى افوق السماء وانه لقسم لو تعلمون عظيم اجب يا ميمون ان الذين عند ربك ال 

ه ويسبحونه وله يسجدونيستكبرون عن عبادت  

 

Pazar günü okurken 

Ya Kesfiyail yerine Ya Rukyail dersin. 

Ecib Ya Meymun yerine Ya Müzheb dersin. 

 

Pazartesi günü okurken       

Ya Cebrail dersin 

ecib Ya Ebyad dersin. 

 

Salı günü okurken 

Ya Şemsemail dersin 

ecib Ya Ahmer dersin 

 

Çarşamba günü okurken 

Ya Mikail dersin 

Ecib Ya Burkan dersin 

 

Perşembe günü okurken 

Ya Sarfiyail dersin 

Ecib Ya Şemhureşin dersin 

 

Cuma Günü okurken 

Ya Aynail dersin 

Ecib Ya zübea dersin 

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamden yefüku ve yafsilü 

hamdel hamidine hamden yekünü li rıdaen ve hifzan inde rabbil alemin 
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errahmanirrahim vehüma ismani refiani şifaün likülli sakimin venecaten 

min azabil cahimi ve tarikan ila cennatinnaimi maliki yevmiddin ellezi la 

münazia lehü fi mülkihi vela karine vela nazira lehü vela muine lehü bel 

kane kable vucudel mevcudatil avalimi külleha ecmain iyyake na'budu ya 

allahu ya allahu ya allahu ya hayyu ya kayyumu ya zel celali vel-ikram ente 

ehatani min cemişşeyatini vessalatini ve azzini alel akrabine vel eb-adine 

veveccihni indel mahlukine ve tehaffefeni anil ecnasil muhtelifine ve 

iyyake nestein bike ya allahu ya allahu ya allah ala külli hacetin ve ala külli 

emrin min umuriddünya veddini allahümme fesahhirli rikabel asine minel 

cinni vel insi ecmain allahümec alhüm li taiine velikülli kavli samiine vel 

emri mü'temirine veli nehyi münzecirine ihdinessıratal müstekım 

allahümme ihdinessıratal müstekım allahümmehdina lima tuhibbu veterda 

minel kavli vel ameli allahümehdina lima ta'lemu minhü vema la ta'lemu 

minhü ya hadiyel mudillin la hadiyehüm gayruke ya allahu ihdinassıratal 

müstekım sıratallezine en-amte aleyhim minennebiyyine vessıddıkıne 

veşşühedai vessalihine ve hasune ülaike refika gayril magdubi aleyhim 

veleddallin allahümmec alni mineddini en-amte aleyhim vemelleketehüm 

sırrı esmaike vecealtehüm min evliyaike allahümme arrefeni bibereketil 

fatihati veveffikni lisırriha ya gıyase ikfini ya birri egisni ya gıyasel 

müstegisine vemaliki rikabil avalimi ecmain allahümme edrikni bilutfikel 

hafiyyi verhamni fi kenfikerremyi essatiril hafizil kafil meni-i ellezi la 

yecüzühü şey-ün ve aksim li fi seati rizki min hazaini rahmetike elleti 

vesi'te külle şey-in ya gıyasel müstegisin allahümme sahhirli külle şey-in 

bihakki hazel kasemil azim indeke ya gıyase ikfini ya birri egisni 

 

Sonra 7 defa bunu oku 

  

Allahu latifün bi ibadihi yerzuku men yeşau bi gayri hisab ve hüvel 

kaviyyül aziz. 

 

Sonra 7 defa bunu oku 

 

Allahümme üzine ma'rufike aleyye ve eltif bi fima kaddertühü ileyye ya 

kerim. 

 

 En son 7 defa bu okunur 
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Allahümme inni es-elüke ya şemhin şemahin el-ali ala külli burahin berhin 

ya Kesfiyail entünzile ilel ardi ve tünadiy bi ismi şautin şautin eştutin 

şetutin şetuten ma semiake abdün illa hada-a vela cebbaren illa tada'da-a 

ahdi-a bimen zeyyeneşşemsi fi ufukissemai ve innehü lekasemün lev 

ta'lemune azim ecib ya meymun innellezine inde rabbike la yestekbirune an 

ibadetihi ve yüsebbihunehü velehü yescüdün. 

 

 

 

 

 

Daveti Sure-i Fatiha ve Perizat 
 

Ey derviş Ey gizli ilimleri öğrenmek isteyen Aziz kişi, Şimdi sana bu 

mübarek sure Fatiha’nın bir davet şeklini ve duasını vereyim ki, Bu duayı 

herkes birbirinden saklar. Kimse başkasına vermez. Çünkü bununla amel 

edip Peri zât daveti yaparlar, gaipten mal ve elmas yakut ve altın gibi 

değerli mücevherat getirirler. 

 

Şimdi Ey Kıymetli Derviş, Bununla amel etmek istersen Arabi ayların 

birinin ilk pazartesi günü geceleyin kalkıp sabah namazı vakti halvet bir 

yere gir, (pazar günü sabah namazı vakti oluyor, amma geceden gireceksin 

halvete) O halvet yerde sabah namazını kılıp hemen ardından Yerinden 

kalkmadan bir celsede 100 defa fatiha-i şerif okuyacaksın. Fatiha-i şerifi 

okumayı bitirince Hemen yine yerinden kalkmadan ta öğle namazına kadar 

bu mübarek dua ile dua edeceksin. Öğle vakti gelince yeniden abdest alıp 

hemen öğle namazını kılıp ardından yine 100 defa fatiha-i şerif okuyup, Ta 

ikindi namazına kadar yine bu duayı okuyacaksın. İkindi namazı olunca 

yine abdest alıp hemen ikindi namazını kılıp 100 defa fatiha-i şerif okuyup, 

ardından ta akşama namazına kadar yine bu dua yı okumaya devam 

edeceksin. Akşam namazı olunca abdest tazeleyip akşam namazını kılıp 

100 defa fatiha-i şerif okuyacaksın. Ta yatsı namazına kadar, Yatsı namazı 

olunca hemen abdest tazeleyip namazını kılıp 100 defa fatiha-i şerif 

okuyacaksın. Hemen ardından bu duayı ta uykun iyice bastırıncaya kadar 

okuyacaksın. Sonra yatıp uyursun. Sabah namazından evvel kalkıp yine 
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biraz daha bu duayı okuyacaksın. Sabah namazı olunca abdest alıp hemen 

namazı kılıp ardından 100 defa fatiha-i şerif okuyup yine öğle namazına 

kadar bu duayı okursun. 3 gün bu minval üzere devam edeceksin. Hiç 

dünya kelamı konuşmayacaksın. Riyazetli oruç tutacaksın. 

3 gün sonra kalp gözün açılıp kendini gayb âleminde bulursun. Yemyeşil 

bir bahçenin ortasında oturur halde olursun. Perizatlar hazır olup yanına 

gelirler. Karşına durup Hicapları ardından ' Esselamun Aleyke ya eyyühel 

abdussalih derler. Sende hemen ayağa kalkıp çok tazim ve hürmet edip Ve 

aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip selamlarını alırsın. Ey 

salih kul kaç gündür yemeyip içmeyip ibadet ediyorsun, bize çok zahmetler 

verip buraya kadar getirdin, nedir senin isteğin? Diye sorarlar. Sen hemen 

yine Allahın Selamı ve bereketi sizin üzerinize olsun, Siz beni nasıl aziz 

kıldıysanız C.hakk ta Sizi aziz kılsın mübarek kılsın, Benim muradım şudur 

ki: sizinle dost olmak istiyorum. Hem içinizden biri yanımda durup ahir 

ömrüme kadar bana yoldaş olsun, dersin. Hemen biri öne çıkıp Ey Allah’ın 

salih kulu ' sen hakk Teâlâ’nın hakk yolu üzere olduğun müddetçe ben sana 

yoldaş olurum, Amma şartım şudur ki, zinhar haram yemeyeceksin, 

sarımsak ve soğan gibi kokulu şeyler yemeyeceksin. Haramlardan kaçınıp 

fakir fukaraya bizim sana hakk Teâlâ’nın ihsanı olan malı verdiğimiz gibi 

sende fakir fukaraya çok sadaka vereceksin, Deyip şart koşar. Sende kabul 

edersen ne ala. Etmezsen emekler boşa gider. Ondan sonra sana bir nişan 

verip o nişanı nasıl kullanacağını öğretirler. Sende ne zaman bir hacetin 

olsa o nişanı kullanırsın. O peri sana müptela olup her nereye gitsen seninle 

gider. Sen görürsün amma diğer insanlar görmezler. Eğer dilersen sana 

âlemi gayb ten her türlü yiyecek ve içecek getirirler. Ve dilediğin yere filhal 

alıp götürürler. Envaı çeşit Mücevheratlar getirip önüne sererler. Sende 

dilediğin gibi tasarruf edersin. 

 

Okunacak dua budur 

 

هللا الرحمن الرحيم رب ادخلنى فى لجة بحر احديتك وصمامت وحدانيتك حتى اخرج الى بسم 

الساعة القضاء برحمتك وعلى او جه لمعان القرب من اثار حمايتك مهيب بهيبتك قوي بقوتك عزيز 

بعزتك والبسنى خلع العزة والقبول وسهلنى مناهج الوصلة والوصول وتوجنى بتاج الكرامة والوقار 

ينى وبين احبائك فى الدار الدنيا وبدار القيامة والقرار يامالك خضعت لك رقاب الجبابرة يا والف ب

مالك الدنيا واالخرة يفشقنى بتذكير بتقديس واتخذ هللا ابراهيم خليال وكلم هللا موسى تكليما وكرمه 
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رب رحيم سيدنا محمد صلى هللا عليه واله وسلم تسليما وعليهم اجمعين تكريما سالم قوال من 

 يامالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim rabbi edhilni fi lucceti bahri ehadiyyetike ve 

sammameti vahdaniyyetike hatta uhrice ilesseatil kadai birahmetike ve ala 

evcehi lemeanil kurbi min asari hamayetike mühibün bi heybetike 

kaviyyün bi kuvvetike azizün bi izzetike ve elbisni haleal izzeti vel kabuli 

vesehhilni menahicel vusleti vel vusuli vetevvicni bitacil kerameti vel 

vekari ve ellif beyni ve beyne ehibbaike fiddarid dünya ve bidaril kıyameti 

vel karari ya malikü hada'tü leke rekabül cebabireti ya malikeddünya vel 

ahireti yefşikini bi tezkirin bi takdisin vettehazallahu ibrahime halilen 

vekellemallahu musa teklimen vekerremehü seyyidina muhammedin 

sallallahu aleyhi ve alihi veselleme teslimen ve aleyhim ecmain tekrimen  

selamun kavlen min rabbirrahim ya malikü yevmiddin iyyake na'budu ve 

iyyake nestein vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.           

 

 

 

Esrarı Azimeti Fatiha-i Şerif 
 

Emiril müminin Hazreti Ali efendimizden ve bazı büyük Evliyadan 

işitilmiştir ki: her kim bu fatiha-i şerifi azimeti ile beraber her gün 5 vakit 

namaz ardınca 1 defa okusa veya günde 1 defa okusa, hakk sübhanehü ve 

teala hazretlerinin emri ile Hiçbir mahlûk ona zarar veremez, Allahü teala 

hazretleri her işinde ona yardım eder, düşmanlarından asla zarar görmeyip 

onlar üzerine galip gelir, dünyevi ve uhrevi her türlü belalardan, 

hastalıklardan, sıkıntılardan gam ve kederden fakirlikten emin olur. Her 

zaman Allahü Teâlâ’nın hıfzı himayesinde olur. Amma şartı budur ki: 

elbisen ve bedenin temiz olacak, her gün aynı vakitte ve aynı saatte ve aynı 

yerde okuyacaksın ve hep bir celsede okuyacaksın, hiç konuşmayacaksın. 

Okurken asla dünya kelamı konuşmayacaksın. 

 

Eğer bu fatiha-i şerifin müvekkellerini davet etmek istersen, pazar günü 

sabah namazından evvel bir halvet yere girip 41 gün orada kalacaksın. Her 
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namaz ardından 14 defa fatiha-i şerifi azimeti ile beraber okuyacaksın, 

sonra 1001 defa salavatı şerife okuyacaksın. Yatmadan evvelde 1 defa daha 

okuyup tekrar 1001 defa salavatı şerife okuyup ondan sonra yatacaksın. 

Amma hep aynı yerde ve bir celsede okuyacaksın. Halvet boyunca asla 

dünya kelamı konuşmayacaksın. Ve riyazetli oruç tutacaksın. 1 hafta sonra 

Fermanı ilahi ile 7 tane ervah gelip geceleri rüyada âlemi gaybtan çok 

şeyler gösterirler. 21 gün olunca hakk tealanın izni inayeti ile kalp gözlerin 

açılır. 41 gün tamam olunca cümle mahlûkat hem insanlar hem cinler hem 

hayvanat ve hem ervah sana muti olup dost olurlar. Bundan sonra dünya 

eline geçer azizim. Hiç şekk ve şüphe etme, eğer denemek istersen 7 gün 

hiç oruç tutmadan riyazet yapmadan okuyacağın vakit halvet bir yere girip 

orda her namaz adınca 71 defa oku. Amma 7 gün boyunca hem küçük hem 

büyük günahlardan sakınıp asla günah işlemeyeceksin. Ve hep aynı yerde 

ve bir celsede okuyacaksın. Okurken dünya kelamı söylemeyeceksin. 7 gün 

sonra Bi emrillahi teala havvası fatiha-i şerif hürmetine Ervahı tayyibe gece 

gelip âlemi gaybı dolaştırırlar, Çok acayip yerleri gezdirip Âlemi gaybtan 

çok acayip şeyler gösterirler. Hiç şekk ve şüphe etmeyesin. Bunda çok azim 

faideler vardır. Biz dahi tecrübe ettik ve azim faidelerini gördük. Asla gaflet 

etmeyesin. 

 

Kalp gözünü açmayı dilesen, pazar günü sabah namazından evvel halvet bir 

yere girip 7 gün orda kalırsın. Hem riyazetli oruç tutup asla dünya kelamı 

konuşmadan her gün 71 defa okursun. Yani her namaz ardınca 14 defa 

okursun, 1 defada yatmadan evvel okursun. Amma şartı budur ki: 

okumadan evvel 10 defa istiğfarı şerif ve 10 defada salavatı şerif 

okuyacaksın. Ve okuma işi bitince 10 defa daha salavatı şerife okuyacaksın. 

Okuma işini hep 1 celsede yapacaksın. Namaz vakti olunca hemen namaza 

durup ardınca okuyacaksın. Abdestsiz yere basmayacaksın. Okuma işi 

bitince 2000 defa salavatı şerif okuyacaksın. 7 gün sonra havvası fatiha 

hürmetine kalp gözün açılır. Yerin üstünde ve altında her ne türlü şeyler 

varsa hepsini müşahede edersin. Amma hiç kimseye bunları 

anlatmayacaksın, yoksa bu nimeti geri kaybedersin. Ey iki gözümün nuru 

hiç şekk ve şüphe etmeyesin. Bunda çok büyük faideler vardır. Havvası 

fatiha-i şerif hürmetine Allahü teala seni ehli keramet eyler. Eğer dünyalık 

eğer ukbalık her ne muradın varsa Allahü Teâlâ hepsini sana ihsan eder. 
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Cümle mahlûkat musahhar olurlar dünya eline geçer. Bunun şerhi daha çok 

uzundur amma biz bu kadarla ihtisar ettik, arif olan anladı. 

 

 

Mubarek fatiha-i şerif ve azimeti budur   

 

 اللهم صل على حبيبك ونبيك محمد واله وسلم تسليما كثيرا كثيرا

 

وبقرائة  اللهم انى اسئلك بمفاتيح خزائن اسرارك وبجواهر جوامع اسمائك وبمفردات تامات كلماتك

سور كتابك وبذكر جميع اياتك وبتلفظ جميع اوصافك وبتكلم كل اشيائك بالكليات والجزئيات  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 ال ي

(elif deyince sağ elin serçe parmağı kapatılır, be deyince yüzük parmağı 

kapatılır, te deyince orta parmak kapatılır, se deyince işaret parmağı 

kapatılır, cim deyince başparmak kapatılır, ha deyince sol elin serçe 

parmağı kapatılır, hı deyince yüzük parmağı kapatılır, dal deyince orta 

parmak kapatılır, zel deyince işaret parmağı kapatılır, rı deyince başparmak 

kapatılır, böylelikle bütün parmaklar yumulur) (ze deyince ilk kapatılan sağ 

elin serçe parmağından itibaren her harf okudukça bir parmak açılır, sin 

deyince sağ elin yüzük parmağı açılır, böylelikle teker teker parmaklar 

açılır, Fe harfini de okuyunca bütün parmaklar açılmış olur) ( kaf deyince 

hemen yine sağ elin serçe parmağından başlayıp her bir harfi söyledikçe bir 

parmak kapatırsın, ye harfini söylediğinde en son sol elin yüzük parmağı 

kapanmış olur. Sadece serçe parmak açık kalmış olur, hemen elif deyip o 

serçe parmağını da kapatırsın, ondan sonra 

 Allahümmeftah aleyye  اللهم افتح علي

Deyip hemen sağ elin serçe parmağından başlayarak teker teker 

parmaklarını açarsın, sonra 3 defa ihlası şerif 3 defa tebbet suresi 3 defa 

ayetel kürsi okuyup sonra bunu okuyarak başlarsın 

 

ياالهى وياصمدى من عندك مددى وعليك معتمدى ياناصرى يامعين اياك نعبد واياك نستعين اللهم 

افتح علي ابواب الدخول فى شواكل األسماء بهياكل الدعاء مقرونا بضمائر األسماء ومتوجها 

العزيمة وسخرلى خدام بشعائر السماء انك على كل شيئ قدير وباالجابة جدير رب سهل علي هذه 

ايات كالمك وروحانيات مالزم اسمائك بحق ذاتك وصفاتك ياقدوس ياقدوس ياقدوس ياكافى 

المتوكلين ارفع الحجاب من عينى واوصلنى الى الروحانيات وسخرهم لى برحمتك ياارحم 

عوات الراحمين اللهم سخرلى جميع المخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات انك مجيب الد
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وقاضي الحاجات اقض حاجتى ويسرلى هذه العزيمة اقض حاجتى بحق محمد واله اجمعين وال 

 حول وال قوة اال باهلل العلى العظيم امين يارب العالمين

 

بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين ياحي ياقيوم اجب ياروقائيل على ماتسخر لى قلوب 

العلويات والسفليات سامعا مطيعا بحق الحمد هلل رب العالمين  جميع المخلوقات الروحانيات من

وبحق الحي القيوم وبحق الملك الموكل بقائمة العرش ابجديوش اطعنى يااباعبد هللا ملك مذهب بحق 

 الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من له االمر والحكم عليك شمس

تسخرلى قلوب جميع المخلوقات  على ما ياجبرائيل الرحمن الرحيم ياعطوف يارؤف ياالوف اجب 

الروحانيات من العلويات والسفليات سامعا مطيعا بحق الرحمن الرحيم وبحق الرؤف العطوف 

اطعنى ياابا النور ملك  األلوف وبحق الحي القيوم وبحق الملك الموكل بقائمة العرش هوزحيوش

بحق الفاتحة وبسرالفاتحة وبحق من له االمر والحكم عليك قمر ابيض  

مالك يوم الدين يامقلب القلوب ياهادى اجب ياشمسائيل على ماتسخرلى قلوب جميع المخلوقات 

الروحانيات منالعلويات والسفليات سامعا مطيعا بحق مالك يوم الدين وبحق مقلب القلوب الهادى 

وبحق الملك الموكل بقائمة العرش طيكليوش اطعنى  ياابا النجدر ملك احمر وبحق الفاتحة وبحق 

 السر الفاتحة وبحق من اله االمر والحكم عليك مريخ

على ماتسخرلى قلوب   ياميكائيل اياك نعبد واياك نستعين ياقريب ياسريع يامعبود يامستعان اجب

جميع المخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات سامعا مطيعا بحق اياك نعبد واياك نستعين 

ياابا  ن وبحق الملك الموكل بقائمة العرش منسعيوش اطعنى وبحق السريع القريب المعبود المستعا

بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من له االمر والحكم عليك عطارد العجائب ملك برقان  

اهدنا الصراط المستقيم ياقادر يامقتدر اجب  ياصرفيائيل على ماتسخرلى قلوب جميع المخلوقات 

مطيعا بحق اهدنا الصراط المستقيم وبحق القادر المقتدر  الروحانيات من العلويات والسفليات سامعا

وبحق الملك الموكل بقائمة العرش فصقريوش اطعنى  ياابا الوليد ملك شمهورش  بحق الفاتحة 

 وبسر الفاتحة وبحق من له االمر والحكم عليك مشترى

لوب جميع صراط الذين انعمت عليهم ياهللا ياحكيم ياعليم اجب ياعينائيل على ماتسخرلى ق

المخلوقات الروحانيات من العلويات والفليات سامعا مطيعا بحق صراط الذين انعمت عليهم وبحق 

بحق  يااباليث ملك زوبعةهللا الحكيم العليم وبحق الملك الموكل بقائمة العرش شتثخيوش اطعنى 

 الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من له االمر والحكم عليك زهرة

على  ال الضالين ياقائم ياقاهر يادائم ياعزيز ياعليم ياحكيم اجب ياكسفيائيلغير المغضوب عليهم و

ماتسخرلى قلوب جميع المخلوقات الروحانيات منالعلويات والسفليات سامعا مطيعا بحق غير 

المغضوب عليهم والالضالين وبحق القائم القاهر الدائم العزيز العليم الحكيم وبحق الملك الموكل 

بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من له  ياابا النوح ملك ميمون ذضظغيوش اطعنىبقائمة العرش 

 االمر والحكم عليك زحل

اللهم انه ليس فى السموات دورات وال فى االرضين غمرات وال فى البحار قطرات وال فى الجبال  

ون لحظات مدرات وال فى االشجار ورقات وثمرات وال فى االجسام واالجساد حركات وال فى العي

وال فى النفوس خطرات وال فى الكونين موجودات وهم اال وهي بديموميتك وربوبيتك عارفات ولك 

شاهدات وعليك داالت وفى ملكك مسخرات ولك مسبحات وفى تحت جبروتك مذالت بحق القدرة 
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التى سخرت بها اهل السموات واالرض اللهم سخرلى قلوب جميع المخلوقات الروحانيات من 

يات والسفليات سامعا مطيعا بحق ذاتك وصفاتك انك على كل شيئ قدير وباالجابة جدير العلو

 يامجيب ياسريع ياقريب وصلى هللا على محمد واله اجمعين والحمد هلل رب العالمين

 

Türkçe okunuşu 

   

Allahümme salli ala habibike venebiyyike muhammedin ve alihi veselleme 

teslimen kesiran kesira 

allahümme inni es-elüke bimefatihi hazaini esrarike vebi cevahiri cevami-i 

esmaike vebi müfredati tammati kelimatike vebi kıraeti süveri kitabike ve 

bizikri cemi-i ayatike vebi telaffuzi cemi-i evsafike vebi tekellümi külli 

eşyaike bilkülliyyati vel cüz-iyyati elif be te se cim ha hı dal zel ra ze sin 

şın sad dad tı zı ayn gayn fe kaf kef lam mim nun vav he lam-elif ye 

 

(elif deyince sağ elin serçe parmağı kapatılır, be deyince yüzük parmağı 

kapatılır, te deyince orta parmak kapatılır, se deyince işaret parmağı 

kapatılır, cim deyince başparmak kapatılır, ha deyince sol elin serçe 

parmağı kapatılır, hı deyince yüzük parmağı kapatılır, dal deyince orta 

parmak kapatılır, zel deyince işaret parmağı kapatılır, rı deyince başparmak 

kapatılır, böylelikle bütün parmaklar yumulur) (ze deyince ilk kapatılan sağ 

elin serçe parmağından itibaren her harf okudukça bir parmak açılır, sin 

deyince sağ elin yüzük parmağı açılır, böylelikle teker teker parmaklar 

açılır, Fe harfini de okuyunca bütün parmaklar açılmış olur) ( kaf deyince 

hemen yine sağ elin serçe parmağından başlayıp her bir harfi söyledikçe bir 

parmak kapatırsın, ye harfini söylediğinde en son sol elin yüzük parmağı 

kapanmış olur. Sadece serçe parmak açık kalmış olur, hemen elif deyip o 

serçe parmağı da kapatırsın ondan sonra 

 

Allahümmef tah aleyye 

 

Deyip hemen sağ elin serçe parmağından başlayarak teker teker 

parmaklarını açarsın, ondan sonrada artık okumaya devam edersin 

 

Ya ilahi veya samedi min indike mededi vealeyke mu'temedi ya nasıri ya 

muiyn iyyake na'budu ve iyyake nesteiyn Allahümmeftah aleyye 

ebvabedduhuli fi şevakilil esma-i bi heyakiliddua-i makrunen bi zamairil 
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esmai müteveccihen bi şe-a-irissema-i inneke ala külli şey-in kadir vebil 

icabeti cedirun rabbi sehhil aleyye hazihil azimeti ve sahhirli hüddami ayati 

kelamike ve ruhaniyyati mülazimi esmaike bihakki zatike ve sıfatike ya 

kuddusu ya kuddus ya kuddus ya kafi el mütevekkiliyne irfa-il hicabe min 

ayni ve evsılni ilerruhaniyyati ve sahhirhüm li birahmetike ya 

erhamerrahimin allahümme sahhirli cemi-il mahlukatir ruhaniyyati minel 

ulviyyati vessüfliyyati inneke mücibüdda-avati ve kadiyel hacati ikdi haceti 

veyessirli hazihil azimeti ıkdi haceti bihakki muhammedin ve alihi ecmaiyn 

vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim amin ya rabbel alemin. 

 

Bismillahirrahmanirrahim el hamdü lillahi rabbil alemin ya hayyu ya 

kayyum ecib ya rukayail ala ma tüsahhirli kulube cemi-il 

mahlukatirruhaniyyati minel ulviyyati vessüfliyyati samian mutian bihakki 

el hamdü lillahi rabbil alemin ve bihakkil hayyil kayyum ve bihakkil 

melikil müvekkeli bi kaimetil arşi ebcedyuşin eti'ni ya eba abdullah meliki 

müzheb bihakkil fatihati ve bi sırrıl fatihati ve bihakki men lehül emru 

velhükmü aleyke şems 

Errahmanirrahim ya atufu ya raufu ya elufu ecib ya cebrail ala ma 

tüsahhirali kulube cemi-il mahlukatir ruhaniyyati minel ulviyyati 

vessüfliyyati samian mutian bihakki errahmanirrahim ve bihakkirrauful 

atuful elufu vebihakkil hayyil kayyum vebihakkil melikil müvekkeli 

bikaimetil arşi hevzahyuşin eti'ni ya ebennur meliki ebyad bihakkil fatihati 

ve bi sırrıl fatihati vebihakki men lehül emru vel hükmü aleyke kamer 

maliki yevmiddin ya mukallibel kulub ya hadi ecib ya şemsail ala ma 

tüsahhirali kulube cemi-il mahlukatir ruhaniyyati minel ulviyyati 

vessüfliyyati samian mutian bi hakki maliki yevmiddin vebihakki 

mukallibel kulub vebihakkil hadi vebihakkil melikil müvekkeli bi kaimetil 

arşi taykelyuşin eti'ni ya ebennecder meliki ahmer bihakkil fatihati vebi 

sırrıl fatihati ve bihakki men lehül emru velhükmü aleyke merih 

İyyake na'budu ve iyyake nestein ya karibü ya seriu ya ma'bud ya müstean 

ecib ya mikail ala ma tüsahhirali kulube cemi-il mahlukatir ruhaniyyati 

minel ulviyyati vessüfliyyati samian mutian bi hakki iyyake na'budu ve 

iyyake nestein vebihakkisseriul karibül ma'budul müstean vebihakkil 

melikil müvekkeli bi kaimetil arşi mensa'yuşin eti'ni ya ebel acaib meliki 

burkan bihakkil fatihati vebi sırrıl fatihati vebi hakki men lehül emru vel 

hükmü aleyke utarid 
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ihdinessıratal müstekim ya kadiru ya muktediru ecib ya sarfiyail ala ma 

tüsahhirali kulube cemi-il mahlukatirruhaniyyati minel ulviyyati 

vessüfliyyati samian mutian bihakki ihdinessıratal müstekim vebihakkil 

kadiril muktedir vebi hakkil melikil müvekkeli bi kaimetil arşi faskaryuşin 

eti'ni ya ebel velid meliki şemhureş bihakkil fatihati vebi sırrıl fatihati vebi 

hakki men lehül emru vel hükmü aleyke müşteri 

sıratallezine en-amte aleyhim ya Allahu ya hakimü ya alim ecib ya aynail 

ala ma tüsahhirali kulube cemi-il mahlukatir ruhaniyyati minel ulviyyati 

vessüfliyyati samian mutian bi hakki sıratallezine en-amte aleyhim ve 

bihakkillahil hakimil alim vebihakkil melikil müvekkeli bi kaimetil arşi 

şetsahyuşin eti'ni ya eba leys meliki züb-a bihakkil fatihati vebi sırrıl 

fatihati vebihakki men lehül emru vel hükmü aleyke zühre 

Gayril magdubi aleyhim veleddallin ya kaimü ya kahiru ya daimü ya aziz 

ya alimü ya hakim ecib ya kesfiyail ala ma tüsahhirali kulube cemi-il 

mahlukatir ruhaniyyati minel ulviyyati vessüfliyyati samian mutian bi 

hakki gayril magdubi aleyhim veleddallin vebihhakkil kaimül kahirud 

daimül azizil alimil hakim vebi hakkil melikil müvekkeli bi kaimetil arşi 

zedzagyuşin eti'ni ya ebebnnuh meliki meymun bihakkil fatihati ve bi sırrıl 

fatihati vebi hakki men lehül emru vel hükmü aleyke zuhal 

 

Allahümme innehü leyse fissemavati deveratün vela fil ardiyne gameratün 

vela fil bihari kataratün vela fil cibali mederatün vela fil eşcari varakatün 

vesemeratün vela fil-ecsami vel-ecsadi harekatün vela fil uyuni lahazatün 

vela fünnufusi hataratün vela fil kevneyni mevcudatün vehüm illa vehiye 

bideymumiyyetike ve rububiyyetike arifatün veleke şahidatün ve aleyke 

dalalatün vefi mülkike musahharatün veleke müsebbihatün vefi tahti 

ceberutike müzellelatün bihakkil kudretilleti sahharte biha ehlüssemavati 

vel ardi allahümme sahhirli kulube cemi-il mahlukatirruhaniyyati minel 

ulviyyati vessüfliyyati samian mutian bihakki zatike ve sıfatike inneke ala 

külli şey-in kadir vebil icabeti cedir ya mücibü ya seriu ya karib ve 

sallallahu ala muhammedin ve alihi ecmain vel hamdülillahi rabbil alemin 

 

 

 

 

Sure-i Fatihanın bir havvasıda budur 
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Bu mübarek sure-i celili 1 defa besmele çekip 7 defa okuyup hastaya üfür, 

sonra hastanın bütün bedenini 1 defa sıvazla, amma hastalıklı bölgeye 

gelince 3 defa şu duayı oku:  اكف وانت الكافى اللهم عاف اللهم اشف وانت الشافى اللهم

 وانت المعافى

 

Allahümme eşfi ve enteşşafi allahümme ikfi ve entel kâfi allahümme afi ve 

entel muafi 

 

Allahü Teâlâ’nın izni inayeti ile hasta kişi şifa bulur. 

 

Eğer temiz bir kâseye yazıp sonra temiz bir su ile yazıyı bozup hastanın 

yüzünü yıkasalar, Allahü Teâlâ yine şifalar ihsan eder. Amma bu suyu 

içseler kalbine hikmetler dolar ve kalp çarpıntısına iyi gelir. 

 

Misk ve zağferan ile bir cam kâseye yazıp gül suyu ile yazıyı bozup 7 gün 

her sabah aç karnına içsen, 7 gün sonra duyduğun Hiçbir şeyi asla unutmaz 

olursun. 

 

Bir kadeh içine misk ile yazıp nisan yağmuru ile bozsan ve kadehin içine 

İsfahan’dan gelen sürme karıştırıp göze sürme gibi çeksen, gözün nuru ve 

ziyası artar, görme yeteneğin kuvvetli olur. 

 

Gece ve gündüz okumaya devam etsen cinlerin ve şeytanların şerrinden 

emin olursun. Gam ve kederden kurtulursun. Ve nefsinin hilelerinden emin 

olursun. 

 

Temiz bir kâseye yazıp sürme ile yazıyı bozup göze sürme gibi çeksen göz 

ağrısına şifadır. 

 

Bütün mahlûkatın kalbine kendi sevgini ilka etmek istersen ve herkes 

katında sevgili ve mahbup olup kalplere hükmetmeyi dilersen, hemen 

beyaz ve temiz bir kağıt alıp 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  جميع المخلوقات على فالن بنت فالنة طاعة هللا ولسورة الفاتحة السريعة
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الحمد هلل رب العالمين يحمد جميع المخلوقات على فالن بنت فالن طاعة هللا ولسورة الفاتحة 

 السريعة

     الرحمن الرحيم يرحم جميع المخلوقات على فالن بنت فالنة طاعة هللا ولسورة الفاتحة السريعة 

مالك يوم الدين اياك نعبد ملك جميع المخلوقات لفالنة بنت فالنة امتالك عبودية وطاعة هللا ولسورة 

ريعةالفاتحة الس  

واياك نستعين استعانة جميع المخلوقات باهلل وبسر الفاتحة الشريفة على فالن بنت فالنة ان يطيعها 

رغبا ورهبا وسرا وجهارا اطاعة ومحبة لها واقباال واستعانة باهلل عليه ولسورة الفاتحة السريعة فى 

 االمثال واالقوال واالفعال

ات لالستعانة بالطاعة هلل تعالى وبسر الفاتحة السريعة اهدنا الصراط المستقيم اهتدى جميع المخلوق

 لفالن بنت فالنة استقامة عبودية وخضوع وسماع لقولها من غير رجوع

صراط الذين انعمت عليهم انعم جميع المخلوقات لفالن بنت فالنة بالتحمد والترحم واالمالك لها 

 والعبودية هلل ولها ببركة اسرار هذه االيات الشريفة

المغضوب عليهم وال الضالينغير     

  

Bu şekil üzere fatiha-i şerifeyi yazıp sondoros ve öd ile kağıdı buhurlayıp 

rüzgar değen bir yere as. Ve her sabah namazının sünneti ile farzı arasında 

41 defa fatiha-i şerif okumaya devam et. 

 

 

 

 

Fatiha-i şerifi okuma usulu 
 

Her türlü hacet için ve özelliklede rızık için sabah namazından sonra 21 

defa, öğle namazından sonra 22 defa, ikindi namazından sonra 23 defa, 

akşam namazından sonra 24 defa yatsı namazından sonra 10 okursun. 

 

Ancak bazı âlimler bu okuma usulünü şöyle tertip etmişlerdir. Ve sahih olan 

budur: sabah namazından sonra 18 öğle namazından sonra 18 ikindi 

namazından sonra 18 akşam namazından sonra 18 yatsıdan sonra ise 28 

defa okunur demişlerdir. bu tertip üzere okunursa sırrı esrar zuhur eder. 

İnsanlar yanında heybetli olur. Sözü geçkin olur. Her türlü işinde Allahü 

Teâlâ ona kafi olur. Ve daha birçok faidesi vardır. 

 

Her türlü hacet için pazar günü iptida edip 40 gün devam et, her gün aynı 

vakitte aynı yerde tek celsede 143 defa fatiha-i şerif okunur, amma her 
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okudukça '' iyyake neste-iyn '' e gelince muradını hatırına getir, eğer 

selamet için okuyorsan '' ihdinassıratal müstekim '' e gelince hatırına 

zorluklardan selamet bulmayı getir, eğer düşman şerrini defetmek için 

okuyorsan '' gayril magdubi aleyhim '' deyince hemen hatırına düşmanın 

şerrinden halas olmayı getir, eğer işlerinin sonunun hayırlı bitmesi için 

okuyorsan '' veleddallin '' deyince işlerin sonunun hayırlı bitmesini hatırına 

getir, eğer eşinle arandaki muhabbetin artması için okuyorsan '' 

errahmanirrahim '' deyince hatırına eşinle arandaki muhabbetin artmasını 

getir, eğer mal ve mülk için okuyorsan '' maliki yevmidin '' deyince hatırına 

mal ve mülkü getir, her türlü maksat ve hacet için '' iyyake nesteiyn '' 

deyince hatırına maksudunu getir, okuma anında güzel buhurlar yak. Kalp 

gözünün açılması için halvette riyazet çekip her namaz ardından 414 defa 

okunur, cinleri teshir etmek için ise her namaz ardından 1270 defa okunur, 

fatiha-i şerif okumaları bitince 21 defada bu dua okunur. Dua budur 

 

اث المستغيثين اغثنى وادركنى بلطفك الخفى قد كفى ال اله اال انت سبحانك انى كنت من اللهم ياغي

الظالمين  اللهم اكفنى فى كنفك الوافى النميع الساتر الكافى واغمسنى فى سعة رزقك ياغياث 

ف المستغيثين اغثنى وسخرلى عبدك االخضر ياهللا ياهللا ياهللا  يارباه يارباه يارباه يالطيف يالطي

يالطيف  انت اللطيف اسئلك باسمك وبالملك الموكل به ان تيسرلى امورى وتقضى حاجتى بقدرتك 

 ياقدير انك على كل شيئ قدير وباالجابة جدير

 

Okunuşu: 

Allahümme ya gıyasel müstegisin egisni ve edrikni bilutfikel hafiyyi kad 

kefa la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin allahümme ikfini 

fi kenfikel vafi el meni-i essatiril kafi ve agmisni fi seati rizkike ya gıyasel 

müstegisin egisni vesahhirli abdükel ahdari ya allahu ya allahu ya allah ya 

rabbahu ya rabbahu ya rabbahu ya latifü ya latifü ya latif entellatifü es-

elüke bi-ismike vebilmelikil müvekkeli bihi enteyesserali umuri vetakdi 

haceti bikudretike ya kadir inneke ala külli şey-in kadir vebil icabeti cedir. 

 

Sonra 1 defa bu dua okunur 
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Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim ya men hu entellahüllezi la ilahe illa ente 

hüverrahmanurrahim elmelikül kuddusüsselam elmü'minü el müheyminül 

azizül cebbarul mütekebbir el halikul bari el musavvirul gaffarul kahhar 

elvehhabu errazzaku el fettahu el alim elkabidul basıtul hafidu errafi-ul 

müizzül müzillü essemiu el basiru el hakemü el adlül latifül habirul halimül 

azimül gafuruş şekurul aliyyül kebirül hafizul mukitül hasibül celilül 

kerimür rakibül mücibül vasiu el hakimül vedüdül mecidül ba-isüş şehidül 

hakkul vekilül kaviyyül metinül veliyyül hamidül muhsi el mübdi-ü el 

muid el muhyi el mümit el hayyul kayyum el vacidü el macidü el vahidü el 

ehadüs samedül kadirül muktedirül mukaddimül muahhar el evvelü el ahiru 

ezzahiru el batinul vali el müteali el birrü ettevvabu el müntekim el mun-

imel afüvvü erraufu malikül mülki zil celali vel ikram errabbü el muksitu el 

camiu el ganiyyü el mugni el mu'ti el maniu eddarru ennafiu ennurul hadi 

el bediu el baki el varisü erreşidü essaburu essadiku essettarulllezi lem 

yelid velem yuled velem yekün lehü küfüven ehad ve sallallahu ala 

muhammedin ve alihi ecmain Rabbena etmim lena nurana vagfirlena 

inneke enterraufurrahim rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedeytena 

veheblena min ledünke rahmeten inneke entel vehhab rabbenagfirlena veli-

ihvaninellezine sebekuna bil-iymani vela tec-al fi kulubina gıllen lillezine 

amenu rabbena inneke gafururrahim 
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Fatiha-i şerife ile keşif 
 

1 gün riyazetli oruç tutup gece olunca temiz abdest alıp 7 defa fatiha-i şerifi 

oku, sonra bunu okuyup yatıp uyu, keza ve keza yerlerinde hacetini söyle. 

 

وا ياخدام السبع المثانى والقران العظيم واخبرونى فى منامى عن كذا وكذا  بحق اشهب اشهب توكل

 ابرمس ابرمس لهويت لهويت اسن

 

Tevekkelu ya hüddamüsseb-ul mesani vel kur-anil azim, ve ahbiruni fi 

menami an keza ve keza bihakki eihebib eşhebin ebremsin ebremsin 

lehveytin lehveytin asinin 

 

 

 

Hertürlü hacet için fatiha-i şerifi okuma usulü 

 

Her türlü hacet için 1 hafta boyunca her gün fatiha-i şerifi tek celsede hep 

aynı yerde 100 defa oku. Amma her seferinde 1 nefeste nefes almadan oku. 

Her defasındada sonunda amin demeyip Ya Allah de. Ve her 1 defa 

okudukça bu duayıda 1 defa oku. 1 hafta tamam olunca her türlü maksat 

hasıl olur. Kibriti ahmer tiryakı ekberdir. Gaflet etmeyesin. Dua budur 

 

واالبصار ويا بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح االبواب ويا مسبب االسباب ويا مقلب القلوب 

دليل المتخيرين ويا غياث المستغيثين ويا مجيب الدعوات استجب دعائى بحرمة القران العظيم 

وبحرمة حبيبك الكريم وبحرمة جميع االنبياء والمرسلين صلوات هللا عليهم اجمعين وبحرمة مالئكة 

 المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين

 

Okunuşu 

Allahümme ya müfettihal ebvab veya müsebbibel esbab veya mukallibel 

kulubu vel-ebsar veya delilül mütehayyiriyn veya gıyasel müstegiysin veya 

mücibüdda-avat istecib du-a-i bihürmetil kur-anil azim ve bihürmeti 

habibikel kerim ve bihürmeti cemi-il enbiya-i vel murselin salavatullahi 

aleyhim ecma-iyn ve bihürmeti mela-iketil mukarrabin birahmetike ya 

erhamerrahimin. 
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Esmaül Hüsnanın vefki     
 

Bu mübarek vefki şerif esmaül Hüsna’nın hepsini birden içine almıştır. Çok 

azim faideleri vardır. Eğer bunu yazmayı istersen herhangi bir arabi ayın ilk 

pazar günü sabah namazından sonra yerinden kalkmadan 1 fatiha 3 ihlası 

şerif okuyup 12 defa salavatı şerif okuyup efendimizin ruhu 

mukaddeslerine hediye edersin. Sonra bir kağıda misk zağferan ve gül suyu 

ile yazıp yazdıktan sonra dahi bir defa üzerine esmaül Hüsna’yı okursun. 

Ondan sonra tekrar salavatı şerife okuyup katlayıp her zaman tazim ve 

taharet ile taşırsın. Amma şartı budur ki her gün hiç olmazsa bir defa 

esmaül Hüsna’yı okumalısın. Allahü Teâlâ ve tekaddes hazretleri dünya ve 

ahiret ne muradın varsa hepsini asan eyler. Çok azim nimetlere kavuşursun. 

 

 Vefkin sureti budur 

 

 

 

 

Rüyada keşif 
 

Eğer mühim bir şeyi rüyada keşfetmek istersen 2 rekât Allah rızası için 

hacet namazı kılarsın. Her rekâtta Fatiha’dan sonra 3 defa nasr suresini 

okursun. Hiç yerinden kalkmadan ve hiç konuşmadan 100 defa Ya Allamu 

Allimni dersin. Sonra 100 defada salavatı şerife okursun. Sonra yine hiç 
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konuşmadan gidip sağ yanına yatarsın. İnşallah rüyanda istediğin şeyi 

keşfedersin. 

 

 

 

 

Hertürlü Hacet İçin Hatmi Kelime-i Tevhid Usulu 
 

 ال اله اال هللا محمد رسول هللا

 

Her ne türlü hacet için olursa olsun Teshiri ins ve cin için veya herhangi 

başka bir hacet için kelime-i tevhidi hatim etme şekli budur. 

Cumartesi günü gusül abdesti alıp halvete gir, 12000 defa kelime-i tevhid 

oku, diğer günler ta bir dahaki cuma gününe kadar 11000 defa okursun. 

Cuma günü olunca yine gusül abdesti alıp tertemiz elbiseler giyersin. 2 

rekâtta bir selam vererek 4 rekatlık bir nafile namaz kılarsın. Amma namaz 

kılarken fatiha-i şerifteki ' اك نعبد واياك نستعيناي  ' iyyake na'budu ve iyyake 

nestein' ayeti kerimesini 100 defa tekrar edersin. Namaz bitince hiç 

yerinden kalkmadan hacetin ne ise C.Hakka dua edersin. Fil hal C.hakk 

Dileğini Kabul eder. Çok defalar tecrübe ettik. Hiç Şekk Ve şüphen olmasın. 

 

 

 

 

Daveti Kelime-i Tevhid 
 

Bu Mübarek Kelime-i Tevhidin 4 Tane Müvekkeli Vardır. Eğer Onlarla dost 

olmayı murad edersen. Ve her türlü hacetini onlara havale etmeyi murad 

edersen. Pazar günü geceleyin kalkıp zağferan öd ve misk buhur edip 

hemen 33000 defa ال اله اال هللا محمد رسول هللا La ilahe illallah Muhammedün 

Rasulullah' Kelime-i tevhidini zikredersin. Bu minval üzere çarşamba 

günü gecesine kadar (çarşamba günü gece de dâhil) zikir yaparsın. 

Çarşamba gecesi sen daha zikrini bitirmeden 4 kişi gelir. Hakk tealanın 

emri ile sana musahhar olurlar. Ve seninle beraber zikrederler. Kalp gözün 

açılır ve her nereye gitsen o 4 ruhani seninle beraber gider. Her ne türlü 
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hacetin varsa C.hakkın emri ile yerine getirirler. Allahü Teâlâ sana bu 

nimetleri bahşeylesin, iki cihanda yüzünü ak eylesin. 

 

 

Şifa için 
 

En müthiş Hastalıklardan, tıbbın çare bulamadığı bütün hastalıklardan 

kurtulmak için, 72 Bin kelimei tevhit ( الإله اال هللا الشافى الشافى ) (La ilahe 

illallah eşşafi eşşafi) okunur, Her yüzde bir defa ( مد رسول هللا الشفيع الشفيعمح ) 

(Muhammedun rasulullah eşşefiu eşşefiu) eger hasta kendisi okuyabilirse 

okur okuyamazsa başkası suya okur ve her 100 de suya (Hu) diye üfürür 

hasta o suyu içer, biiznillah şifa bulur. 

 

 

 

 

Kaza-i Hacet 
 

Her türlü ihtiyaç için, rızık genişliği için, perşembe günü gece olunca 

kalkıp Allah rızası için 2 rekat hacet namazı kıl, namaz dan evvel oturup 

100 defa salavatı şerife oku. Ondan sonra namaza başla. Birinci rekâtta 

Fatiha’dan sonra 15 defa ayetel kürsi oku. Amma ta 'halidun' kelimesine 

kadar okuyacaksın.  ُِسَنٌةَُواَلَُنْوٌمُلَّه َُماُِفيُالسََّماَواِتُِإالَُّه وُ اَلُِإلَـهَُ الّله ذ هُ  ُاْلَقيُّوم ُاَلَُتْأخ  اْلَحيُّ
ِإالَُِّبِإْذِنِهَُيْعَلم َُماَُبْيَنَُأْيِديِهْمَُوَماَُخْلفَُ ه ْمَُواَلُي ِحيط وَنُِبَشْيٍءَُوَماُِفيُاأَلْرِضَُمنَُذاُالَِّذيَُيْشَفع ُِعْنَدهُ 

ُاْلَعِظيم ُُمِّْنُِعْلِمِهُِإالَُِّبَماَُشاءَُوِسَعُك ْرِسيُّه ُالسََّماَواِتَُواأَلْرَضَُواَلَُيؤ ود هُ  اَلُِإْكَراَهُ ِحْفظ ه َماَُوه َوُاْلَعِليُّ
َُفَمْنَُيْكف ْرُِبالطَّا ْشد ُِمَنُاْلَغيِّ ْثَقَىُِفيُالدِّيِنَُقدُتََّبيََّنُالرُّ غ وِتَُوي ْؤِمنُِبالّلِهَُفَقِدُاْسَتْمَسَكُِباْلع ْرَوِةُاْلو 

َنُالظُّل َماِتُِإَلىُالنُّو رُِ ه مُمِّ ُالَِّذيَنُآَمن وْاُي ْخِرج  وْاُُاَلانِفَصاَمَُلَهاَُوالّله َُسِميٌعَُعِليٌمُاُلّله َُوِليُّ َوالَِّذيَنَُكَفر 
ونَُ ُي ْخِرج  ُالنَّاِرُه ْمُِفيَهاَُخاِلد ونََُأْوِلَيآؤ ه م ُالطَّاغ وت  َنُالنُّوِرُِإَلىُالظُّل َماِتُأ ْولَـِئَكَُأْصَحاب  ه مُمِّ  

 

Türkçe okunuşu 

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te'huzühu sinetüv vela nevm 

lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih 



 

 

201 

ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey'im min 

ılmihı illa bi ma şa' vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu 

hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü 

minel ğayy fe mey yekfür bit tağuti ve yü'mim billahi fe kadistemseke bil 

urvetil vüska lenfisame leha vallahü semıun alim 

ُAllahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur 

vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez 

zulümat ülaike ashabün nar hüm fıha halidun 

2.ci rekâtta Fatiha’dan sonra 25 defa ihlas suresini oku ve namazın bitince 

hiç yerinden kalkmadan 1040 defa Ya Vehhab İsmi celilini zikret. 

Biiznillahi Teâlâ Hacetin reva olur. Dileğin kabul olur. Defalarca tecrübe 

olunmuştur. 

 

 

 

 

Fatiha-i Şerife ile Kaza-i Hacet 
 

Eğer dünyevi ve eğer uhrevi her ne türlü hacetin varsa Hakk Teâlâ 

hacetlerini reva eder. Fatiha-i şerifeyi bu minval üzere okumanın çok azim 

faideleri vardır. 

 

Okuma usulü budur 

 

Pazar günü 

El hamdülillahi rabbil alemin 

582 defa 

 

Pazartesi günü 

errahmanirrahim 

618 defa 

 

Salı günü 

Maliki yevmiddin 

242 defa 
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Çarşamba 

İyyake na'budu ve iyyake nestein 

836 defa 

 

Perşembe günü 

İhdinessıratal müstekim 

1073 defa 

 

Cuma günü 

Sıratallezine en-amte aleyhim 

1807 defa 

 

Cumartesi günü 

Gayril magdubi aleyhim veleddallin 

3202 defa 

Amma Şartı budurki: Halvet bir yere girip orda okursun. Ve evvela besmele 

çekip öyle okursun. Sonunda ise efendimize 2000 defa salavatı şerife 

okursun, Sonra Allahü teala ya dua edersin, Mal ve mülk Her ne dilersen 

Hakk Teâlâ Kabul eder. 

 

 

 

Havvası Ayet 
 

Rızık genişliği için veya her türlü hacet için,  واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت

 واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

 

Türkçe okunuşu 

 

Ve iz yerfeu ibrahimül kavaide minel beyti ve ismail rabbena takabbel 

minna inneke entessemiul alim. 

 

Bu mübarek ayeti celili cuma geceleri kalkıp gecede 4068 defa okusan 

sonra efendimize 1000 defa salavatı şerife okusan Hakk Teâlâ Hazretleri 

Dünyada çok büyük saltanat ihsan eder. Ne muradın varsa verir. 
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Daveti Perizat 
 

Eğer dilersen perileri davet edersin. Ve içlerinden birini kendine yoldaş 

olarak alırsın. Ve her türlü meşru hacetini filhal reva ederler. Evvela bir 

halvet yere girip 27 gün riyazetli olarak oruç tut. Şu şekli büyükçe bir 

mendile veya direk yere çizip her okumayı murad ettiğinde bu şeklin 

ortasına oturup evvela 3 defa felak ve 3 defa nas suresini ve 3 defa ayetel 

kürsi okuyup ondan sonra 400 defa bu duayı okuyup ardından efendimize 

1001 defa salavatı şerife okuyacaksın, Amma okuma işi bir celsede olacak. 

Okuma işi bitmeden asla dairenin içinden çıkmayacaksın. Ve ne zaman 

uyku uyumak istesen yine bu dairenin içinde yatacaksın. Dairenin dışına 

çıkacağın zaman hemen yine 3 defa muavvezeteyn ve 3 defada ayetel kürsi 

okuyup öyle çıkacaksın. Böyle yaparsan perilerin eşkıyalarından ve o 

eşkıyaların türlü türlü oyunlarından emin olursun. Ve her gün 3 miskal 

güzel kokulu buhur yakarsın. Ve asla bu 27 gün boyunca dünya kelamı 

konuşmayacaksın. Büyük veya küçük her türlü günahtan kaçınacaksın. 27 

gün sonra 4 suret peyda olur, bu gelenler bulutların üstünde yaşayan 

perilerin 4 padişahıdır. Her ne türlü isteğin varsa reva ederler. Gaipten her 

nevi kıymetli mücevherat yiyecek içecek ve türlü türlü şeyler getirirler.  

Aranızda ahd ederseniz, şartlarını kabul edersen ne ala. Etmezsen 

emeklerin boşa gider. Allah mübarek eylesin. 

 

Mendile yazılacak suret budur 
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Okunacak dua budur 

 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم سبحانك ياكوثيا سبحانك يالوثيا سبحانك سخرلنا الجن وتوابعهم بحق حقك 

 ياسبحان

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim sübhaneke ya küsiyyen sübhaneke ya lüsiyyen 

sübhaneke sahhirlena elcinne vetevabiahüm bihakki hakkike ya sübhan 

 

 

 

Ameli İhfa 
 

Bazı Âlimler demişlerdir ki şu isimler tek nefeste 100 defa okunur. Amma 

okurken bir yandanda bir kağıda isimler yazılır. İhfa olur demişlerdir. 

Allahu âlem. 

 

İsimler bunlardır 

 

   بطوشا جبارا يلوشا قهارا

 

Türkçe okunuşu 

 

Batuşen Cebbaren Yeluşen Kahharen 
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Kaza-i Hacet 
 

Her türlü mühim hacet için سالم  قوال من رب رحيم Selamun kavlen 

mirrabbirrahim. Ayeti celili, halvet bir yere oturulup 7 gün boyunca her gün 

1211 defa okunur. 7 günün sonunda Hakk teala ne muradın varsa verir. 

 

 

 

 

Keşfi Esrar 
 

Halvet bir yere Çarşamba günü girerek ta öbür çarşambaya kadar 7 gün 

riyazetli oruç tutulur. Her akşam gusül abdesti alınır. Ve her gün bu dua 

1050 defa okunur. Okumaya başlamadan evvel ve bittikten sonra 12 defa 

salavatı şerife okunur. 7 gün sonra cinlerin Eşkıyaları gelip karşına 

otururlar. Türlü türlü oyunlar yapıp seni okumaktan alıkoymaya çalışırlar. 

Seni konuşturmaya çalışırlar. Ey aziz daha evvelde dediğimiz gibi, okuma 

işi tamam olmadan asla konuşmayacaksın ve yerinden kalkmayacaksın, 

yoksa zarar görürsün. Okuma işi bitince 7 tane ervah hazır olur yanına 

gelip selam verirler. Sende tazim ve hürmetle ayağa kalkıp selamlarını 

alırsın. Aranızda ahd edersiniz. O ervah sana içinde isim yazılı bir mendil 

verirler. Sende ey ervah bana bu ismin okuma usullerini öğretin dersin. 

Onlarda sana öğretirler. Her ne vakit bir hacetin olsa hemen reva ederler. 

 

Okunacak dua budur 

 

 يا زكي الطاهر من كل افة بقدسه اجب يا دعهائيل

 

Ya zekiyyüttahiru min külli afetin bi kudsihi ecib ya da'hail 
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Hatmi Sure-i Haşr 
 

Ey Aziz kişi eğer her türlü hacet ve dilek için hususi ile rızık genişliği için 

bu mübarek sure-i şerifi okumayı murad edersen, bunun okuma usulü 

budur ki: 1.ci gün 1 defa. 2.ci gün 2 defa. 3. gün 3 defa okursun. Ta 41 

güne kadar bu minval üzere her gün bir tane artırarak okursun. 41.ci gün 41 

defa okuyup Allah rızası için bir kurban kesip fakir fukarayı doyurursun. 

Hemen sure-i haşrın hürmetine yemekte bereket hâsıl olup ne kadar 

dağıtsan hiç bitmez. Bi hürmeti sırrı suretil haşr hakkı için Hakk Teâlâ 

malına mal, mülküne mülk, hazinene sonsuz hazineler katar. Malın ve 

mülkün her gün hadsiz hesapsız çoğalır. Ummadık yerden Hakk sübhanehu 

Hazretleri seni rızıklandırır. Biz bunu tecrübe ettik ve çok azim faidelerini 

gördük. Ehli imandan olanlara saklamayıp hediye ettik. Amma şartı budur 

ki: okuma işi bir celsede bir oturmada olacak. Okumadan evvel ve 

okuduktan sonra 12 defa salavatı şerife okunur. 

41 gün sonra hakk Teâlâ’dan bir mühim hacetin olsa: halvet bir yere oturup 

7 defa bu mübarek sure-i şerifi oku C. Hakk duanı kabul eder. 

 

 

 

 

 

Sure-i Hadid-i Okuma usulü 
 

Her türlü kötülüklerden belalardan hastalıklardan ve zorluklardan 

korunmak ve kurtulmak için, bir halvet yere oturup kıbleye dönerek 7 defa 

baştan sona okunur, amma Hiçbir harf yanlış okunmayıp dosdoğru 

okunacak. Okumadan evvel ve okuduktan sonra 12 defa salavatı şerife 

okunur. Okuma işi bitince bu dua ile 1 defa dua edersin. Sonra hemen 

secdeye varıp hacetini ve dileğini söylersin. 

 

Okunacak dua budur 

بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم ياذا العرش الكريم والملك القديم والعطاء العميم والصراط المستقيم 

يامرسل الرياح ويافالق االصباح وياباعث االرواح وياذا الوجود والسماح ياهللا ياهللا ياهللا يارحمن 

ارحم ذلى وانفرادى وخضوعى بين يديك وتضرعى اليك  يارحمن يارحمن يارحيم يارحيم يارحيم
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اعتمادى عليك رب رب سهل على كل عسير وامنع عنى شر كل ظالم وافة وعاهة ومرض وشدة 

وبالء ووباء وطاعون وكل علة وبلية ياسبوح ياقدوس يارب المالئكة والروح استجب دعائى 

 والتقطع رجائى ياقاضي الحاجات برحمتك ياارحم الراحمين

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme ya zel arşil kerim velmülkil kadim 

vel atail amim vessıratal müstekim ya müsilerrıyahi veya falikal isbahveya 

baisel ervah veya zel vucudi vessemahi ya allahu ya allahu ya allah ya 

rahmanu ya rahmanu ya rahman ya rahimu ya rahimu ya rahim irham zülli 

ve infiradi ve hudui beyne yedeyke ve tadarrui ileyke i'temedi aleyke rabbi 

rabbi sehhil ala külli asirin vemna' anni şerra külli zalimin ve afetin ve 

ahetin ve maradin ve şiddetin ve belain ve vebain ve taunin ve külli illetin 

ve beliyyetin ya subbuhu ya kuddusu ya rabbül melaiketü verruh istecib 

duai vela takta' recai ya kadiyel hacat birahmetike ya erhamerrahimin. 

 

 

 

 

Fetih Suresini okuma usulü 
 

Eğer bu mübarek sure-i celili Rızık genişliği için veya her türlü hacet için 

okumayı murad edersen, Bunun okuma usulü budur ki: ya recep ya şaban 

veya ramazan ayında okumaya başlarsın. Cumartesi gusül abdesti alıp sıdkı 

niyet ile halvet bir yere oturup 3 defa daveti okuyup 1 defa fetih suresini 

okursun. 41 gün bu minval üzere devam edersin. Amma her gün 1 sayı 

artırırsın. Yani 2.ci gün 2 defa fetih suresini okursun. 3.cü gün 3 defa 

okursun. 

Birde bu sure-i celilin daveti kebir (büyük) şekli vardır. 41 gün boyunca her 

gün 41 defa bu mübarek sure-i celili okursun. Ve her gün riyazetli oruç 

tutarsın, her gün akşam gusül abdesti alırsın. 41 gün sonra dünya eline 

geçer azizim. Çok azim faideleri vardır.   

 

Başka bir okuma usulü budur ki: cumartesi günü başlayıp riyazetli oruç 

tutarsın, her gün bu mübarek sureyi 5 defa okursun, cuma günü 11 defa 

okuyup adedi 41 e tamamlarsın. 
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Amma hepsinin şartı budur ki: her bir defa fetih suresini okuduktan sonra 1 

defada 'iza cae nasrullahi' suresini okursun. İza cae suresinden sonrada 

hemen 1 defada davetiyesini okursun. Çok azim faideler görürsün, dünya 

eline geçer. 

 

Davet budur 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم يامن اذا تضايقت االمور تفتح لها بابا ال تصل اليه االرهام ضاقت علي 

امورى فافتح لى بابا ال يصل اليه وهمى انك على ذالك قدير وباالجابة جدير وصلى هللا على محمد 

واعتصمت بذى العزة والجبروت دخلت فى حرز هللا وفى حفظ واله تحصنت بذى الملك والملكوت 

هللا وفى امان هللا من شر البرية اجمعين بحق كهيعص اكفنا وحمعسق احمنا وال حول وال قوة اال 

باهلل العلي العظيم وصلى هللا على محمد واله اجمعين امين واكرم االكرمين اللهم افتح لنا ابواب 

يالطيف وابواب كرمك ياكريم وابواب رزقك يارزاق وابواب الفتح رحمتك يارحمن وابواب لطفك 

يافتاح الهى بحق انا فتحنا لك فتحا مبينا وبحق وينصرك هللا نصرا عزيزا وبحق انا ارسلناك شاهدا 

ومبشرا ونذيرا وبحق حلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا اللهم يا مفتح فتح ويا مسبب 

مفرج فرج ويامكرم كرم نصر من هللا وفتح قريب وبشر المؤمنين ياراحم سبب ويامسهل سهل ويا

المساكين وياغافر المذنبين وياغياث المستتغيثين ويا اله العالمين وياخير الناصرين برحمتك يا 

 ارحم الراحمين وبحق سيد المرسلين محمد واله اجمعين

 

Türkçe okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim ya men iza tadayikatil umuri teftah leha baben la 

tasilu ileyhil erhamü dakat aleyye umuri feftah li baben la yasilu ileyhi 

vehemmi inneke ala zalike kadir vebil icabeti cedir. Ve sallallahu ala 

muhammedin ve alihi tahassantu bizil mülki vel meleküti ve i'tasamtu bizil 

izzeti vel ceberuti dehaltü fi hırzillahi vefi hıfzillahi vefi emanillahi min 

şerril beriyyeti ecmain bihakki kaf ha ya ayn sad ikfina ve ha mim ayn sin 

kaf ihmina vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Vesallallahu ala 

muhammedin ve alihi ecmain amin ve ekremel ekremin allahümeftah lena 

ebvabe rahmetike ya rahman ve ebvabe lutfike ya latif ve ebvabe keremike 

ya kerim ve ebvabe rızkike ya razzak ve ebvabel fethi ya fettah ilahi 

bihakki inna fetahna leke fethan mübina vebi hakki veyensurakellahu 

nasran aziza vebihakki inna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira 

vebihakki hallu esavira min fiddatin vesekahüm rabbühüm şeraben tahura 

allahümme ya müfettih fettih veya müsebbib sebbib veya müsehhil sehhil 

veya müferric ferric veya mükerrem kerrim nasrun minallahi vefethun 
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karib vebeşşiril mü'minin ya rahimel mesakin veya gafiral müznibin veya 

gıyasel müstegisin veya ilahel alemin veya hayrunnasırin birahmetike ya 

erhamerrahimin ve bihakki seyyidil murselin muhammedin ve alihi ecmain.   

 

Ve her 'Fethan Gariba' kelimesini okuyunca hemen bunu okursun sonra 

devam edersin 

 

ماشاء هللا ال حول وال قوة اال باهلل اللهم لك الدنيا واالخرة تعطى من تشاء وتمنع عمن تشاء اللهم 

انك غني فاغننى من الفقر والقلة والعيلة واقض دينى ووفقنى فى عبادتك وجهادا فى سبيلك برحمتك 

ا ارحم الراحميني     

 

Türkçe okunuşu 

 

Maşaallah la havle vela kuvvete illa billah allahümme lekeddünya vel 

ahiretü tu'ti men teşau vetemneu ammen teşau allahümme inneke ganiyyün 

fe egnini minel fakri vel kılleti vel ayleti vakdi dini veveffikni fi ibadetike 

vecihaden fi sebilike birahmetike ya erhamerrahimin. 

 

Bu amel de bazı âlimler oruç tutmak şart değildir demişlerdir. Amma oruç 

tutulursa çok daha fazla icabet olur. 

 

 

 

Rüyada Keşif 
 

Eğer bir hacetin olsa veya bir define yerini rüyada görmek istesen, 7 gün 

riyazetli oruç tutup her gün 7000 defa bu duayı okursun. Yani her 5 vakit 

namaz ardından 1000 defa okursun. (okuma işi bir celsede olacak ve hiç 

konuşmayacaksın) sabah namazından evvel de kalkıp hemen 2000 defa 

daha okursun. Bir hafta böyle çile çektikten sonra 7 gün rüyana 3 tane 

ervah gelip Ey Salih kul nedir isteğin derler. Sende hemen dileğini 

söylersin. Her bir şeyden haber verirler. Definelerden ve âlemde olup biten 

her şeyi gösterirler. 

Okuma işi bitince efendimize 1001 defa salavatı şerif okursun. 

 

Okunacak dua budur 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم ياسوهك ياخبيد ياعالم السرائر والخفيات ارنى فى المنام مانريد

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim ya sühikü ya habidü ya alimesserairi vel 

hafiyyati erini fil menami ma nuridü. 

 

 

 

 

Rüyada Keşif 
 

Eğer rüyanda bir define yeri görmek ve keşfetmek istersen. Geceleyin 

kalkıp abdest alıp hemen 2 rekât hacet namazı kıl, ardında hemen 7 defa 

sure-i zuhruf daki bu ayeti kerimeyi okursun. Ondan sonra yatarsın. 1 

haftaya kalmaz dileğin ne ise rüyanda gösterirler. 

 

 الرحمن الرحيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنياورفعنا بسم هللا 

 بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim ehüm yaksimune rahmete rabbike nahnu 

kasemna beynehüm maişetehüm fil hayatiddünya verefa'na fevka ba'dahüm 

fevka ba'din derecatin liyettehize ba'dahüm ba'dan sühriyyen verahmetü 

rabbike hayrun mimma yecmeun. 

 

 

 

  

  Hacet İçin 

 

Bir Mecliste bir celsede bu ayeti celili 1070 defa okusan sonra efendimize 

2000 defa salavatı şerife okusan daha yerinden kalkmadan Allahü Teâlâ 

hazretleri duanı kabul eder. 
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Ayeti kerime budur 

 

 والهكم اله واحد ال اله اال هو الرحمن الرحيم

 

 

 

Hacet için 
 

Bu ayeti kerimeyi bir mecliste bir oturmada 3333 defa okusan sonra 

efendimize 1000 defa salavatı şerife okusan Hakk sübhanehü ve Teâlâ 

hazretleri duanı kabul eder. 

Ayeti kerime budur 

 

 فاهلل خير حافظا وهو ارحم الراحمين

 

Fallahu hayrun hafizan vehüve erhamurrahimin 

 

 

 

 

 

 

 

Düşman şerrinden Emin olmak için 
 

Bu mübarek ayeti kerimeyi 1 celsede 1001 defa okusan sonra efendimize 

2000 defa salavatı şerife okusan düşman helak olur. (okumadan evvel niyet 

edilir) amma hakk etmeyene yaparsan sana döner. 

 

Ayeti kerime budur 

 

 انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

 

İnna nahnu nezzelnezzikra ve inna lehü le hafizun 
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Rızık genişliği için 
 

Bir mecliste bir oturmada bu ayeti kerimeyi 1001 defa okusan sonra 

efendimize 2222 defa salavatı şerife okusan C.hakk duana icabet eder. 

 

Ayeti kerime budur 

 

 هللا لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز

 

Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşau vehüvel kaviyyül aziz. 

 

 

 

 

Bedeni ve Ruhi Kuvvet için 
 

Bu ayeti kerimeyi her gün bir celsede 64 defa okumaya devam edilir. 

 حسبي هللا ال اله اال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü vehüve rabbül arşil azim. 

 

 

 

 

Rızık genişliği için 
 

Cumartesi günü bir halvet yere oturup 15 defa eraeytellezi (maun suresini) 

oku. Amma her 1 defa okuduktan sonra 1 defada bu ayeti kerimeyi oku, 

لعلكم تفلحونياايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير   

Ya eeyühellezine amenur keu vecudu va'budu rabbeküm vef-alül hayra 

lealleküm tüflihun. 

 

Sonra hemen tilavet secdesi yapıp kaldığın yerden devam edersin. Amma 

okumadan evvel ve okuduktan sonra efendimize 1000 defa salavatı şerife 
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okursun. Her cumartesi böyle yapmaya devam etsen. Allahü Teâlâ hadsiz 

hesapsız rızık kapıları açar. 

 

 

 

Hacet için 
 

Silsile-i sadattan Hazreti selman el farisi buyurdu ki: kimki sabah 

namazından sonra hiç yerinden ayrılmadan 1 fatiha 3 ihlası şerif 3 defada 

salavatı şerif okuyup, Efendimiz Hazreti muhammed (S.A) ve selmanı 

farisiye hediye edip, ondan sonra bu isimleri 100 defa okuyup dua etse, 

haceti reva olur buyurdu. 

İsimler 

 بسم هللا الرحمن الرحيم ياقديم يادائم يافرد ياوتر ياحي ياقيوم ياواحد يااحد ياصمد يامن لم يلد ولم

 يولد ولم يكن له كفوا احد

Bismillahirrahmanirrahim ya kadimü ya daimü ya ferdü ya vitrü ya hayyu 

ya kayyumu ya vahidü ya ehadü ya samedü ya men lem yelid velem yuled 

velem yekün lehü küfüven ehad. 

 

 

 

 

 

 

Besmele-i şerifi hatim usulü 
 

Halvet bir yere girip Allah rızası için 2 rekât namaz kıl, amma sübhaneke 

den sonra besmele-i şerifi 19 defa okuyacaksın. Ondan sonra fatiha okuyup 

ardından ihlas suresini okursun. 2.ci rekâtta aynı bu minval üzere kılıp 

selam verirsin. Namazdan sonra hiç yerinden kalkmayıp hemen 10 defa 

salavatı şerife okuyup ardından besmele-i şerifi 786 defa okursun. 

Besmele-i şerifi okuyup bitirdikten sonra 133 defa salavatı şerife okursun. 

Sonrada huşu ve huzur içinde bu dua ile dua edersin. Hakk teala ve 

tekaddes hazretleri her ne muradın varsa kabul eder. Defalarca tecrübe 

olunmuştur. 

Okunacak dua budur 
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بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم انى اسئلك باسمك بسم هللا الرحمن الرحيم الذى ال اله اال هو الحي 

القيوم الذى ال تأخذه سنة وال نوم الذى ملئت عظمته السموات واالرض واسئلك باسمك بسم هللا 

يم الذى ال اله اال هو خشعت االبصار ووجلت القلوب من خشيته وان تصلي على الرحمن الرح

 محمد وال محمد وان تعطينى حاجتى  كذا وكذا

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim allahümme inni es-elüke bi ismike 

bismillahirrahmanirrahim ellezi la ila he illa hüvel hayyul kayyum ellezi la 

te'huzuhu sinetün vela nevm ellezi mele-et azametihi essemavati vel-ard ve 

es-elüke bi-ismike bismillahirrahmanirrahim ellezi la ilahe illa hü haşe-atil 

ebsari veveciletil kulubi min haşyetihi ve entüsalliye ala muhammedin ve 

ali muhammedin ve en tu'tiyeni haceti, Bundan sonra hacetini söylersin. 

 

 

 

 

Hacet için 
 

Her ne türlü hacet için olursa olsun Her gün bu isimler ve bu dua 100 defa 

okunmaya devam edilir. Duası kabul olur. İsimler bunlardır.  ياكبير الخير ياذا

باحسانك القديم برحمتك ياارحم الراحمينالمعروف ياقديم االحسان احسن الينا   

 

Ya kebirel hayri ya zel ma'rufi ya kadimel ihsani ahsin ileyna bi ihsanikel 

kadimi birahmeti ya erhamerrahimin. 

 

 

 

 

Esrarı Sure-i İnşirah 
 

Bu mübarek sure-i celil Rızık genişletmek için iksiri azamdır. Ezcümle her 

gün 41 defa okusan, hakk Teâlâ 41 gün sonra yer ve gök hazinelerinin 

kapısını üzerine açar. Günbegün malına mal, hazinene hazineler katar, 

şöyle zengin olursun ki, malının mülkünün haddi hesabını bilmezsin. 
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Amma bunun şartı budur ki: her gün aynı vakitte, aynı yerde ve bir 

oturmada, hiç konuşmadan okuyacaksın ve halvet bir yerde okuyacaksın. 

Ve şartı budur ki: bu mübarek sure-i celili her zaman azimeti ile beraber 

okuyacaksın. 

 

her gün 41 defa bu şekil üzere okunacaktır.   

  

ئلك يا اله االولين واالخرين بالم نشرح لك صدرك اشرح لى بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم انى اس

صدرى باالسم الذى شرحت به قلب محمد صلى هللا عليه وسلم ياهللا ياهللا ياهللا يامحمد يامحمد 

يامحمد ووضعنا عنك وزرك يامن ال وزير له ياهللا ياهللا ياهللا الذى انقض ظهرك ياظاهر ياباطن 

عن ابصار الظالمين ياهللا ياهللا ياهللا ورفعنا لك ذكرك ياذاكر اذكرنى  يامن خفي عن االبصار اخفنى

باالسم الذى يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات واالرض ربنا ما 

حكم خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عزاب النار ياهللا ياهللا ياهللا فان مع العسر يسرا ياهللا ياهللا ياهللا ب

كتابك العزيز وباعتزاز قدرتك ياهللا ياهللا ياهللا ان تسخرلى روحانية الدنيا واالخرة وخير ماترضيه 

ياهللا ياهللا ياهللا ان مع العسر يسرا ياهللا ياهللا ياهللا ياميسر يسرلى كل ما تعسر علي بتيسيرك ياهللا 

اعين اليك وبااليات البينات والذكر ياهللا ياهللا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب اسئلك بالد

الحكيم ان تخفي عنى السنة الظالمين والخاليق اجمعين وان تسخرلى روحانيت االرزاق حيث 

ماكنت وفى معاشى وعطف القلوب لى اينما كنت بحولك وقوتك اللهم صل على محمد وعلى ال 

 محمد واصحابه اجمعين والحمد هلل رب العالمين

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni es-elüke ya ilahel evveline vel 

ahirin bi elem neşrah leke sadrak işrah li sadri bil ismillezi şerahte bihi 

kalbe muhammedin sallallahu aleyhi vesellem ya allahu ya allahu ya allah 

ya muhammed ya muhammed ya muhammed ve ve da'na anke vizrak ya 

men la vezira lehü ya allahu ya allahu ya allah ellezi en kada zahrak ya 

zahiru ya batinu ya men hafiyyu anil ebsari ihfini an ebsarizzalimin ya 

allahu ya allahu ya allah verefa'na leke zikrak ya zakiru üzkürni bil 

ismillezi yezkurunallahe kıyamen veku-uden ve ala cunubihim 

veyetefekkerun fi halkissemavati vel-ard rabbena ma halakte haza batilen 

sübhaneke fekına azabennar ya allahu ya allahu ya allah fe inne ma-al usri 

yusran ya allahu ya allahu ya allah bi hükmi kitabikel aziz ve bi i'tizazi 

kudretike ya allahu ya allahu ya allah en tüsahhirali ruhaniyyeteddünya vel 

ahiretü ve hayrun ma türdihi ya allahu ya allahu ya allah inne ma-al usri 

yusran ya allahu ya allahu ya allah ya müyessiru yessir li külle ma teassera 
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aleyye bi teysirike ya allahu ya allahu ya allah fe iza feragte fensab ve ila 

rabbike fergab es-elüke biddaine ileyke ve bil ayatil beyyinati vezzikril 

hakimi en tuhfiye anni elsinetizzalimin vel halayıkı ecmain ve entüsahhirali 

ruhaniyyatil erzaki haysu ma künte vefi me-aşi ve atfil kulubi li eynema 

künte bi havlike ve kuvvetike allahümme salli ala muhammedin ve ala ali 

muhammedin ve eshabihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. 

 

  

 

 

Daveti Ayeti Nur 
 

(Allahu nurussemavatı vel ard) 

 

Eğer bu mübarek ayeti celilin müvekkeli olan meleklerle hem hal olmak 

istersen ve hem âlemi gaybı temaşa edip birçok gizli sırlara vakıf olmak 

istersen her gün 12 defa ihlası şerif okuyup ardından 12 defa inna 

enzelnahü fi leyletil kadr suresini okuyup sonra bu ayeti kerimeyi 124 defa 

okuyacaksın, bu amelde yalnızca okuma esnasında halvet yerde olmak 

şarttır, oruç tutmak şart değildir, Birde akşamları okumayacaksın sadece 

gündüzleri güneşin ışığı çok olduğu vakitte okuyacaksın, yani öğle vakti 

okuyacaksın. Ve bir celsede ve hep aynı mekânda oturup okuyacaksın, 

daima abdestli olacaksın. 40 gün okumaya devam edeceksin. 40 gün 

dolunca biemrillahi Teâlâ kalbin nurla dolar, yüzün ay gibi parlar, gece 

olunca uykuda alemi gayba götürüp türlü türlü yerleri temaşa ettirip 

dolaştırırlar, enva-i çeşit, Hiçbir gözün görmediği kulakların duymadığı 

şeyleri gösterirler. Bunda sırrı azim vardır. Amma zinhar bu gizli şeylerden 

kimselere bahsetmeyeceksin, hemen bu nimetler elinden geri alınır, 

emeklerin boşa gider. 

 

Nur Ayeti budur 

  

َماَواِت َوا ُ نُوُر السه َجاَجةُ َكأَنههَا هللاه بَاُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ بَاٌح الأِمصأ َكاٍة فِيهَا ِمصأ ِض َمثَُل نُوِرِه َكِمشأ َرأ ألأ

بِيهٍة يََكاُد َزيأتُهَا يُِضيُء  قِيهٍة َواَل َغرأ بَاَرَكٍة َزيأتُونٍِة اله َشرأ يٌّ يُوقَُد ِمن َشَجَرٍة مُّ َكٌب ُدر  هُ َكوأ َسسأ َولَوأ لَمأ تَمأ

ٍء عَ  نَارٌ  ُ بُِكل  َشيأ ثَاَل لِلنهاِس َوهللاه َمأ ُ األأ ِرُب هللاه ُ لِنُوِرِه َمن يََشاء َويَضأ لِيمٌ نُّوٌر َعلَى نُوٍر يَهأِدي هللاه  
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Türkçe okunuşu 

 

Allahu nurus semavati vel ard, meselu nurihi ke mişkatin fiha misbah, 

elmisbahu fi zucaceh, ezzucacetu ke enneha kevkebun durriyyuy yukadu 

min şeceratim mubaraketin zeytunetil la şerkiyyetiv ve la ğarbiyyetiy 

yekadu zeytuha yudi'u ve lev lem temseshu nar, nurun ala nur, yehdillahu li 

nurihi mey yeşa' ve yadribullahul emsale lin nas vallahu bi kulli şey'in alîm. 

 

 

 

 

Keşfi Esrar 
 

Zahiri ve batini Gizli sırları keşfetmek için bu ayeti kerimeyi her gün 1000 

defa okuyacaksın, amma başında ve okuma işinin bitiminde 1000 defa 

salavatı şerife okuyacaksın. Ve ayeti kerimenin okuması bitince hemen 100 

defa ya hayyu ya kayyum okuyacaksın. 40 gün devam et, amma hep aynı 

yerde aynı vakitte ve bir celsede oku, 40 gün tamam olunca kalp gözün 

açılır, kimi görsen hemen ferasetinle ne düşündüğü anlarsın, kalplerden 

geçenleri bilirsin. Ve rüyada çok sırları keşfedersin. Amma sırrını kimseye 

söylemeyeceksin. 

 

Her gün 1000 defa Okunacak ayeti kerime budur 

 

قُطُ ِمن َوَرقَةٍ  ِر َوَما تَسأ لَُم َما فِي الأبَر  َوالأبَحأ لَُمهَا إاِله هَُو َويَعأ لَُمهَا َوالَ َحبهٍة  َوِعنَدهُ َمفَاتُِح الأَغيأِب الَ يَعأ إاِله يَعأ

ضِ  بِينٍ  فِي ظُلَُماِت األَرأ َوالَ َرطأٍب َوالَ يَابٍِس إاِله فِي ِكتَاٍب مُّ  

 

 

Türkçe okunuşu 

 

Ve indehu mefatihul ğaybi la ya'lemüha illa hu ve ya'lemü ma fil berri vel 

bahr ve ma teskutu min verakatin illa ya'lemüha ve la habbetin fı zulümatil 

ardi ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin   
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Ameli ihfa 
 

Gözlerden gizlenmek istersen, bu ayeti kerimeleri bir geyik derisine yaz, 

hüdhüd kuşunu tutup 2 gözünü alıp o geyik derisine koyup yanında taşı, 

çok acayiptir hiç kimse seni görmez. Yazılacak ayetler bunlardır. 

 

ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون وجعلنا من بين ايديهم 

سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم ال يبصرون ختم هللا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم 

 غشاوة ولهم عذاب عظيم واضله هللا على علم

 

 

 

 

 

 

 

Katli Cin 
 

Bir cinniyi öldürmek istersen şu şiiri ve ayeti kerimeyi bir kağıda yazıp 

evin kapısının üstüne as o eve cin giremez, eğer girse filhal bu ayeti 

kerimenin cinleri çöküp o şerli cinniyi öldürürler. 

 

Yazılacak budur 

 

 قبر حرب بمكان قفر         وليس قرب قبر حرب قبر

 

وهو السميع العليم فسيكفيكهم هللا  

 

 

 

 

Huyları düzeltmek için 
 

Bir kişi namazı niyazı bıraksa kötü işlere dalsa, hemen bu ayeti kerimeleri 

ve sure-i celilleri güneşin şerefli olduğu bir vakitte bir kağıda misk ve 
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zağferanla yazıp o kişinin kullandığı odanın bir yerine koy, gün geçtikçe 

hali düzelir, namaz ve niyaza yeniden başlar tövbe eder. Hali düzelir. 

Mücerreptir. 

 

Yazılacaklar bunlardır. 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومااهل لغير هللا به والمنحنقة 

لسبع اال ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل ا

باالزالم ذالكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم 

واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم االسالم دينا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم 

فاغفرلى فغفرله انه هو الغفور رحيم يابني اقم الصالة وامر  يتوكلون قال ربى انى ظلمت نفسى

بالمعروف ونهو عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذالك من عزم االمور سالم قوال من رب 

 رحيم

ًحا  َوالأَعاِديَاِت َضبأًحا  َن بِِه نَقأًعا  فَالأُمِغيَراِت ُصبأًحا  فَالأُموِريَاِت قَدأ ًعا فََوَسطأَن بِ  فَأَثَرأ نأَساَن  ِه َجمأ ِ إِنه اإلأ

ثَِر َما فِي الأقُبُوِر  َوإِنههُ لُِحب  الأَخيأِر لََشِديٌد  َوإِنههُ َعلَى َذلَِك لََشِهيٌد  لَِرب ِه لََكنُوٌد  لَُم إَِذا بُعأ َل  أَفاََل يَعأ َوُحص 

ُدوِر  َمئٍِذ لََخبِيرٌ  َما فِي الصُّ إِنه َربههُمأ بِِهمأ يَوأ  

ُ أََحٌد قُلأ  َمُد  هَُو هللاه ُ الصه َولَمأ يَُكنأ لَهُ ُكفًُوا أََحدٌ  لَمأ يَلِدأ َولَمأ يُولَدأ  هللاه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daveti Esma-i İdrisiyye 
 

Çarşamba günü sabah namazından evvel halvet bir yere gir, ta öbür 

çarşambaya kadar orda kalacaksın ve her gün 1050 defa şu ismi 

okuyacaksın, يا زاكي الطاهر من كل افة بقدسه اجب يادعهائيل   

Türkçe okunuşu Ya zakiyyuttahiru min külli afetin. Ve bu müddet içinde 

perhizli oruç tutacaksın. 1 hafta sonra 7 tane ruhani gelir, gelip karşında 

selam verirler, eğer niyetin kötülük için değilse (yani bu daveti başkasına 

zarar vermek için yapmadıysan) hiç korkmaya lüzum yoktur. Hemen çok 

hürmet ve tazim gösterip ayağa kalkıp selamlarını al, her ne şart koşarlarsa 
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kabul et. Allah’ın izni inayeti ile artık her zaman seninle beraber olurlar. 

Amma kimseye sırrını söylemeyeceksin. Okuma esnasında güzel kokulu 

buhur yakılır. Bir celsede ve aynı yerde okuyacaksın. 

  

 

 

 

Besmele-i şerifin havvasları 
 

Her namaz ardından hiç yerinden kalkmadan, hiç konuşmadan 786 defa 

okunur, sonrada hacet zikir edilir. İhlas ve taharetle 41 gün devam etsen 

hakk Teâlâ rahmet kapılarını açar, maddi manevi çok azim nimetlere 

kavuşursun, 

 

Diğer bir şekil budur ki: besmele-i şerifin hem adedi ve hem hurufi 

vefklerini güneşin şerefli bir saatinde hemen misk ve zağferan ile bir 

kağıda yazıp üzerinde taşırsın. Amma vefkleri yazmadan evvel 12 defa 

salavatı şerif okumak, Yazdıktan sonrada 786 defa besmele okuyup 

vefklere üfürmek lazımdır. Ve 1 hafta boyunca her namaz ardından 786 

defa besmele-i şerifi okumaya devam edersin, abdestsiz yere basmamalısın. 

Hakk Teâlâ her ne türlü hacetin varsa hepsini verir. Eğer dünyevi eğer 

uhrevi her türlü isteğini kabul eder, Asla gafil olmayasın. Çok azim esrarı 

ilahi zuhur eder. 

 

Besmele-i şerifin adedi ve hurufi vefkleri bunlardır. 

 

 

لرحمنا الرحیم  بسم هللا 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 هللا بسم الرحیم الرحمن

 الرحمن الرحیم بسم هللا
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۴۸۸ ۴۸۸ ۴۹۴ ۴۴۸ 

۴۹۴ ۴۸۹ ۴۸۴ ۴۹۹ 

۴۸۴ ۴۹۸ ۴۸۸ ۴۸۸ 

۴۸۴ ۴۸۴ ۴۸۴ ۴۹۴ 

 

 

 

 

Rüyada keşif 
 

İmam Ahmet el buni rahmetullahi aleyh hazretlerinden rivayettir. Cuma 

gecesi olunca kalkıp bir celsede bir defa besmele ile 66 defa sure-i ihlası 

okusan ondan sonrada 5631 defa ya Allah diye zikredip sonra uyusan, 

Allahü Zülcelal hazretleri filhal bir melek gönderip her ne türlü isteğin 

varsa rüyanda sana gösterir, her türlü şeyden haber verir. İster define ister 

manevi ilimler ve gizli ilimler her türlü şeyi öğretir. 

Ve eğer bu minval üzere her hafta cuma gecesi okumaya devam etsen, 

Allahü Teâlâ seni Salih kullarından yazar. Bu bir azim sırdır ki Tez 

zamanda kalp gözlerin açılır. Hiç şekk ve şüphe yoktur. Amma şartı budur 

ki her zaman aynı yerde ve tek oturuşta ve aynı vakitte yanlışsız olarak 

okuyacaksın. 

 

 

 

 

Bir kişinin işini gücünü bağlamak için 
 

Kesinlikle müstahak olmayana yapılmamalıdır. Yoksa kendin zarar 

görürsün.   

Sure-i asr ı bir demir levhaya cumartesi günü zuhal saatinde yazıp dilediğin 

kişinin dükkânına at. Filhal işi gücü bağlanır. Bunu yapmaktan Allahü 

Teâlâ’ya sığın. 

 

 

 



 

 

222 

 

 

 Muhyiddin ibni arabi rahmetullahi aleyh 

 
 

 

 

 

Evliyanın kutbu, ariflerin önderi, Mevlana seyyid muhyiddin ibni arabi 

hazretleri buyurur ki: yukardaki levha öyle bir levhadır ki bunu yazıp 

taşıyan başka Hiçbir şeye muhtaç olmaz. O kişide ne türlü hastalık varsa 

hepsi kaybolup gider. Gam ve keder kalmaz feraha erer. 

 

Bir kimse bakara ve ali İmran suresini yazıp taşısa bu bir yakuttur ki, taun 

ve veba olan bir beldeye varsa herkese bulaşsa o kişiye hastalık bulaşmaz. 

Bütün işler o kişiye kolay olur. Allahü Teâlâ o kişi üzerine rızkı 

kolaylaştırır. 

 

Bir kimse aşağıdaki şems hatemini güneşin eşref saatinde yazıp taşısa çok 

saadetlere erer. İnsanlar içinde hürmetli olur. Cümle mahlûkat yanında 

heybetli olur. Ve cümle insanlar arasında mahbup olur. Düşmanların 

zararlarından emin olur. Bir savaşa girmiş olsa galip olur. 

 

Hatem budur 
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Daveti sure-i inşirah 
 

Pazartesi günü sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar hiç yerinden 

kalkmadan 1 fatiha 3 ihlası şerif okuyup efendimiz hazretlerinden başlayıp 

bütün evliyalara da hediye et, sonra güneş doğuncaya kadar salavatı şerif 

oku, güneş doğarken hemen yasini şerif 3 defa Ya da gücün yeterse 7 defa 

oku, her Mübin gelince bu inşirah suresini 7 defa duası ile beraber okuyup 

sonra efendimize 2000 defa salavatı şerife oku, 1 hafta bu minval üzere 

devam et. Allahü Zülcelal vel kemal hazretleri hayır kapılarını açar her bir 

cihetten maddi hazineler yollar, düşmanlarını kahreder, bu bir ulu devlettir 

ki her türlü işin reva olur. Dünyada hiç sıkıntı yüzü görmezsin. Eğer 41 gün 

ihlas ve samimiyet ile okumaya devam etsen birçok ilahi esrar zuhur eder. 

Amma her gün aynı vakitte ve hiç yanlışsız ve bir celsede okumak lazımdır. 

Havvas okumanın şartlarından biride budur. 

 

İnşirah suresinin duası budur. 
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بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم انى اسئلك بسورة الم نشرح لك صدرك ان تشرح صدرى باالسم الذى 

 عليه وسلم ياسالم يامؤمن يامهيمن ياهللا ياهللا بحق سيدنا شرحت به صدر نبيك محمد صلى هللا

محمد الذى خاطبته بقولك ووضعنا عنك وزرك ياهللا ياهللا ياهللا اسئلك بكالمك القديم ونبيك الكريم 

وباسمك العظيم االعظم وحبيبك االكرم من انزلت عليه الذى انقض ظهرك واسئلك ياهللا ياهللا ياهللا 

طن لم يخفى عليك حالى وتعلم ماجرى الي يامن يعلم والاعلم وانت عالم الغيوب يامن ياظاهر يابا

ال تدركه االبصار ياخبير يابصير ياهللا احفظنى واحرسنى واخفنى عن ابصار الظالمين واكفنى شر 

الماكرين والحاسدين والباغين والمعرضين والخائنين واكفنى شر خلقك اجمعين يامالك يوم الدين  

ك نعبد واياك نستعين ياهللا ياهللا ياهللا اسئلك باسمك الذى رفعت به قدر عبدك ونبيك ورسولك ايا

وحبيبك محمد صلى هللا تعالى عليه وسلم خالصة رسلك وخاصة انبيائك واشرف خلقك اجمعين فال 

ارفعنى تذكر اال ويذكر معك وانزلت عليه مظهر نعمتك ورفعنالك ذكرك ياهللا ياهللا ياهللا يارافع 

على مقام من تحبه وانصرنى على اعدائى واقهرهم بقهرك ياقهار وانصرنى ياناصر المؤمنين على 

الكافرين واذكرنى بذكرك الذاكرين ووفقنى لما تحب وترضى االحبابك واوليائك واجعلنى من الذين 

ن سبحانك فقنا يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم سبحانك الاله اال انت انى كنت من الظالمي

عذاب النار بحرمة سيد المرسلين الذى انزلت عليه فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ياهللا 

افرج همى واكشف كربى وضيقى وعسرى وغمى واجعل لى من كل هم وغم وضيق وكرب 

وحزن وعسر فرجا ومخرجا والى كل خير سبيال بحرمة محمد افضل الكائنات وسيد اهل االرض 

وات الذى انزلت عليه فى هذه االيات فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب اسئلك بسيدنا والسم

محمد وباخوانه االنبياء والمرسلين وبالمالئكة المقربين والصحابة اجمعين ذريته واتباعه وتابع 

التابعين وبسائر عبادك الصالحين ياهللا ياهللا ياهللا كف عنى ابصار الظالمين واكفنى شر خلقك 

اجمعين وان تسخرلى قلوب عبادك اجمعين ياهللا ياميسر المرادات وقاضي الحاجات ياغافر الزالت 

ومجيب الدعوات ياهللا ياهللا ياهللا يامن يقول للشيئ كن فيكون سخرلى روحانية هذه السورة الشريفة 

هللا ياهللا فى جلب الرزق الي وعطف القلوب لدي وان ترزقنى المسار وتدفع عنى المضر ياهللا يا

ياحفيظ ياحفيظ ياحفيظ ياحافظ ياحافظ ياحافظ احفظنى من كل سوء يالطيف يالطيف يالطيف الطف 

بى بلطفك الخفي ياخفي االلطاف نجنى واجرنى مما اخاف ياودود ياودود ياودود ياذا العرش 

ونى المجيد يافعال لمايريد حنن علي كل قلب قاسي وسخرلى القلوب ياعالم الغيوب حتى يرد

ويطيعونى ويحبونى حبا شديدا ياودود ياودود ياودود رددلى القلوب انك على كل شيئ قدير يانعم 

المولى ونعم النصير انصرنى واجبر قلبي المكسور ياعزيز ياعزيز ياعزيز ياغفور ياغفور 

ياغفور ياقريب ياقريب ياقريب يامجيب يامجيب يامجيب ياحي ياحي ياحي ياقيوم ياقيوم ياقيوم 

احي قلبى بنور معرفتك يامبدى يامبدى يامبدى يامعيد يامعيد يامعيد يامحيى يامحيى يامحيى 

يامميت يامميت يامميت ياباعث ياباعث ياباعث ابعث لى جيش نصرك وانصرنى على اعدائى 

ياشهيد ياشهيد ياشهيد اشهدنى نور جمالك والبسنى لباس التقوى والعز والجاه والهيبة والجالل ياذا 

جالل واالكرام ياذا العرش المجيد يافعال لما يريد ياذا الطول والبطش الشديد اسئلك بعزتك ال

وبكنفك وبركنك الذى ال يرام وبعينك التى ال تنام وبنور وجهك الذى اليضام وبمالئكتك الكرام 

 وبماوسع كرسيك من جاللك وجمالك وبهائك الذى مأل الكون نورا واسئلك بقدرتك التى قدرت بها

على سائر مخلوقاتك وبرحمتك التى وسعت كل شيئ يارحمن الدنيا واالخرة ورحيمهما ارحمنى 
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رحمة واسعة الحتاج بسببها الرحمة غيرك واغننى بفضلك عمن سؤاك ياغني ياغني ياغني يامغنى 

يامغنى يامغنى انت اغني عن الخلق والمغنى لجميعهم فهم محتاجون الى ساحة جودك وفضلك 

ك ومغفرتك وعطايك وحلمك وكرمك ورحمتك ياكريم ياكريم ياكريم يارحيم يارحيم ويرجون عفو

يارحيم ارحمنى من زمانى هذا وانواع الفتن وعافنى من جميع المحن ياحنان يامنان فمالى سواك 

معطى فأتاله والمغنى فامتغنى به عنك واللى حول وال قوة اال بك الاله اال انت سبحانك انى كنت 

ن وانت ارحم الراحمين ياحي ياقيوم برحمتك استغيث اغثنى بغياث منك ياغياث من الظالمي

المستغيثين يااكرم االكرمين ويااله العالمين اياك نعبد واياك نستعين على امور الدنيا والدين اللهم 

يامالك يوم الدين التكلنى الى نفسى طرفة عين واصلح لى شأنى كله يامصلح الصالحين اللهم انى 

ك بكل مخصوص لك وبكل خصوصية هي لك وبحق جودك الفياض على مخلوقاتك ان تجود اسئل

وتكرم علي برزق حالل طيب واسع تغنى به فقرى وتجبرى به كسرى واقطعنى عن سواك واقطع 

عنى كل قاطع يقطعنى عنك واوصلنى بما يوصلنى اليك واصلح لى حالى وشأنى يامصلح االحوال 

رزقنى السعد واالقبال واالمن واالمان فى الدين والدنيا واالخرة حول حالى الى احسن حال وا

واحفظنى فى دينى واسالمى واهلى واوالدى فا الدارين بحرمة سيد الكونين وعافنا من كل علة 

وبلية ومن كل محنة ورزية ومن كل نقمة وهم وغم وكرب وحزن وضيق وعسر وشدة ومصيبة 

ه اذا اراد شيأ ان يقول له كن فيكون ياصاحب المواهب يامن امره بين الكاف والنون يامن امر

السنية وياباسط اليدين بالعطية اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على خير البرية وسلم 

 تسليما كثيرا والحمد هلل رب العالمين

 

Okunuşu: 

 

Bismillahirrahmanirrahim allahümme inni es-elüke bi sureti elemneşrah 

leke sadrak en teşraha sadri bil ismillezi şerahte bihi sadra nebiyyike 

muhammedin sallallahu aleyhi vesellem ya selamu ya mü'minu ya 

müheyminu ya allahu ya allahu ya allah bi hakki seyyidina 

muhammedinillezi hatabetehü bi kavlike veveda'na anke vizrak ya allahu 

ya allahu ya allah es-elüke bi kelamikel kadim venebiyyikel kerim vebi 

ismikel azimil azam ve habibikel ikram men enzelte aleyhi ellezi enkada 

zahrak ve es-elüke ya allahu ya allahu ya allah ya zahiru ya batinu lem 

yahfa aleyke hali ve ta'lemu ma cera ileyye ya men ya'lemu vela a'lem ve 

ente allamul guyub ya men lehü tüdrikühül ebsar ya habiru ya basir ya 

allahu ihfazni ve ahrusni ve ihfini an ebsarizzalimin ve ikfini şerral 

makirine vel hasidine vel bagin vel mu'ridine vel hainin ve ikfini şerra 

halkike ecmain ya maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestein ya 

allahu ya allahu ya allah es-elüke bi ismikellezi refa'te bihi kadra abdike ve 

nebiyyike ve rasulike ve habibike muhammedin sallallahu teala aleyhi 

vesellem hulasatu rusulike ve hassatu enbiyaike ve eirefü halkike ecmain 
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fela tüzkeru illa ve yuzkeru maake ve enzelte aleyhi mazhari ni'metike ve 

refa'na leke zikrak ya allahu ya allahu ya allah ya rafiu irfa'ni ala makami  

men tuhibbuhu vensurni ala a'da-i ve akhirhüm bi kahrike ya kahhar 

vensurni ya nasıral mü'minin alel kafirin vezkurni bizikrikezzakirin 

veveffikni lima tuhibbu ve terdal ahbabike ve evliyaike vec-alni 

minellezine yezkurunellahe kıyamen ve ku-uden ve ala cunubihim 

sübhaneke la ilahe illa ente inni küntü minezzalimin sübhaneke fekina 

azabennar bi hürmeti seyyidil murselin ellezi enzelte aleyhi feinne ma-al 

usri yusran inne ma-al usri yusra ya allahu efric hemmi vekşif kerbi ve 

dıykive usri ve gammi vec-al li min külli hemmin ve gammin ve diykin ve 

kerbin ve hüznin ve usrin ferecen ve mahracen ve ila külli hayrin sebilen bi 

hürmeti muhammedin efdalül kainati ve seyyidü ehlül ardi vessemavat 

ellezi enzelte aleyhi fi hazihil ayati fe iza feragte fensab ve ila rabbike 

fergab es-elüke bi seyyidina muhammedin ve bi ihvanihil enbiya-i vel 

murselin ve bil melaiketül mukarrabin vessahabeti ecmain ve bi zürryyetihi 

ve etbaihi ve tabi uttabi-in ve bi sairi ibadikessalihin ya allahu ya allahu ya 

allah küffe anni ebsarizzalimin ve ikfini şerra halkike ecmain ve 

entüsahhirali kulube ibadike ecmain ya allahu ya müyessirul muradat ve 

kadiyel hacat ya gafiruzzellat ve mücibüdda-avat ya allahu ya allahu ya 

allah ya men yekulu lişşey-i kün feyekün sahhirli ruhaniyyete 

hazihissuratişşerifeti fi celbirrızki ileyye ve atful kulubi ledeyye ve 

enterzukanil misari ve tedfeu annil madarri ya allahu ya allahu ya allah ya 

hafiizu ya hafiizu ya hafiiz ya hafizu ya hafizu ya hafiz ihfazni min külli 

süin ya latif ya latifu ya latif iltaf bi bilutfikel hafiyyü ya hafiyyel eltaf 

neccini ve ecirni mimma ehafü ya vedudu ya vedudu ya vedud ya zel-arşil 

mecid ya fa'alu lima yürid hannin aleyye külle kalbin kasin ve sahhirli el 

kulub ya allamul guyub hatta yüveddüni ve yeti-uni ve yuhibbuni hubben 

şediden ya vedüdü ya vedüdü ya vedüd ve reddidli el kulube inneke ala 

külli şey-in kadir yani'mel mevla ve ni'mennasir unsurni vecbur kalbiyel 

meksuri ya azizü ya azizü ya aziz ya gafuru ya gafuru ya gafur ya karibü ya 

karibü ya karib ya mücibü ya mücibü ya mücib ya hayyu ya hayyu ya 

hayyu ya kayyumu ya kayumu ya kayyum ihyi kalbi bi nuri magfiretike ya 

mübdi ya mübdi ya mübdi ya muidü ya muidü ya muid ya muhyi ya muhyi 

ya muhyi ya mümitü ya mümitü ya mümit ya baisü ya baisü ya bais ib-as li 

ceyşe nasrike vensurni ala a'dai ya şehidü ya şehidü ya şehid işhedni nura 

cemalike ve elbisni libasettakva vel izzü vel cahi vel heybeti vel celali ya 
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zel celali vel ikram ya zel arşil mecid ya fa'alu lima yurid ya zettavli vel 

batşişşedid es-elüke bi izzetike ve bi kenfike ve birüknikellezi la yuramu 

vebi aynikelleti la tenamu ve bi nuri vechikellezi la yudamu ve 

bimelaiketikel kiram ve bima vesia kürsiyyüke min celalike ve cemalike ve 

behaike ellezi mele-el kevni nuran ve es-elüke bi kudretikelleti kaderte biha 

ala sairi mahlukatike ve birahmetikelleti vesiat külle şey-in ya 

rahmaneddünya vel ahiretü ve rahimehüma irhamni rahmeten vasiaten li 

ihtaci bi sebebiherrahmeti gayrike ve agnini bi fadlike ammen sivake ya 

ganiyyü ya ganiyyü ya ganiyy ya mugni ya mugni ya mugni entel ganiyyü 

anil halki vel mugni licemi-ihim fehüm muhtacune ila sahati cudike ve 

fadlike ve yercüne afvike ve magfiretike ve ataike ve hilmike ve keremike 

ve rahmetike ya kerimü ya kerimü ya kerim ya rahimü irhamni min zamani 

haza ve enva-il fiteni ve afini min cemi-il miheni ya hannanu ya mennanu 

fema li sivake mu'ti fe-eta lehü vela mugni femtegini bihi anke vela li havle 

vela kuvvete illa bike la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin 

ve ente erhamurrahimin ya hayyu ya kayyum birahmetike estegiysü egisni 

bi giyasin minke ya gıyasel müstegisin ya ekremül ekremin veya ilahel 

alemin iyyake na'buudu ve iyyake nestein ala umuruddünya veddin 

allahümme ya malki yevmiddin la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve eslihli 

şani küllehü ya muslihassalihin allahümme inni es-elüke bikülli mahsusin 

leke vebikülli hususiyyetin hiye leke ve bihakki cudikel fayyadi ala 

mahlukatike en tecude ve tükerrimü aleyye birızkin halalin tayyibin vasi-in 

tugni bihi fakri ve tecburu bihi kesri vakta'ni an sivake vakta' anni külle 

kati-in yaktauni anke ve evsılni bima yusiluni ileyke ve eslih li hali ve şani 

ya muslihal ahvali havvil ahli ila ahseni halin verzukni essa'de vel ikbali 

vel emne vel emani fiddini veddünya vel ahiretü vahfazni fi dini ve islami 

ve ehli ve evladi fiddareyni bi hürmeti seyyidil kevneyni ve afina min külli 

illetin ve beliyyetin ve min külli mihnetin ve rezizzetin vemin külli 

nakmetin ve hemmin ve gammin ve kerbin ve huznin ve dıykin ve usrin ve 

şiddetin ve musibetin ya men emruhu beynel kafi vennuni ya men emruhu 

iza erade şey-en en yekule lehü kün feyekün ya sahibel mevahibesseniyyeti 

veya basıtul yedeyni bil atiyyeti allahümme salli ve sellim ve barik ve 

azzim ve şerrif ve kerrim ala hayril beriyyeti veselleme teslimen kesiran 

velhamdü lillahi rabbil alemin            
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Baş ağrısı için 
 

Evliyanın büyüklerinden allame ebu abdullah muhammed bin hafif eşşirazi 

rahmetullahi aleyh buyurdu ki: bir gün çok şedid bir baş ağrısına tutuldum 

ne yaptımsa geçmedi, gece uyku ile uyanıklık arasında peygamber 

efendimizi gördüm bana buyurdu ki: ey Abdullah şu duayı yazıp başına koy. 

Bende hemen uyanıp yazdım başımın üstüne koyar koymaz ağrı dindi. Dua 

budur: 

 

 اللهم بثبوت الربوبية وبتعظيم الصمدية وبسطوات االلهية وبقدم الجبروتية وبقدرة الوحدانية

 

 

 

 

Evradı Baha-i nin riyazeti 
 

Bir kimse uzlet bir yere çekilip o halvet yerde hiç konuşmadan her gün 

riyazetli oruç tutup abdestsiz yere basmamak şartı ile ve her gün aynı yerde 

aynı saatlerde ve bir celsede her namaz ardından Altun silsilenin yani 

silsile-i sadatın büyüklerinden olan Şeyh Bahaüddini nakşibendi 

hazretlerinin evradını 7 defa veya 11 defa veya 21 defa veya 41 defa okusa 

okumadan evvel 1 fatiha 3 ihlası şerif okuyarak peygamber efendimizin ve 

silsile-i sadatın ruhlarına hassaten şeyh baha-i hazretlerinin ruhlarına 

hediye edip sonra 12 defa istiğfarı şerif sonra 12 defa salavatı şerife okuyup 

ondan sonra evradı şerifi okumaya başlasa bitince 2000 defa salavatı şerife 

okusa bu hal üzere 7 gün devam etse 7 gün sonra batın gözleri açılır. 

Eşyanın hakikatini anlar. Âlemi gaybtan birçok gizlilikleri keşfeder. Her 

gece rüyasında ruhaniler gelip dilediği şeylerden ve birçok gizli işlerden 

haber verirler. 

 

Eğer bu şekil üzere 11 gün okumaya devam etseler cümle mahlûkat okuyan 

kişiye muti olur. Herkimin yanına varsa hacetini reva eder. 

 

Eğer bu minval üzere her namaz ardından 41 defa okumaya 41 gün devam 

etsen 41.ci gün İzni ilahi ile 7 kat gökler yarılıp bölük bölük süvari gibi 
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nurdan atlara binmiş 700 bin melek istinzal olur. Gözlerindeki perdeler 

kalkıp âlemi süfliyi ve âlemi ulviyi temaşa edersin. Eşyaların hakikatini 

görürsün. Allahü Teâlâ’nın izni ile demir cinsi Hiçbir şey tesir etmez, 

havada uçup suda yürürsün, büyük tayyi mekan havvasına malik olursun, 

ehli keramet olup senin elinden çok büyük kerametler zuhur eder. Bu 700 

bin melek sana itaat edip her ne türlü hacet dilesen yerine getirirler. Ahir 

ömrüne kadar senden ayrılmazlar. Dünyayı ayaklarının altına sererler. Hem 

âlemi ulvide hem âlemi süflide her şey sana itaat eder. Bu öyle bir nimettir 

ki bu işi başarmak kolay kolay kimseye nasip olmaz, ancak ve ancak 

gayretli olan kişilere nasip olur. Kapıyı her gün zorlayanlara nasip olur. Bu 

daveti başarabilmek için lazım olan izinler kitabımızın başında verilmiştir.        

 

 

 

Hazreti Ali efendimizden rivayettir 
 

Herkim şu 7 ayeti kerimeyi bir çini tabağa baharın ilk gününde misk 

zağferan gül suyu ve kilab ile yazıp sonra suyunu içse o yıl içinde 

hastalanmaz. Ayeti kerimeler bunlardır. 

 

سالم على نوح فى العالمين   سالم قوال من رب رحيم  سالم على ابراهيم  سالم على موسى 

 وهارون  سالم على الياسين  سالم عليكم طبتم فادخلها خالدين سالم هي حتى مطلع الفجر

 

Okunuşu 

selamun ala nuhin fil alemin selamun kavlen min rabbin rahim selamun ala 

ibrahim selamun ala musa ve harun selamun ala ilyasin selamun aleyküm 

tıbtüm fedhuluha halidin selamun hiye hatta matle-il fecr. 

Havvasul huruf ve Esmaul hüsna 
 

Ey derviş kişi ey gizli ilimleri öğrenmek isteyen kişi! Bil ki Allahü Zülcelal 

velkemal hazretleri peygamberlerine yollamış olduğu bütün kitaplarında 

kendi esmai ilahisini zikretmiştir. Bu âlem ve kâinat dahi o mübarek esmai 

ilahinin bir tecellisidir. Hem tasavvufta hemde havvas ilminde herkes bu 

esmai ilahiler ile birçok derecelere yükselirler, Birçok gizli sırları 

keşfederler. 
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vefk çizimlerinde, özel bir zaman söylenmedikçe kaide budurki: hangi 

ismin vefkini yapacaksan o ismin tasarruf ettiği günü bulacaksın ve ebced 

hesabına göre adedini bileceksin ondan sonra ismi şerifin gününde ve eşref 

saatine denk getirip o saatte sayısı kadar okuyup hemen vefkini çizersin. 

Mesela 

Allah ismi şerifi 

Adedi: 66 

Yildizi: Günes (pazar günü) o zaman pazar gününde güneş eşref saatini 

bulup o saatte Allah ismi celilini 66 defa okuyup ondan sonra vefki çizilir. 

Eğer buhur da yakarsan ve bütün bu işleri yaparken kimse seni görmezse 

çok daha iyi olur. 

Vefk çizerken bir şartta budur ki: resimde görüldüğü gibi çizgileri sırası ile 

çekmek lazımdır. Resim budur 

  

 
 

Her çizgiyi çekmeden evvel besmele okunur, nefes almadan çizgi çekilir. 

Her haneye rakamlar konulurken bile yine nefes alınmadan konulur, Önce 

sağ taraftaki çizgi çekilir. Sonra en üst çizgi çekilir sonra yine sağ tarafın 

çizgileri çekilir, sonra bir alta geçilir, en sonunda ise en alt çizgi çekilir. 

Rakamlar konulurken en küçükten büyüğe doğru konulur, isim veya ayetler 

yazılırken ise, her defasında Allah yazılır (Allah ismi şerifinin vefkinde) 

veya bir ayeti kerimenin vefki yapılıyorsa her defasında ayeti kerimenin 

lafızlarına göre yazılır, mesela bismillahirrahmanirrahim yazılırken her 

satırda evvela bismi sonra Allah sonra rahman sonra rahim yazılır. 

Diğerlerini buna kıyas et. 

 

İmam Ahmet el buni rahmetullahi aleyh buyurdu ki: vefk yazmanın bazı 

vacipleri vardır. Vefk yazmayı murad eden kişi temiz bir eve girmelidir, hiç 

kimse onu görmemeli ve o eve kimse girmemelidir. Hayvanat ve 
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hayvanattan hâsıl olan yemeklerden yememelidir. Kokulu yemeklerden 

yememelidir, Sarımsak soğan gibi. Yanından misvakı eksik etmemelidir. 

Devamlı temiz ve abdestli olmalı, güzel koku sürünmelidir. Daima 

peygamber efendimize salatu selam okumalıdır. Tespih tehlil ve diğer 

zikirlere devam etmelidir. (yani ağzı dualı olmalıdır) gıybet ve yalandan 

kaçınmalıdır. 

   

İmam Ahmet el buni rahmetullahi aleyh hazretleri buyurdu ki: elif harfi çok 

gizlidir onun sırlarını idrak etmeye kimsenin gücü yetmez. Ve bu harfte 

öyle sırlar hazinesi vardır ki ona kimse malik olamadı. Bu elif ile yazılan 

bir isim vardır ki o ismin batını her şeye kâfidir, zahiri ise Allah tır. Bunun 

bir 3 lü murabba-ı vardır, kim bunu kamerin eşref saatinde (Kamerin eşref 

saati, sevde burcuna 2 derece intikal ettiği vakittir) yazıp yanında taşısa, her 

nereye varsa elini her neyin üstüne koysa onda bereket olur,  murabbaın 

sureti budur. 

 

 

 

 

  

Aşağıdaki vefkte olduğu gibi, bu müsellesi müseddesin içine de vaz 

edebilirsin, müseddesin içindeki isimler Allahü Teâlâ’nın elif harf ile 

başlayan isimleridir. Allah ehad ilah evvel ahiru ezeliyyü, bunu bu şekil 

üzere vaz edip taharetle ve hürmetle taşıyan kişinin kalbi tevhit üzere sabit 

olur. Halk içinde heybetli olur, Mahlûkat katında hürmetli olur. Dünyalık 

makamıda yüksek olur. Amma bu isimler zikretmek lazımdır. Güneşin eşref 

saatinde yazılır. Bu şekil üzere vefk yazmaya zahiri batında vefk etmekte 

denir (ismi ilahinin batınını vefk etmek) Suret budur 
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Bazı ilim sahibi evliyaullah buyurdu ki: Elif harfi harekesiz olarak bir 

surettir. hemze ise sureti olmayan bir harekedir. Bu ise kâinatın her yerinde 

hakk Teâlâ’nın varlığının gizlenmesi gibi, elifinde hemze olarak 

gizlenmesidir. Bil ki elif harfi ehad manasınadır, hemze ise vahid 

manasınadır. Amma bütün bu manalar ا elif harfinde gizlenmiş saklanmıştır. 

 

Allahü Teâlâ’nın kâfi ismi şerifi, çok yüce bir isimdir, Mikail a.s bu ismi 

zikir eder. Bu ismi şerifin hatemini kamer tabiatı su olan bir burç ta iken 

altın bir levhaya nakşetsen, bu bir hazinedir ki çok büyük mal ve mülke 

ulaşırsın. Bunu taşıyan kişi her nereye gitse onunla beraber Allah’ın 

bereketi ve ihsanıda gelir, Allahın rahmeti daima o kişiyi takip eder. 

 

Vefkin sureti budur 
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Allahü Teâlâ’nın Allah ismi şerifini bu şekil üzere cuma günü güneş 

doğarken altın bir levha üzerine nakşedip yanında taşısalar, o kişi üzerine 

Hiçbir iş zor gelmez. Bir derde müptela olsa C.hakkın inayeti ile kolayca 

kurtulur. Borcu olsa hakk Teâlâ sebepler halk edip borcunu kolayca 

ödettirir, Her türlü işi ve gücü yoluna girer. Suret budur 

 

 

 

 

 

Bu harfin 4 lü bir murabbaı vardır ki bir temiz deri üzerine kamerin şerefli 

bir saatinde yazıp taşısan, Hakk Teâlâ’nın inayeti ile mahlûkat arasında 

heybetli ve azametli olursun. Kimse sana karşı gelmeye cesaret edemez. 

Vefkin sureti budur 
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Be harfinin şu tılsımını cuma günü güneş doğarken bir altın levhaya veya 

bir gümüş levhaya çizsen, bunun hassası budur ki: bir yerin ağrıdığı zaman 

ağrıyan azanın üstüne koysan hemen ağrı diner. 

Tılsım budur 

 

 

 

 

 

Besmele-i şerife ki kerimde be harfi ile başlar o yüzden burada besmele-i 

şerifinde çok kıymetli bir vefkini vermeyi uygun gördük. Bu vefki şerifi 

güneşin şerefli bir vaktinde hemen 787 defa besmele-i şerif okuyup bu 

vefki şerifi bir temiz kağıda misk ve zağferan ile çizip sonra üzerine 131 

defa salavatı şerife okusan, yanında taşısan, havvası besmele hürmetine 

C.hakktan ne dilersen verir. Bunun hassasıda budur ki: cümle mahlûkatın 

şerrinden emin olursun. Hem bu vefki taşıyıp hem de besmele-i şerifi her 

gün aynı vakitte ve aynı yerde bir celsede 787 defa okusan hakk Teâlâ kalp 

gözünü açar, Anlayış kabiliyetin ziyadeleşir. Şeytan senin kalbine vesvese 

veremez. Çok azim faideleri vardır. Vefk budur 
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Be harfi ile başlayan esmai ilahiden bedi bari baki bais basıt batın bir gibi 

isimlerin vefkininde kadri çok yücedir, Çok azim faideleri vardır, Hem bu 

isimleri zikirle meşgul olsan ve hem de bu vefki yanında taşısan sonsuz 

nimetlere gark olursun.   Vefki şerif budur 

 

 
 

 

Birde bu vefki vardır ikiside çok kıymetli vefklerdir. 
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Allahü Teâlâ’nın cami ismi şerifinin vefkini bir altın levha üzerine kamerin 

şerefli bir saatinde çizip taşısan, Allahü Zülcelal hazretleri seni hem batınen 

hem de zahiren nurlandırır. Çok büyük mal ve mülke nail olursun. 

Vefki şerif budur 
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Allahü Teâlâ’nın cim harfi ile başlayan isimleri 7 tanedir. Bu mübarek 

isimlerin her biri 7 kat semayı temsil eder ve bu 7 isim ile 7 peygamber 

rabbi Teâlâ’yı daim zikretmişlerdir, bu isimlerin sırları o yüce 

peygamberlerde açığa çıkmıştır. 

Cevvad ismi şerifi İbrahim a.s, Cabir ismi şerifi Harun a.s, Cebbar ismi 

şerifi Musa a.s, Celil ismi şerifi İdris a.s, Cemil ismi şerifi Yusuf a.s, Cami 

ismi şerifi İsa a.s, Cail ismi şerifi Âdem a.s. mın zikri idi. 

Bu mübarek isimlerin hepsini birden vefk yapmayı murad edersen, kamerin 

şerefli bir saatinde altın bir levha üzerine nakşedip yanında taşı, bunun 

havvası şudur ki: C. rabbül âlemin üzerine her gün yeni bir rızık kapısı açar, 

mahlûkat katında çok azim heybetli olursun, öyle ki kimse senin yüzüne 

bakmaya cesaret edemez. Amma şartı budur ki: her zaman bu isimleri 

okumakla meşgul olacaksın. En azından günde 7 defa veya 11 defa bu 

isimleri okuman lazımdır. 

 

Vefkin sureti budur 

 

 

 

 

    

 Allahu azimüşşanın Vav harfi ile başlayan isimlerinin aşağıdaki gibi toplu 

olarak vefkine kutbul evfak denilir. Bunun havvası budur ki: rızıkları celp 

eder, düşmanları kahreder, bu vefki taşıyan kişi insanların kalbine heybet 
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salar, çok olgun bir insan olur, bu vefki yazıp taşıyan kişiye Hiçbir cinni 

veya başka şerli mahlûk zarar veremez. Bu levhayı bir hastanın üzerine 

koysalar Allahü Teâlâ şifa verir,  Allahü Teâlâ’nın vav harfi ile başlayan 12 

tane ismi şerifi vardır. Vefki şerifi yazmanın usulü budur ki: güneşin şerefli 

olduğu bir vakitte hemen altın bir levhaya çizilir.  Ve toplu olarak vefki 

budur 

 

 

 

 

 

 

Ey aziz kişi! Bil ki: vefkler deki her satır çizgisi, vefkini yaptığın isim veya 

harfin veya ayeti celilin bir kademe sırrını açığa çıkarır. Esmai ilahilerin ve 

ayeti kerimelerin bir zahiri vefkleri vardır, (sağdan sola ve alt alta çizilen 

satırlarla) birde batını vefkleri vardır ki: bu batını vefklerin kuvveti tesiri 
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çok süratli ve çok tesirlidir. Ve bu vefkler çok kıymetlidir. Az evvel yukarda 

verdiğimiz C.hakkın vav ile başlayan 12 ismi şerifinin bir de batıni vefki 

verelim ki: bunun havvasını saymakla bitiremeyiz, ezcümle: bu vefki şerifi 

taşıyan kişide çok acayip esrar zuhur eder, bu vefki yazıp taşıyan kişi hem 

âlemi ulvide ve hem âlemi süflide acayip şeyler görür, her iki âlemdekiler 

bu kişiye muti olurlar, kimse o kişiye kötülük yapamaz, Her ne hacet dilese 

Allahü teala o kişiye hacetini verir, mahlûkatın kalbi o kişiye meyleder. 

Tasavvufla alakadar olan kişiler bu vefki şerifi yazıp taşısalar büyük 

mertebelere ulaşırlar, Çok acayipler müşahede ederler. Yazma saati bir 

önceki vefk gibidir. Vefki şerif budur 
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Allahü Teâlâ’nın ehad ismi şerifi, bu ismi şerifin kadri çok yücedir. ihlası 

şerifin ilk ayetinde (kul hüvallahu ehad) ve son ayetinde (..küfüven ehad) 

C.hakk kendi ismini zikretmiştir. Ehli tasavvuf olanlar için çok manalar 

vardır. Bu ismi şerifi çok zikredenler fena makamına ulaşırlar. Amma vefki 

ile beraber zikredenler çok azim faideler ve esrarı ilahiye mazhar olurlar. 

Vefki taşıyanlar kendisine sui-zann besleyenlerden ve kötülük yapmak 

isteyenlerin kötülüklerinden emin olurlar, bu vefk zuhalin şerefli bir 

saatinde kurşun bir levhaya nakşedilir. Sureti budur 

 

 

 

 

Birde ehad ismi şerifinin bu şekil üzere vefkini demir bir levhaya, kamer 

herhangi bir burç ta iken yazıp taşısalar, ömründe zorluklarla karşılaşmazlar, 

hayrı ve bereketi çok olur, kolaylıkla rızıklarını temin ederler. Vefk budur 
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Allahü Teâlâ’nın ha ile başlayan isimlerinin bu vefkini utarid in şerefli 

olduğu bir vakitte çizip taşıyan kişinin ahlakı güzel olur, güzel mizaçlı olur. 

Kendisi ailesi ve malı Allahü Teâlâ’nın korumasında olur, Mahlûkatın 

kalbine sevgisi işler.  Vefki şerif budur 
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Birde bu esmanın hem adet hem de harfli vefki vardır. Bu vefkte çok 

kıymetlidir, yazıp taşıyan kişiye her işinde C.hakk kâfidir. Çok büyük mal 

ve mülke sahip olursun. O kıymetli vefk budur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

243 

Ya harfinin bir vefki vardır ki: vefklerin içinde en azim en kuvvetli ve en 

tesirli vefklerden biridir. Herhangi bir burcun şerefli olduğu vakitte yazılır. 

Hangi burçta yazılırsa o burcun özelliği ve kuvveti zuhur eder, tesir eder. 

Bu vefki taşıyan kişiye demir cinsinden olan şeyler tesir etmez. Bilhassa 

savaşlarda çok azim faideleri vardır, herkimin karşısına çıksa filhal galip 

gelir. Karşısında hiçbir düşman duramaz. Bir hassasıda: herkim görse eğer 

cin eğer insan eğer hayvanat ister vahşi hayvan olsun ister havada uçsun 

ister yer altında yaşasın ister deryada yaşasın cümle mahlûkat filhal teshir 

olur, muti olur, her nereye varsa orda bereket hâsıl olur, herkim görse 

hemen kalbine sevgin ve muhabbetin nakş olur, her türlü hacetin reva olur, 

bunun bir hassasıda budur ki: eğer Allahü Teâlâ’nın nurunu kalbine indiren 

bir kişi bunu çizse kalp gözü açılır, melekleri ve ervahı nurani ile dost olur, 

Allahü Teâlâ kalbine ilmi hikmet verir, ehli keramet olursun, azizim bil ki 

bu vefk kibriti ahmerdir,  Bunu çizebilmek için evvela burçların 

madenlerini bilip hangi burçta çizeceksen o burca aid olan madene çiz. 

Çizmeden evvel Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber kebiran 

bismillahirrahmanirrahim dersin. Acayipler müşahede edersin. Vefk budur 
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Kef harfinin vefki: bu mübarek vefk müşteri ve Merih burçları arasında 

müşterektir, müşteri burcunda iken yazılıp taşıyan kişi dini ilimleri hemen 

kavrayıp öğrenir, ilim sahibi büyük bir âlim olur, amma Merih burcunda 

iken yazılıp taşısalar, düşmanları kahrederler, düşmanları kahretmekte çok 

azim tesiri vardır, taşıyan kişi hakkında kimse kötü söz söyleyemez, diller 

bağlanır, halk arasında çok heybetli olur, her nereye gitse hemen insanlar 

katında haceti reva olur. Bu vefkte 16 tane muhammas vefk birleşmiştir, her 

muhammasın ayrı ayrı tesiri ve ayrı ayrı kuvveti vardır. Vefk budur 
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Allahü Teâlâ vetekaddes hazretlerinin kef ile başlayan isimlerinin (kafi 

kerim kefil kebir kamil) toplu vefkini bir kişi kamerin şerefli bir saatinde 

altın bir levhaya yazıp taşısa, hem zahiri hem de batını huzurlu olur, asla 

can sıkıntısı görmez ve bu isimlerin manaları o kişide tezahür eder, Yani 

Allahü Teâlâ o kişiye her işinde kafi olur, her işinde kefil olur, kerem sahibi 

cömert bir Salih kul olur, dünyada yüksek mertebeler erişir, ahlakta kemal 

dereye ulaşır biiznillahi Teâlâ. Bu isimleri çok zikir edenlerde çok azim 

sırlar açığa çıkar, rızıkları geniş olur, herkim görse hemen muhabbet eder 

(yani kötülük yapmaya kalkışamaz, vefki şerif budur 
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Allahü Teâlâ’nın kerim ismi şerifinin vefki, ey aziz kişi bu ismi şerifin 

vefkini herhangi bir levha üzerine (altın veya gümüş veya başka bir değerli 

levhaya) kamer, tabiatı su olan bir burçta iken nakşedip yanında götürsen, 

Allahü Teâlâ senin rızkını çoğaltır, her ne iş tutsan sonu hayırlı olur, bu 

ismin sırrı hürmetine, Her ne iş tutsan asla zorluk görmezsin, vefki şerif 

budur 
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İmam Ahmet el buni rahmetullahi aleyh buyurdu   

Mim harfinin bir tılsımı vardır ki: bu tılsım müşteri ve Utarit burçları 

arasında müşterektir. Bu tılsımı müşteri burcunun şerefli olduğu bir vakitte 

geyik derisine yazıp taşısalar, Allahü Teâlâ malını ve mülkünü ziyadeleştirir, 

bereket verir, dünya ve dini işlerinde izzet sahibi büyük bir insan olur, 

düşmanlarını kahreder, cilt hastalığı görmez, ulumu şer-iyyeyi öğrenen 

talebeler için ve tasavvuf yolunun yolcuları için çok büyük bir nimettir, çok 

büyük faidelerini görürler. Anlayış kabiliyeti çoğalır, Allahü Teâlâ kalbini 

nuru ile doldurur, aklı ziyade olur, sözü geçkin olur, dünyada hiç kimsenin 

malik olmadığı kadar mal ve mülk ihsan eder, Sureti tılsım budur 

 

 

 

 

Yukardaki tılsımın bir havvası budur ki: bir kişi pazar günü güneş 

doğduktan 4 saat sonra bir kere bu tılsıma bakıp sonra 40 defa güneşe nazar 

etse ve her nazar ettiğinde  قُِل اللَّهُمَّ َمالَِك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن

ن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلََى ُكلِّ َشْيٍء قَِدير  تََشاء َوتُِعزُّ مَ   

 ِمَن اْلَحيِّ تُولُِج اللَّْیَل فِي اْلنََّهاِر َوتُولُِج النََّهاَر فِي اللَّْیِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َوتُْخِرُج الََمیَّتَ 

ِحَسابٍ  َوتَْرُزُق َمن تََشاء بَِغْیرِ   

Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke mimmen teşa' vetenziul mülke 

mimmen teşa-ü ve tüizzü men teşa-ü ve tüzillü men teşa' biyedikel hayr 
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inneke ala külli şey-in kadir. Tülicülleyle finnehari ve tülicünnehara filleyl 

ve tühricül hayye minel meyyiti ve tühricül meyyite minel hayy ve terzuku 

men teşa-u bigayri hisab. Ayeti kerimelerini okusa ve buna 40 gün böyle 

devam etse, C.hakk şöyle rızık verir ki: Hiçbir kulak ve Hiçbir göz böyle 

büyük zenginliği ne duymuştur nede görmüştür. C.hakk malına ve mülküne 

öyle bereket verir ki, başkası böyle mala ve mülke asla sahip olmamıştır. 

Bütün işleri o kul üzerine kolay kılar, sebepler halk edip kulunu türlü türlü 

nimetlerle zenginleştirir. Hakk Teâlâ’dan ne dilerse verir. Ancak imamı 

antaki hazretleri bu tılsımı şöyle yazmıştır. Tılsım budur 

 

 

 

 

Ancak şu aşağıdaki tılsımı cuma günü güneş doğarken ve kamerin nuru çok 

olduğu anda yazıp taşısalar yine aynı faideleri görürler, bu tılsımın bir 

özelliği de bu tılsımı bir kağıda yazıp pazar günü güneş doğarken bir bu 

tılsıma bakıp bir ayetel kürsi okusalar ve taki 40 defa ayetel kürsi okuyup 

ve 40 güne kadar devam etseler: Allahü Teâlâ o kulun kalbine tevhit nurunu 

verir, kalbini canlandırır, hem maddi hem manevi çok büyük nimetler verir, 

 Yüzüne şöyle nur verir ki: her zaman nuru ilahi parıl parıl parlar, herkim 

görse filhal muhabbet eder, insanlar arasında sevgili olur, cümle şerlerden 

emin olur, daima Allahü Teâlâ’nın hıfzında olur, şekil budur   
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Allahü Teâlâ’nın mim ile başlayan isimleri: mecid, mümin, müheymin, 

muhit, muiz, müzil, macid, mübin, metin, mücib, müntekim, mütekebbir, 

muhyi, mümit, mugni, muksit, muktedir, mukaddim, muahhir, mennan, 

malikül mulk, musavvir, muteal, mukıyt, mani', muhsi, mübdi, melik, mun-

im, mu'ti, ma'bud, muhsin, musi, mahmud, bu isimlerin zikri ile meşgul 

olan kişi cinlerin ve insanların şerrinden emin olur, rızkı geniş olur, kalbi 

tevhit nuru ile aydınlanır, herkim onu görse hemen muhabbet eder, sözünü 

tutup hacetini reva eder. 
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Mim harfinin şu vefkini perşembe günü herhangi bir saatte bir temiz kâseye 

taharetle kıbleye dönerek yazsalar sonra 40 defa محمد isminide etrafına 

yazıp su ile bozup şu duayı okuyup içseler ve buna 40 gün devam etseler 

Allahü Teâlâ o kişiyi hem zahiren hem de batinen nurlandırır hem maddi 

hem manevi çok rızıklar ihsan eder, kalp gözünü açar, çok büyük fütuhatı 

ilahiye mazhar olur, vefk budur 

 

 

 

Bir kimse bu mim harfinin adet ile olan vefkini değil de harf ile yapılan 

vefkini pazartesi günü kamer saatinde temiz bir deriye yazıp taşısa 

yazdıktan sonra mülk suresini okusa ve o gün Allah rızası için gusül alıp 

oruçlu olsa, dünyada her ne türlü çaresi bulunmayan bir hastalığa müptela 

ise Hakk Teâlâ’nın izni ile şifa bulur, amma bu havvas ancak temiz kalpli 

olanlar ve ehli riyazet olanlar malik olabilirler, eğer bir kimse bu vefki 

temiz kaseye yazıp suyunu içse anlayışı ve zekası gelişir, ilmi hikmeti 

öğrenir, bu vefki yazıp etrafına da 80 defa ال اله اال هللا محمد رسول هللا yazsa ve 

sağ pazusuna bağlasa veya elbisesine yazıp giyinse C.hakk o kişi şöyle 

heybet verir ki karşısında Hiçbir mahluk duramaz, heybetinin azametinden 

kimse yüzüne bakmaya cesaret edemez ve âlemi gaybtan çok acayip şeyler 

görür, bunun havvası şerh etmeye ne lisan yeter nede kelimeler ne demek 

istediğimizi arif olanlar anlar, okunacak dua budur 
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 Allahümme hevvin alel hıfzı vel fehmi  اللهم هون على الحفظ والفهم

 vefkin sureti budur   

 

  

 

 

Allahü Teâlâ’nın sin ile başlayan isimleri: sübbuhun, selam,seyyidün, semi' 

bu isimlerinin şu vefkini yazıp taşıyan kişinin kalbini Allahü Teâlâ temizler, 

duası makbul olur, büyüklerin katında makbul bir kişi olur, vefk budur 

 

 

 

Allahü Teâlâ’nın ayn harfi ile başlayan isimleri: 

Şu sureti bir kağıda misk gül suyu ve zağferanla çizip taşısan, ve her gün 

sabah namazından sonra 77 defa bu isimleri okusan Allahü Teâlâ bütün 

belalardan ve kazalardan seni korur, hiç ummadık yerden bol bol rızıklar 
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verir, dünya işlerinde ve din işlerinde yani her neye el atsan onda bereket 

olur, bu amel kibriti ahmerdir. İsimleri bunlardır: aliyyün azim, aziz, alim, 

allamul guyub, adlün, afüvvün, yazılacak suret budur 

 

 

 

Allahü Teâlâ’nın, aliy, azim, aziz, adl, isimlerinin vefki şerifini yazıp 

taşıyan kişi halk içinde çok heybetli olur, Hiç bir göz ona kötülük nazarı ile 

bakamaz, dünya düşman olsa Hiçbir zerresine zarar veremez, insanlar 

arasında derecesi çok büyük olur, vefk budur 
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Birde ayn ile başlayan isimlerin toplu vefki şerifi vardır, bu vefk cuma 

günü güneş doğarken kamerinde nuru çok iken (kamer görünüyorsa nuru 

çoktur) yazılır, bunun havvası: insanlar içinde sözü geçkin olur, eğer hem 

bu vefki taşıyıp hem de isimleri zikirle meşgul olsalar, hakk Teâlâ gayb 

âleminden çok gizli sırlar gösterir. Mahlûkat yanında heybetli olur, şanı 

yüce olur, tasavvufla meşgul olanlara ise çok büyük dereceler verir, bu 

isimlerin her birinde rabbani ve nurani sırlar vardır, vefk budur 

 

 

 

Allahü Teâlâ’nın alim ismi şerifinin vefkini değerli bir madene (altın veya 

gümüş veya başka bir madene) Utarit yıldızının şerefli olduğu bir saatte( en 
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makbulü, cıvadan elde edilen bir levhaya) yazıp taşıyan kişi çok acayip 

sırları müşahede eder, gizli ilimleri keşfeder, Allahü Teâlâ’nın hikmetlerini 

birer birer anlamaya başlar, suretler bunlardır 

 

 

 

 

Allahü Teâlâ’nın İçerisinde ayn harfi olan isimlerinin şöyle bir hatemi 

vardır. Bu hatemin havvasları şudur: 

Cuma günü güneş doğarken bir beyaz kağıda yazıp içine her ne koyup 

saklasa hırsızlardan çalınmaktan ve kaybolmaktan emin olur.   

Pazartesi güneş doğarken misk gül suyu ve kâfur ile yazıp sağ pazusuna 

bağlayıp taşısalar düşmanın arasına girseler hiç kimse bir kötülük edemez. 

Bir zalimin yanına varsalar o zalim zelil olur. Acayip esrarlar vardır. 

Eğer cismani eğer ruhani her ne türlü hastalık için olursa olsun cuma günü 

güneş doğarken gül suyu misk zağferan ve kâfur ile yazıp hastaya içirseler 

şifa bulur. Hem ruhani hem de cismani çok kuvvet bulur, mahlûkat arasında 

heybetli olur. 

 

Eğer bir kimse bu içerisinde ayn harfi bulunan isimleri her gün sabah 

namazından sonra 77 defa okumaya devam etse hem dünyasında hem de 

dininde çok hayırlar bulur. İnsanlara faydalı dine faydalı ve kendisine 

faydalı bir Müslüman olur. İnsanlar katında mahbup ve sözü geçkin olur. 

Kendi nefsinde hem ruhani hem de cismani çok acayipliklere şahit olur. 40 

gün boyunca bu amele devam etseler herkim görse ister cin ister hayvanat 

ister insanoğlu filhal o kişiye musahhar olur. Bir zalimin yanına varsa o 

zalim ve düşmanlar Hiçbir zarar veremezler. 

Esmalar bunlardır: Ya Allahu, ya semi-u, ya alimü, ya seri-u, ya vasi-u, ya 

adlü, ya aliyyü, ya azimü, ya müteal, ya azizü, ya afüvvü, ya baisü, ya 
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fe'aalü, ya refi-u, ya müidü, ya ma'budu, ya mani-u, ya nafi-u, ya cami-u, 

ya bedi-ul cemal. 

 

Hatemi şerifi yazmadan evvel güzel kokulu buhur yakıp buhurun üzerine 

77 defa bu esmalar okunur. Sonra kağıda yazılır. Hatemi şerif budur: 

 

  
 

Allahü Teâlâ’nın fe harfi ile başlayan isimlerinin vefki: pazar günü güneş 

doğarken bu vefki bir hatem üzerine yazıp eline alsalar filhal fe harfinin 

âlemini görürler, bu vefkte rabbani ve ruhani faideler vardır. Eğer kamerin 

şerefli bir vaktinde yazıp taşısalar, bu esmai ilahilerin her birinin faidesini 

görür, bu vefkte rabbani sırların ve nurani ervahın kuvveti vardır, bu 

isimlerin zikri ile meşgul olan rüyalarında çok esrarı ilahi ile müşerref 

olurlar, vefk budur 
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Allahü Teâlâ’nın cemil ismi şerifi: bu ismin vefkini zöhre yıldızının 

şerefinde altın bir levhaya çizip taşısalar, herkim görse hemen muhabbet 

eder, İnsanlar katında cümle hacetleri reva olur, bu ismi şerifi her gün 83 

defa huzur kalp ile zikretseler cümle mahlûkatın kalbinde mahbup olurlar. 

Vefki şerif budur 

  

 

 

Allahü Teâlâ’nın kaf harfi ile başlayan isimlerinin vefki: güneşin şerefli bir 

saatinde altın bir levhaya yazıp taşıyan kişi bütün düşmanlarını kahreder, 

sultan ve krallar yazıp götürseler askerleri çok olur, her savaşta galip olurlar, 
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bakır bir levhaya zöhre yıldızının şerefli bir saatinde yazıp götüren bütün 

mahlûkatı zelil eder, bu vefki şerifi perşembe günü güneş doğarken değerli 

bir madenden elde edilmiş levhaya yazıp götürse: zahiri ve batini ne kadar 

kötülük varsa her ne türlü şerli işler varsa hepsinden muhafaza olur, bu 

hatemin sahibi Allahü Teâlâ’ya itaatli olur, bedeni ve ruhi kuvvete nail olur, 

düşmanlarını kahreder, eğer başında taşısa cümle zalimleri cinleri ve 

şeytanları zelil eder, herkim görse filhal muhabbet eder, kalbi hizasında 

taşısalar fikri ve anlayışı çok olur, hasmı ile konuşsa filhal dost olur, bu 

vefkte sırrı azim vardır, vefk budur 
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Allahü Teâlâ’nın فعال  ismi şerifini her gün 181 defa zikre devam eden kişi 

vesveselerden emin olur, sihir ve büyü tesir etmez, şeytanların ve cinlerin 

şerrinden emin olur. 

 

Allahü Teâlâ’nın re ile başlayan isimlerinin batıni vefkini kamerin şerefli 

bir saatinde yazıp götürseler Allahü Teâlâ her işinde ona vekil olur, cümle 

belalara karşı Allahü Teâlâ’nın korumasında olur, mahlûkat katında 

derecesi yüce olur, kim görse muhabbet besler, din ve dünya işlerinde 

huzurlu ve saadetli olur, herkimin yanına varsa hacetini reva ederler, vefk 

budur 
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Allahü Teâlâ’nın şın ile başlayan isimleri: şahid, şakir, şekur, şafi, şedid, 

şehid, bu isimlerin vefklerini güneşin şerefli bir saatinde yazıp taşıyan kişi 

çok acaibatlar müşahede eder, vefk budur 

 

 



 

 

260 

 

 

 

Allahü Teâlâ’nın şafi ismi şerifinin vefkini temiz bir kaba yazıp etrafına 

وا هو خير وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل بفضل هللا ورحمته وبزالك فليفرح

 مما يجمعون

Bu ayeti kerimelerden birileri yazılıp sonra su ile bozulup hastaya içirseler 

şifa bulur, vefk budur 

 

 
 

 

Allahü Teâlâ’nın galib ismi şerifinin vefkini perşembe günü güneş 

doğarken kamerin nuru çok olduğu vakitte bir kağıda yazıp taşısalar Allahü 
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Teâlâ’nın sırrının acayiplerini görürler, bunda öyle sırlar vardır ki: herkim 

olursa olsun biri ile karşılaşsa filhal galip gelir, Alahü Teâlâ’nın Nusret’i 

daima o kişi ile beraber olur, daha bir çok havvası vardır. Vefk budur 

 

 

 

 

 

Allahü Teâlâ’nın gayn ile başlayan isimlerinin vefkini kamerin şerefli 

saatinde bir değerli levhaya çizip götürseler şerrinden korkulan ne kadar 

mahlûkat varsa hepsinden emin olurlar, Allahü Teâlâ çok büyük zenginlik 

verir, herkim görse filhal muhabbet besler, vefk budur 
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İmam Ahmet el buni rahmetullahi aleyh buyurur ki: Bir kişi her namaz 

ardınca ayetel kürsiyi okusa bunu kendine vird edinse Hakk Teâlâ ona bir 

melek vazifelendirip afetlerden ve belalardan uzak tutar, her nereye varsa 

cinler ve şeytanlar ondan kaçıp giderler, eğer bir kimse bu ayetel kürsiyi 

çarşamba günü gece olunca kalkıp 1000 defa okusa ve zalim bir düşmanın 

ismini zikredip Ya rab bu zalimi ve ülkesi harap eyle dese, hakk Teâlâ azze 

vecelle o zalim kişiye harp ilan edip memleketini ve ahalisini cümle askeri 

ile beraber kahru perişan edip yerin dibine geçirir, bu ayetel kürside ismi 

azam vardır. Amma ayetel kürsinin bu vefki şerifini evvela salı çarşamba 

perşembe günleri oruç tutup perşembe günü güneş doğarken kamerde 

müşteri burcuna intikal ettiği vakit hemen 2 rekât hacet namazı kılıp huzur 

u kalp ile öd ve anber buhuru yakıp o güne aid olan bir madeni levhaya 

çizip yanında taşırsan bu öyle bir tiryakı ekber dir ki hem âlemi ulviyi 

vehem âlemi süfli kahru perişan eder. Cümle ins ve cinler ve kâffe-i 

mahlûkat emrini yerine getirir, bir aslana emir versen filhal fermanına uyup 

emrini yerine getirir. Herkim görse hemen muhabbet besler, cinler ve 

şeytanlar hemen kaçıp giderler, Allahü Teâlâ’dan mal ve mülk dilesen 

cümle âlemden müstağni kılacak kadar zenginlik ihsan eder. Bu vefki 

taşıyan kişide gam keder ve hüzün olmaz. Malı mülkü ailesi ve kendisi 

Allahü Teâlâ’nın hıfzı emininde olur, bütün belalardan emin olur, insanlar 

ve mahlukat yanında dreci ali olur, eğer bu vefki bir saralının başı üstüne 

koysalar filhal iyileşir, eğer bir temiz kaba su doldurup içine koysalar o 

sudan bağlı kişiye verseler filhal iyileşir, cinli bir ademe o sudan içirseler 

filhal cinni yanıp ölür, akrep ısırsa hiç tesir etmez, haşeratlar kaçıp giderler, 
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bu vefkte acayip işler ve pek çok esrarı ilahi vardır, her ne dilesen hakk 

Teâlâ hacetini verir, çok azim tesiri ve kuvveti vardır ki Hiçbir lisanın bu 

azim esrarı açıklamaya kudreti yetmez. Amma abdestsiz ve taharetsiz 

olarak taşıyanlara hem maddi ve hem manevi zarar verir. Bunun için daima 

abdestli ve taharetli olmak lazımdır. 

Ve şartı budur ki: her namaz ardınca ayetel kürsi okumak lazımdır ve bu 

vefki yazarken kimse seni görmeyecek bir celsede ve hiç dünya kelamı 

konuşmadan yazacaksın. Vefki şerifler bunlardır. İkisinden birini 

yazabilirsin. 
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Diğer vefk budur 

 

 

 

 

 

ayetel kürsinin diğer vefkininde çok azim faideleri vardır. Herhangi bir 

burcun şerefli olduğu vakitte o burca ait olan bir levhaya yazılırsa o burcun 
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özelliğini ve tesirini gösterir, kimileri buna kibriti ahmer demişlerdir. Vefk 

budur 

 

 

  

Ra harfinin vefki, bu harfin vefkini Merih’in şerefli olduğu ve tali-i Hamel 

olduğu ve kamerde iyi bir burca muttasıl olduğu vakitte bir demir levhaya 

yazıp taşısalar savaşa girse muzaffer olur, hasımları ile cedelleşse galip 

gelir, devlet adamları katında sözü geçkin olur, vefk budur 

 



 

 

266 

 

 

Şu şekli bir temiz kâğıda misk ve zağferan ile cuma günü güneş doğarken 

bir kâğıda yazıp her gün 100 defa bu şekle nazar edip her bakışta besmele 

okusalar Hakk Teâlâ hazretleri hem âlemi ulvide hem de âlemi süflide o 

kuluna heybet verir, bir mekâna girse hemen o mekândan cinler ve 

şeytanlar defolup giderler, dünyada çok mal ve mülke nail olur, şekil budur 

 

 

 

subbuhun kuddusun subbuhun kuddusun subbuhun kuddusun, hergün 133 

defa okusalar her türlü belalardan her türlü kazalardan emin olur, 1 hafta 

hastaya okusalar şifa bulur, cümle şerlerden emin olur, rızkı ve işleri darda 

ise filhal rızkı çoğalır sebepler halk olur, kalbi ölü ise filhal kalbi felah 
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bulur, gam ve kederli olsa ihya olunur, anlayışı kıt ise anlayış kabiliyeti 

ihsan olunur.   

 

Selamun kavlen min rabbin rahim, bu ayeti kerimenin vefkini pazar günü 

güneş doğarken bir biyaz kâğıda yazıp taşısalar kibriti ahmerdir, başında bir 

bela varsa filhail defolur, fakir ise zengin olur, zelil ise izzet sahibi olur, 

korkar olsa emin olur, haksız yere hapsedilse tez zamanda felah bulur, cahil 

olsa ilim sahibi olur, hasta olsa şifa bulur, hakk Teâlâ’dan ne dilese hemen 

muradına nail olur, ahlakı kötü ise ahlakı düzgün olur, bir kimse bu ayeti 

celili her gün 16 defa okusa Allahü Teâlâ’nın hıfzında olur, cinler musallat 

ise filhal şifa bulur, çok büyük mala ve mülke nail olur, herkim bu ayeti 

kerimeyi 818 defa okusa sonra efendimize 132 defa salavatı şerife okusa 

Allahü Teâlâ’dan ne dilese filhal hacetini verir, vefki şerif budur 

 

 

 

 

   

Ey derviş bil ki levhi mahfuzdaki Arapça harfler 5 tanedir ve sureti bu şekil 

üzeredir 
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Bu harflerden meydana çıkan isimler şunlardır: ya Allahu, ya mecidü, ya 

rahmanu, ya mü'minü, ya nur, eğer bir kimse bu şekli güneşin şerefli 

olduğu bir vakitte altın bir levhaya çizip taşısa Hakk Teâlâ bütün belaları 

defedip yerine hayırlar verir, düşmanlarına galip gelir, o kişiye büzü ve 

sihir tesir etmez, insanlar yanın muhabbetli olur. 

 

Eğer bir kişi elif mim cim ra ve nun harflerinden yapılan bu tılsımı güneşin 

şerefli olduğu bir vakitte bir altın levhaya çizip taşısa Allahü Teâlâ o 

kişiden gazabı izale eder, belaları defeder, Hiçbir işinde zorlanmadan 

hemen felaha erer, eğer kızgın bir kişinin varsa hemen kızgınlığı geçer, 

insanlar yanında haceti reva olur,  suret budur 

 

 

 

 

 

Bir mübarek vefki şerif daha verelim ki bu vefk çok kıymetlidir, bir kimse 

bu vefki değerli bir maden üzerine güneşin şerefli olduğu bir vakitte yazıp 

taşısa acayip esrarlar zuhur eder, bunu taşıyan kişi hakkında kimse hasımlık 

edemez, herkim görse filhal muhabbet eder, herkes yanında sözü geçkin 

olur,  bu vefkte ismi azam vardır, sırlarını kimse bilmez ve anlatmaya da 
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lisan bulunmaz, eğer cuma günü güneş doğarken bir altın levhaya yazıp 

taşısalar C.hakk taşıyan kişinin kalbine ferahlık verir, nuru ilahi kalbini 

canlandırır, bütün işlerinde kolaylık ve bereket ihsan eder, o mübarek vefk 

budur. 

 

 
 

 

Ya harfinin rakamlı vefkini herhangi bir gezegenin şerefli olduğu vakitte 

bir levhaya yazıp kırmızı sandal ile buhurlayıp taşısalar şeytanlar ve cinler 

o kişiye yaklaşıp vesvese veremezler, her ne iş tutsa Allahü Teâlâ’nın izni 
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ile hayırlara vesile olur ve yatarken bu levhaya baş altına koysa yatmadan 

evvelde 2 rekât hacet namazı kılsa rüyasında istediği şeyi gösterirler, vefk 

budur    

 

 

 

 

Eğer bir kişi bu (ya) harfinin harfli vefkini zikredilen vakitlerde temiz bir 

deriye taharetle kıbleye dönerek ve oruçlu olduğu halde yazıp başında 

taşısalar cinlerin ve şeytanların ve insanların bütün şerlerinden emin olurlar, 

ailesi ve akrabalarına bereket ihsan eder, malına ve mülküne bereket verir, 

bir kimse bu vefki eyyamı biyz denilen günlerde bir cam kaba yağmur suyu 

ile yazıp o su ile iftar etse Allahü Teâlâ o kulun kalbine bir hikmet kapısı 

açar ve devamlı kalbine ilmi hikmet nakşolur ve hakk Teâlâ o kulun kalbine 

çok ilhamlar verir, vefkin sureti budur. 
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Ze harfinin rakamlı vefkini bir kişi cuma günü güneş doğarken zağferan ile 

çizip taşısa Allahü Teâlâ o kişinin kalbine ferahlık verir, gam ve kederden 

kurtulur, mescun kişiye taksalar filhal halas olur, herkim görse hemen ülfet 

eder, âlemi gaybtan çok acayip şeyler gösterirler(amma uyuyuncaya kadar 

ya aziz diye zikretmelidir ve daima temiz olup yattığı yerde ve üzerinde 

necaset olmamalıdır. Tecrübe olunmuştur. 

Bir kişi bu ze harfinin harfli vefkini zikrolunan vakitte yazıp taşısa çok 

acayipler zuhur eder, amma tek celsede temiz bir yerde yazmalıdır. Vefkler 

bunlardır. 

 

 



 

 

272 

 

 

Vav harfinin rakamlı vefkini 6 gün oruç tuttuktan sonra perşembe günü 

veya pazartesi günü temiz bir deriye yazıp sağ pazusunda taşısalar Allahü 

Teâlâ’nın izzeti ile cümle mahlûkata galip gelir, karşısına hangi düşman 

çıkarsa çıksın filhal zelil olur kahru perişan eder, eğer çok unutkan birisi 

bunu üzerinde taşısa bir daha duyduğunu unutmaz, eğer bu vav harfinin 

harfli vefkini kamerin tali-i akrep burcu olduğu vakitte demir bir levhaya 

yazıp bir evin kapısına veya bir bahçenin kapısına assalar o eve ve bahçeye 

akrep ve aslan girmez, vefkler bunlardır. 
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Allahü Teâlâ’nın vav ile başlayan isimleri ki: ya veliyyü, ya vali, ya vehhab, 

ya vedüd, ya vahid, ya vacid, ya vitrü, ya vekil, ya vasiu, ya varisü, kim bu 

isimleri her gün zikretmeye devam etse fakir ise C.hakk kendi katından 

zenginlik ihsan eder, hasta ise şifa verir, zelil ise izzet sahibi olur, Allahü 

Teâlâ’dan her ne haceti varsa reva eder, eğer bu isimlerin vefkini iyi bir 

saatte yazıp taşısalar herkim görse muhabbet ve ülfet hâsıl olur, hem 

zahiren hem batinen çok büyük nimetlere kavuşuyor, düşmanlarına karşı 

c.hakk kâfidir, daha birçok faideler ve esrar vardır, vefk budur. 

 

 

 

 

Tı Harfi: ey aziz kişi Tı harfinden yaratılan azametli meleklerin isimleri 

şudur: مهطهطيل قهطيطيل فهطيطيل نههططيل جهلططيل لخهططيل bu isimler ise 

bizlere Allahü Teâlâ’nın Ya basıt ismi celilini işaret eder, bu isimlerin 

cemisinden çıkarılan bir isim dahi لمقفنجل lemukfencelin ismidir, birinci 

ismin yıldızı Zühal hadimi meymun dur, ikinci ismin yıldızı müşteri hadimi 

şemhureş dir, üçüncü ismin yıldızı Merih hadimi ahmer dir, dördüncü ismin 

yıldızı güneş hadimi müzheb dir, beşinci ismin yıldızı Zühre hadimi züb-a 

dır, altıncı ismin yıldızı Utarit hadimi burkandır, yedinci ismin yıldızı 
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kamer hadimi mürre dir, bütün bu isimlerin toplamı için güzel bir vefk 

vardır, Bu bütün yıldızların şeref saatinde o yıldıza ait olan bir madene 

çizilebilir, hangi yıldızın eşref saatinde çizilirse taşıyan kişiye o yıldızın 

havvası kuvveti ve özellikleri tecelli eder, bu vefkte çok büyük esrar vardır, 

kim bu vefki çizip cuma günü güneş doğarken bu vefke 73 baksa her 

bakmada Allahü Teâlâ’nın Ya cemil ismi şerifini okusa ve herkimin yanına 

varsa filhal mahbup olur, kiminle konuşsa ülfet hasıl olur, herkimin yanına 

varsa hemen hacetini reva eder, vefki şerif budur 
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Ayn harfi: herkim bu ayn harfinin şu şekil üzere cuma günü güneş 

doğarken kamerin de nuru ziyade olduğu halde temiz bir deriye yazıp taşısa 

Öyle büyük esrarlar zuhur eder ki bu azim esrarı ne bir lisan anlatabilir 

nede bir kelimeler kâfi gelir, yine zeyneddin el kâfi hazretleri buyurdu ki: 

her kimde bu şekli çizip her gün bu şekle 70 defa baksa her bakmada bir 

ayetel kürsi okusa O kişi üzerinde birçok esrarı ilahi tecelli eder, hakk Teâlâ 

kalbini nuru iman ile aydınlatır, insanlar içinde şöyle heybet verir ki kimse 

heybetinden yüzüne bakmaya cesaret edemez, tasavvuf yolunda olan 

talebeler bu ameli icra etseler çok büyük mertebelere nail olurlar, mahlûkat 

yanında çok yüksek mertebelere vasıl olurlar, gizli ilimleri kalbine birer 

birer ilham olunur, sayılmayacak kadar hem dünyevi hem de uhrevi 

faideleri vardır, şekil budur. 
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Eğer ayn harfini şu şekil üzere cumartesi günü güneş doğarken ve kamerde 

bir menzilden diğer menzile geçer olduğu halde, bu tılsımı bir taşa veya 

demire veya kerpiç parçasına yazıp hangi mekâna bıraksalar 40 gün sonra o 

mekân yerle bir olur ve asla oraya başka bir şey imar edilemez. Şekil budur. 
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Şeyh Ebu Abdullah Muhammed bin el hasan bin İsmail ki: bu zat evliyanın 

büyüklerindendir, keramet sahibi doğru halli büyük bir insandır. Bu zat 

buyurdu ki: bir gün halvette yalnız başıma oturup murakabeye varmıştım. 

Birden nurdan bir daire başımın üstünde beliriverdi. Hemen hepsini 

zihnimde tuttum buyurdu. Bu dairede çok acib ve garip sırlar vardır, cuma 

günü güneş doğarken bunu bir altın levhaya çizip taşısalar Allahü Teâlâ iki 

cihanda saadet ihsan eder, hem âlemi ulvide hem âlemi süflide heybet verir. 

  

Bu dairenin içindeki isimlerin havvası budur ki: bir kişinin eğer dünyevi 

eğer uhrevi her ne türlü haceti olsa gece yarısı kalkıp 2 rekat Allah rızası 

için namaz kılıp namazdan sonra Allahü Teâlâ’nın şu isimlerini 1673 defa 

huzur ve huşu içinde zikretse namazdan sonra dua etse ismi azam gibi 

hemen tesir eder, fakir ise zengin olur, Eğer Allahü Teâlâ’dan ilmi ledünni 

veya esrarı nuraniyi keşfetmeyi dilese veya âlemi gaybtan her ne türlü şey 

dilese Allahü Teâlâ o kuluna El Alim ismi şerifi ile maksuduna ulaşacağı 

bir kapı açar. Âlemi gaybtan acayip sırlar keşfeder, ehli irfan olur, Kalbine 

ilmi ledünni akar, bu zamanda bu nimet kolay kolay kimseye verilmez, 

 

Bir havvasıda budur ki: bir kimse bu daireye her gün 155 defa baksa ve her 

bakarken Ya alim ismini zikretse Allahü Teâlâ o kulunun kalbine gizli 

ilimleri verir, aklı ve anlayışı ziyade olur, çok acayipler zuhur eder. Bunu 

yazıp taşıyan kişi daima Allahü Teâlâ’nın hıfzında olur. Her türlü 

kötülüklerden emin olur. Eğer yazıp sağ pazusunda taşısalar düşmanlarının 

arasına varsa Hiçbir bir fenalık etmeye güç yetiremez. Herkimin yanına 

varsa her ne türlü hacetini söylese hemen hacetini reva ederler. Halk içinde 

yüksek mertebelere erip sözü geçkin olur. Bunu yazıp taşıyana herkim bir 

kötülük düşünse filhal zillete düçar olur. Eğer bu şekil camdan bir tabağa 

misk kâfur gül suyu ve zağferanla yazılıp sonra içilse her türlü cismani ve 
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nefsani hastalıklara şifa olur. Yazıp taşıyan kişi bedenen ve ruhen çok 

kuvvetli olur, İnsanlar yanında heybetli olur. Daire budur. 

 

    
 

 

Bir kimse Ya alim ismi şerifini her gün sabah namazından sonra hiç 

yerinden kalkmadan konuşmadan 77 defa okusa ömrü hayatında başka bir 

şey okumasa her türlü işinde bu zikir ona kafi gelir. Allahü Teâlâ Malına 

mülküne bereket ihsan eder. Her neye el atsa onda hayırlı sonuç hâsıl olur. 

Dinin de ve dünyasında çok büyük inayeti ilahiye mazhar olur. Bu amel 

tiryakı ekberdir. Kim görse filhal ülfet ve muhabbet hâsıl olur. 

Bazı evliya-i kiramdan naklolunmuştur: herkim halvet bir yere oturup 

Allahü Teâlâ’nın şu isimlerini (يا هللا  ياسميع ياسريع يا باعث يابديع ياعدل يامعز يا فعل   

Ya Allahu, Ya Semiu, Ya Seriu, Ya Baisu, Ya Bediu, Ya Adlü, Ya Muizzü, 

Ya Fa'alu ) yukarda vermiş olduğumuz daireye bakarak 70 bin defa okusa, 

ismi azam tecelli eder. Bir zalime beddua etse filhal el-an geberip gider. 

Hakk Teâlâ’dan her ne türlü hacet dilese filhal duası makbul olur. Ancak 

okumaya cumartesi günü güneş doğarken veya pazar günü güneş doğarken 

veya pazartesi güneş doğduktan 1saat sonra veya salı günü güneş doğarken 

veya çarşamba günü güneş doğduktan 2 saat sonra veya perşembe günü 

güneş doğduktan 2 saat sonra veya cuma günü güneş doğduktan 5 saat 

sonra başlanır.    
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Huccetül İslam imam Muhammed gazali ettusi rahmetullahi aleyh 

hazretleri buyurur ki: herkim cuma namazını kılıp hiç konuşmadan ve 

yerinden kalkmadan bu duayı okumaya devam etse, C.hakk şöyle mal ve 

mülk verir ki o zamanda öyle zenginlik kimsede olmaz. 

Dua budur: 

 

اغننى بحاللك عن حرامك وبطاعتك عن اللهم ياغني ياحميد يامبدئ يامعيد يا رحيم ياودود  

 معصيتك وبفضلك عمن سواك

 

Okunuşu: 

Allahümme ya ganiyyü ya hamidü ya mübdiü ya muidü ya rahimü ya 

vedüdü egnini bi helalike an haramike ve bita-atike an ma'sıyetike ve 

bifadlike ammen sivake.  

  

Bazı evliya-i kiram ise herkim bu duayı her gün 111 defa okusa Allahü 

Teâlâ o kul üzerine hayır kapılarını açar, her türlü halinde Allahü Teâlâ o 

kuluna kâfi gelir, daima o kuluna yardım eder. 

 

Arabi harflerin bir özelliği şudur ki: her harften biri nurani diğeri 

zulmanidir, mesela ayn nurani gayn zulmanidir, sad nurani dad zulmanidir, 

sin nurani şin zulmanidir, kaf nurani fe zulmanidir, nun nurani vav 

zulmanidir, cim nurani hı zulmanidir. Allahü Teâlâ’nın ismi şeriflerinde ve 

ayeti kerimelerde de bu kaide mevcuttur. Kim bu 14 nurani harfi güneşin 

şerefli olduğu bir vakitte altın bir levhaya çizip taşısa ve Allahü Teâlâ’nın 

şu isimlerini (Allah Latif Melik Sadık Kafi Hadi Müyessir alim Rahman 

Tayyib Selam Hayyun Kayyum Nurun) zikretmeye her gün devam etse, o 

kişide çok acayip esrarı ilahi zuhur eder. Âlemi gaybtan birçok gizli şeyleri 

keşfeder, insanlar katında çok heybetli makam ve mevki sahibi olur, bu 

ameli işleyen kişi ariflerden olur, yazılacak budur. 
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Bazı arifler buyurdular ki: bazı surelerin başında bulunan elif lam mim ra 

ha mim ayn sin kaf gibi ayeti kerimeleri cam bir kâseye yazıp cinli bir 

kişiye içirseler iyileşir, bazı ariflerde herkim bu vefki recep ayının ilk 

perşembe günü altın bir levhaya yazıp taşısalar cinli ise şifa bulur, hasta ise 

şifa bulur, korktuğu şeylerden emin olur, herkimin yanına varsa haceti reva 

olur, sinirli bir kişinin yanına varsa hemen gazabı gider, hastalıktan ateşi 

çıkan birinin ağzına koysalar filhal ateşi geri iner, eğer bu hatemi yağmur 

suyuna koyup ondan sonra suyu işseler aklı ve anlayışı çok ziyadeleşir, 

duyduklarını asla unutmaz olur, eğer evlenmek isteyen bir kadın taşısa 

derhal talipleri çıkar, eğer saralı bir kişinin başı üstüne koysalar filhal 

iyileşir, daha çok azim faideleri vardır biz bu kadarla kısalttık, sureti vefk 

budur. 
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ق ن حم  

۴۸۴ 

 طس

۴۴۸ 

 الر كهیعص

۴۸۸ 

 رحمن نافع

۸۸۸ 

 ملیك معافى

۴۴۴ 

 ملك احد

۴۴۴ 

 هللا كفیل  

۴۴۸ 

 رب مالك

۴۸۴ 

 صمد مكرم

۸۴۸ 

 

 

Bazı büyük evliyadan naklolunmuştur: herkim her gece 7 defa bu dua yı 

okusa riyazetli oruç tutsa Allahü Teâlâ o kuluna çok büyük manevi 

dereceler ve ilmi ledünniyi verir ehli keramet olur. Dua budur: 

 

 هللا معى هللا ناظرا الي هللا شاهد علي 

 

Allahü ma-i Allahu nazıran ileyye Allahu şahidün aleyye. Zenuni mısri 

bununla amel etmiş idi. 

 

Allah ismi şerifinin şu vefkini kamerin şerefli olduğu bir vakitte altın bir 

levhaya çizseler Allahü Teâlâ o kişiye her işinde kâfi gelir. Çok büyük mal 

ve mülke nail olur. Bütün kötülüklerden ve şerlerden korunur. Vefk budur 

  

 

 

 

Bir kimse içerisinde 70 tane sad harfi olan şu şekli cuma ezanı vakti beyaz 

bir ipek beze çizip bir hateme koysa ve taşısa allahü Teâlâ’nın izni ilmi 

hikmet kalbine nakşolur. Anlayışı ve aklı ziyade olur. Bu sureti çizip her 

gün 155 defa bu surete baksa her nazar etmede Ya alim dese Allahü teala o 

kuluna gizli ilimleri öğretir. O kulun kalbine çok acib sirlardan haber 

verirler. Birçok hikmeti ilahiyi keşfeder. Şekil budur. 
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Gece veya gündüzleri korkan kişi için 

 

 

Herkim gece veya gündüzleri herhangi bir şeyden korkarsa hemen beyaz 

bir kâğıt alıp zağferan (veya kopya kalemi) ile sure-i ala yı 100 defa yazsın 

sonra esma-i kameri yazıp yanında taşısın. Hiçbir kimse ve Hiçbir cin o 

kişiye zarar veremez. Esma-i kamer budur 

 

 

 

 

 

Define yerini tespit için 

 

Rahman suresini gül suyu ve zağferan ile bir kâğıda pazar günü kamer 

saatinde yaz. Bundan evvel lübanı zeker miatü saile ve kıstal buhurlarını 

yakıp üzerine 300 defa veşşemsi suresini okuyup ondan sonra yazıp define 

olması muhtemel olan yere bırak, kâğıt havalanıp define olan yere iner. 
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İbni arabi rahmetullahi aleyh buyurduki: 

 

Besmele-i şerif 

 

Bir kimse halvet bir yere girip orada 19 gün kalsa her gün 19 bin defa 

besmele-i şerif okusa 19 gün sonra besmele ile tasarruf yetkisine sahip olur. 

Besmele-i şerifin bu vefkide çok kıymetlidir, cuma güneş doğarken yazıp 

taşısa birçok faidelerini görür. Vefk budur 

 

 

 

 

 

Şifa için 

 

Her türlü hastalık için bu vefki bir temiz kâseye yazıp etrafına sure-i haşrın 

son 3 ayetini kamerin iyi bir saatinde yazıp içse ve buna 3 gün devam etse 

şifa bulur. Vefk budur. 
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Ve şu vefkleride 3 gün yazıp suyunu içseler her türlü hastalığa şifa olur. 

Vefler bunlardır. 

 

 

 

 

 

Esma-ül hüsna şerhi 

 

Silsile-i sadatımız (yani altun silsile tabir edilen nakşi silsilesinden) Hace 

Muhammed şah bahaüddin-i nakşibendi hazretlerinin talebesi ve halifesi 

Mevlana Yakup çerhi hazretleri şerhi esma-ül hüsna kitabında buyurdu ki: 
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Bil ki Ey derviş Esma-i ilahilerin türlü türlü davet şekli vardır. Birine küçük 

davet birine de büyük davet derler, birine vasit (orta) birine daveti ekber 

derler, birine dahi daveti uzma (en büyük davet) derler. Bunların 

hepsindede riyazetli oruç tutmak şarttır. Halvete girmek şarttır. Buhur 

yakmak şarttır. (günlere ait olan buhurlar yakılır, kitabımızın yasini şerif 

vefki ile ilgili bölümünde günlerin buhurlarını yazdık) Davet yapmak için 

izin şarttır. (kitabımızın başında izin ile alakalı mevzuyu açıkladık) 

Riyazetin en azı 1 haftadır, vasit (ortanca) riyazet 40 gündür, En büyük 

riyazet ise tam 1 yıldır. Hepsinde de ayrı ayrı havvaslar zuhur eder. 

Riyazete ve halvete nasıl ibtida edileceğini esma-i idrisiye bölümünde 

anlattık.  

 

Eğer halvette riyazet çekip esma-i ilahileri okumak murat edersen halvete 

girip oturduktan sonra 1 fatiha 3 ihlası şerif okuyup peygamber efendimizin 

ve bütün peygamberlerin ve bütün evliya-ullahın ruhlarına hediye et. Sonra 

ameline bunu okuyarak başla  

 

بسم هللا الرحمن الرحيم بسم هللا وباهلل والحمد هلل اللهم صل على محمد وال محمد وصل على جميع 

                  االنبياء والمرسلين هو هللا الذى ال اله اال هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 

القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان هللا هو هللا الذي ال إله إال هو الملك 

  عما يشركون

هو هللا الخالق البارئ المصور له األسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات واألرض وهو العزيز  

 الحكيم

ا اللهم افتح علي ابواب الدخول فى شواكل االسماء بهياكل الدعاء مقرونا بضمائر االيماء متوجه

بشعائر السماء بحق ذاتك وصفاتك يا قدوس يا قدوس يا كافى المتوكلين ارفع الحجاب من عينى 

واوصلنى الى الروحانيين وسخرهم لى بقدرتك يا اقدر القادرين انك على كل شيئ قدير وباالجابة 

 جدير

 

 Okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim bismillah vebillah velhamdülillah allahümme 

salli ala muhammedin ve ali muhammedin ve salli ala cemi-il enbiya-i vel 

murseliyn hüvallahüllezi la ilahe illa hü alimül gaybi veşşehadeti 

hüverrahmanurrahim hüvallahüllezi la ilahe illa hü el melikül 

kuddüsüsselamül mü’minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir 

sübhanallahi amma yüşrikün hüvallahül halikul bari-ül musavviru lehül 

esma-ül hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel ard vehüvel azizül hakim. 
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Allahümmeftah aleyye ebvabedduhuli fi şevakilil esma-i biheyakiliddua-i 

makrunen bizama-iril iyma-i müteveccihen bi-şa-airissema-i bihakki zatike 

ve sıfatike ya kuddüs ya kuddüs ya kafiyel mütevekkiliyn irfa-il hicabe min 

ayni ve üvassilni ilerruhaniyyine ve sahhirhüm li bi kudretike ya akderül 

kadiriyn inneke ala külli şey-in kadir ve bil icabeti cedir. 

 

 

 

 Errafi-u ismi şerifi الرافع

 

Bir kimse bu ismi şerifi her gün tek celsede hiç konuşmadan adedi mücmeli 

kadar yani 351 defa okumaya devam etse azim menfaatler zuhur eder, fakir 

ise zengin olur, zelil ise izzet bulur, hakir ise halk gözünde ali derecelere 

kavuşur. 

 

 

 El aziz ismi şerifi العزيز

 

Bir kimse 40 gün boyunca her namaz ardından hiç konuşmadan bu ismi 

şerifi 41 defa okusa 41 gün sonra dünyada ve ahirette aziz ve mükerrem 

olur, Allahü Teâlâ’dan başkasına muhtaç olmaz. 

 

 

 

 

 El aliyyü ismi şerifi العلي
 

 

Bir kimse bu ismi şerifi her gün aynı yerde aynı vakitte tek celsede hiç 

konuşmadan 110 defa okumaya devam etse eğer fakir ise zengin olur, eğer 

zengin ise malında ziyade bereket hâsıl olur, hasta ise şifa bulur. 

 

 

 Eşşehid ismi şerifi الشهید
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Herkim bu ismi şerifi haramlardan ve mekruhlardan kaçarak her gün sabah 

namazından sonra 1 defa Ya Şehid dese Fermanı ilahi ile bütün mahlûkat 

kendisine musahhar olur. 

 

Eğer bu ismi şerifi şu şekil üzere pazar günü güneş doğarken bir beyaz 

kâğıda misk ve zağferanla  ش ه ى د  yazıp sonra üzerine 319 defa diye okusa 

ve her gün her sabah namazından sonra 319 defa okumaya devam etse çok 

azim menfaatler hâsıl olur, ezcümle halk içinde aziz ve mükerrem olur, 

fakirlikten ve zilletten emin olur, halk içinde sözü geçkin olur. 

 

Her türlü hacet için her gün sabah namazından sonra 412 defa okunsa kısa 

zamanda haceti reva olur. 

 

 

 El hasib ismi şerifi الحسیب

 

Bir kimsenin bir müşkili olsa pazar günü başlayıp bir hafta boyunca sabah 

ve akşam namazlarından sonra bu ismi şerifi 7 defa eğer çok mühim bir iş 

ise 80 defa eğer çok zor durumda ise 143 defa bu şekil üzere '  حسبي هللا

    .Hasbiyallahül hasib ' okusa müşkili hallolur  الحسيب

 

 

 El hakim ismi şerifi الحكیم

 

Bir kimsenin C.hakk tan bir haceti olsa bu ismi şerifi her gün 78 defa okusa 

eğer mühim bir haceti var ise 211 defa okusa hacetleri reva olur. 

 

 

 

 El vekil ismi şerifi الوكیل

 

Musibetlerden emin olmak için, korkulardan emin olmak için, mühim 

işlerin hallolması için, her gün 76 defa veya 196 defa okumaya devam 

etseler maksat hâsıl olur. 
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 El vehhab ismi şerifi الوهاب

 

Her türlü hacet için dünyada ve ahirette sıkıntı yüzü görmemek için bu ismi 

şerifi her gün 100 defa mühim işlerin hallolması için 133 defa okunur. 

 

 

 El müheymin ismi şerifi المهیمن

 

Düşman şerrinden her türlü cin insan ve şeytan şerrinden emin olmak için 

hakkında kötü konuşanların dillerini bağlamak için bir yüzüğe kamerin 

şerefli bir vaktinde 5 tane ه (he) harfi yazıp hemen yüzüğe müheymin ismi 

şerifini 171 defa okusalar Hakk Teâlâ o kulunu bütün şerlerden muhafaza 

eder. 

 

 

 El kahhar ismi şerifi القهار

 

Bir kimse düşman şerrinden emin olmak istese bu ismi şerifi her gün her 

namaz ardından 306 defa okumalıdır, eğer kuvvetli düşmanından öç almak 

istese her gün her namaz ardından 499 defa okumalıdır, eğer bu ismi şerifi 

ya kahhar diye evveline ya getirerek okusalar düşmanlar dost olur, eğer el 

kahhar diye okusalar düşmanlar kahru perişan olur. 

 

 

 

 El müzillü ismi şerifi المذل

 

Bir kimse düşman şerrine maruz kalsa bu ismi şerifi halvet bir yerde 75 

defa okuyup sonra secdeye varıp 3 defa bu duayı ' اللهم نجنى من فالن بن فالن  

Allahümme neccini min fülan bin fülan, okusa düşmanından kurtulur, yine 

düşman şerrinden kurtulmak için 770 defa okunur, en tesirli okuma adedi 

ise 792 dir. 

 

 

 El mühlikü ismi şerifi المهلك
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Düşmanı helak edip evini başına yıkmak için her gün her namaz ardından 

bu ismi şerifi 268 defa okuyup başını secdeye koyup bunu 3 defa oku '  اللهم

 Allahümme ehlik fülan bin fülan, çok geçmeden o zalim  اهلك فالن بن فالن

kişinin evi başına yıkılır helak olur, amma hak etmeyene yapsalar o zaman 

yapan kişinin ailesi perişan olur. 

 

 

 Errakib ismi şerifi الرقیب

 

Evinden çıkarken 7 defa okusalar o gün o ev ve ev halkı her türlü şerlerden 

belalardan emin olur. 

 

 

 El kerim ismi şerifi الكريم

 

Her gün yatmadan evvel 270 defa okusalar insanlar katında aziz ve 

mükerrem olurlar, sözü geçkin ve saygın bir kimse olurlar. 

 

 

 Errahim ismi şerifi الرحیم

 

Her gün 100 defa okumaya devam etseler herkim görse saygı ve saygı 

duyar, insanlar arasında sevilen sözü geçen bir kimse olur. 

 

 

 Esselam ismi şerifi السالم

 

Herkim bu ismi şerifi her gün 162 defa okumaya devam etse bütün 

afetlerden belalardan emin olur, eğer her gün 574 defa okusalar herkim 

görse muhabbet eder ülfet hâsıl olur, halk arasında saygın ve sevilen bir 

kimse olur, belalardan kazalardan emin olurlar, hasta ise şifa bulur, değilse 

hastalıklardan emin olur. 

 

 

 Ellatif ismi şerifi اللطیف
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Bu ismi şerifi her gün 173 defa okumaya devam etseler her türlü hastalığa 

şifadır, eğer yeni bir çini tabağa veya cam tabağa misk zağferan ve kilap ile 

(evvela bunları birbirine katıp üzerine 173 defa ellatif okumak lazımdır)  

173 defa yazıp gül suyu ile bozup hastalıklı olan yere sürseler şifa bulur 

veya zemzem suyu ile bozup hastaya içirseler iç hastalıklarına ve birçok 

hastalığa şifa olur. 

 

 

 

 

 

 El vedüd ismi şerifi الودود

 

Birbirlerine helal olan iki kimse arasında (dini nikâhla karı koca olan 

kimseler için) azim muhabbet ve ülfet hâsıl olması için bu ismi şerifi tatlı 

bir şey üzerine 1000 defa okusalar her 100 de 1 defa yenilecek olan 

nesneye nefes etseler sonra matluba yedirseler maksat hâsıl olur. 

 

 

 El basıt ismi şerifi الباسط

 

Bir kimse pazar günü iptida edip 4 gün boyunca riyazetli oruç tutarak bu 

ismi şerifi 4 gün boyunca her gün adet gözetmeksizin 4 saat boyunca bu 

ismi şerifi okusa ve 4 saat boyunca devamlı buhur yaksa çok acayipler 

zuhur eder, rızkı bereketli ve bol olur, hasta ise şifa bulur, zelil ise aziz olur, 

fakir ise zengin olur. 

 

Eğer bu ismi şerifi 72 gün boyunca her gün 72 defa okusalar nefsi 

kendisine itaat eder, ibadet ve taatlerinde gevşek olmaz halisane olur, 

vehimlerden vesveselerden emin olur kurtulur. 

 

 

 Errazzak ismi şerifi الرزاق
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Herkim sabah namazını kılıp evinin 4 köşesine her köşesine gidip kıbleye 

dönerek 10 defa Ya razzak okusa o evde bereket hâsıl olur, o ev halkının 

rızkı artar. 

 

 

 El ganiyyü ismi şerifi الغني

 

Herkim mescide girip hiç konuşmadan tek celsede bu ismi şerifi 1071 defa 

okusa sonra namazını kılıp evine dönse elbette ve elbette rızkı bereketli ve 

bol olur, günbegün rızkı artar. 

 

 

 

   El mugni ismi şerifi المغنى
 

Herkim bu ismi şerifi her gün 1100 defa okumaya devam etse veya 1267 

defa okumaya devam etse elbette ve elbette C.hakk o kulunun bütün 

işlerine kâfi gelir, rızkı bol ve bereketli olur. 

 

 

 El mecid ismi şerifi المجید

 

Hasta olan kişi bu ismi şerifi her namaz ardından 99 defa okumaya devam 

etse biiznillah şifa bulur. 

 

 

 El halim ismi şerifi الحلیم

 

Herkim bu ismi şerifi her gün 170 defa okumaya devam etse kötü 

huylardan kurtulup hayırlı huylara erişir, ahlakı güzel olur. 

 

 

 

 

 

 Errahman ismi şerifi الرحمن
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Herkim bu ismi şerifi her gün her namaz ardından 100 defa okumaya 

devam etse kalbinden gaflet gider, unutkanlıktan eser kalmaz, katı kalplilik 

zail olur, en iyi okuma adedi ise 298 dir. 

 

 

 El baisü ismi şerifi الباعث

 

Herkim bu ismi şerifi her gün 100 defa veya 573 defa veya en büyük adedi 

kadar yani 745 defa okumaya devam etse batını tekâmül hâsıl olur, yani 

kalbi her türlü pislikten ve kötülükten arınır, yerine güzel huylar ve güzel 

ahlak hâkim olur. 

 

 

 El gafur ismi şerifi الغفور

 

Herkim bu ismi şerifi her gün 286 defa veya 1355 defa okumaya devam 

etse kalbine oluk oluk nuru ilahi akar, ehli batın olur, kalbinden bütün 

zulmetler sökülüp atılır, yerine nuru ilahi dolar. 

 

 

 El fettah ismi şerifi الفتاح

 

Herkim her farz namazdan sonra başını secdeye koyup 71 defa ya Fettah 

dese kalbinden bütün zulmetler silinir, yerine güzel ahlak nakşedilir, ehli 

batın olur, eğer bu ismi şerifi her gün 489 defa okumaya devam etseler çok 

büyük manevi nimetlere kavuşurlar. 

 

 

 El kuddus ismi şerifi القدوس

 

Herkim bu ismi şerifi her gün 170 defa okumaya devam etse veya 349 defa 

okumaya devam etse kalbi bütün kirlerden arınır yerine nuru ilahi dolar, 

kötü ahlaklardan kurtulup güzel ahlaklara kavuşur, batın ve yakin ehli 

olurlar. 

 El melik ismi şerifi الملك
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Herkim bu ismi şerifi her gün 262 defa okumaya devam etse kalbi yumşar, 

fakir ise zengin olur, hakir ise aziz ve izzet sahibi olur, eğer her farz 

namazından sonra bu ismi şerifi 262 defa okusalar çok büyük maneviyat 

zuhur eder, üzerine nuru ilahi yağar. 

 

 

 El hakku ismi şerifi الحق

 

Herkim bu ismi şerifi her farz namazdan sonra 170 defa okumaya devam 

etse veya 190 defa okumaya devam etse hakk Teâlâ hazretleri o kuluna 

k.kerim ilmini bahşeder (yani k.kerimi hakkı ile anlamayı nasip eder) 

hafızası çok kuvvetli olur, anlayışı çok ziyade olur. 

 

 

 Esseri-u ismi şerifi السريع

 

Her türlü hacet için bu ismi şerifi pazar günü başlayıp 1 hafta boyunca her 

gün tek celsede aynı yerde 644 defa okuyup ardından 1 defa bu duayı 

okusalar 1 haftaya kalmaz duası makbul olur, dua budur '  انى اسئلك باسمك اللهم

السريع المجيب القريب الذى جرت به فواتح رحمتك وخواتم ارادتك وسرعة اجابتك يا سريع لمن 

قصده ياقريب لمن ساله يا مجيب لمن دعاه اسرع بى بقضاء حاجتى وبلوغ امرى ياسميع يامجيب 

 Allahümme inni es-elüke bi-ismike esseri-u el mücibü el  ياسريع ياقريب امين

karibü ellezi cerat bihi fevatihu rahmetike vehavatimü iradetike vesür-ati 

icabetike ya seri-u limen kasduhu ya karibü limen se'lehü ya mücibü limen 

de-ahü esri' bi bikaza-i haceti vebulugu emri ya semi-u ya mücibü ya seri-u 

ya karib amin. 

 

 

 

 

 El mübin ismi şerifi المبین

 

Bir kimse halvete girip bu ismi şerifi her namaz ardından 1000 defa 

okusalar sonra efendimize 1001 defa salavatı şerif okusalar ve riyazetli 
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oruç tutsalar 7 gün sonra kalp gözü açılır, ervahı kudsi ile dost olurlar, 

âlemi gaybtan çok sırlar keşfederler. 

 

 

 El alim ismi şerifi العلیم

 

Gizli ilimleri ve sana-atı ilahiyi ve acayip işleri öğrenmek isteyenler bu 

ismi şerifi her farz namaz ardından 150 defa veya büyük adedi olan 302 

defa okumaya devam etseler maksat hâsıl olur. 

 

Vasıt adedi 3164 dür. Hergün okumaya devam etseler çok azim fâideleri 

vardır. 

 

Bu ismi şerifin büyük adedi 37968 dir. Halvette riyâzetli oruç tutarak her 

gün bu aded kadar okusalar büyük havvaslar zuhur eder. Eğer riyâzetli oruç 

tutup amma halvete girmeseler ve bu aded kadar okumaya devam etseler, 

ve hergünde gusül etseler bu sefer melekler rüyalarında zuhur edip her türlü 

ilimden ve olaylardan haber verirler. 

 

Halvete girip riyâzetli oruç tutarak Her gün gusül edip gecede ve gündüzde 

5312 defa veya 6328 defa okumaya devam etseler bir zaman sonra ilahi 

ilimler kalbine bir bir nakşolur. 

 

Bu ismi şerifin en büyük adedi 146560 dır. Yani meleğini ve meleğinin 

a’vanını istinzal etmek için lazım olan adet budur.  

 

 

 El habir ismi şerifi الخبیر

 

Bir kimse bu ismi şerifi her gün her namaz ardından 815 defa okumaya 

devam etse bir vakit sonra bu ismi şerifin hadimleri o kişinin rüyasında o 

kişi ile konuşur, her şeyden haber verirler. 

 

 

 Ennur ismi şerifi النور
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Bir kimse bu ismi şerifi her gün 320 defa okumaya devam etse azim nuru 

ilahi zuhur eder, çok büyük manevi inkişaf hâsıl olur 

 

 

 Ya Allah ismi şerifi  يا هللا

 

Bu ismi şerifin müvekkeli olan meleğin ismi hilaldir. Eğer bu melek ile 

dost olmayı istersen ve her türlü hacetini reva ettirmek dilersen: rebiül 

evvel ayının ilk günü veya muharrem ayının ilk günü veya cemaziyel evvel 

ayının ilk günü veya ramazan ayının ilk günü veya zilkade veya recep 

ayının ilk günü riyazetle oruç tutup her namazın ardından 4356 defa bu 

mübarek ismi şerifi oku okumaya başlamadan evvelde şu vefki şerifi çizip 

yanında taşı, Okuma işi bitince de 500 defa ya Fettah ve 351 defa ya seri-u 

ismi şerifini oku. Çok zaman geçmeden ilahi tecelliler meydana gelir. 

Ondan sonrada bu ismin müvekkeli olan melek ayanen sana görünür. 

Vefk budur 

 

 

 

Bir kimse halvet bir yere girip orada riyazetle oruç tutup çok az yemek 

yiyip çok az su içip hiç dünya kelamı konuşmasa ve her namaz ardından 

hiç yerinden kalkmadan 66 defa Ya Allah dese, her gün aynı vakitte (yani 

namaz vakti girince hemen namazını kılıp ardından hemen okumaya 

başlasa) ve hep aynı yerde namaz kılsa ve bir oturmada hiç yerinden 

kalkmadan okusa geceleri nafile namaz kılıp gündüzleri de bu şekil üzere 

oruçlu olsa 1 hafta bu şekil üzere okumaya devam etse Allahü Zülcelal ve 

tekaddes hazretleri o kişiye yeryüzünün hazinelerini yer altında bulunan 
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defineleri ayanen gösterir. 7 kat yerin içinde her ne türlü mahlûkat varsa ve 

her ne türlü gizli şeyler varsa hepsini ayanen gösterir. 

Eğer bu minval üzere 1 hafta daha devam etseler yani 2 hafta okumaya ve 

oruca devam etseler 2 ci hafta Allahü Teâlâ o kuluna gökyüzünün 

gizliliklerini ve 7 kat semada olan melekleri ve oralarda yaratılan mahlûkatı 

ayanen gösterir. 

Eğer bir kimse bu minval üzere 3 hafta devam etseler Allahü teala 3 hafta 

sonra o kuluna Âlemi melekûtun sırlarını ve o Âlemdeki cümle 

acayiplikleri ayanen gösterir. Bir bölük melek ayanen gelip dost olurlar, 

Âlemi ulvi ve âlemi süflide 7 kat yerlerde ve 7 kat göklerde olan biten her 

türlü şeylerden haber verirler. Eşyalardaki esrarı ilahiden haber verip ilmi 

esrarı öğretirler. 

7 kat göklerin mahlûklarını gösterirler amma oralara götürmezler yani 

sadece gösterirler. 

Eğer bir kimse bu minval üzere 40 gün devam etse Allahü teala hazretleri o 

kuluna bütün mahlûkata ve eşyaya tasarruf etme yetkisi verir. Ehli keramet 

olup o kişinin elinden çok büyük kerametler zuhur eder. Âlemi gaybten 

yiyecek içecek altın ve türlü türlü nesneler getirir. Amma şartı budur ki 

daima abdestli olacaklar. Abdestsiz yere basmayacaklar. Geceleri nafile ve 

kaza namazları kılacaklar, gündüzleri de riyazetle oruç tutacaklar. Okurken 

kalben okuyacaklar. Azizim dil yalan söyler, amma kalp asla yalan 

söylemez. Kul Ya Allah deyince Rabbi hemen 'lebbeyk Ey kulum' buyur ey 

kulum, senin Allah’ın benim seni duydum hacetin nedir ey kulum der. 

Amma kalben Ya Allah diyene söyler.   

 

Herkim günde 1000 defa okumaya devam etse yakin ehli olur. 

 

Bu ismi şerifin melekût âlemindeki müvekkeli İsrafil aleyhisselamdır, 

yeryüzündeki müvekkeli ise gaydeyuş isimli melektir. 

 

Bu ismi şerifin murabba-ı budur, kamerin Ya da güneşin şerefli bir saatinde 

çizip üzerine 66 defa Allah ismi şerifini okuyup güzel kokulu buhurla 

buhurla, daima tazim ve hürmetle taşısan ve her gün her namaz ardından 66 

defa Allah desen çok büyük faidelere erişirsin. Murabba-ı şerif budur 

 



 

 

297 

 

 

Allah ismi şerifinin teksiri budur, yazıp suyunu içirseler balgama ve birçok 

hastalığa şifadır. 

 

 

 

Gusül edip halvet bir yere girip bu ismi şerifi يا هللا يا هو  Ya Allahu ya hu tek 

celsede 12 bin defa okusan sonra efendimize 1001 defa salavatı şerife 

okusan hemen ol vakit ol günde bütün insü cinler bütün vahşi hayvanlar 

sana musahhar olur, eğer halvete girip her gün gusül edip riyazetli oruç 

tutup 7 gün gecede ve gündüzde bu ismi şerifi يا هللا يا هو  Ya Allahu ya hu 

her zaman tek celsede 12 bin defa okusan bu ismi şerifin melekleri ile 

dostluk hâsıl olur, çok büyük kerametler zuhur eder, eğer bu minval üzere 

41 gün devam etsen büyük tayyi mekân edersin, nefesin kibriti ahmer olur, 

âlemi melekût ve âlemi ceberut kapıları açılır, ehli keramet olursun, 

sayılmayacak kadar havvaslar zuhur eder. 

 

Allah ismi şerifi ile hu ismi şerifi ikisi beraber olarak k.kerimde 5 ayeti 

kerimede geçer, herkim bu ayeti kerimelerin hepsini her gün her namaz 

ardından veya her gün yatsı namazından sonra 11 defa okusa dünyasında ve 

ahiretinde hiç sıkıntı çekmez, Allahü Teâlâ bütün vesileleri ona kolay kılar, 

rızkına bereket kalbine iman nuru verir. Ayeti kerimeler bunlardır 

 

1. sure-i bakara 256 
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هللا ال إله إال هو الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما في السماوات وما في األرض من ذا الذي 

ع عنده إال بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاء وسع يشف

    كرسيه السماوات واألرض وال يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم

 

Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum la te'huzühü sinetün vela nevm 

lehü ma fissemavati vema fil-ard men zellezi yeşfeu indehü illa biiznih 

ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehüm vela yuhitune bişey-in min 

ilmihi illa bima şa-e vesi-a kürsiyyühüssemavati vel-ard vela ye-üdühü 

hifzuhüma vehüvel aliyyül azim. 

 

2. Ali imran 2 

 

 هللا ال إله إال هو الحي القيوم

 

Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum 

 

3. nisa 87 

 هللا ال إله إال هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة ال ريب فيه ومن أصدق من هللا حديثا

 

Allahü la ilahe illa hü leyecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fiyhi 

vemen esdeka minallahi hadise 

 

4. taha 8 

 

إال هو له األسماء الحسنىهللا ال إله   

 

Allahü la ilahe illa hü lehül esma-ül hüsna 

 

5. Tegabün 13 

 

 هللا ال إله إال هو وعلى هللا فليتوكل المؤمنون

 

Allahü la ilahe illa hü vealallahü felyetevekkelil mü'minun 
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Levhi mahfuz dairesini güneşin şerefli vaktinde bir geyik derisine misk 

zağferan ve gül suyu ile yazıp daima yanında taşısan semavi ve arzi yani 

yerden veya gökten gelen her türlü belalardan afetlerden emin olursun, eğer 

bir akik taşından yüzük yapıp bu hatemi yüzüğe nakşetsen asla sihir tesir 

etmez eğer sihir varsa hepsi batıl olur, bahtı açılır, daima ferah ve huzurlu 

olursun, eğer bir altın levhaya güneşin eşref saatinde nakşedip taşısan 

devlet ricali katında sultanlar ve beyler katında aziz ve mükerrem olursun, 

herkes tarafından saygı görürsün, levhi mahfuz dairesi budur 

 

 

 

 

 

 

 

C.hakkın zatının isimleri 

 

C.hakkın zatının isimleri bunlardır '  هو هللا الذى ال اله اال هو الحي العالم القدير المريد

 Hüvallahüllezi la ilahe illa hü el hayyul alimül kadirül  السميع البصير المتكلم

mürid essemi-ul basirül mütekellim, bu ismi şeriflerin havvası hakkında 

imamı sekkaki hazretleri derki: bu isimleri kendisine vird edinip her gün 

okuyanlara C.hakk dünyada ve ahirette hiç sıkıntı yüzü göstermez, günbe 

gün rızkı malı ve mülkü artar, hem zahiri hem de batını büyük nimetlere 

vasıl olurlar, eğer halvette riyazetli oruç tutarak bu isimleri gecede ve 

gündüzde tek celsede 1736 defa okusan evvelinde ve sonunda efendimize 

1001 defa salavatı şerife okusan 7 gün sonra kalp gözün açılır, âlemi 

melekût ve âlemi ceberutta olanlardan ve oralardaki sırlardan haberdar 

olursun, eğer bu minval üzere 41 gün devam etsen yani halvette bu ismi 

şerifi gecede ve gündüzde 1736 defa okumaya devam etsen 41 gün tamam 
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olunca bu isimlerin melekleri ile dost olursun, büyük tayyi mekân 

havvasına malik olursun, daha sayılmayacak kadar havvaslar zuhur eder. 

 

 

C.hakkın sıfatını isimleri 

 

C.hakkın sıfatının isimleri bunlardır '  العليم العالم الغيوب القادر المقتدر الحكيم الخبير

الواحد االحد الفرد الصمد الوتر االول االخر الظاهر الباطن المالك الملك القدوس السالم الحق 

قيوم رب المولى المجيد النور الرفيع الجميل الغني الدائم المهيمن المحيط الشهيد الرقيب الحكم ال

العدل الرشيد العلي العظيم المتكبر المتعال الجليل ذو الجالل واالكرام العزيز الجبار القوي ذو القوة 

 El alimül allamul guyub el kadirul muktedir el  المتين الشديد القاهر القهار الوارث

hakimül habir el vahidül ehad el ferdüs samed el vitrü el evvelü el ahirü 

ezzahiru el batınü el malikü el melikü el kuddusüs selamü el hakkul 

kayyum rabbün el mevla el mecid ennur errefi-u el cemilü el ganiyyü 

eddaimü el müheyminü el muhit eşşehid errakib el hakemü el adlü erreşid 

el aliyyü el azimü el mütekebbirü el müteali el celil zül celali vel ikram el 

azizü el cebbarü el kaviyyü zül kuvvetil metin eşşedid el kahir el kahhar el 

varisü, bu isimlerin havvası hakkında imam Muhammed sıraceddin bin 

Yakup sekkaki hazretleri buyurdu ki: bir kimse halvette riyazetli oruç 

tutarak her gün gusül edip her gün bu isimleri 20789 defa okusalar 

ardından efendimize 1001 defa salavatı şerife okusalar bu amele bu şekil 

devam etse C.hakk o kulunu evliya esfiya ve Sıddık kullarının ahlakları ile 

ahlaklandırır, 7 gün tamam olunca âlemi gaybın kapıları açılır, ervahı 

kudsiyi ayanen görür, tayyi mekân ve ihfa gibi gizli ilimleri öğretirler, 

gaipten altın ve değerli taşları getirirler, dünyada sıkıntı yüzü görmezler, 

eğer 41 gün okumaya devam etseler 41.ci gün bütün mahlûkat musahhar 

olur, meleklerle dostluk hâsıl olur, büyük tayyi mekân ederler, nefesi kibriti 

ahmer olur, sayılmayacak kadar çok büyük havvaslar zuhur eder. 

 

 

C.hakkın Ef-alinin isimleri 

 

C.hakkın ahlakının isimleri budur '  الرحمن الرحيم اللطيف الحكيم الرؤف الواسع الودود

الصادق المؤمن الشاكر الحميد العفو الغافر التواب القريب المجيب المغيب الناصر السريع الوالى 

 Errahmanu errahimü ellatifü el  الحافظ الحفيظ الواحد ذو الجالل واالكرام الوهاب

hakimü erraufu el vasiu el vedüd essadiku el mü'minü eşşakirü el hamidü el 
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afüvvü el gafiru ettevvabu el karibü el mücibü el mugiybü ennasıru esseriu 

el vali el hafizu el hafiyzu el vahidü zül celali vel ikram el vehhabu, 

Sekkaki hazretleri bu isimlerini havvası hakkında buyurdu ki: eğer halvette 

20 gün riyazetli oruç tutup her gün gecede ve gündüzde bu isimleri 9976 

defa okumaya devam etseler ervah cinler insanlar hayvanat ve bütün 

mahlûkat o kimseye musahhar olur, meleklerle dostluk hâsıl olur, âlemi 

melekût ve âlemi ceberutun kapıları açılır, çok acayip havvaslar zuhur eder. 

 

Eğer bir mekânda tek celsede zahiri ve batıni temizlikten sonra bu isimleri 

5287 defa okusalar hakk Teâlâ o meclise nur yağdırır, melekler ve ervah 

hazır olur, bütün hacetler reva olur.    

 

Bu isimlerin küçük adedi 703 dür. 

 

 

C.hakkın ef-alinin isimleri 

 

C.hakkın ef-alinin isimleri bunlardır '  الفعال البديع المبدع الخالق البارئ المصور

الفاطر المعيد القاهر المعطى المانع الضار النافع الشافى المعافى المعز المذل المؤخر المقدم الهادى 

الكافى المقسط المنتقم المنعم المبين المنان الوكيل   El fe'alu el bedi-u el mübdiu el 

hallaku el bariu el musavviru el fatiru el müidü el kahiru el mu'ti el maniu 

eddarru ennafiu eşşafi el muafi el muizzü el müzillü el muahhiru el 

mukaddimu el hadi el mübin el mennan el vekil el kâfi el muksitu el 

müntekimü el mün-imü, bu isimlerin havvası: 7 gün halvette riyazetli oruç 

tutup gecede ve gündüzde 8989 defa bu isimleri okusalar çok acaibler 

zuhur eder, her türlü maksadı hâsıl olur, ervahı kudsi ile dostluk hâsıl olur, 

amma evvelinde ve sonunda 1001 defa salavatı şerife okumak lazımdır. 

 

 

 Ya Kuddus ismi şerifi ياقدوس

 

Bir kimse 7 gün boyunca halvette çetin bir riyazetli oruç tutup her namaz 

ardınca 4250 defa bu ismi şerifi okusa her okuma esnasında güzel kokulu 

buhur yaksa 1 hafta sonra gayb âleminden çok acayip nesneler zuhur eder. 

Önüne âlemi gaybtan yiyecek ve içecek getirirler. Amma şartı budur ki hep 

aynı vakitte aynı yerde ve bir celsede okuyacak. Çetin riyazet çekecek. Ve 
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asla dünya kelamı konuşmayacak. Okumaya başlamadan evvel ve okuma 

bittikten sonra 100 defa salavatı şerife okuyacak. 

 

 

 

 Ya aziz ismi şerifi ياعزيز

 

Her gün sabah namazından sonra 94 defa okumaya devam eden kişi 

dünyada sıkıntı yüzü görmez. Allahü teala o kulunu insanlar arasında 

heybetli kılar, her türlü işinde C.hakk o kuluna kâfi gelir. 

 

 

 

 Ya Bari-u ismi şerifi يابارئ

 

Herkim bu ismi şerifi her gece iyi bir saatte 214 defa okumaya devam etse 

ehli keramet olur. Bir hasta kişinin elini tutsa hemen hasta şifa bulur. 

Sonradan kör olan bir kişinin yüzünü mesh etse görmeye başlar. Daha çok 

büyük kerametlere kavuşur. 

 

 

 

 Ya Samed ismi şerifi ياصمد

  

Bir hafta halvet bir yerde her namaz ardından bu ismi şerifi 3350 defa 

okumaya devam etseler kalp gözü açılır. Ervah ile dost olurlar. Amma çetin 

riyazet çekecek, hiç dünya kelamı konuşmayacak ve hep aynı vakitte (yani 

namaz vakti girer girmez namazını kılıp ondan sonra okuyacak. Bir celsede 

okuyacak. 

 

 

 Ya Muktedir ismi şerifi يامقتدر

 

Bir kimse bu ismi şerifi 1 ay boyunca halvet bir yerde riyazet çekip her 

namaz ardından 3720 defa okusa 1 ay sonra dünya eline geçer. Hem âlemi 

ulvide hem âlemi süflide sözü geçer. Allahü Teâlâ şöyle heybeti verir ki: 
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herkimin yanına varsa korkusunda yüzüne bakmaya cesareti olmaz. Hiçbir 

mahlûkat asla ve kat-a zarar veremez. 

 

 

 

 Ya Aliyyü ismi şerifi ياعلي

 

Bu ismi şerifi her namaz ardından 550 defa zikretmeye devam eden 

kullarına Allahü Teâlâ mahlûkat arasında çok büyük makam ve mevki verir. 

Allahü Teâlâ’nın has kullarından olur. 

 

 

 Ya Kebir ismi şerifi يا كبیر

 

Bir kimse 7 gün halvet bir yere girip o halvet yerde çetin riyazet çekip bu 

ismi şerifi her namaz ardından 1160 defa okumaya devam etse hem âlemi 

ulvide hem âlemi süflide bütün ervahı cinleri ve şeytanları kahreder. Bu 

kişide kün feyekün sırrı tecelli eder. Allahü Teâlâ o kuluna her şey üzerinde 

tasarruf etme yetkisi verir. Amma şartı budur ki: hali düzgün bir kişi olacak 

büyük günah işlememiş temiz bir Müslüman olacak. Halvette iken hiç 

konuşmayacak namaz vakti girince hemen namazını kılıp ardından hemen 

zikrini çekecek. Bir celsede okuyacak. Çok az yemek yiyip çok az su 

içecek ve az uyuyacak boş kalınca hemen çokça salavatı şerif okuyacak. Bu 

kişide çok esrarı ilahiler zuhur eder. Amma hiç kimseye söylemeyecek ve 

hiç dünya kelamı konuşmayacak. 

 

 

 

 Ya Şehid ismi şerifi ياشهید

 

Bu ismi şerif 7 ler denilen zatların zikridir. Herkim bu ismi şerifi her namaz 

ardından 100 defa okumayı vird edinse bir müddet sonra âlemi süfli ve 

âlemi ulviden çok şeylere şahid olur. Birçok sırrı ilahiye mazhar olur. 
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 Ya mübdi-ü ismi şerifi يامبدئ

 

Bu ismi celili her namaz ardından 1001 defa zikretmek iksiri azamdır. Çok 

acayip sırlar zuhur eder. 

 

 

 

 Ya Mugni ismi şerifi يامغنى

 

Herkim bu ismi şerifi kendine vird edinse her gün 10 bin defa okumaya 

devam etse çok geçmeden Hakk Teâlâ o kulunu cümle mahlûkattan zengin 

kılar çok büyük maddi ve manevi fütuhatı ilahi meydana gelir. Amma her 

zaman abdestli olup her zaman aynı vakitte okuyacak. Hiç yalan 

söylemeyecek. Namazını kazaya bırakmayacak. Büyük günah sahibi 

olmayacak. 

 

 

 

 Ya Kahhar ismi şerifi ياقهار

 

Bu ismi şerife hizmet eden ruhaninin ismi mekseyail dir. Çok şedid bir 

ruhanidir. Emrinde milyonlarca cin ve şedid ifrit vardır. Hazreti 

Süleyman’a tabi olmuş ve onun emri ile birçok ülkeyi yerle bir edip çok 

zalimi kahretmiş idi. 

Eğer bu ruhaniyi zapt etmek istersen: halvet bir yere girip her gün 1500 

defa Ya kahhar ismi şerifini oku sonrada 1 defa kasemi oku sonrasında da 

vefki bir kâğıda çizip üzerinde taşı. Ola ki bu ruhaninin şedid cinleri sana 

zarar vermek isterlerse onlardan korunmuş olursun. Bu arada riyazetli oruç 

tutup daima abdestli ol. Ayın sonu cuma gecesine denk gelsin. O gece güzel 

kokulu buhur yak. Hadim aslan suretinde bağıra bağıra yanına gelir. Amma 

hiç korkmana gerek yoktur. Yanına gelince seninle konuşmaya başlar. Bu 

ruhaninin şartı budur ki: daima cümle mahlûkatı ve özellikle ehli küffarı 

kahru perişan etmeyi ister. Ve bütün ülkeleri harap edip yerle bir etmeyi ve 

seninde onunla beraber olmanı şart koşar. Eğer böyle bir şeyi kabul edersen 

ömrünün sonuna kadar o ruhani emrindeki milyonlarca cin ile ve şedid 



 

 

305 

ifritlerle sana tabi olur. Dilediğin zalimi dilediğin düşmanı filhal parça 

parça ederler. 

Bizim tavsiyemiz budur ki: evvela bir istihare yapıp ondan sonra bu işe 

başla. 

   

Kasem budur: 

 

فاب القهر وبالعفريت القهر بان بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم امددنى برفايق اسمك القهار واخسنى 

خادم نبي هللا سليمان ابن داود عليه السالم وبطاعته وخدام بساطه وما اودعت طراز البساط من 

نقوش اسرار اسمائك اجب ايها الملك الخادم مكسيائيل وامر طاعتك من الجن والعفاريت يفعلوا ما 

القدرة وبهاء االشتهاء والف الوحدانية وراء  يؤمرون اجيبوا ايها الخادم بحق اسم هللا القهار وبقاف

 الربوبية اسئلك ياقهار ياهو يااول يارزاق ان تعددنى بسيف اهل الحضرة من عبادى الصالحين

Türkçe okunuşu: 

 

Allahümme emdidni birefayiki ismikel kahhar ve ehisni fe ebül kahri ve bil 

ifritül kahri bi enne hadimi nebiyyillahi süleyman ibni davud aleyhisselam 

ve bi ta-atihi ve hüddami bisatihi ve emma evde-at tırazül bisati min nukuşi 

esrari esmaike ecib eyyühel melikül hadim mekseyail ve emru ta-atike 

minel cinni vel afarit yef-alu ma yu'merun ecibü eyyühel hadim bi hakki 

ismillahil kahhar ve bi kafil kudreti ve bi ha il iştiha-i ve elifül vahdaniyyeti 

ve ra-i rrububiyyeti es-elüke ya kahhar, ya hu ya evvelü ya razzak en-

ta'didni bi seyfi ehlül hazrati min ibadissalihin. 

 

Vefk budur 
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 Ya Habir ismi şerifi ياخبیر

 

Herkim halvet bir yere girip orda 7 gün kalsa her gün 6000 defa bu ismi 

şerifi okusa rüyasında çok acib yerleri görür. İlk gördüğü rüyada kendini 

bir nehir kenarında bulur, ikincide nehir kenarında ormanlar belirir, 3.cü de 

ormanın içinden 2 tane şahıs gelir selam verirler. Sende selamlarını alırsın. 

Sana derler ki ne istiyorsun ey insanoğlu? Sende hemen: bana her türlü 

şeyden haber vermenizi istiyorum dersin. Ondan sonra her ne türlü şeyden 

soru sorsan ister define yeri ister başka bir şey hepsinden dosdoğru haber 

verirler. Bila şekk vela şüphe bu iş doğrulanmıştır. Amma şartı budur ki: 

hep aynı yerde ve bir celsede ve aynı vakitte okuyacaksın. Ve hiç dünya 

kelamı konuşmayacaksın. Bu ameli yapan kişi büyük günah sahibi 

olmayacak. Zani bir kimse olmayacak. 7.ci gün bu rüyalar görünmezse pes 

etmeyip amele devam etmelidir. 

 

 

 

 Ya Hayy ismi şerifi ياحى

 

Bu isme hizmet eden ruhaninin adı denyail dir. Bu melikin tasarrufunda 70 

bin tane ruhani vardır. Her ruhaninin emrinde ise milyonlarca ifrit vardır. 

Bunlarda Süleyman aleyhisselam zamanın Müslüman olup o yüce 

peygambere hizmet ederlerdi. Eğer bu ruhanininde sahibi olan Derdiyail 

isimli meleği davet etmek istersen. Halvet bir yere girip orada gece ve 

gündüz hiç başka bir şeyle meşgul olmadan hiç dünya kelamı konuşmadan 

bir namazı kılınca hemen ardından 100 salavatı şerife okuyup ta diğer 

namaza kadar bu ismi şerifin zikri ile meşgul ol. Yatsıdan sonra uyku 

bastırıncaya kadar yine okuyup yat. Sonra gece yarısı tekrar kalkıp ta sabah 

namazına kadar yine zikret. Sayıları takip etmeye lüzum yoktur. Her gün 

beyaz elbiseler giyin. Sadece abdest ve yemek faslı ver. Başka Hiçbir şeyle 

meşgul olma. Ve her gün lübanı zeker yakıp sende güzel kokular sürün. Her 

gün akşam olunca şu vefki sağ avucuna gül suyu ve zağferanla çizip sonra 

bunu yalayarak orucunu aç. Bu minval üzere 1 hafta devam et bir hafta 

sonra sen orucunu yine bu avucuna yazdığın vefkle açtıktan sonra kısa 
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boylu bir cin zuhur eder. Hiç korkmaya lüzum yoktur. Çünkü kendisi de 

Müslümandır. Asla zarar vermez. Ve arkasında da yine bir topluluk olur. 

Sana selam verirler. Selamlarını kalben alırsın. Sonra bunlar kaybolurlar. 

Biraz sonra duvar yarılıp perdeler kalkar, içeriye milyonlarca türlü türlü 

şekillerde cin ve ifritler gelir. Bunlar bir ordu gibi düzen içinde olurlar. 

Sırtlarında altından bir taht taşırlar. Bu tahtın üzerine derdiyail isimli melek 

oturur. Cümle ruhaniler ebyaz mürre ahmer ve diğer melikler sağında ve 

solunda el pençe divan durup hazır beklerler. Hemen önüne bir altından 

kürsi koyarlar. Bu melek oraya kadar inip o kürsiye oturur. Sana selam verir. 

Sende çok tazim ve hürmetle selamını alırsın. Siz beni nasıl aziz 

kıldıysanız Allahü Teâlâ’da sizi aziz kılsın dersin. Sonra sana sorar ' nedir 

bizden isteğin ey Allah’ın Salih kulu der. Sende benim isteğim bana tayyul 

ard, havada uçmayı ve suda yürümeyi, gaipten altın, yemek ve içecek 

getirmenizi, istiyorum dersin. Sonra sana bazı şartlar söylerler. Kabul 

edersen ne ala etmezsen filhal çekip giderler. Azizim bu isim ismi azamdır. 

 

Vefki şerif budur 

 

 

 

 

 

 

 Ya Kayyum ismi şerifi ياقیوم

 

Bir kimse bu ismi şerifi çok zikretse kendisinden uyku gafleti gider. 
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Bu ismi şerife hizmet eden meleğin ismi dehbeyaildir. Eğer bir kimse âlemi 

ruhaniyi keşfetmek istese hemen insanlardan uzak bir yerde halvete girip 

orada 7 gün kalacak. Ve riyazetli oruç tutacak. Şu vefkide müşteri saatinde 

bir kâğıda yazıp iki gözünün arasında taşıyacak. Her zaman bu vefke 

bakacak. Namaz vakti olunca hemen namazını kılıp ardından yine ta öbür 

namaz vaktine kadar Ya kayyum ismini zikredecek. Yani bu amelde sayı 

önemli değildir. Yemek ve abdest faslı hariç diğer vakitlerde her zaman bu 

ismi şerifi zikir edecek. Beyaz elbise giyinip güzel kokulu buhur yakacak. 1 

hafta dolmadan âlemi ruhaniden âlemi gaybtan çok şeyler zuhur eder. 

Rüyalarında ervahı tayyibe gelip çok şeylerden haber verirler. 1 hafta 

dolunca kalp gözlerin açılır. Dehbeyail isimli melek gelip sana selam verir. 

Hacetini sorar. Sende hürmet ve tazim göstererek selamını alıp hacetini 

söylersin. Sizinle dost olmak ve sizinle ruhani sohbetler dini sohbetler 

etmeyi istiyorum dersin, Hemen sana bir ruhani ordu müvekkel olur, Her 

nereye gitsen seninle beraber gelirler, Dünya eline geçer, Bölük bölük 

ervahı tayyibe ile her gün sohbet edersin. Hiç şekk ve şüphe yoktur. Vefki 

şerif budur. 

 

 

 

 

 

Her gün 156 defa müşteri saatinde okumaya devam etseler huzur ve 

saadetli bir kimse olurlar. 
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 Ya Latif ismi şerifi يالطیف

 

Bir kişiye cin musallat olsa, her namaz ardından 1000 defa bu ismi şerifi 

okusalar. Uyumadan evvelde 1000 defa okusalar o kişiden cin defolup 

gider bir daha dönmez. 

 

 

 

 Ya Halim ismi şerifi ياحلیم

 

Bir kimse geceleyin kalkıp 10 bin defa bu ismi okusa ister kendi niyetine 

isterse başka birisi isterse kocası isterse hanımı niyetine okusa hemen 

günah işlemekten vazgeçer tövbe edip Allaha yönelir. C.hakka itaat etmeye 

başlar. 

 

 

 

 Ya azim ismi şerifi ياعظیم

 

 Herkim bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 7 bin defa 1 ay boyunca okusa, 

1 ay sonra fakir ise zengin olur, zelil ise izzet sahibi olur, her ne türlü haceti 

varsa reva olur. Herkim görse filhal muhabbet ve ülfet hâsıl olur. Dünya o 

kişiye tabi olur. Onun arkasından gelir. Herkim görse el-an teshir olur. 

 

 

 Ya Basir ismi şerifi يابصیر

 

Bir kimse insanlardan uzak bir yerde halvete girip oruç 1 ay oruç tutsa ve 

hiç konuşmadan sabah akşam bu ismi şerifi zikretse: 1 ay sonra bu isme 

hizmet eden bu ismi zikreden Atyail isimli melek gelip selam verir. 

Hacetini sorunca hemen hatemi iste. Dünya eline geçer azizim. Birçok 

kerametler zuhur eder. Bu meleğin emri altında milyonlarca ifrit vardır. Ne 

zaman bir hacetin olsa el-an reva ederler. 
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 Ya Vasi-u ismi şerifi ياواسع

 

Bir kimse 1 ay boyunca her gün bu ismi şerifi 1000 defa okusa 1 ay sonra 

fütuhatı ilahi hâsıl olur. Fakir ise zengin olur, zengin ise daha çok zengin 

olur, büyük mertebelere vasıl olur. Eğer bu ismi şerifin müvekkeli olan 

melekle dost olmak istersen: 1 ay boyunca halvette olup her gün beyaz 

elbiseler giy, her gün misk kokusu sürün ve güzel buhurlar yak, her namaz 

ardından 1000 defa bu ismi oku. Bila şekk ve şüphe melek hemen yanında 

belirir. Her türlü işte tasarruf eder. Kalp gözün açılır. Âlemi ruhaniyi 

temaşa edersin. 

 

 

 

 

 

 

 Ya Gafur ismi şerifi ياغفور

 

Bu ismi şerifin havvası budur ki: herkim bu ismi şerifi her namaz ardınca 

1286 defa okumaya devam etse bu müddet zarfında helalinden giyinip 

helalinden yese içse, çok zaman geçmeden Allahü Teâlâ’nın affına mazhar 

olur. Rabbani sırları müşahede eder. Kalp gözü açılıp ervahtan bir bölük ile 

dost olur. O ervah tan ne dilese hemen yerine getirirler. 

 

 

 

 

 

 Ya Kabidu ismi şerifi ياقابض

 

Bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 10 bin defa okumaya devam eden 

kişinin çok geçmeden kalp gözü açılır. Amma şartı budur ki: bu müddet 

boyunca oruç tutmaya ihtiyaç yoktur amma hayvani gıdalar yemeyecek. 
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Kalp gözü açılınca hemen karşısında bir kürside oturan melek ona selam 

verir. Ve onunla dost olur. 

Seyyitlerin önderi hazreti Abdul kadir Geylani buyurdu ki: bu ismi şerifin 

hassası budur ki: bir kimse riyazetli oruç ile bu ismi şerifi gecede ve 

gündüzde 30 bin defa okusa en yakın bir zamanda gözlerinden perde kalkar, 

kişinin ruhu nefsine galip gelir. Ruhunda fütuhatı ilahi zuhur eder. Bölük 

bölük ervah gelip tebşir eder. Kâinatı tayy eder. 

Eğer bu ismi şerifi tasavvufta yolunda olan bir kişi bu minval üzere zikretse 

çok büyük derecelere ulaşır. Anlatması ve açıklanması mümkün olmayan 

sırlara ve kerametlere nail olur. 

 

 

 Ya veliyyü ismi şerifi ياولي

 

Bu ismi şerif büyük evliyaların zikridir. Bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 

10 bin defa okumayı vird edinen kişi evliyalık makamına erer. Ehli keramet 

olur. 

 

 

 Ya Mugni ismi şerifi يامغنى

 

Herkim bu ismi şerifi cuma gecesi (yani perşembe günü geceleyin) ve 

cuma günü gündüz 20 bin defa okusa ve bu minval üzere 40 cuma devam 

etse, Allahü Teâlâ şöyle mal ve mülk verir ki: o an o kadar zenginlik 

yeryüzünde kimsenin elinde olmaz. Amma şartı budur ki: cuma namazını 

kıldıktan hemen sonra hiç konuşmadan yerinden kalkmadan okuyacak. Bu 

müddet boyunca haramlardan şiddetle kaçınacak. 

 

 

 

 

 Ya Hamidü ismi şerifi ياحمید

 

Bu ismi şerifin havvası budur ki: herkim her namaz ardından bu ismi 100 

defa okumaya devam etse, Allahü Teâlâ o kulunun sevgi ve muhabbetini 
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cümle kullarının kalbine işler. Kendisine fenalık düşünen kişiyi âlemi 

süflinin bir kısmında (rüyasında) gösterir. 

 

 

 

 

 Ya Vehhab ismi şerifi ياوهاب

 

Bu ismi şerif evliyanın önderlerinin ve Salih kulların zikridir. Bir kimse 

haramlardan kaçınarak 1 ay boyunca geceleri 20 bin defa, gündüzleride 8 

bin defa bu ismi zikre devam etse (bazıları oruç lazım demişlerdir) 1 sonra 

kalp gözü açılıp âlemi ruhaniyi keşfeder, âlemi gaybta birçok fütuhatı 

esrara malik olur. Hikmet ilmine ve gizli ilimlere sahip olur. Herkim görse 

filhal teshir olur. Öyle kuvvetli muhabbet hâsıl olur ki hiç yanından 

ayrılmak istemez. Cümle mahlûkat fermanına tabi olur. Alahü Teâlâ o 

kulunu mahlûkattan gani kılar. 

 

 

 

 

 Ya Kaimü ismi şerifi ياقائم

 

Herkim bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 10 bin defa okumaya devam etse 

evvela rüyasında sonrada ayanen âlemi ruhaniyi keşfeder. Yerin üstünü 

nasıl ayanen görüyorsa nereye gitse yerin altınıda öyle görür. 

 

 

 

 Ya Rakib ismi şerifi يارقیب

 

Herkim bu ismi şerifi 1 ay boyunca halvette sayısız olarak zikretse 1 ay 

sonra Allahü telaya yakınlık hâsıl olur. Her nereye gitse hayvanatın dilini 

anlar ve insanların kalbinden geçenleri keşfeder. 
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 Ya Hasib ismi şerifi ياحسیب

 

Bu ismi şerifin havvası şudur: bir kimse 1 ay boyunca her namazdan sonra 

500 defa bu ismi okusa Allahü Teâlâ o kuluna dünyada sultanlık ihsan eder. 

Müslümanların halifesi olmayı dilese Bu duasını kabul eder. Amma halvet 

ve oruç lazımdır. 

 

 Ya Afüvvü ismi şerifi ياعفو

 

Bir kul ki: isyana ve kötülüklere dalsa ve çok günah işlese tövbe etmeyi 

dilese, Her gün bu ismi şerifi 1000 defa okumaya devam etse Allahü Teâlâ 

tövbesini kabul eder. İsyanlardan ve günahlardan yüz çevirip Salih bir kul 

olur. 

 

 

 Ya Mücib ismi şerifi يا مجیب

 

Bir kimse 1 ay boyunca gecede ve gündüzde 1000 defa bu ismi şerifi okusa 

bütün duaları makbul olur. Rızkı malı ve mülkü çok olur. Allahü Teâlâ’ya 

yakınlık hâsıl olur. 

 

 

 Ya Varisü ismi şerifi ياوارث

 

Bir kimse 40 gün boyunca bu ismi şerifi her namaz ardından 707 defa 

okusa Allahü Teâlâ’dan ne dilese filhal duası makbul olur. Eğer bir ülkeyi 

Fetih etmeyi dilese C.hakk güç ve kuvvet verir ve o ülke eline geçer. Böyle 

azim bir sır vardır bu isimde. 

 

 

 Ya Kerim ismi şerifi ياكريم

 

Bir kimse halvet bir yere girip adet gözetmeksizin 1 ay boyunca daima bu 

ismi zikretse meleklerle dost olur. 1 ay sonra kalp gözü açılır, bu ismin 

müvekkeli olan Gatyail isimli melek gelip selam verir. Ne istediğini sorar. 

Ondan sadece üzerinde ya kerim yazan taşı iste. Oda sana kırmızı yakuttan 



 

 

314 

bir taş verir. Oruç ve riyazet lazımdır. 1 ay çilesini çekenler ömrü hayatında 

başka sıkıntı çekmezler. Böyle azim bir sır vardır bu ismi şerifte. 

 

 

 

 

 

 Ya Hüsna ismi şerifi ياحسنى

 

Bir kimse gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 4000 defa okumaya devam 

etse Allahü Teâlâ şöyle güzellik ihsan eder ki yeryüzünde başka öyle 

güzellik olmaz. Herkim görse hemen ülfet eder. Erkek ise hazreti Yusuf gibi 

güzellik verir. Amma hiç haram lokma yememelidir. 

 

 

 

 Ya Mübin ismi şerifi يامبین

 

Herkim bu ismi şerifi yatacağı vakit 7000 defa okuyup sonrada Allah’ım 

bana bir define yeri göster diye dua etse ve buna birkaç gün devam etse 

elbette rüyasında hazine veya define yerini gösterirler. Amma hiç 

haramlardan şiddetle kaçınmak lazımdır. Namazları kazaya bırakmamak 

lazımdır. Bir celsede ve konuşmadan her zaman aynı yerde okumak 

lazımdır. Bila şekk vela şüphe bu iş doğrudur. Tecrübe olunmuştur. 

 

 

 

 Ya Nur ismi şerifi يانور

 

Bir kimse bu ismi şerifi 1 ay boyunca namazlardan sonra 256 defa 

okumaya devam etse bu müddet boyunca perhiz etse (oruç tutmak lazım 

değildir) Allahü Teâlâ o kulunu marifet nurları ile nurlandırır. İlmi hikmet 

ihsan olunur. Her şeyin zahirini ve batını anlar. Gözünün nuru ve görme 

yetisi çok kuvvetli olur. Rüyasında çok gizli sırlar öğretilir. 
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 Ya Razzak ismi şerifi يارزاق

 

Bir kimse bu ismi şerifi 1 ay boyunca her namaz ardınca hiç konuşmadan 

ve yerinden kalkmadan 308 defa okumaya devam etse (bazıları 1540 defa 

demişlerdir) Allahü Teâlâ öyle zenginlik verir ki o zamanda o kadar 

zenginlik kimsede olmaz. Amma bu müddet boyunca haramlardan şiddetle 

kaçınmak lazımdır. 

 

 

 

 Ya Metin ismi şerifi يا متین

 

Herkim bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 1 ay boyunca 70 bin defa okusa 

kalp gözü açılır, her şeyin zahirini ve batınını bilir. Allahü Teâlâ’dan ne 

türlü hacet dilese filhal makbul olur. Âlemi gaybtan türlü türlü ervah gelip 

dost olurlar. İlmi hikmeti öğrenir. Ehli tasavvuf bir kişi bu ameli işlese hâsıl 

olan esrarı ne bir dil anlatabilir nede kelimeler yeter. 

 

 

 Ya Evvelü ismi şerifi يااول

 

Bir kişi bu ismi şerifi bayrağa yazıp savaşa gitse illa galip gelir velev ki 

düşman askeri milyonlarca olsa bile. Amma iyi bir saatte ve kamer bir 

burçtan diğer burca intikal ettiği anda yazılacak. 

 

 

 

 Ya Ahiru ismi şerifi يااخر

 

Bir kimse bu ismi şerifi 1 ay boyunca her namazdan sonra 100 defa 

okumaya devam etse Salih bir kişi olur. Ehli keramet olur. Dünyada sıkıntı 

yüzü görmez. 
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 Ya Zahir ismi şerifi ياظاهر

 

Herkim bu ismi şerifi 1 ay müddetçe her namaz ardından 1106 defa 

okumaya devam etse Allahü Teâlâ o kulun anlayışını ve aklını ziyadeleştirir. 

Kâinatın sırlarını keşfeder. Elini neye koysa bereket olur gizli ilimleri 

keşfeder. 

 

 

 Ya Hakim ismi şerifi ياحكیم

 

Bu ismi şerifi 1 ay boyunca her gün 6084 defa okusalar Allahü Teâlâ o 

kulunu her türlü maddi manevi sıkıntılardan emin kılar. Dünyada çok 

büyük mertebelere ulaşır. 

1 ay boyunca her türlü haramlardan kaçınsa hiç günah işlemese namaz 

vakti girer girmez hemen namazını eda edip bir celsede hiç konuşmadan bu 

ismi şerifi adedi kadar okusalar 1 ay sonra hayvanata ve insanlara tasarruf 

eder. Herkim görse filhal teshir olur, emre itaat eder. 

 

 

 

 Ya Rabbu ismi şerifi يارب 

 

Herkim halvet bir yere girip gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 12 bin defa 

okumaya devam etse hiç günah işlemese hiç dünya kelamı konuşmasa 12 

gün sonra ehli keramet olur, o kişinin elinden çok büyük kerametler zuhur 

eder. Dilese tayyi mekân ve havada uçar. Hiç şekk ve şüphe yoktur. Amma 

hep aynı mekân ve bir celsede okuyacak. Okurken aklı ve fikri bu mübarek 

ismi şerife odaklanacak, yani dili zikirde aklı başka yerde olmayacak. 

Bütün zikirlerde bu kaide geçerlidir. 

 

 

 Ya Vahidü ismi şerifi ياواحد

 

Bu ismi şerife hizmet eden ruhaninin adı Senceyail dir. Bir kimse halvet bir 

yere girip o halvet yerde 1 ay boyunca gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 

11 bin defa okusa 1 ay sonra bu isme şerife hizmet eden melek büyük bir 
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ordu ile karşısına gelip selam verir. Benden ne istiyorsun ey veli kul der. 

Sende ' ne zaman hacetim olsa benim için kâğıtları altına çevirmeni ve bana 

ahir ömrüme kadar hizmet etmeni bana dost olmanı istiyorum' dersin. 

Sencail isimli melekte sana ' asla namazını kazaya bırakmayacaksın, Alahü 

Teâlâ’nın sana ihsanı olan bu altınlardan fakir fukaraya çok tasaddukta 

bulunacaksın, asla haram işlerde kullanmayacaksın, gözünü ve dilini 

haramlardan sakınacaksın, cuma günleri gusül abdesti alacaksın, gibi bazı 

şartlar söyler. Kabul edersen ömrünün sonuna kadar sana yardımcı olur. 

 

Azizim Allahü Teâlâ hazretlerinin bütün isimlerine hizmet eden melekler 

vardır. Bu meleklere dahi hizmet eden melikler vardır. Meliklere hizmet 

eden milyonlarca ifritler ve cinler vardır. Bunlardan ekserisi Müslümandır. 

Bir kişi bu esma-i ilahileri bu şekil üzere davet yapmayı murad edip her 

gün belirli bir miktarda okurken şartı budur ki: okuma işi bitinceye kadar 

asla yerinden kalkmayacak. Çünkü her ne kadar o an talip hazır olan 

yanında onu dinleyen ve onunla zikir eden melekleri ve ruhanileri görmese 

bile, o an orada mutlak surette melekler ve ervahı tayyibe hazır olur. Amma 

sen zikri yarıda bırakırsan veya dünya kelamı konuşursan onlara saygısızlık 

etmiş olursun. Onlarda çekip giderler ve bir daha gelmezler. Yine aynı 

olarak her zaman aynı mekânda okumalısın, eğer bir gün bu odada öbür 

gün başka odada veya başka bir mekânda okursan: bil ki ervah ve melekler 

senden evvel gelip seni hep aynı mekânda beklerler. Bu bir sözleşmeye 

ahde benzer. Eğer başka mekânda okursan davete icabet olunmaz. Eğer bir 

hata yaparsan mesela davet için uğraşıyorsun amma bilerek veya 

bilmeyerek bir günah işlesen veya davetin şartlarından birini yerine 

getirmesen veya aksatsan ervah hemen küserler. Ve davete icabet etmezler.   

 

 

 Ya Vahidü ismi şerifi  يا وحید

 

Herkim gece yarısı kalkıp bu ismi şerifi 6000 defa okusa ve buna Birkaç 

gün devam etse. Allahü Teâlâ’dan hacetini dilese, Allahü Teâlâ duasını 

kabul eder. Eğer mal eğer mülk ne dilese kabul eder. 
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 Ya Mecidü ismi şerifi يامجید

 

Herkim bu ismi şerifi her gün 1000 defa okumaya devam etse mahlûkat 

arasında büyük derecelere ulaşır. Fakir ise zengin olur, zelil ise izzet sahibi 

olur. 

 

 

 

 Ya Seri-u ismi şerifi ياسريع

 

Bir kimse halvet bir yere girip 7 gün o halvet yerde riyazetli oruç tutup her 

namaz ardından bu ismi şerifi 1755 defa okusa 7.ci gün şu vefki sağ 

avucuna yazıp ellerini semaya kaldırıp ' Ya rabbi gözlerimden perdeyi 

kaldır ' dese Allahü Teâlâ gözlerinden perdeyi kaldırır, Ruhlar aleminde 

Alemi gaybta gezinip durur, ervah ile dost olur her türlü gizli ilimleri 

öğrenir. Hakk Teâlâ’dan ne hacet dilese duası makbul olur, velev ki haceti 7 

kat semaya çıkmak olsa Allahü Teâlâ dileğini kabul eder. Sübhanallah 

Maşa-allah La havle vela kuvvete illa billah, işte bu isimde böyle yüce bir 

sır vardır. Vefk budur 

 

 

 

 

 

  

۸۴ ۴۴ ۴۴۴ ۸۴۴ 

۴۸۸ ۴۴۴ ۸۸ ۴۴ 

۴۴۴ ۴۴۴ ۴ ۸۴ 

۸ ۸۸ ۴۴۴ ۴۴۴ 

 

 

 Ya Muhyi ismi şerifi يامحیى

 

Bir kimse hiç dermanı bulunmayan bir hastalığa müptela olsa, bir ay 

boyunca bu ismi şerifi her namazdan sonra 4624 defa okusa 1 ay sonra 
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hastalığından eser kalmaz. Biiznillah şifa bulur. Bir kimse bu ismi şerifi her 

namaz ardından 4624 defa okumaya devam etse 40 boyunca haramlardan 

kaçınsa cümle mahlûkat o kişiye itaat eder. Kalbi hikmet nuru ile aydınlanır, 

her neye el atsa C.hakk bereket ihsan eder. Kalp gözleri açılır ve 

mahlûkatın Allahü Teâlâ’yı nasıl zikrettiğini duyar. Böyle acib bir sırrı ilahi 

vardır bu ismi şerifte. 

 

 

 Ya Mümit ismi şerifi ياممیت

 

Herkim bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 10 bin defa okusa Birkaç gün 

sonra rüyasında beyaz elbiseli bir ruhani görünür elinde bir kılıç vardır. 

Sana derki: al bu kılıcı düşmanına veya Müslümanlara zulüm eden bir 

kimseye vur. Sende kime vursan filhal el-an geberip gider. Amma bu 

müddet zarfında hayvani gıdalardan perhiz edip tutmak lazımdır.  Amma 

müstahak olmayana yaparsan çok büyük cezası vardır. 

 

 

  

 Ya Fatır ismi şerifi يافاطر

 

Bu ismi şerifi yeni bir tabağa cuma günü güneş doğarken 1000 defa yazıp 

sonra su ile bozsalar ve meyve vermeyen veya herhangi bir ağacın dibine 

dökseler Allahü Teâlâ’nın izni ile o ağaç yeniden canlanır. Veya iç hastalığı 

olan bir kişiye içirseler şifa bulur. 

 

 

 

 Ya Garib ismi şerifi ياقريب

 

Herkim halvet bir yere girip 7 gün boyunca riyazetli oruç tutup bu ismin 

çilesini çekse ve her gün 8000 bin defa bu ismi şerifi zikretse Allahü 

Teâlâ’ya yakınlık hâsıl olur. Allahü Teâlâ’nın rızasını kazanır. Cinler ve 

insanlar musahhar olur. 7 gün sonra bir bölük cin gelip emrine girerler. Her 

türlü hacetini filhal reva ederler. 
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 Ya Muhsi ismi şerifi يامحصى

 

Bu ismi şerifi adetsiz olarak 1 ay boyunca zikretseler Allahü Teâlâ’nın 

sayısız nimetlerine kavuşurlar. Çok acib esrarı ilahı zuhur eder. 

 

 

 

 

 Ya reşid ismi şerifi يارشید

 

Bu ismi şerife hizmet eden meleğin adı Yagtayail dir. Bir kimse halvet bir 

yerde bu 1 ay boyunca gecede ve gündüzde 17 bin defa bu ismi şerifi okusa 

ve bu 1 ay boyunca her türlü haramlardan kaçınsa 1 ay sonra bu melek bir 

kubbe içinde istinzal olur. Hemen selam verip hacetini sorar sende sizinle 

dost olmak tayyi mekân yapmak kâğıtları altına çevirmek havada uçmak 

gibi hacetlerimi yerine getirmenizi istiyorum dersin. Oda sana şartlarını 

söyler ve sana beyaz bir taş verir. Her ne zaman o taşı ateşe koysan hemen 

yanı başında hazır olup dileğini yerine getirirler.    

 

 Ya Rauf ismi şerifi يارؤف

 

Herkim bu ismi şerifi sinirli ve gadablı bir kişinin yanında 100 defa okusa 

sonra 100 defada salavat okusa siniri öfkesi diner. 

 

 

 

 Ya Müzillü ismi şerifi يامزل

 

Herkim bu ismi şerifi 7 gün boyunca 1000 defa okusa bütün şerlilerin 

şerrinden emin olur. Cin musallat olmuş ise halas olur. Cümle düşmanlarına 

Allahü Teâlâ kâfi gelir. 
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Son günü Perşembe gününe denk gelecek şekilde 3 gün riyâzetli oruç tut. 

Her gün bu ismi şerifi 1000 defa oku, Perşembe günü akşam iftar olunca 

hemen iftar etmeyip 2 rekât hacet namazı kıl. Evvel rekatte fatihadan sonra 

100 defa ya müzillü ismi şerifini oku. İkinci rekâtta yine aynı şekil üzere 

100 defa ya müzillü oku. Secdelerde yine 100 defa ya müzillü oku. Selam 

verdikten sonra 1000 defa daha ya müzillü okuyup sonra bunu oku ‘  يا مذل

 Ya müzillü ezille li fülan bin fülan’ hemen ol vakitte ‘  اذل لى فالن بن فالن

matlup sana musahhar olup bir dediğini iki etmez. Azim teshirat hasıl olur. 

  

 

 

 Ya Gafuru ismi şerifi ياغفور

 

Bir kimsenin vücudunda çıban Ya da başka bir hastalık olsa veya ağrı sızı 

olsa her gün bu ismi şerifi 100 defa okuyup illetli olan yere eli mesh etse ve 

temiz bir kapa 100 defa yazıp yağmur suyu ile Birkaç gün içse C.hakk 

cümle hastalıklarını şifa verir. Eğer gözü ağrıyan kişi sabah akşam okuyup 

gözünü mesh etse şifa bulur. 

 

 

 

 Ya Muaahhir ismi şerifi يامؤخر

 

Herkim bu ismi şerifi her gün 1000 defa okumaya devam etse Birkaç gün 

sonra Allahü teala kendisinden razı olur, Salih kullarından yazar. Tevbe-i 

nasuh ile tövbe etmek nasip olur. Allahü Teâlâ’ya ibadet ve taatten geri 

kalmaz. 

 

 

 

 Selamun kavlen min rabbin rahim سالم قوال من رب رحیم

 

Bir kimse ervahı görüp onlarla dost olup konuşmak isterse her ne vakit bir 

haceti olsa onlarla müşavere etmek dilese. Gerektir ki: 4 gün boyunca 

halvet bir yere girip orada her gün riyazetli oruç tutup bedeni ve elbisesi 

temiz olduğu halde her gün gecede ve gündüzde bu ayeti kerimeyi 4277 
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defa okuyacak. Okuma anında güzel kokulu buhur yakacak. 4 gün sonra 

ervahı tayyibe gelip selam verir. Tebşir ederler. Hemen dost olup her ne 

türlü hacet dilesen filhal reva ederler. İster gaipten altın getirtirsin, istersen 

tayyi mekân edersin, cümle hacetlerin reva ederler. 

 

Bu ayeti kerimeyi gecede ve gündüzde yani gece saat 12 den sonra 4277 

defa ve gündüz saat 12 den sonrada 4277 defa okumaya devam edenler 

âlemi gaybtan çok esrara vakıf olur. Rüyasında ruhaniler alıp âlemi gaybı 

gezdirirler. Amma sırrını hiç kimseye açmayacaksın. Ve daima temiz 

abdestli olacaksın. Hayvanattan hâsıl olan şeylerden perhiz edeceksin. 

Oruca lüzum yoktur. Amma az yemek yenir. 

 

 

 Malikül mülk ismi şerifi  مالك الملك

 

Eğer bu ismi şerifin sırlarına vakıf olmak istersen, bu ismi şerife müvekkel 

olan ve hizmet eden meleğin adı heryail dir. 1 ay boyunca halvet bir yerde 

bu ismi şerifin çilesini çekip oruç tut. Cuma geceleri lübanı zeker buhurunu 

yak. Bu ismi şerifi gündüzleri 8 bin defa geceleri ise 12 bin defa oku. 1 ay 

tamam olunca melek istinzal olur, odanın duvarlar yok olup kendini başka 

bir âlemde bulursun, arkasında milyonlarca cin milyonlarca ifrit el pençe 

divan durur hazırda beklerler. Sana selam verince hemen çok tazim ve 

hürmet göstererek ayağa kalkıp selamını al, ey Allah’ın veli kulu nedir 

bizden dileğin diye sorar. Eğer dilesen ki dünyaya sultan olasın filhal 

sağındaki melik-e emir verip milyonlarca ifritle emrine girerler. Bunlar 

öyle şedid ifritlerdir ki: kime dokunsalar çıra gibi yakıp öldürürler. Bir ev 

büyüklüğündeki kayayı kaldırıp anında parçalarlar. Eğer dilersen bir ülkeyi 

el-an yerle bir ederler. İster havada uçmak ister suda yürümek ister ateşte 

yanmamak ister tayyi mekân her ne türlü hacetin olsa hemen işini görürler. 

Amma cümlesi bu yüce meleğe ant edip Müslüman olmuşlardır, hiç zarar 

vermezler. Evliyalar gibi elinden kerametler zuhur eder. Bütün mahlûkat 

sana musahhar olur.  İşte bu ismi şerifte böyle acib sırlar vardır. 

Sübhanallahi velhamdülillah. 
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 Ya Ganiyyü Ya Mugni ياغني يا مغنى

 

Bu isimler fütuhatı rızık için yani rızık kapılarının açılması için 40 cuma 

gecesi 1000 defa okunmaya devam edilir. Allahü Teâlâ’nın izni ile fütuhat 

hasıl olur. 

 

 

 

 Ya Kafi ya ganiyyü ياكافى يا غني

 

Bu ismi şeriflerin aşağıdaki hatemini pazar günü güneş doğduktan sonra 

beyaz kâğıda zağferan ve gül suyu ile çizip daima abdestli olarak yanında 

taşısalar ve 41 gün boyunca her gün bu isimleri her harfi için 1000 defa 

yani 7000 defa okusalar elbette ve elbette 41 günden sonra Hakk Teâlâ öyle 

mal ve mülk ihsan eder ki haddi hesabını bilmezler, Bu şekli bir fakir 

Müslümana haber verdim aradan 2 ay geçtikten sonra evine vardım halini 

sordum beni bir odaya götürüp Allahü Teâlâ’nın kendisine ihsan ettiği 40 

kilo altını gösterdi, azizim asla şekk ve şüphe etme. Bu isimlerin halveti 

dahi 7 gündür, her gün gecede ve gündüzde 7000 defa okumak lazımdır, 7 

gün tamam olunca melaikeler zuhur eder. Hatem budur. 
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 Tahir İsmi şerifi يا طاهر

 

Bir gün Cebrail a.s Peygamberimiz efendimiz hazretlerine cennetten bir 

kâğıt üzerinde misk ile yazılmış olan ismi azamı getirdi. Ve buyurdu ki: ya 

rasulallah bunu Allahü Teâlâ hazretleri sana verdi. Bu kâğıtta İsmi azam 

yazılıdır her ne zaman dua etsen filhal kabul olur buyurdu. Kâğıtta yazılan 

bu idi 

  اللهم انى اسئلك باسمك المكنون الطاهر المطهر القدوس الحي القيوم الرحمن الرحيم ذى

 الجالل واالكرام

Okunuşu:  

Allahümme inni es-elüke bi-ismikel meknuni ettahiril mutahher el 

kuddusul hayyul kayyum errahmanirrahmim zül celali vel ikram. 

 

 

 

 Ya Kadir Ya Muktedir İsmi şerifleri ياقادر يامقتدر

 

Bir kimse üzerine Allahü Teâlâ’ya ibadet ve taat etmek zor gelse, nefsi o 

kişi üzere galip gelse, her gün Allah rızası için 2 rekât namaz kılıp 

namazdan sonra 100 defa Ya kadir ya muktedir okusa bir vakit sonra o kişi 

nefsine galip gelir. 

 

Bir kimse ne zaman abdest alsa hemen bu 2 ismi şerifi 100 defa okumaya 

devam etse düşmanları üzerine galip gelir. 
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Her gün uykudan kalkınca hemen hiç konuşmadan 100 defa okumaya 

devam etseler o gün Allahü Teâlâ cümle işlerine kâfi olur. 

 

Bir zalimi helak için: gece yarısı kalkıp abdest alıp 2 rekât namaz kılsalar, 

evvelki rekâtta 1 fatiha 40 fil suresi, ikinci rekâtta 1 fatiha 40 kafirun suresi 

okuyup selam verseler. Sonra hemen secdeye varıp 100 defa ya kadir 5 defa 

ya muktedir 5 defa ya aziz 5 defa ya âlim 5 defa aliyyu 5 defa ya azim 5 

defa ya vehhab okuyup başını kaldırıp hemen şu vefki çizip seccadenin 

altına koysalar, sonra ellerini kaldırıp  اللهم خذ حقى من فالن واجعله عبرة للمعتبرين

 ياشديد اللهم اهلكه كما اهلكت قوم فرعون انك على كل شيئ قدير

 

Okunuşu: 

Allahümme huz hakki min fulan vec-alhü ibreten lilmu'tebirin ya şedid 

Allahümme ehlekhü kema ehlekte kavme fir-avn inneke ala külli şey-in 

kadir. 

 

Vefk budur 
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 Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahim يا هللا يارحمن يارحیم

 

Bir kimse bu isimleri temiz abdest alıp hiç konuşmadan bir mekâna oturup 

100 defa okusa sonra 60 defa selamun kavlen min rabbin rahim okuyup 

sonra kalkıp yine hiç konuşmadan hacet dileyeceğin kimsenin yanına varıp 

eli ile dokunsa sonra hacet dilese filhal haceti reva edilir. Çok acayip tesiri 

vardır. Mücerreptir. 

 

 

 

Hüvallahüllezi ila ahirihi 

 

Bir kimse her gün 100 defa  هو هللا الذى ال اله اال هو  hüvallahüllezi la ilahe illa 

hü okusa Allahü Teâlâ o kişiyi yakin ehlinden kılar, her türlü muradını verir. 

 

 

 

 Ya Allahu hu ياهللا هو

 

Bir kimse tek celsede hiç konuşmadan yerinden hiç kalkmadan bu ismi 

şerifi 12 defa okusa insanlar cinler ve bütün hayvanat o kişiye musahhar 

olur, eşyanın hakikatini ve havvasını anlar, gizli işler ayan olur, eğer sabah 

namazından sonra 1000 defa okumaya devam etseler ehli yakin olurlar, 

gaybi nurlar o kişiye zahir olur, eğer yatsı namazından sonra 1000 defa 

okumaya devam etseler dini ilimlerin âlimi olurlar ve mağrifet ehli olurlar. 

 

 

 Vekil ismi şerifi ياوكیل

 

Çok kuvvetli rüzgâr esse bu ismi şerifi okusalar muhafaza olurlar. 

 

  

 

 

 

 



 

 

327 

 Fettah ve Razzak يافتاح يارزاق

 

Bu ismi şeriflerin vefkini pazar günü güneş doğduktan sonra bir beyaz 

kâğıda zağferan ve gül suyu ile yazıp daim abdesti olduğu halde yanında 

taşısalar çok mal ve mülke sahip olurlar. Vefki şerif budur. Amma her gün 

1000 defada okusalar çok acib tesiri vardır. 

 

 

 

 

 Nur ve Alim يانور ياعلیم

 

Bu iki ismi şerifi beraber okuyanların akılları ve fikirleri nurlanır, kötü 

düşüncelerden emin olurlar, batıni işleri keşfederler, bu ismi şeriflere 

münasip olan ayeti kerime (   هللا نور السموات واالرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح

 شرقية وال غربية المصباح فى زجاجة الزجاجة كانها كوكب درى يقاد من شجرة مباركة زيتونة ال

يكاد زيتها ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى هللا لنوره من يشاء ويضرب هللا االمثال للناس 

 Allahu nurus semavati vel ard, meselu nurihi ke mişkatin  (  وهللا بكل شيئ عليم

fiha misbah, elmisbahu fi zucaceh, ezzucacetu ke enneha kevkebun 

durriyyuy yukadu min şeceratim mubaraketin zeytunetil la şerkiyyetiv ve la 

ğarbiyyetiy yekadu zeytuha yudi'u ve lev lem temseshu nar, nurun ala nur, 

yehdillahu li nurihi mey yeşa' ve yadribullahul emsale lin nas vallahu bi 

kulli şey'in alîm. 

 

Bu ayeti kerimenin bir halveti vardır, kim bu ayeti kerimeyi halvet bir 

yerde riyazetli oruç tutup gece yarısı seslerden uzak ve taharetli olarak 

okusa ayanen nuru ilahiyi görür. 
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 Ya Basıt ismi şerifi ياباسط

 

Cuma gecesi kalkıp Allah rızası için 2 rekât namaz kıl, sonra 26 bin defa Ya 

basıt ismi şerifini okuyup yatıp uyu, rüyada hadim gelip sana bir define yeri 

gösterir veya her ne muradın varsa hepsini rüyada sana açıklar, lakin o 

günün gündüzünde riyazetli oruç şarttır. 

 

 

 

 Ya aziz ismi şerifi  يا عزيز

 

Eğer gaipten Altın getirmek istersen 1 hafta boyunca halvette riyâzetli oruç 

tutup her gece Ya aziz ismi şerifini 8886 defa oku, okuma anında cavi 

buhuru yak. Okuma işi bitince 1 defada bunu oku ‘  اغيثوا هللا لطيف بعباده يرزق

 egiysü Allahu latifün bi-ibadihi yerzuku men yeşa-u من يشاء وهو القوي العزيز

vehüvel kaviyyül aziz.  

Son gece yastığının altına bir kese altın bırakırlar, sabaha kadar misk gibi 

kokar lakin hiç yastığı kaldırmayıp ta sabah namazı oluncaya kadar bekle. 

Sabah namazını kılıp ardından yine adedi kadar bu ismi şerifi oku.(8886 

defa) sonra keseyi alırsın. Bundan sonra halvette çıkıp oruç tutmadan her 

gün yine adedi kadar bu ismi şerifi okursan her gün bir kese altın gelir. 

 

 

 

 El-mukit ismi şerifi المقیت

 

Bu ismi şerifi herkim zikretse zikrettiği müddetçe acıkmaz ve susamaz. 

Erba-iy çıkaranlar riyâzetli oruç tutanlar hep bununla amel ederler. 

 

 

 

 El müheymin el mukit el aziz المهیمن المقیت العزيز

 

Halvet bir yere girip bu isimleri 3 gün riyâzetli oruç tutup gece gündüz 

durmadan zikretseler 3 günden sonra açlık ve susuzluk çekmezler. Ruhu 
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çok kuvvetli olur. Kalp gözü açılır. Herşeye ruhu ile tasarruf eder. Azim 

faidesi vardır. 

 

 

 Züttavli el vehhab el gafur ذو الطول الوهاب الغفور

 

Bu ismi şeriflerin şu vefkini güneşin eşref saatinde bir yeni beze zağferan 

ve gül suyu ile çizip yeni bir cüzdana koysalar Hakk teâla öyle bereket 

ihsan ederki haddi hesabı bilinmez. Cüzdanından para hiç eksik olmaz. 

 

Vefk budur 

 

 

 

 

 

 

 Ya hafiz يا حفیظ

 

Bir kimsenin malı çalınsa veya kaybolsa bu ismi şerifi ne eksik ne fazla 119 

defa okuyup sonra bu ayeti kerimeyi 119 defa okusalar Hakk teâla yitiğini 

veya çalınan malını geri gönderir. Mücerrebtir. Ayeti kerime budur  

يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في األرض يأت بها هللا 

  إن هللا لطيف خبير

 

Okunuşu 

Ya büneyye inneha in tekü miskale habbetin min hardelin fetekün fi 

sahratin ev fissemavati ev fil ardi ye’ti bihallah innalahe latifün habir. 
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Havvasi kaside-i bürde 
 

 

El-Hac İbrahim bin Muhammed el yelavaci hazretleri buyurdu ki: Herkim 

kaside-i bürdeyi hasta bir kişiye 3 gün boyunca 1 defa okusa veya 3 gün 

boyunca 3 defa okusa veya hasta olan kişi kendi kendini okusa elbette ve 

elbette hastalığı ölümden başka ne olursa olsun C.hakkin izni ile şifa bulur. 

 

Eğer küçük çocuklara okusalar cinler ve şeytanlar o çocuklardan elini 

çekerler, vesveselerden ve korkulardan emin olurlar. ümmüsıbyan 

hastalığından ve bedeni hastalıklardan emin olurlar. 

 

Eğer değerli bir şey üzerine veya bir eve veya çalınmasından korkulan bir 

şeye etrafında daire çizilerek okunsa Allahü talanın izni ile kimse o mali 

çalamaz, evin etrafında okunsa ev hırsızlardan ve yangınlardan korunmuş 

olur. 

 

Cuma gecesi yatsı namazından sonra okusalar peygamber efendimizi 

rüyasında görürler. 

 

Ramazanı şerifin her cuma gününde 1 kere okusalar ömrü uzun olur, ta 

öbür ramazana kadar belalar def olup, menfaatler celp olur. 

 

Taun ve vebadan halas için her gece 3 kere okunur. 

Efendimizi rüyada görmek için veya istihare için her gece yatmadan evvel 

3 kere okunur. 

 

Kaside-i bürdenin okuma şartları budur: Haramlardan kaçınmak, itikadın 

düzgün olması, halis niyet ile okumak, Salih ameller islemek, temiz 

giyinmek, kıbleye dönmek, diz çökmek, bir celsede okumak, okumaya 
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başlamadan evvel 7 defa Allahü Teâlâ’ya sena etmek, 3 defa salavatı şerife 

okumak, başlamadan evvel 1 kere  

 

“ le kad ca-eküm rasülün min enfüsiküm aziz aleyhima anittüm harisün 

aleyküm bil mü’minine raufurrahim “ 

 

bera-et suresinin son ayetini bir kere okumak, sonra su salavatı şerife 1 defa 

okunur 

 

فى المالء االعلى الى يوم الديناللهم صل على محمد فى االولين واالخرين   

 

“ Allahümme salli ala muhammedin fil evveline vel ahirin fil mele-il ala ila 

yevmiddin “ 

 

2 rekât namaz kılınır sonra 7 defa salavatı şerife ve 7 defa istiğfarı şerife 

okunur, sonra 1 defa lekad ca-eküm rasulün min enfusiküm aziz, sonuna 

kadar okunur. 

 

Kaside-i bürde okuması bitince tekrar 7 defa salavatı şerif ve 7 defa 

istiğfarı şerif okunur ve su dua okunur 

 

 اللهم انى اتوسل بقرائة القصيدة المباركة اليك ان تعطينى خيرالدارين عاجال واجال

 

Allahümme inni etevesselü bi kiraetil kasidetil mubareketi ileyke en 

tu`tiyeni hayraddareyni acilen ve eclen 

 

Bundan sonra hacet ne ise o söylenir. 7 gün boyunca okunmaya devam 

edilir. Elbette ve elbette Hakk Teâlâ hacetini verir. 

 

Hayatta her ne türlü zorluk ile karşılaşılsa bu kaside-i bürdeyi 1 kere 

okusalar Allahü Teâlâ illa kolaylıklar ihsan eder. Bunalıma giren kişi okusa 

veya işleri ters giden kişi okusa illa Allahü Teâlâ o kuluna çok büyük 

ihsanlarda bulunur, hayır kapılarını açar. 

Gemiye veya uçağa veya arabaya binmeden evvel okusalar her ne ile 

yolculuk ederse etsin her ne olursa olsun asla zarar görmez, her türlü 

belalardan emin olur. 
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Eğer bir hastayı okumak murad edilse taze bir abdest alınıp hiç 

konuşulmadan kıbleye dönerek salatu selamdan okunarak kıra-et edilmeye 

başlanır. Hastanın önüne de bir tas su konulur, okuma bitinceye hastaya 

içirilir, birazı da ağrıyan yere sürülür. Hasta kişiyi okumaya 3 gün veya 7 

gün devam edilir, Allahü Teâlâ mutlak ve mutlak şifa verir. Ama okuyan 

kişi kaside-i bürdenin beyitlerinin manalarını bilmesi şarttır. Okuma 

esnasında asla konuşulmamalıdır. 

 

 

Kaside-i bürdenin beyitlerinin havvasi 

 

 e kadar وما لقلبك ان قلت استفق بهم den  امن تذكر جيران بذى سلم 

emin tezekküri ciranin bizi selemin (den) vema likalbike in kultestefik 

bihim (e kadar) 

 

Abdusselam ibni İdris el marakkeşi hazretleri buyurur ki: bu 3 beytin 

havvasi şudur, eğer bir kişinin fehmi ve akli az olsa veya başka bir lisani 

öğrenmek istersen bu beyitleri cam bir tabağa yazıp yağmur suyu ile suyu 

bozduktan sonra aç karnına içseler akli ve anlayışı ziyadeleşir. 

 

Diğer bir havvası, bu beyitleri bir geyik derisine yazıp sağ pazusuna 

bağlasalar dili kekeme olanların dili açılır, başka bir lisani öğrenmek 

isteyenler kolayca öğrenirler. 

 

 ye kadar والحب يعترض اللذات بااللم den  ايحسب الصب ان الحب منكتم

 

Bu beyitlerin havvasi budur ki: bir beyaz kâğıt alıp limon suyuna batırılır, 

sonra güneşte kurutulup üzerine bu beyitler yazılır, gece uyuyan kadının sol 

tarafına konulursa kadın konuşmaya baslar, her ne işledi ise hepsini bir bir 

anlatır. 

 

الهوى يا ال ئمى فى  den عن العذال فى صمم e kadar 

 

Zühre saatinde bir demir levhaya bu beyitleri yazıp yağmur suyu ile bozup 

içseler veya ailesini sevmeyen hanımını sevmeyen veya kocasını sevmeyen 
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kadına içirseler fil hal araları düzelir. Çok kere tecrübe olunmuştur. Lakin 

içerken sadece yanında kocası veya hanimi veya ailesi olması lazımdır. 

 

 ye kadar كيد الخصم والحكم  den انى اتهمت نصيح الشيب

 

Bir kişi tövbe etmek dilese ama buna güç yetiremese bir cam tabağa cuma 

namazından sonra bu beyitleri yazıp gül suyu ile bozsa sonra suyu içse 

lakin ikindi aksam ve yatsı namazını kılıncaya kadar hiç konuşmadan 

salatu selam getirse sonra tövbe etse daha yerinden kalkmadan hakk Teâlâ 

tövbesini kabul eder, hakk Teâlâ’da o kuluna bir daha günah islememesi 

için yardım eder. 

 

 ye kadar  فرض ولم اصم dan استغفر هللا

 

Bir kişi ibadetlerinde ve amellerinde Salih olmayı, kibirden ve riyadan uzak 

olmayı istese, bu beyitleri güneş doğarken 71 defa hem okuyup hem de bir 

bez üzerine yazsa ve sol koluna bağlayıp taşısa kalbinden riya ve kibir 

gider, cinler ve şeytanların vesveselerinden emin olur, amellerinde Salih bir 

mümin olur. 

 

 

 ye kadar لم تخرج الدنيا من العدم dan  ظلمت سنة من احيى

 

Bir kişi çok uyku uyusa veya geceleri uyanmak istese bir levhaya bu 

beyitleri yazıp yastığının altına koysalar geceleyin dilediği vakitte kalkar. 

 

 ye kadar  يدعى دارس الرمم  den  محمد سيد الكونين

 

Bir kişi korkak olsa veya cenk etmekten korksa veya peygamber 

efendimizin ve Allah sevgisinin kalbine girmesini isteseler bu beyitleri bir 

cam tabağa yazıp nisan yağmuru suyu ile silip içseler, cesur olurlar hiç bir 

şeyden korkmazlar, kalbine Allah ve resulünün sevgisi dolar. 

 

Eğer bu beyitleri kefene gül suyu ve zağferan ile yazsalar Allahü Teâlâ o 

kuluna sual vakti rahatlık verir. 
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 ye kadar  للناس فى الظلم dan  لم يمتحنا بما 

 

Bu beyitleri bir kâğıda misk ve zagferan ile yazıp sağ pazusunda taşısalar 

halk içinde yüksek mertebelere erişir. Sözü geçkin olur. İnsanlar içinde 

konusunca kimse sözüne muhalefet edemez. Herkimden bir hacet dilese 

reva eder. 

 

تسممنه ومب den اكرم بخلق   e kadar 

 

Dil bağlamak için bu beyitleri bir kâğıda yazıp 7 kerede okuyup üzerinde 

taşısalar cümle mahlûkatın dili bağlanır. Mücerreptir. 

 

 e kadar  فى االرض من صنم dan ال طيب يعدل

 

Bu beyitleri bir geyik derisine gül suyu ve zagferan ile yazıp sandal ile 

buhurlasalar, sonra abdest alıp iki rekât namaz kılsalar selam verdikten 

sonra deriyi boynuna asıp sonra bir kâğıda daha yazıp onu da evin bir 

yerine assalar ev halkı ve kendisi haç etmek için can atarlar, yani rasulullah 

sevgisi kalplerine işler. 

 

 

غدى عن حتى   dan   من احشاء ملتقم  e kadar 

 

Bir kimse cihada giderken bu beyitleri 17 kere okusa Hakk Teâlâ o kuluna 

yardım eder, illaki galip gelip, Zulmünden korkulan zalimin yüzüne 17 kere 

okusa asla zarar görmez. 

 

 ye kadar عال من االطم dan جاءت لدعوته االشجار

 

İhfa yani görünmemek için, bir yabani kurbağayı tutup derisini alıp misk ve 

kâfur ile tabaklasan, sonra Zühal saatinde bu beyitleri deriye yazıp sende 

lübanı zeker ile buhurlansan, kimsenin olmadığı bir yere girip o deriyi sağ 

pazuna bağla, bu beyitleri sayısızca okumaya devam et, yanına bir kişi gelir 

hiç konuşmaz, o şahıs geldikten sonra bil ki icabet gerçekleşmiştir. Yatsı 

namazından sonra bir avuç toprak alıp sağ tarafına atıp şöyle de: şahetil 

vucuhu, bir avuç toprak daha alıp sol tarafına atıp yine: şahetil vucuhu, de. 
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Sonra yine toprak alıp önüne ve arkana atıp yine aynı ayeti kerimeyi 

okursun, Ondan sonra nereye gitsen kimse seni görmez. Tecrübe 

olunmuştur, sahih bir ameldir. 

 

 e kadar  من خير مستلم  dan  ما سامنى الدهر

 

Bir kimseyi cin tutsa ve cinlerden eziyet görse veya bir zalimin zulmünden 

korksa, her namazdan sonra bu beyitleri 27 defa okumaya devam etseler bir 

zaman sonra elbette ve elbette şifa bulur, korkulardan emin olur. 

 

 e kadar  فيه حال محتلم  den  ال تنكر الوحي

 

Bu beyitler cinlerden şeytanlardan ve insana vesvese verip korkutan diğer 

şerli varlıklardan korunmak içindir. Bir temiz tabağa yazıp şerbet gibi yapıp 

5 gün veya 7 gün içmeye devam etseler, her türlü korkudan emin olurlar. 

 

 ye kadar  من ربقة اللمم  dan  تبارك هللا

 

İçine cin girmiş bir kimse için veya sara tutan bir kişi için mavi bir beze bu 

beyitleri yazıp fitil gibi yapıp bezi yak, lakin dumanı hastanın burnuna 

gitsin, filhal emri ilahi ile cin kaçıp gider ve asla bir daha o cesede geri 

dönmez. Cin çıkınca hemen k.kerimden bir hıfz ayetlerini yazıp hastanın 

boynuna as. Acib bir ameldir. Çok kereler tecrübe olundu. 

 

 e kadar  ليال عى علم den واحيت السنة

 

bu beyitleri herhangi bir gün güneş doğarken kurşun bir levhaya yazıp bağ 

veya bahçenin orta yerine gömseler, Hikmeti ilahi ile o bağ ve bahçede 

bereket olur, kazalardan belalardan korunur, meyvesi sebzesi çok olur öyle 

ki herkes taaccüp eder. Ancak kurşun levhaya nakşedilirken öd buhur edilir 

ve yazma işi bitinceye kadar bu beyitler okunmaya devam edilir. 

 

خالق والشيماال  dan  فالدر يزداد  ye kadar 

 

Bir kişinin dili kekeme olsa veya güzel konuşamasa veya konuşması ve 

lisanının daha fasih olmasını dilese, bu beyitleri bir temiz tabağa gül suyu 
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ve zağferanla yazıp her gece yatarken içmeye devam etseler Allahü 

Teâlâ’nın izni ile kekemelikten şifa bulur, dili açılır ve fasih olarak konuşur. 

 

 e kadar  الماء من سقم  den  ايات حق من الرحمن

 

Bir kimse bu beyitleri zağferanla bir kâğıda yazıp turup ile buhurlasa sonra 

ipek beze sarıp sağ pazusuna bağlayıp her vakit böyle yapıp k.kerim okusa 

çabucak k.kerimi ezberler. Hıfzı kuvvetli olur.   

 

 e kadar ما اوليت من نعم  den  ياخير من يمم

 

Bu beyitlerin havvassı budur ki: zalim bir kişinin zulmünden korkulsa bu 

beyitleri bir devenin derisine yazıp boynuna assa, sonra zalimin yanına 

varıp hemen Allahü ekber dese, o zalim kişiden asla bir zarar gelmez. Bu 

beyitleri bu şekil üzere taşıyan kişiler her türlü zarardan korunmuş olurlar. 

Hiçbir insan o kişiye kötü söz söylemez. 

Bu beyitlerin bir havvası dahi budur ki: kadın ve koca arasında buğz ve 

düşmanlık olsa veya aile arasında kavga olsa bu beyitleri bir Arslan 

derisine veya Arslan derisi bulunamazsa bir kâğıda yazıp elinde tutsalar 

sonra eşinin yanına varsa ve önce eşi konuşsa filhal aklı gitmiş gibi olur, 

araları düzelir. 

 

مبشرى لنا معشر االسال   den  تيتم ولم تئم  ye kadar 

 

Eğer bir kişi uzak veya yakın bir beldeye sefere çıkacak olsa ve o şehri hiç 

tanımasa, misk ve kâfur ile tabaklanmış olan bir kedi derisine zağferan ile 

yazılsa sonra o şehre sefere çıksa herkim görse hacetini reva eder. 

 

Başka bir havvası budur ki: eğer bu beyitler kurşun bir levhaya pazartesi 

günü güneş doğarken yazılsa sonra her gün bir defa güneş doğarken o 

hateme dokunsa illaki zengin olarak vefat eder. Dünyada gariplik görmez. 

Çok azim faidesi vardır. 

 

 ye kadar  بين البهم والبهم den هم الجبال فسل
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Eğer bu beyitler bir evin kapısına nakşedilse o mekân hırsızlardan emin 

olur. Arzı ve semavi afetlerden muhafaza olur. 

 

Eğer bu beyitler hırsızlık yapan bir kişinin evinin kapısına nakşedilse 3 gün 

geçmeden tövbe eder, bir daha hırsızlık yapmaz. Tecrübe olundu. 

 

 e kadar  مع االشبال فى اجم den  ومن تكن برسول هللا

 

Eğer arzı veya semavi veya herhangi bir şeyden korkulsa bu beyitleri 7 

defa okuyup sol tarafına dönse veya eline yazıp elini sol tarafa doğru 

gösterse bütün korkulardan emin olur. 

 

 ye kadar  فى اليتم den  كم جدلت

 

Eğer bu beyitler bir beyaz kâğıda yazılıp sonra o kâğıdı beyaz bir beze 

koyup bezi de çocuğa taksalar o çocuğa şeytanlar cinler zarar veremezler. 

Her türlü hastalıktan ve haşeratın zararlarından emin olurlar. 

 

 ye kadar  يا زلة القدم  den  خدمته بمديح

 

Eğer bu beyitler herhangi bir günün kamer saatinde altın bir levhaya 

nakşedilip taşınsa her türlü hastalıktan muhafaza olur. Ve birçok hastalığa 

şifa bulur. Baş ağrısı kulak ağrısı göz ağrısı mide ağrısı burun ağrısı el ve 

ayak ağrıları göğüs ağrısı sırt ağrısı kalp ağrılarının hepsine şifa bulur. Bu 

amelden gaflet olunmamalıdır. Çok defalar tecrübe edilmiştir. 

 

Her türlü iç hastalıklar için ise demir bir levhaya yazılıp taşısalar şifa 

bulurlar. Bu dahi tecrübe olunmuştur.  Amma tedavi için altın levha baş 

üstünde taşınır, demir levha ise mideye bağlanıp taşınır. 

 

 ne kadar  اثنى على هرم den  حاشاه ان يحرم

 

Eğer bir kişiyi zehirli bir hayvan ısırsa ve zehirlense bu beyitleri bir cam 

tabağa gül suyu ile yazıp içirseler ve yine ısırılan bölgeye bu beyitleri 

yazsalar şifa bulurlar. Sahihtir ve tecrübe olunmuştur. 
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 ye kadar  العيس بالنعم  den  يا اكرم الخلق مالى

 

Eğer bir Müslüman vefat ederken çok şiddetli acı çekse, ruhunu teslim 

ederken şiddetli acı çekse, bu beyitleri hazır olan kefenden bir pare beze 

yazıp vefat etmekte olan kişinin başına ve yüzüne koysalar, hikmeti ilahi ile 

ölümün dehşetinden kurtulur. Eğer o bez parçasına tekrar vefat eden kişinin 

kefenine sürülen güzel kokulardan sürseler ve vefat eden kişinin kabrine 

koysalar vefat ettikten sonra dahi çok hayırlar ile karşılaşır. 

 

Kaside-i bürdenin havvasi burada bitti. 

 

 

 

 

Zina eden kadın veya erkegi baglamak için 

 

Bu amel sadece müstahak olan kişiye yapılır. Eğer haksız yere yapılırsa 

huzuru ilahide asla rahmete göremez. Kul hakkından dolayı cehennem 

ateşine düçar olurlar. 

 

Bir nahıs vakitte bakır bir levha alıp ateşte iyice ısıtılır. Bakır levha ateşten 

alınıp demir bir kalem ile şunları levhaya yaz ve hem de oku. Sonra levhayı 

alıp bir yüksek yerdeki ve iyice dağılmış bir kabre göm. O levha o kabirde 

olduğu müddetçe kadın erkeğe veya erkek ise kadına yaklaşamaz. 

Bu amelin şartı budur ki: ameli işlerken kimse seni görmeyecek. 

 

 

Yazılacak ve okuyacak budur: 

يل ومرائيل كمالم يدخل طرق هذه المسلة اللهم رب جبرائيل و ميكائيل واسرافيل ورقيائيل وهياف

 ثقبتها كذالك اليدخل فالن بن فالن فى فالنة بنت فالن

 

Okunuşu: 

Allahümme rabbi cebrail ve mikail ve israfil ve rukyail ve heyafil ve merail 

kema lem yedhul turuku hazihil müselleti sakbetiha kezalike la yedhul 

fülan bin fülan fi fülanete binti fülan 
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Uyumamak için 

 

Şunu bir kâğıda yazıp boynunda taşıyan kişi uyumaz. Ve uykusu gelmez. 

Yazılacak budur: 

 

ه ۵ ۵حه طاع يوه  

 

Eğer bir kişiyi iyice uyutmak istersen bu ayeti kerimeyi bir kağıda 7 defa 

yazıp yastığının altına koy, öyle ağır bir uykuya dalar ki kimse dokunmasa 

24 saat boyunca hiç uyanmadan uyur. 7 defa Yazılacak budur 

 

 َوَجَعلأنَا اللهيأَل لِبَاًسا

 َوَجَعلأنَا النههَاَر َمَعاًشا 

قَُكمأ َسبأًعا ِشَداًدا   َوبَنَيأنَا فَوأ
 

 

 

 

Bir kişiyi ölü gibi uyutmak için 

 

Bu ayeti kerimeleri bir kâğıda yazıp yastığının altına koy, öyle kimse 

dokunmasa hiç uyanmaz. Eğer bir kabirden bir avuç toprak alıp üzerine bu 

ayetleri okuyup uyuyan kişinin üstüne birazcık serpseler daha azim bir 

uyku uyur ki bir başka kimse kaldırmasa asla uyanmaz. 

Ayeti kerimeler budur: 

تِهَا فَ  َد َموأ ُ بَعأ يِي هَِذِه هللاه يٍَة َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشهَا قَاَل أَنهى يُحأ ُ ِمائَةَ أَوأ َكالهِذي َمره َعلَى قَرأ أََماتَهُ هللاه

 َعامٍ 

 

ِعِهمأ َوَعلَى أَبأَصاِرِهمأ   َختََم هللاُ على ِغَشاَوةٌ واولئك هم الغافلون قُلُوبِهمأ َوَعلَى َسمأ  

 

َ َعُدوٌّ ل لأَكافِِرينَ  ِ َوَمآلئَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجبأِريَل َوِميَكاَل فَإِنه هللا  ا هلل    َمن َكاَن َعُدو ً

 

Okunuşu: 
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ev kellezi merra ala karyetin vehiye haviyetün ala uruşiha kale inni yuhyi 

hazihillahü bade mevtiha fe ematehullahü miete amin 

 

hatemallahü ala kulubihim ve ala sem-ihim ve ala ebsarihim gişavetün ve 

ülaike hümül gafilün 

 

men kane adüvven lillahi ve melaiketihi ve rusulihi ve cibrile ve mikaile fe 

innallahe adüvvün lilkafirin 

 

 

 

Keşfi kulup 

 

Keşfi kulup, ve kabirdekilerin hallerini görmek, ve safayı batın, gayb 

âlemini keşif, ve ilmi ledünniye mazhar olmak için, bir kimse 120 gün 

boyunca aşağıdaki ayeti kerimeyi her sabah fecri sadıktan sonra ta güneş 

doğuncaya kadar 143 defa okusa (amma her gün aynı mekanda ve tek 

oturmada hiç konuşmadan okunacak) günler tamam olmaya yakın geceleri 

ruhaniler gelip türlü türlü müjdeler verirler. Son günde kalp gözü açılır, 

ervah gelip dost olur, gayb ilimlerini talim ederler. 

 

Bu ayeti kerimenin birde halveti vardır, bunun şekli ise şöyledir. Bir arabi 

ayın ilk çarşamba günü halvet bir mekâna girip her namazdan sonra güzel 

kokulu buhur yakıp 740 defa okusalar ve bu şekil üzere 21 gün devam 

etseler, eğer murad hâsıl olmazsa gayret ve cehd edip 41 güne tamam 

etseler gayb kapıları açılır her ne türlü şey dileseler derhal bi-iznillah hazır 

ederler. Bunun havvası anlatılmayacak kadar çoktur. Bu halveti yerine 

getirenlere İdris aleyhisselamın ilmini ve Danyal aleyhisselamın ilmini 

öğretirler. Amma o halvet yerde her gün riyazetli oruç tutulmalıdır. 

 

Bu ayeti kerimelerin bir havvası dahi budur, Eğer bir kimse 40 gün 

boyunca bu ayeti kerimeleri her namaz ardından hiç konuşmadan ve hep 

aynı yerde ve tek celsede 4 defa okusa ve 40 gün büyük ve küçük 

günahlardan kaçınsa son günde kalp gözü açılır, âlemi gaybtan iki melek 

gelip ilmi simyayı talim ederler. Son günde ervahın büyükleri zuhur edip 
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acayip ve garaip birçok şeyler talim ederler. Ve âlemde olan biten yer 

altında saklı definelerden haber verirler. 

 

Bir diğer havvası dahi budur. Eğer bir kimse bu ayeti kerimeleri saf 

zeytinyağı misk ve zağferan ile bir kâğıda yazıp sonra üzerine nisan 

yağmuru döküp yazıyı bozsa, sonra suyu bir şişede muhafaza edip 40 gün 

boyunca da o suya her gün 143 defa bu ayeti kerimeleri okusa, 40.cı günü 

çarşamba gününe denk getirse ve o gün yani son gün okuyup bir nebze o 

sudan içse bir nebze perşembe günü ve geri kalanını da cuma günü içse 

Allahü Teâlâ’nın izni ile kalp gözü açılır. Gizli işler zahir olur. Cümle 

hastalıklardan şifa bulur. Daha birçok acayipler zuhur eder.   

 

O mübarek ayeti kerimeler bunlardır. 

 

ِحيِم  مِن الره حأ ِم هللاِ الره قًا لَِما بَيأَن الم  بِسأ َل َعلَيأَك الأِكتَاَب بِالأَحق  ُمَصد  ُ اَل إِلَهَ إاِله هَُو الأَحيُّ الأقَيُّوُم  نَزه هللاه

نأِجيلَ  ِ َراةَ َواإلأ ِ لَهُمأ   يََديأِه َوأَنأَزَل التهوأ قَاَن إِنه الهِذيَن َكفَُروا بِآيَاِت هللاه ِمنأ قَبأُل هًُدى لِلنهاِس َوأَنأَزَل الأفُرأ

تِي الأُملأَك َمنأ تََشاُء َوتَنأِزُع  ُ َعِزيٌز ُذو انأتِقَاٍم قُِل اللههُمه َمالَِك الأُملأِك تُؤأ نأ تََشاُء َعَذاٌب َشِديٌد َوهللاه الأُملأَك ِممه

ٍء قَِديٌر  تُولُِج اللهيأَل فِي النه وَ  هَاِر َوتُولُِج تُِعزُّ َمنأ تََشاُء َوتُِذلُّ َمنأ تََشاُء بِيَِدَك الأَخيأُر إِنهَك َعلَى ُكل  َشيأ

ُزُق َمنأ  ِرُج الأَمي َت ِمَن الأَحي  َوتَرأ ِرُج الأَحيه ِمَن الأَمي ِت َوتُخأ تََشاُء بَِغيأِر ِحَساٍب  النههَاَر فِي اللهيأِل َوتُخأ

قُطُ ِمنأ َوَرقَ  ِر َوَما تَسأ لَُم َما فِي الأبَر  َوالأبَحأ لَُمهَا إاِله هَُو َويَعأ لَُمهَا َواَل َحبهٍة َوِعنأَدهُ َمفَاتُِح الأَغيأِب اَل يَعأ ٍة إاِله يَعأ

ِض َواَل َرطأٍب َواَل يَابٍِس إاِله فِي ِكتَابٍ  َرأ لَتأ ِمن لهُدنأ  فِي ظُلَُماِت األأ ِكَمتأ آيَاتُهُ ثُمه فُص  ُمبِيٍن الَر ِكتَاٌب أُحأ

تَهُ َكنٌز لههَُما َوَكا ا الأِجَداُر فََكاَن لُِغاَلَميأِن يَتِيَميأِن فِي الأَمِدينَِة َوَكاَن تَحأ َن أَبُوهَُما َصالًِحا َحِكيٍم َخبِيٍر  َوأَمه

ِري اقأتََرَب لِلنهاِس فَأََراَد َربَُّك أَنأ يَبألَُغا أَُشده  ب َك َوَما فََعلأتُهُ َعنأ أَمأ ن ره َمةً م  ِرَجا َكنَزهَُما َرحأ تَخأ هَُما َويَسأ

بَ  َكاٍة فِيهَا ِمصأ ِض َمثَُل نُوِرِه َكِمشأ َرأ َماَواِت َواألأ ُ نُوُر السه ِرُضوَن هللاه عأ اٌح ِحَسابُهُمأ َوهُمأ فِي َغفألٍَة مه

بَاُح فِي زُ  قِيهٍة َواَل الأِمصأ بَاَرَكٍة َزيأتُونٍِة اله َشرأ يٌّ يُوقَُد ِمن َشَجَرٍة مُّ َكٌب ُدر  َجاَجةُ َكأَنههَا َكوأ َجاَجٍة الزُّ

ُ لِنُوِرِه َمن يََشاء وَ  هُ نَاٌر نُّوٌر َعلَى نُوٍر يَهأِدي هللاه َسسأ بِيهٍة يََكاُد َزيأتُهَا يُِضيُء َولَوأ لَمأ تَمأ ُ َغرأ ِرُب هللاه  يَضأ

ٍء َعلِيمٌ  ُ بُِكل  َشيأ ثَاَل لِلنهاِس َوهللاه َمأ     األأ

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim Elif lam mim Allahu la ilahe illa hüvel hayyul 

kayyum nezzele aleykel kitabe bil hakki musaddikan lima beyne yedeyhi 

ve enzelettevrate vel incil min kablu hüden linnasi ve enzelel furkan 

innellezine keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedidün vallahü azizün 

züntikam kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşa-ü ve tenziul 

mülke mimmen teşa-ü ve tu-izzü men teşa-ü ve tüzillü men teşa-ü bi 
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yedikel hayr inneke ala külli şey-in kadir. Tülicülleyle finnehari ve 

tülicünnehara filleyl ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite 

minel hayy ve terzuku men teşa-u bi gayri hisab. Ve indehu mefatihul gaybi 

la ya'lemuha illa hu, ve ya'lemu ma fil berri vel bahri vema teskutu min 

varakatin illa ya'lemuha vela habbetin fi zulumatil ardi vela ratbin vela 

yabisin illa fi kitabin mübin. Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühü sümme 

fussilet min ledün hakimin habir ve emmel cidaru fekane li gulameyni 

yetimeyni fil medineti ve kane tahtehu kenzün lehüma ve kane ebuhüma 

salihan fe erade rabbüke en yebluga eşüddehüma ve yestahrica kenzehüma 

rahmeten min rabbike vema fe-altühü an emri, ikterabe linnasi hisabühüm 

vehüm fi gafletin mu'ridun. Allahu nurussemavati vel-ard, meselü nurihi 

kemişkatin fiyha misbah el misbahu fizzücaceti ezzücaceti ke-enneha 

kevkebün dürrzzün yukadu min şeceretin mubareketin zeytunetin la 

şarkiyyetin vela karbiyyetin yekadu zeytuha yudi-u velev lem temseshü 

narun nurun ala nurin yehdillahü li nurihi men yeşa-u ve yadribullahül 

emsale linnas vallahu bi külli şey-in alim. 

 

 

 

Futuhatı rızık 

 

Bir kimse rızkının genişlemesini dilese bu ayeti kerimeleri 120 gün 

boyunca her gün aynı yerde aynı saatte ve celsede ister adedi kebiri kadar 

yani 7000 defa veya adedi sagiri yani 921 defa okusalar Allahü Teâlâ’nın 

izni ile öyle büyük fütuhat olur ki mal ve mülkünün haddi hesabı bilinmez 

olur, eğer son gün bu ayeti kerimeleri bir kâğıda yazıp yanında taşısa 

ömrünün sonuna kadar asla fakirlik görmez. Veya bir Müslüman topluluk 

cemiyet olarak bir kişinin evinde toplanıp 120 gün boyunca bu ayeti 

kerimeleri okusalar yine çok büyük fütuhat olur. 

 

Ayeti kerimeler bunlardır. 

 

ِحيِم  مِن الره حأ ِم هللاِ الره ِ َرب  الأَعالَِميَن  بِسأ ُد هلِله ِحيِم الأَحمأ َمِن الره حأ بُُد َوإِيهاَك الره يِن  إِيهاَك نَعأ ِم الد  َمالِِك يَوأ

ُضوِب َعلَيأِهمأ َواَل  َت َعلَيأِهمأ َغيأِر الأَمغأ تَقِيَم  ِصَراَط الهِذيَن أَنأَعمأ َراطَ الأُمسأ تَِعيُن  اهأِدنَا الص  ال ينَ  نَسأ الضه    

يََم اللههُمه َربهنَا أَنِزلأ َعلَيأ  نَك قَاَل ِعيَسى ابأُن َمرأ لِنَا َوآِخِرنَا َوآيَةً م  َوه َن السهَماء تَُكوُن لَنَا ِعيداً أل  نَا َمآئَِدةً م 

اِزقِيَن   ُزقأنَا َوأَنَت َخيأُر الره ُكُروَن  َوارأ ا تَشأ ِض َوَجَعلأنَا لَُكمأ فِيهَا َمَعايَِش قَلِيالً مه نهاُكمأ فِي األَرأ َولَقَدأ َمكه
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نَاهَ  َض َمَددأ َرأ ُزوٍن  َوَجَعلأنَا لَُكمأ فِيهَا َمَعايَِش َوَمن َواألأ ٍء َموأ ا َوأَلأقَيأنَا فِيهَا َرَواِسَي َوأَنأبَتأنَا فِيهَا ِمنأ ُكل  َشيأ

لُوٍم   الأ  عأ لُهُ إاِله بِقََدٍر مه ٍء إاِله ِعنَدنَا َخَزائِنُهُ َوَما نُنَز  ن َشيأ تُمأ لَهُ بَِراِزقِيَن  َوإِن م  دُ لهسأ ِ الهِذي أَنَزَل  َحمأ هلِله

َر الأُمؤأ  َعل لههُ ِعَوَجا  قَي ماً ل يُنِذَر بَأأساً َشِديداً ِمن لهُدنأهُ َويُبَش  َملُوَن َعلَى َعبأِدِه الأِكتَاَب َولَمأ يَجأ ِمنِيَن الهِذيَن يَعأ

راً َحَسناً  َماِكثِيَن فِيِه أَبَداً   قُلأ  الَِحاِت أَنه لَهُمأ أَجأ َحاُب  الصه لَُموَن َمنأ أَصأ تََرب ٌص فَتََربهُصوا فََستَعأ ُكلٌّ مُّ

ةً  َضره ُض ُمخأ َرأ بُِح األأ َ أَنَزَل ِمَن السهَماء َماء فَتُصأ َراِط السهِوي  َوَمِن اهأتََدى أَلَمأ تََر أَنه هللاه َ الص  إِنه هللاه

اُق ُذو زه َ هَُو الره ُزقأهُ ِمنأ َحيأُث اَل  لَِطيٌف َخبِيٌر  إِنه هللاه َرًجا  َويَرأ َعل لههُ َمخأ َ يَجأ ِة الأَمتِيُن  َوَمن يَتهِق هللاه الأقُوه

ٍء  ُ لُِكل  َشيأ ِرِه قَدأ َجَعَل هللاه َ بَالُِغ أَمأ بُهُ إِنه هللاه ِ فَهَُو َحسأ تَِسُب َوَمن يَتََوكهلأ َعلَى هللاه ًرا لِيُنفِقأ ُذو َسَعٍة يَحأ قَدأ

ُ نَفأًسا إاِله َما آتَاهَا م   ُ اَل يَُكل ُف هللاه ا آتَاهُ هللاه قُهُ فَلأيُنفِقأ ِممه ٍر ن َسَعتِِه َوَمن قُِدَر َعلَيأِه ِرزأ َد ُعسأ ُ بَعأ َعُل هللاه َسيَجأ

َراَك َما ِعل يُّوَن ِكتَ  َبأَراِر لَفِي ِعل ي يَن  َوَما أَدأ ًرا  َكاله إِنه ِكتَاَب األأ بُونَ يُسأ هَُدهُ الأُمقَره قُوٌم  يَشأ رأ اٌب مه    

 

Türkçe okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Elhamdü lillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake 

na'budu ve iyyake neste-iyn ihdinassıratal müstekım sıratallezine en-amte 

aleyhim gayril magdubi aleyhim veleddallin. Kale iysebnü meryeme 

allahümme rabbena enzil aleyna ma-ideten minessema-i tekünü lena iyden 

li evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayrurrazikin vele 

kad mekkennaküm fil ardi vece-alna leküm fiyha ma-ayişe kalilen ma 

teşkurun vel arda medednaha ve elkayna fiyha ve enbetna fiyha min külli 

şey-in mevzun ve ce alna leküm fiyha ma-ayişe vemen lestüm lehü bi 

razıkin ve in min şey-in illa indena haza-inuhu vema nünezzilühü illa bi 

kaderin ma'lum, Elhamdü lillahillezi enzele ala abdihil kitabe velem yec-al 

lehü ivecen kayyimen liyünzira be'sen şediden min ledünhü ve yübeşşiral 

mü'mininellezine ya'melunessalihati enne lehüm ecran hasena makisine fihi 

ebeda gul küllün müterabbisun feterabbesu feseta'lemune men 

eshabussıratisseviyyi vemenihteda, elem tera ennellahe enzele minessema-i 

ma-en fetusbihul ardu muhdarraten innallahe latifün habir innallahe 

hüverrazzaku zül kuvvetil metin vemen yettekillahe yec-al lehü mahracen 

ve yerzukhü min haysu la yahtesib vemen yetevekkel alallahi fehüve 

hasbühü innallahe baligu emrihi kad ce-alallahü likülli şey-in kadra, li 

yunfik zü se-atin min se-atihi vemen kudira aleyhi rizkuhu fel yunfik 

mimma a-ta-hüllahü la yükellifüllahü nefsen illa ma ataha. Seyec-alüllahu 

ba'de usrin yusra. Kella inne kitabel ebrari lefi illliyyin vema edrake ma 

illiyyun kitabun merkum yeşhuduhul mukarrabun. 
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Kaza-i Hacet 

 

4 rekât Allah rızası için namaz kılıp hemen yerinden kalkmadan 

konuşmadan 1000 defa اللهم انى مغلوب فانتصر   okunuşu Allahümme inni 

maglubun fantasır, okusalar haceti reva olur. Çok kuvvetli bir ameldir, 

defalarca tecrübe olunmuştur. 

 

 

 

Kaza-i Hacet 

 

Yatsı namazını kılıp hiç kalkmadan hiç konuşmadan 1020 defa  اليس هللا بكاف

 okunuşu eleysellahu bikafin abdehu okusalar yerinden kalkmadan  عبده

haceti kabul olur. 

 

 

 

 

Hertürlü Korkulardan belalardan emin olmak için 

 

Pazartesi günü sabah güneş doğarken başlayıp hiç yerinden kalkmadan 

konuşmadan şu ayeti kerimeleri 1000 defa okuyup sağına soluna önüne 

arkasına yukarı ve aşağı üfleyip sonrada bir kâğıda yazıp üstünde taşısalar, 

gökten taş yağsa o kişiye değmez. Çok müessir bir ameldir. Tecrübe olundu. 

 

Ayeti kerimeler budur 

 

وكفى باهلل وليا وكفى باهلل نصيرا وكفى باهلل حسيبا وكفى باهلل عليما وكفى باهلل وكيال وكفى باهلل 

 شهيدا  فاهلل خير حافظا وهو ارحم الرحمين

 

Okunuşu 
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Ve kefa billahi veliyyen, ve kefa billahi nasiran, ve kefa billahi hasiben, ve 

kefa billahi alimen, ve kefa billahi vekilen, ve kefa billahi şehiden, fallahu 

hayrun hafizan ve hüve erhamurrahimin. 

 

 

 

Kolay doğum için 

 

Şu vefki bir seramik parça üzerine pazar günü güneş doğarken yazıp sonra 

doğum yapamayan kadının ayağının altına koysalar hemen kolayca doğurur, 

vefk budur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risale-i Müselles 
 

 

İmam Ahmet Muhammed El Gazali rahmetullahi aleyh hazretleri buyurur 

ki: vefki müselles 9 harften ibarettir. Ancak ben bu harfleri Kur-anı 

azimüşşan daki 10 tane hurufu mu'cemeden, müsellesin haneleri 

adedlerinin menzillerine ve mertebelerini bularak elde ettim. Bu hurufu 
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mu'cemeler şudur: كهيعص وحم عسق  müsellesin harfleri ise ب ط د ز ه ج و ا ح 

dır. 

 

Bilki: bu 9 harften her biri haftanın bir gününe aittir. 

 

 

Pazar ا  Şems meleki ulvisi روقيائيل  süflisinin ismi ابى عبد هللا المزهب dir. 

Harfleri   

 

 
 

Pazartesi ب  Kamer meleki ulvisi جبرائيل süflisi ابى عبد هللا الحارث dir. Harfleri 

  

 

 

 

Salı ج  Merih meleki ulvisi سمسمائيل süflisi االحمر dir. Harfleri 

 

 

 

 

Çarşamba د  Utarit meleki ulvisi مكائيل süflisi روبعه ve برقان dır. Harfleri 

 

 
 

Perşembe ه  Müşteri meleki ulvisi صرفيائيل  süflisi شمهورش dir. Harfleri 

 

 

 

 

Cuma و  Zühre meleki ulvisi عينيائيل süflisi عبد الرحمن االبيض dır. Harfleri 
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Cumartesi ز  Zühal Ulvi meleğin ismi  حصنيائيل  süfli hadimin ismi  ميمون

   dir. Harfleri السحابى

 

 

 

 

 ط .harfi pazar gününe ve o günün en şerefli saatine (şems saatine) aittir ح

harfi ise cumartesi gününe ve en nahıs saatine (Merih ve Zühal saatlerine 

aittir. 

 

Müsellesi yazdıktan sonra bu azimet okunur 

 

 
 

 

Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim azzemtü aleyküm ve aksamtü aleyküm ya 

şeygabin veya tebgabin veya heyutin veya mehleyain veya tubin veya 

tatuba-in veya tarşin veya tayreşin veya tarşeya-in veya tartaruşin veya a-
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mereşin veya gamereşintevekkelu ve esri-u ya eyyüherruhaniyyeti (burada 

isteğini söyle) 

 

Bu azimet ve isimlerde echezetin harfleri içindir. Buda okunur 
 

 

 

 

Okunuşu 

ceyşin celişin (7 defa) hetişin hettişin (7 defa) zengıta-in tasin tatuşin ya 

hüddame hazihil esma tevekkelu bi kaza-i havaici vehüve (burda hacetini 

söyle) if-alu ma tu'merun. 

 

Müselles vefkini çizerken hangi harfi çizsen hemen o harfin üzerine bu 

esmaları 9 defa okuman lazımdır, okurken yazdığın harfe bakacaksın. 

 

Elif için: اه  اه  Ahin ahin veya bunu oku  ايه  eyahin veya bunu oku الوهيم  

uluhiymin veya bunu oku فشال  feşalin 

 

Be için: بقطريال  bikatriyalin veya شهرشت  şehreşetin 

 

Cim için: جلش  celşin veya bunu جة  cetin veya bunu روشخخم   hamruşehin 

 

Dal için: دميال  dimyalin veya bunu دلوه  deluhin 

 

He için: هططوش  hettuşin veya bunu هيال  heyalin veya bunu هاهوه  hehuhin 

 

Vav için: واه 
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Ze için: زلاير zeryalin 

 

Ha için: حدايه  hadayehin 

 

Tı için: طواطهيال  Tavatahyalin veya bunu طاش taşin veya bunu طيال  tayalin 

 

Eğer bu müselles ile ister hayır ister şer olsun bir şeyi amel etmeyi murad 

ettiğin zaman evvela bulunduğun güne bak. Ona göre o güne aid olan harfi 

ilk başa yazarsın. Sonrada ondan sonra gelen harfe bakıp devamına yazıp 

vefki tamamlarsın. 

 

Bil ki vefki müsellesin İmam Muhammed gazalinin birde k.kerim den 

derlenmiş olduğu azimeti vardır. 5 ayeti kerimeden oluşur ki her ne zaman 

vefki müsellesi yazsan bu 5 ayeti kerimeyi 45 defa okumalısın. 

Azimetler budur 

 

يَاحُ  َماِء فَاْختَلَطَ بِِه نَبَاُت اأْلَْرِض فَأَْصبََح َهِشیًما تَْذُروهُ الرِّ  ك :َكَماٍء أَنَزْلنَ اهُ ِمَن السَّ

 

Kema-in enzelnahu minessema-i fahteleta bihi nebatül ardi fe-esbaha 

heşimen tezruhurriyah 

    ح  هو هللا الذى ال اله اال هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم 
 

Hüvallahüllezi la ilahe illahü alimul gaybi veşşehadeti 

hüverrahmanurrahim 

 

 

 م  يوم االزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمین مال الظالمین من حمیم وال شفیع يطاع

 

Yevmel ezifeti izil kulubu ledel hanaciri kazimine malizzalimine min 

hamimin vela şefi-in yuta' 

 

 

 ع علمت نفس ما احضرت فال اقسم بالخنس الجوار الكنس

 

Alimet nefsün ma uhdirat fela uksimu bil hunnesil cevaril künnes 
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 س ص والقران  ذى الذكر بل اللذين كفروا فى عزة وشقاق

 

sad vel kur-ani zizzik belillezine keferu fi izzetin ve şikak 

 

 

Bu ayeti kerimelere aid olan esmaül hüsnadan isimler ve bu isimlere 

müvekkel olan meleklerin isimleri, buhurları vardır, bunlarıda yazıp 

okumak lazımdır. Gazali muhammed rahmetullahi aleyh derki bu ayetlere 

müvekkel olan meleklerin isimleri ve vefkin etrafina yazılacak ayet budur: 

   قوله الحق  وله الملك
 

Melaike-i kiramın isimleri : جبرائيل  عزرائيل ميكائيل اسرافيل  bu 4 büyük meleğe 

dahi 2 tane melek hizmet eder bunlar : نوائيل  شمكائيل  dir. 

Eğer bu şekil üzere vefki şerif çizilirse ins ve cinlere âlemi süfli ve alemi 

ulviye heybet ve korku salar, her türlü cinniyi her türlü hayvanatı teshir ve 

emrine alır. Amma yazıp götüren kişi ehli takva ve ehli riyazet olmalıdır. 

Bu mübarek hatemi şerifin sureti şu şekil üzeredir. 

 

 

 

Bu mübarek hatemi şerifi eğer ki yanlış amel de kullanırsan mesela haksız 

yere birine eziyet için veya haramda kullanacak olursan ömrün kısa olur, 

Ailende çok zarar görür. 

 



 

 

351 

Helal olan amellerde sana icazet verilmiştir. 

 

Yukardaki vefki şerifin havvasları: 

 

2 helal kişi arasında muhabbeti daim ve ülfet için: vefki şerifi bir kâğıda 

yazıp ortasındaki ' he ' harfinin olduğu yere yine matlubun ismi ve 

annesinin ismini de yaz. Diğer bir kâğıda da yine vefki şerifi tamamen 

yazıp yine he harfinin olduğu haneye matlubun ismi ile annesinin ismini 

yaz. Sonra iki kâğıdı da alıp birleştir. Kâğıtların temiz tarafı dışa gelsin her 

iki sininde temiz tarafına şu ayeti kerimeleri yazıp en sonuna da hangi 

günde isen o günün harfini ve meleki ulvi ve süflisinin isimlerini yaz. 

Sonra kâğıda biraz şeker koyup katlayıp talibe ver, o dahi üzerinde taşısın 

matluba bir nazar etsin ki matlubun nefesi kesilip nefes alamaz olur. Taki 

talibin yanına gelip konuşuncaya kadar sanki aklı gitmiş gibi olur ve ömrü 

boyunca asla ayrılmazlar. 

Yazılacak ayeti kerimeler budur: 

 

 

 

 

Muhabbeti daim ve ülfeti daim için: eğer karı ve koca birbirlerinden 

soğusalar veya kadın veya erkek evini terk edip gitse: bu vefki şerifi bir 

elmaya çizip he nin hanesine matlubun ismi ile annesinin ismini yazıp 

elmanın üzerine 45 defa ya beduh ismi şerifini okuyup sonra elmayı ikiye 

bölüp tekrar üzerine 45 defa yukarda zikir edilen ayeti kerimeleri (kema-in 

enzelnahu minessema-i) den itibaren ki ayetleri okuyup matluba yedirse 

filhal aklı gitmiş gibi olup talibe koşar, matlubun nefesi kesilir illaki talibi 

görmese helak olacak dereceye gelir. 



 

 

352 

 

Eğer 2 helal arasında zani kadın ve kocası arasında dargınlık olsa 

birbirlerine küsseler, hemen talip vefki şerifi şu şekil üzere yazıp ortadaki 

he harfinin hanesine de talip ve matlubun isimlerini yazsalar, sonra talip 

biraz su ile yeni bir leğen içinde sağ eli ve sağ ayağını yıkayıp sonra bu 

vefki de suya atıp suda yazıyı bozsa, sonra bu sudan matluba birazcık içirse 

filhal aklı gider gibi olur, nefes alamaz olur, taki talibi görünceye kadar 

takati kalmaz. Amma vefkin arkasına o güne ait olan ulvi ve süfli 

meleklerin isimlerini harfleri ile beraber yazmak lazımdır. 

Şekil budur: 

 

 

 

 

Yine 2 helal arasında muhabbeti daim ve ülfeti daim için, bir cam tabağa 

zağferan ve misk ile vefki müsellesi tamamen yani meleklerin isimleri ayeti 

kerimeleri yazıp ortadaki he hanesine de he ile beraber matlubun ismini 

yazsa ve 5 ayeti kerimeyi 45 defa okuyup anber ve mastik buhur etse sonra 

bu ayeti kerimeleri okuyup en sonunda '' falancanın oğlu veya kızının 

kalbine falancanın oğlu veya kızının muhabbetini koydum '' dese sonra o 

vefkin üzerine gül suyu ve beyaz zambak suyu döküp yüzüne sürse ve geri 

kalanını da matluba içirse filhal matlup nefsine hâkim olamayıp çok acib 

derecede muhabbet ve ülfet eder. Ancak vefkin etrafına 4 büyük meleğe 

hizmet eden 2 meleğin isimleri ve harfleri de yazılmalıdır. 

 

 

Helal olan iki kişi arasında muhabbeti daim ve ülfeti daim için bir hüd   hüd 

kuşu tutup kesip derisini tabakla, misk zağferan ile müsellesi tamamen yaz, 

isimleri ve meleklerin isimlerini ayetleri de yaz. He nin hanesine talip ve 
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matlubun isimlerini ve annelerinin isimlerini de yazıp, vefkin arkasına da 

talibin ismini yaz. Sonra 5 ayeti kerimeyi 45 defa oku, sonra 20 defada '' 

 

 

   

Bu ayeti kerimeyi oku. 

Okunuşu: 

Yuhibbunehüm kehubbillah vellezine amenu eşeddü hubben lillah velev 

yerallezine zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemian ve 

ennallahe şedidül azab. 

 

Sonra o deriyi lübanı zeker mastik ve bezrürreşad denilen buhurlarla 

tütsüleyip katlayıp bir kırmızı beze sarıp sağ pazunda taşı matlubun 

karşısında dur, matlubun nefesi kesilir, aklı gitmiş gibi olup yanına gelir. 

 

 

 

Tasarrufatı müfredat 

 

Eğer bir facir fitnekar ve zalim bir kimseyi bir beldeden def-etmek istersen 

Cumartesi günü güneş doğarken müfredatı bir kırmızı kağıda yazıp etrafına 

da şu 4 ayeti kerimeyi yaz, sonra alıp matlubun kapısının eşiğine göm, 4 

ayeti kerimenin yazılı olduğu vefk budur. (vefkin kenarlarında 4 ayeti 

kerime yazılıdır) vefk budur 
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Bir ülkeyi harap etmek için, ey aziz derviş Müslüman askerler eğer ki bir 

zalim ülkeyi feth edemeseler ve o ülke dahi ehli İslam’a çok büyük zararlar 

verse ehli İslam’a zulüm etseler, cumartesi günü sabah güneş doğarken 

(nahıs vakitlerin en nahısı bu vakittir, şer işleri için uygundur) bir silah 

üzerine (ok kılıç veya buna benzer silahlar veya ateşli silahlar dahi olur)  bu 

vefki çizip harap etmeyi istediğin şehre veya ülkeye göm, Allahü Teâlâ’nın 

gazabı O ülkenin üzerine yağmur gibi her gün yağar. O silah orda durduğu 

müddetçe her gün başlarına bir felaket gelir. Bunlardan asla şüphen olmasın 

imam gazali hazretleri bu müsellesin her türlü havvasını halife-i müslimin 

hazreti Ali r.a. Hazretlerinin cifri kebir kitabından çıkarmıştır. İmam caferi 

sadık hazretleri dahi cifri kebir kitabından birçok havvasa malik olmuştur. 

İmam gazali rahmetullahi aleyh bu müsellesin sırrına vakıf olduğundan 

müftiyyüssekaleyn olmuştur. Sana düşen bu kıymetli ilmi ehli 

olmayanlardan saklamandır. Vefki şerif budur 
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Hâkimin karşısında bir kimseyi haksız duruma düşürmek ve galip gelmek 

için. Tırnaklarını iyice kesip asla uzun olmasın, sonra yukardaki şekli sağ 

elinin başparmağına veya sağ elinin bütün parmaklarına yaz, hâkimin 

karşısına çıkınca sağ elinin parmaklarını sıkıca yumup konuşmaya başla, 

sen konuşunca hâkim dona kalmış gibi asla ve kat-a sana kötü bir şeyle 

suçlayamaz. Muhakkak sen haklı çıkarsın. Şekil budur 

 

 
 

 

Bir zalim hakimden kurtulmak ve sana vereceği cezadan kurtulmak için ve 

o hakimi görevinden azl etmek için, aşağıdaki vefki fare kanı ile bir 

köpeğin omuz kemiğine yazıp sonra üzerine 1 defa sure-i rad okuyup o 

hakimin evinin eşiğine göm, Asla ve kat-a o hakimden zarar görmezsin. 

Tecrübe olundu. Müselles vefk budur 
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Bir önceki vefki bir kırmızı kâğıda çizip kâğıdın arka tarafına da matlubun 

ve annesinin ismini de yaz. Sonra üzerine bu ayeti kerimeyi oku 

Okunuşu: 

fi kulubihim meradun fezadehümüllahü merada velehüm azabün elim 

fenazara nazraten finnucum fekale inni sakim 

 

 

 

 

Sonra kâğıdı kibrit otu ile buhurlayıp matlubun kapısının eşiğinin altına 

göm, o günden sonra cinler matlubun kulağına daima çok korkunç bir sesle 

bağırırlar. Amma eğer kâğıdı o yerden kaldırmazsan matlubun sonu helak 

olur. Bu ameli yalnızca hak edene yap, aksi halde ömrün kısa olur ve 

çocukların büyük belaya düçar olur. 

 

 

Cumartesi günü güneş doğarken talip ve matlubun elbiselerinden birer 

parça alıp müsellesi üzerlerine yaz, talip ve matlubun isimlerini ve 

annelerinin isimlerini de yaz, sonra ilk başta yazdığımız 5 ayeti kerimeyi 

bu 45 defa okuyup vefkin üzerine nefes et, sonra 25 defa da su ayeti 
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kerimeleri oku, sonra kibrit otu ile buhurlayıp o parçaları birbirine 

birleştirip katlayıp bir yere göm bir gün geçmeden hemen kavga dövüş edip 

birbirlerinden ayrılırlar, amma haksız yere yaparsan ömrün kısa olur ve 

çocukların çok büyük belalara düçar olur. 25 defa okunacak ayeti kerimeler 

bunlardır. 

 

 
 

 

Okunuşu: 

Ve elkayna beynehümül adavete vel ba'da-e ila yevmil kıyameti küllema 

evkadu naren lilharbi etfe-e allahu veyes-avne fil ardi fesaden vallahu la 

yuhibbül müfsidin. 

 

Müselles budur 
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Bereket için 

 

Ziraatta bereket için, bir beyaz kâğıda yazıp kâğıdı bir kamış içine koyup 

ziraat mahalline gömseler çok bereket hâsıl olur. 

 

Yemekte ve içecekte bereket için, hatemi şerifi çanağın kenarlarına yazsalar 

çok bereket hâsıl olur. 

 

Parada bereket için, bir beyaz kağıda yazıp cavi ve lübanı zekerle 

buhurlayıp cüzdana koyup taşı çok bereket hâsıl olur. 

Hatemi şerif budur 

 

   
 

 

 

Bu müsellesin havvası daha çoktur, amma biz az yazdık öz yazdık. 

 

 

 

 

Ameli İhfa 

 

40 tane taze kabak çekirdeği alıp bir temiz büyük ve geniş toprak saksıya 

toprak doldurup içine göm (ama derine gömme) sonra her gün 1000 defa 
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ihlası şerif okuyup saksıya üfür ve her abdest aldıkça abdest suyunu saksıya 

dök (eğer oruçlu olursan daha evladır) 40 gün sonra o çekirdekleri çıkarıp 

bir aynanın karşısına geçip çekirdekleri tek tek ağzına alıp ( hel terani) 

deyip aynaya bak taki hangi çekirdekte kendini aynada göremezsen o 

çekirdeği alıp hacet vakti bununla amel et. Sahihtir. Denenmiştir. Amma 

sırrını kimseye ifşa etmemelisin yoksa batıl olur. 

 

 

 

Daveti Sure-i ihlas (diğer) 

 

Bu davet Şeyh Abdulvahid Endülüsi hazretlerinden rivayettir. 

Herhangi bir arabi ayın ilk perşembe günü (5.ci Günü) başlayarak riyazetli 

olduğun halde halvet bir yerde 15 gün oruç tut, Salih bir kimsede sana 

halvette olduğun müddetçe hizmet etsin. Her gün sure-i ihlası her farz 

namazdan sonra 1000 defa oku, gece saat 12 olunca hemen kalkıp tekrar 

1000 defa daha oku, gündüzleri okuma işi bitince gücün yettiği kadar salatu 

selam oku, K.kerim ve Allahü Teâlâ’yı zikir ile meşgul ol ve her ihlası 

şerifi okumaya başlamadan evvel cavi ve hasalban buhur edip öyle başla 

okumaya. Her gün aynı mekanda tek celsede ve hiç dünya kelamı etmeden 

oku, cuma gecesi saat 12 de başlayıp 1000 defa okuduktan sonra hemen bu 

dua ile dua et, 

 

احد يا فرد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة وال ولدا يا من لم يلد ولم يولد اللهم انى اسئلك يا واحديا 

ولم يكن له كفوا احد اسئلك ان تسخرلى خدام هذه السورة الشريفة بحق ما نعتقدونه اال ما اسرعتم 

 االجابة

 

Okunuşu 

Allahümme inni es-elüke ya vahidü ya ehadü ya ferdü ya samedü ya men 

lem yettehiz sahibeten vela veleden ya men lem yelid velem yuled velem 

yekün lehü küfüven ehad es-elüke en tüsahhirli hüddame hazihis suretiş 

şerifeti bi hakki ma na'tekidunehü illa ma esra'tümül icabete 

 

Hemen dua biter bitmez 3 tane melek gelir ki yüzleri ayın 15 inde geceleri 

parlayan ay gibi parlar, nurlarından Hiçbir şey göremezsin, sana ' Esselamu 

aleyke Eyyühes said ' Sana selam olsun ey Allahın güzel kulu diye selam 
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verirler, biz bu sure-i şerifin hizmetçileriyiz. Ferdün (aleyhisselam) dan ne 

istiyorsun ? Diye sorarlar. Sen onlara deki: ben sizden ikram tazim ve bir 

hacetim olduğunda bana itaat etmenizi istiyorum, dersin. Onlarda sana ' 

essem-u vetta-atu ma damet aletta-atu ' yani Sen Allahü Teâlâ’ya itaat 

ettiğin müddetçe bizde sana itaat ederiz, derler. Amma bazı şartlarımız 

vardır: asla yalan söylemeyeceksin, küçük günahlardan dahi kaçınacaksın, 

balık sarımsak ve soğan yemeyeceksin, perşembe günleri oruç tutacaksın 

ve ihlası şerif suresini her gün 1000 defa okuyup sevabını müslümanlara 

hediye edeceksin, cuma günleri gusül abdest alacaksın ve cuma günleri 

Müslümanların kabirlerini ziyaret edeceksin, sen dahi bütün şartları kabul 

edersen: yanına gelip seninle müsafaha ederler, sende onlara ' hacet anında 

sizleri çağırmam için bana işaret veriniz dersin. Onlardan biri sana derki: 

benim adım Abdülvahid, eğer benim hazır olmamı istersen ihlas suresini 1 

defa okuyup ' ecib ya abdül vahid ' dersen ben hemen hazır olup seni bir 

mekandan diğer bir mekana göz açıp kapayıncaya kadar götürürüm, tayyi 

mekan yaptırırım, der. 

 

İçlerinden biri de derki benim adım Abdüssamed eğer benim hazır olmamı 

istersen 1 defa ihlas suresini okuyup ecib ya Abdüssamed dersen ben 

hemen hazır olurum ve her ne türlü yiyecek içecek Altın ve gümüş istersen 

filhal getirrim, der. 

 

Üçüncüsü derki: benim adım Abdurrahman eğer benim hazır olmamı 

istersen ihlas suresini bir defa okuyup ecib ya Abdurrahman dersen ben 

hemen hazır olup seni insanların gözünden gizlerim, definelerdeki tılsımları 

batıl ederim, dünyada olan biten her şeyden haber veririm. 

 

Ey aziz derviş bundan sonra sana düşen Allaha şükredip melekleri 

göndermendir. Bunun için bu duayı oku: 

 

 شكرا هلل سعيكم وجزاكم خيرا انصرفوا ما جوارين بارك هللا فيكم وعليكم 

 

Okunuşu 

Şükran lillahi sa'yeküm ve cezaküm hayran, insarifu ma cevarine 

barekallahü fiküm ve aleyküm. 
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Bir kişiyi uyutmak için      
 

Bir bez parçası alıp üzerine   َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبعًا  َوَجَعْلَنا النََّهاَر َمَعاشًا  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل ِلَباسًا
 .yazıp matlubun yastığının altına koy, çok ağır bir uykuya dalar    ِشَداداً 

 

 

 

Ameli ihfa 

 

Eğer halkın gözünden kaybolmak istersen 130 Ayet olan sure-i bera-eti 130 

tane kalem ile (kopya kalemi ile) her ayeti kerimeyi bir kalem ile yazıp her 

bir ayeti yazdıktan sonra yazdığın kalemi kır, tamam olunca kalemleri 

toplayıp yak, sonra küllerini alıp bir temiz kaba koy, sonra sure-i şerifeyi 

yazdığın kağıdı eline alıp o kabın üstünde tutup yazıyı sil, su ile külü iyice 

karıştırıp bununla da bütün bedenini yıka hiç kuru yer kalmasın, gusül 

ettikten sonra banyodan çıkarken kimse seni görmesin yoksa filhal ölür ve 

eğer bir kişiye kötü niyetle dokunsan filhal helak olur, sonra elbiseni giyip 

evden dışarı çık kimse seni görmez. Ey aziz bil ki bu havvasa daha doğrusu 

k.kerimin havvasına malik olmak için ehli taat ve ehli riyazet olmak 

lazımdır. Günahlardan kaçınmak lazımdır. Bu amel sahihtir mücerreptir. 

 

 

 

Şifa için 

 

Pazar günü güneş doğarken temiz bir kap alıp içine zağferan ve gül suyu ile 

aşağıdaki ayeti kerimeleri yazıp sonra üzerine su doldurup yazıyı bozup 

hastaya içirseler buna 3 gün devam etseler hasta şifa bulur. Yazılacaklar 

budur 
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Evini terk eden erkeği geri döndürmek için 

 

Bir kadının kocası evini terk edip gitse eğer bulunursa erkeğin elbisesinden 

bir parça beze bulunmazsa bir kağıda bunları yazıp kadın bu bezi taşırsa 

erkek pişman olup geri gelir, amma pazar günü güneş doğarken yazılır. 

Yazılacaklar bunlardır. 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم انه على رجعه لقادر  انه على رجعه لقادر انه على رجعه لقادر انه على 

خافت من رجعه لقادر انه على رجعه لقادر انه على رجعه لقادر انه على رجعه لقادر وان امراة 

بعلها نشوذا او اعراضا فال جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وان امراة خافت من 

بعلها نشوذا او اعراضا فال جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وان امراة خافت من 

ن امراة خافت من بعلها نشوذا او اعراضا فال جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وا

بعلها نشوذا او اعراضا فال جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وان امراة خافت من 

بعلها نشوذا او اعراضا فال جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وان امراة خافت من 

ح خير وان امراة خافت من بعلها نشوذا او اعراضا فال جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصل



 

 

363 

ألم نشرح لك بعلها نشوذا او اعراضا فال جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير 

راً إن مع  صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسأ

راً فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب      العسر يسأ

 

 

 

İstihare 

 

Yatsı namazından sonra abdest alıp hiç konuşmadan 934 defa  '' Ya habir, 

ya mübin, ya hadi '' okunur, her 100 defada ise 18 defa '' ya hadi ihdini, ya 

habir ihbirni, ya mübin beyyinli '' okunup hiç konuşmadan sap tarafına 

yatılıp uyunursa rüyada kendisine haber verilir. Birinci gün olmazsa ikinci 

veya üçüncü gün mutlaka rüyasında gösterirler. 

 

 

 

Üzerine yağmur yağmaması için 

 

Eğer yolda giderken yağmur yağmaya başlasa, henüz yağmur tanesi isabet 

etmemiş olan yerden sağ elinle birazcık toprak alıp 3 defa başının etrafında 

dönderip her defasında da bunu söyle: 

 

 اللهم قد قبضت من ترابك 

 لحبس ما نزل من سمائك                                                                 

 بحرمة كما انزلته فى كتابك                                                                

 

Okunuşu: 

Allahümme kad kabadtü min türabike, 

lihabsi ma nezele min sema-ike, 

bihürmeti kema enzeltehü fi kitabike, 

 

Ondan sonra sağına ve soluna ne kadar yağmur yağarsa yağsın sana isabet 

etmez. 
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Hertürlü hastalığa şifa için 

 

Her türlü ağrı sızı kalp ağrısı baş ağrısı veya mide ağrısı veya cin çarpması 

veya buna benzer hastalıklar için cumartesi günü güneş doğarken hiç 

konuşmadan halvet bir yerde kıbleye dönerek bir kağıda yazıp etrafına da u 

ayeti kerimeleri yazıp ağrı olan yere bağlayıp taşısalar şifa bulur veya cin 

çarpan kişi taşısa halas olur, vefk budur 

 

 
 

 

Etrafına yazılacak ayeti kerimeler bunlardır. 

 

َرتأ   ُس ُكو  َوإَِذا النُُّجوُم انَكَدَرتأ َوإَِذا الأِجبَاُل ُسي َرتأ  َوإَِذا الأِعَشاُر ُعط لَتأ إَِذا الشهمأ  

 

َسلأنَا َعلَيأِهمأ ِريًحا   تَِمرٍّ إِنها أَرأ سأ ٍس مُّ ِم نَحأ َصًرا فِي يَوأ َصرأ  

 

َجازُ   تَنِزُع النهاَس َكأَنههُمأ أَعأ
 

 اللهم عجز كذا وكذا عن كذا وكذا بالف الحول وال قوة اال باهلل العلي العظيم

 

 

 

Riyazatı Ya ganiyyü Ya hamid 

 

Allah rızası için halvet bir yerde 11 gün riyazetli oruç tutup her gecede ve 

gündüzde bu 2 ismi şerifi 15 bin defa oku, sonra 2222 defa salavatı şerife 
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oku, okuma anında öd buhurunu yak, yatsı namazından sonra hadim yaşlı 

bir zat şeklinde sana gelip selam verir, sende selamını alıp mal ve mülk 

talep edersen filhal hazır eder. hadimi geri yollamak için '' 

 

 طيلود طيلود  طهلود طهلود  انصرف بارك هللا فيك و عليك بحق من يقول للشيئ كن فيكون 

 

Okunuşu 

tayludin tayludin tahludin tahludin insarif barekallahu fiyke ve aleyke bi 

hakki men yekulu lişşey-i kün feyekün. 

 

   

 

 

Ameli ihfa 

 

Hüdhüd kuşu ve yarasayı tutup kafalarını kes, kanları yere düşmesin, 

kanları birbirine karıştır, hiç kullanılmamış yeni bir bez alıp o kan ile 

aşağıdaki isimleri beze yaz, sonra bezin içine hüdhüdün başını ve yarasanın 

başını koyup bezi katlayıp sağ pazuna bağla, nereye gidersen git Allahü 

Teâlâ’dan başka kimse seni görmez.  Yazılacak isimler bunlardır 

 

 

 

Yukardakini direk kitaptan kopyaladım, belki iyi görünmez diye buraya 

tekrar kendim yazdım. 
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Kalbleri teshir 

 

Bir kimse cümle insanları veya cümle hayvanatı teshir etmeyi dilese, 

herhangi bir arabi ayın ilk pazar günü güneş doğarken gusül abdesti alıp 

temiz elbise giyinse, sonra halvet bir yere varıp seccadesini toprağa serip 

1000 defa kelime-i tevhit okusa sonra hacetini söyleyip bu duayı okusa ve 

bu amele 70 gün devam etse bütün mahlûkatın kalbi o kişiye karşı 

muhabbet eder, cümle mahlûkat emrine itaat eder,   

Amma azmetse cehd etse Birkaç gün içinde hep aynı yerde aynı vakitte bu 

kelime-i tevhidi 72 bine tamamlasa yine bütün mahlûkat teshir olur. 

 

Dua budur: 

 

اللهم سخر لى قلوب الخالئق كما سخرت فرعون لموسى عليه السالم ولين لى قلوبهم كا لينت 

الحديد لداود عليه السالم فانهم ال يطيعون اال باذنك وناصيتهم فى قبضتك وقلوبهم بيدك وجل ثناؤك 

المقناطيس الحديد واجذب  الهى اجذبلى كل مخلوق بعطف الاله اال هللا محمد حبيب هللا كما يجذب

 روحهم وجسدهم وجميع اعضائهم بحق حقك الاله اال هللا محمد حبيب هللا

 

Okunuşu 

Allahümme sahhirli kulubel halaika kema sahharte fir-avne li musa 

aleyhisselam ve leyyin li kulubehüm kema leyyintel hadide li davud 

aleyhisselam fe innehüm la yeti-une illa bi-iznike ve nasiyetehüm fi 

kabdatike ve kulubehüm bi yedike ve celle sena-üke ilahi eczibli külle  

mahlukin bi atfi la ilahe illallah muhammed habibullah kema yeczibül 

mıknatis el hadide ve eczib ruhahüm ve cesedehüm ve cemi-a a'zaihim bi 

hakki hakkike la ilahe illallah muhammed habibullah 

 

Eğer bir kişiyi kahretmek için okunsa o zaman bu dua okunur: 

 

 اللهم يا قاهر ذوالبطش الشديد انت الذى ال يطاق انتقامه يا قهار

 

Okunuşu: 

Allahümme ya kahiru zül batşişşedid entellezi la yutaku intikamühü ya 

kahhar 

 

Eğer haksız yere okunursa kendi başına döner. 
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Esma-i idrisiyye 
 

 

Hazreti Ali kerremallahu vechehü hazretlerinden rivayet olundu ki: 

Rasulullah efendimizle beraber bir cemaatte oturuyorduk, efendimiz 

ashabına biraz sohbet ettikten sonra ayağa kalkıp '' Cebrail (a.s) bana bir 

dua ile geldi ki o dua ya 40 isim denilir. Sonra bana dedi ki '' bu isimleri 

cenabı hakk senden başka kimseye vermedi, yalnız Âdem, İdris, Nuh, 

Eyyüb, Yunus, Cercis, ve Musa aleyhimüsselam hazeratına verdi, bu 

isimler sayesinde bu peygamberler dahi bir çok şerefe nail oldular, bu 

isimler sayesinde o peygamberlerin üzerine bereketler yağdı, düşmanlarına 

galip geldiler ve aziz kılındılar, bir çok ülkeleri fetih eylediler, bir çok 

hayırlara nail oldular, mahlukat onların emirlerine itaat ettiler, Lahuti 

âlemden büyük sırlara vakıf oldular ve sayılmayacak kadar havvasa malik 

oldular. 

 

Ey aziz bil ki bu isimlerin sırlarına ve havvasına malik olmak için zahir de 

ve batında tahareti kâmile lazımdır, güzel ahlak ve güzel niyet şarttır, 

şeriata ve sünnete aykırı ilerden şiddetle kaçınmak ve nafilelere dört elle 

sarılmak lazımdır.    

Bu kudsi isimler sayesinde ehli rabıta olanlar dahi birçok büyük 

mertebelere erişmişlerdir. 

 

Bir kimse günahlarına tövbe etmek dilese 3 gün oruç tutup her gün akşam 

gusül edip insanlar uyuduktan sonra dışarı çıkıp seccadesini toprağa serip 

40 defa bu isimleri okusa sonra hacetini Cenabu rabbül âleminden dilese 

İster dünyalık ister ahiretlik ne dilese cümlesi makbul olur. 

 

Bu isimlerin riyazetini yapmak istersen: insanlardan uzak temiz bir halvet 

yere gir, elbiseni ve bedenini temizle, nefsini ve niyetini de temiz tut, ve 

sana o halvet yerde kaldığın müddetçe yetecek kadar hurma zeytin veya 

buna benzer şeylerde al, hayvanat ve hayvanattan hâsıl olan şeyleri yeme, 

halvet müddetince riyazetli oruç tut, her farz namazın ardından bu isimler 
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30 defa oku, ama yatsı namazından sonra 70 defa oku, Diğer vakitlerde 

devamlı Allahü Teâlâ’yı zikret, K.kerim oku, her zaman kıbleye dönerek 

otur, eğer sabredebilirsen toprak yere otur, eğer oturamazsan bir hasır 

üzerine otur, bir vakit sonra bulunduğun mekanı nur kaplar her yer nur olur, 

o nurun içinden bir takım ervah zuhur eder, gelip selam verip hacetin nedir 

Ey Allah’ın veli kulu derler, eğer bir hacet dilersen mesela altın veya para 

veya mal mülk fil hal hazır ederler. 

Ama eğer kendine ömrünün sonuna kadar hizmet etmesi için bir hadim 

istiyorsan o zaman o gelenlerden bir şey isteme, deki: benim sizden bir 

hacetim yoktur, benim hacetim senin ve benim rabbimdendir, deyip 

okumaya devam edersin, biraz sonra tekrar sana sorarlar Ey Allah’ın veli 

kulu muradın nedir? Sende bu sefer benim muradım sizlerle sohbet 

kardeşlik ve birde dünya ve din işlerimde bana hizmet edecek bir hadim 

istiyorum dersin. Onlarda sana bunun için bize yemin vermen lazımdır 

derler, hadimi yalnızca Allah’ın rızası olan işlerde kullanabilirsin, bundan 

sonra sana biat ederler ahd verirler, bütün hacetlerini reva ederler, isimlerini 

sorup bir kağıda yaz, sonra hacet anında isimleri ile çağırısın. 

Bil ki ruhanilerin icabeti senin niyetine ve kalbinin temizliğine ve ihlasına 

bağlıdır, en çabuk icabet 3 gün içinde olur veya 7 gün en fazla ise 40 gün 

içinde icabet hâsıl olur. 

 

Bu isimler düşmanları kahır için her gün 2 defa okunur, kaza-i hacet için 

her gün 3 defa okunur, devlet erkanı yanında kıymetli olmak için 4 defa 

okunur, düşmanların şerrini def etmek için ve zenginlik için her gün 5 defa 

okunur, mescun için (cinli bir kişi için) her gün 6 defa okunur, kaybolan 

birisi için hergün 7 defa okunur, yol kesicilerden emin olmak için her gün 8 

defa okunur, mahlukatın kalbine muhabbetini koymak için her gün 9 defa 

okunur, her gün sabah namazından sonra veya güneş doğarken 12 defa ve 

ikindi namazından sonra 5 defa okunmaya devam edilse sayılmayacak 

kadar faideler hasıl olur, Bu isimleri kendine vird edinip okumak için her 

gün 21 defa veya 41 defa veya 82 defa okunursa azim faideler ve hayırlara 

bereketlere vasıl olurlar. 

 

Bu isimleri okumanın kaidesi budur ki: evvela 7 defa istiğfarı şerif okuyup 

kalkıp abdest alınır, sonra 2 rek-at namaz kılınır, sonra 1 fatiha okuyup 3 

defa '' vallahu galibun ala emrihi '' denir. 1 defa  اه  واه  ووه  yani ahin vahin 
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vevahin denilir. Okunurken daima batına müteveccih olarak okunur. Sonra 

70 defa 

داعى اذا دعانى فليستجيبوا لى واليؤمنو بى لعلهم واذا سئلك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة ال  

   يرشدون

 

ve iza se-eleke ibadi anni feinni karib ücibü da'vetteda-i iza de-ani 

felyestecibü li velyü'minu bi leallehüm yerşüdün. 

Okunur. 

 

Sonra 41 defa fatiha-i şerife okunur, sonra 2 defa zelzele suresi okunur, 3 

defa ihlası şerif okuyup cümlesi efendimizin ruhuna ve meşayihi kiramın 

ruhlarına hediye edilir. Sonra 3 defa  يامفتح االبواب يا مسبب االسباب يا مقلب القلوب

 واالبصار ودليل الحائرين وغياث المستغيثين ويا مخرج المخزونين اغثنى

 

Okunuşu: 

 

ya müfettihal ebvab ya müsebbibel esbab ya mukallibel kulubu vel ebsar ve 

delilül hairin ve gıyasel müstegisin veya muharricel mahzunin egisni 

 

Sonra 

 

توكلت عليك يارب فرضيت فوضت امرى اليك يا رزاق يا فتاح ياباسط صلى هللا على سيدنا محمد 

 واله وصحبه وسلم

 

tevekkeltü aleyke ya rabbi feradiytü fevadtü emri ileyke ya razzaku ya 

fettah ya basitu sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi 

vesellem. 

 

Sonra hicap duası okunur 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم احتجبت بنور وجه هللا القديم الكامل وتحصنت بحصن هللا القوى الشامل 

رمائى بسم هللا وسيفه الغالب اللهم يا غالبا على امره ويا قائما فوق خلقه ويا حائال بين  ورميت من

المرء وقلبه حل بيننا وبين الشياطين ونزعه وبين ماالطاقة لبابه من عبادك كف عنى السنتهم واغلل 

ك فانك ايديهم وارجلهم واجعل بينى وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجندا من سلطان

حى قادر اللهم اغث عنا ابصار الظرين حتى ارد الموارد وال ابالى من ابصارهم يكاد سنابرقه 

يذهب باالبصار يقلب هللا الليل والنهار ان فى ذالك لعبرة الولى االبصار بسم هللا الرحمن الرحيم 
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وه الرياح هو كهيعص حم عسق كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات االرض فاصبح هشيما تذر

هللا الذى ال اله اال هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم يوم االزفة اذ القلوب لدى الحناجر 

كاظمين مال الظالمين من حميم وال شفيع يطاع علمت نفس ما احضرت فال اقسم بالخنس الجوار 

ن كفروا فى عزة وشقاق الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس ص والقران  ذى الذكر بل اللذي

3شاهت الوجوه   

وعنت الوجوه للحى القيوم وعميت االبصار وجعلت خيرهم بين اعينهم وشرهم تحت ارجلهم وخاتم 

3سليمان بن داود على اكتافهم سبحان القادر الكافى فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم   

الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وصلى اللهم انى اسئلك بانك انت هللا الذى ال اله اال انت عالم 

 هللا على خير خلقه واله اجمعين

 

Okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim ihtecebtü bi nuri vechillahil kadimil kamil, ve 

tahassantu bihısnillahil kaviyyüşşamil, verameytü min rama-i bismillah 

veseyfühül galib allahümme ya galiben ala emrihi veya kaimen fevka 

halkihi veya ha-ilen beynel mer-i ve kalbihi halle beynena vebeyneşşeyatin 

veneze-ahü vebeyne mala takate libabihi min ibadike keffe anni 

elsinetehüm ve eglül eydihim ve ercülehüm vec-al beyni vebeynehüm 

sedden min nuri azametike vehicaben min kuvvetike vecünden min 

sultanike fe inneke hayyun kadirun Allahümme egis anna ebsarannazırin 

hatta erüddül mevaride vela ebali min ebsarihim yekadu senaberkihi 

yezhebü bil ebsar yukallibullahulleyle vennehar inne fi zalike le ibraten li 

ülilebsar bismillahirrahmanirrahim kef he ye ayn sad ha mim ayn sin gaf 

kemain enzelnahu minessema-i fehtelata bihi nebatül ardi fe-esbeha 

heşimen tezruhurriyah hüvallahüllezi la ilahe illa hü alimül gaybi 

veşşehadeti hüverrahmanurrahim yevmel ezifeti izil kulubu ledel hanacira 

kazimine ma lizzalimine min hamimin vela şefi-in yuta' alimet nefsün ma 

ahdarat fela uksimu bil hunnesil cevaril kunnes velleyli iza as as vessubhi 

iza teneffes sad velkur-ani zizzikr belillezine keferu fi izzetin ve şikak 

şaheti vucuh 3 (defa) ve anetil vucuhu lilhayyil kayyum ve amiyetil ebsar 

vece-altü hayrahüm beyne e'yunihim veşerrehüm tahte ercülihim ve hateme 

süleyman bin davud ala iktafihim sübhanel kadiril kafi 

feseyekfikehümüllah vehüvessemiul alim  (3 defa) Allahümme inni es-

elüke bi enneke entallahüllezi la ilahe illa ente alimül gaybi veşşehadeti 

hüverrahmanurrahim ve sallallahu ala hayri halkihi ve alihi ecmain. 

 

Sonra şu tövbe duası okunur 
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المعصية  الهى كلما اذا نسيت دعتنى سابقة عنايتك الى التوبة وكلما اتبت جذبتنى اذمة قدرتك الى

فال التوبة تدوم الى والالمعصية تنصرف عنى ولست ادرى بماذا يختم لى ولكن حسن ظنى بك 

اوجب التجائى اليك وانت عندى حسن ظنى عبدك بك الهى اسئلك توبة تقطع بها اذمة الشهوات من 

 انت نفسى وتقطع بها اذمة المعصية من قلبى وزينه بحقائق االيمان ولطائف العرفان ال اله اال

سبحانك انى كنت من الظالمين فاغفرلى وتب علي انك انت التواب الرحيم يا هللا ياقدوس يا رحمن 

 يارحيم صلى هللا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

 

Okunuşu 

İlahi küllema iza nesiytü deatni sabikatü inayetike ilettevbeti veküllema 

etübtü cezzebteni ezimetü kudretike ilel ma'siyyeti felettevbeti tedümü 

ileyye velel ma'siyyeti tensarifu anni velestü edri bi maza yahtimu li 

velakin hüsnü zanni bike evcebe iltica-i ileyke ve ente indi hüsnü zanni 

abdike bike ilahi es-elüke tevbeten takta-u biha ezimetüşşehevati min nefsi 

ve takta-u biha ezimetül ma'siyyeti min kalbi ve zeyyinhü bi hakaikil 

iymani ve lataifül irfani la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü 

minezzalimin fa'firli ve tüb aleyye inneke entettevvaburrahim ya allahu ya 

kuddusu ya rahmanu ya rahim sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala 

alihi ve sahbihi vesellem. 

 

 Deyip esma-i şerifeler okunmaya başlanırsa daha çabuk icabet hâsıl olur. 

Ben dahi şeyhimden bu şekil üzere icazet aldım ve sana dahi bu şekil 

haramlardan ve mekruhlardan kaçınmak şartı ile icazet verdim. 

 

Bu isimlerin adedine gelince, her bir ismin harflerinin adedi kadar okumak 

lazımdır, her harf için 1000 defa veya 100 defa veya 10 defa okunur. 

Mesela bir isimde toplam 19 tane harf varsa mesela '' hasbunallahi ve nimel 

vekil '' o zaman 1900 defa okumak bu ismin hakkıdır, yarısı kadar okumak 

yani 950 defa okumak ismi şerifin zekâtıdır, yarısının yarısı kadar okumak 

yani 475 defa okumak ismi şerifin öşrüdür, öşrünün de yarısını yani 238 

defa okumak bu ismi şerifin anahtarıdır, bunların hepsinin toplamı kadar 

ismi şerifi okumak ise ismi şerifi devir etmek demektir, yani zekâtını 

anahtarını öşrünü ve hakkını toplayıp çıkan sayı kadar okumak ismi şerifi 

devir etmek demektir, ismi şerifin hatim sayısı ise 1200 dür. 

Bu şekil üzere bir ismi şerif okunursa çok daha çabuk icabet olunur. 
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Evvela ismi şerifin hakkı kadar okunur, eğer icabet hâsıl olmaz ise o zaman 

tekrar ismi şerifin zekât miktarı kadar bir daha okunur, yine icabet hâsıl 

olmazsa bu sefer öşür miktarı kadar tekrar okunur, tekrar icabet olunmazsa 

anahtar sayısı kadar bir daha okunur, yine icabet olunmazsa devir sayısı 

kadar tekrar okunur, yine icabet olunmazsa hatim sayısı kadar tekrar okunur. 

 

Eğer istenilirse her isme muvafık olan bir ayeti kerime ile beraber okunur, 

onları dahi isimlerin altına yazdım. 

 

Son olarak bil ki azizim Esma-i ilahilerin büyük ve küçük olmak üzere 2 

çeşit havasları vardır, havvas ilmi üstatları genellikle esma-i ilahilerin 

küçük havvaslarından bahsedip büyük havvaslarını saklamışlardır. Biz dahi 

çok emek sarf edip bu esma-i idrisiyenin büyük havvaslarını binbir 

zorluklarla bulup tercüme edip sana verdik. Bunların kıymetlerini iyi bil. 

Allahü teala seni iki cihanda aziz ve mübarek kılsın. Hak yoldan ayırmasın. 

 

 

1.ci İsim     

 

 سبحانك ال اله اال انت يا رب كل شيئ ووارثه

 

 ربنا ورب كل شيئ

 

Sübhaneke la ilahe illa ente Ya Rabbe külle şey-in vevarisehü 
 

Rabbena ve rabbü külli şey-in 

 

Havvası celili: 

Bu ismi şerifin adedi 1294 dür.   

Davet için lazım olan adet 130 bindir. 

 

Burcu kavs, yıldızı müşteri, tabiatı ateştir. Meleki ulvisi sarfiyail, meliki 

süflisi şemhureş dir. Günü perşembe, buhuru lübanı zeker ve mastik dir. 

Toplamda 43 harftir. Bazı havvas âlimleri ise bu ismi şerifin günü 
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cumartesi, ulvi meleği matfiyail süfli meliği gadutişin dir, buhuru 

karanfildir, demişlerdir. Allahu âlem. 

 

Devlet büyükleri katında kabul görmek için 17 defa okunup matluba karşı 

üflenir veya kendi yüzünü mesh eder. 

 

239 defa bir kişiye doğru okunup her defasında matluba nazar edilse 

acayipler görürler, matlup her türlü hacetini reva eder. 

 

Bir kimse her sabah 20 defa bu ismi şerifi okumaya devam etse Allahü 

Teâlâ o kişiye zihin açıklığı ve anlayış ve idrak nasip eder. 

 

Bir kimse perşembe ve cuma günleri oruç tutsa ve her namaz ardından 100 

defa bu ismi şerifi okusa Allahü Teâlâ cümle hastalıklarına şifa verir. 

 

Bir kimse her gün sayısızca bu ismi şerifi okumaya devam etse Allahü 

Teâlâ o kişiye çok lütuflarda bulunur, kalbini hidayet nuru ile aydınlatır, 

nuru ilahiden çok istifade eder, âlemi gaybtan bazı sırlara vakıf olur, 

maksadı ne ise maksadı hâsıl olur. 

 

Eğer bir kimseden bir hacet dileyecek olsan pazar günü güneş saatinde bu 

ismi şerifi 29 defa okuyup hacetini dilesen Allahü Teâlâ’nın izni ile her 

türlü hacetin reva edilir. 

 

Bir kimse gusül edip temiz elbise giyinip bu ismi şerifi 121 defa veya 165 

defa yenilir bir şey üzerine okuyup matluba yedirse talip ve matlup 

arasında ülfet hâsıl olur sevgi ve muhabbet hâsıl olur. Bu sevgi ve 

muhabbet ise yalnız iki helal arasında yani evli olan kişiler arasında hasıl 

olur, harama okuyan kişi ise Allahın gadabına düçar olur. 

 

Bu ismi şerifin Hadimi ile konuşmak ve ona soru sorup cevap almak 

isteyen kişi 3 gün boyunca riyazetli oruç tutup her namaz ardından 1294 

defa okumaya devam etse muradı hâsıl olur, amma niyet sağlam ve itikat 

düzgün ve ihlaslı bir şekilde okunmalıdır, okuyan kişi büyük günah sahibi 

olmamalıdır, Allahü Teâlâ’nın izni keremi ile âlemi gaybın kapıları açılır, 

tecelliyatı ilahiye mazhar olur, başta efendimiz hazreti Muhammed Mustafa 
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olmak üzere diğer bütün peygamberlerin ruhlarından istifade eder ve bazı 

muayyen vakitlerde nebilerin yardımlarına mazhar olurlar, vahdaniyyet 

perdesi açılıp hakikatı vahdaniyyeti anlar, kimin yanına varsa fil hal emrine 

itaat eder, mahlûkatın cümlesi o kişiye musahhar olur, herkim görse 

yüzündeki nurundan ve heybetin asla yüzüne bakmayıp başını çnüne eğer, 

bir hastanın yanına varsa Hazreti Muhammed Mustafa’nın ruhaniyetinin 

yardımı ile hasta şifa bulur,   

 

Bu ismi şerifin vefkini pazar günü güneş doğarken yazıp daima abdestli 

olarak götüren kişi her türlü belalardan kazalardan emin olur, çok büyük 

hayırlara ve bereketlere nail olur, yalnız şartı budur ki her gün bu ismi şerifi 

1294 defa okumak lazımdır. Dünya eline geçer azizim bu amelden gafil 

olma. Vefki şerif budur 

 

 

 

 

Her türlü hacet için ay iyi bir menzilde iken pazar günü akşam bu ismi 

şerifi 14 defa okusalar dilekleri gerçekleşir. 

 

Kadın ve koca arasında muhabbet hâsıl olması ve barışmaları için: talip 

gusül abdesti alıp temiz elbise giyinip sonra yenilir cinsten bir şey üzerine 

elma veya buna benzer meyvede olabilir, bu ismi şerifi 121 defa okuyup 

üfürse sonra matluba bir şekilde yedirseler barışırlar matlubun kalbinde 

muhabbeti azim hâsıl olur, bir saat ayrı kalmaya dayanamaz,   
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Bir kimse bu ismi şerifi cuma günü temiz abdest alıp halvet bir yerde cuma 

namazından evvel 100 defa okusa Allahü Teâlâ cümle dileklerini kabul eder, 

eğer doktorların çare bulamadığı bir hastalık için şifa niyetine okusalar 

Allahü Teâlâ şifa verir. 

 

Bu ismi şerifi pazar günü güneş doğarken başlamak şartı ile 41 gün 

boyunca her gün aynı vakitte tek celsede ve hiç konuşmadan temiz abdestli 

olarak 3041 defa okuyan kimsenin dünya eline geçer, hem dünyada hem de 

ahirette çok büyük mertebelere nail olur, ins ve cinlerin şerrinden emin olur, 

bütün mahlûkat ona musahhar olur, Gaflet etmemek lazımdır. 

 

Bir cin şerrine maruz kalan kimse cuma namazından sonra hiç konuşmadan 

tek celsede 100 defa okusa Allahü Teâlâ’nın izni ile cin şerrinden kurtulur. 

 

Bu ismi şerifi 3 gün boyunca riyazetli oruç tutarak her gün adet 

gözetmeksizin okuyabildiği kadar okusalar, 3 gün sonra kudreti ilahi ile 

bütün mahlûkatın kalbinden geçenler ayan olur, Biemrillahi Teâlâ cümle 

ervah hazır olur, Âlemi gaybın kapıları açılıp bütün zerrelerin C.hakkı nasıl 

zikrettiğini görür, bir bitki nin yanına varsa fermanı ilahi ile lisana gelip ne 

türlü derde deva olduğunu bildirir, her nereye varsalar Allahü Teâlâ’nın 

nasıl tecelli ettiğini görürler, bütün nebilerin ve peygamberlerin ruhları o 

kişiye yardım ederler, herkim onu görse düşman olanlar korkusundan 

başını eğerler, diğer mahlûkat katında mahbup olur, peygamber efendimizin 

şefaatine nail olurlar. 

 

Eğer meleklerle dost olmak istersen her türlü keramete (büyük tayyi mekan 

gaipten altın getirmek gözlerden gizlenmek ve buna benzer her türlü 

harikulade işlere) vasıl olmak istersen 700 bin defa bu ismi şerifi oku, 

amma asla ahlakı ve itikadı bozuk olanlarla oturma, asla malayani şeyler 

konuşma ve okuma müddeti zarfında oruçlu ol, amma hayvanat ve 

hayvanattan hâsıl olan şeyler yeme. Bu davete daveti rabbani derler. 

 

Bu ismi şerifin en büyük havvası budur ki: eğer bir kimse hadsiz hesapsız 

mal ve mülke nail olmak ve bütün mahlukatı kendisine musahhar etmek 

isterse, 29 gün botunca hiç kimse ile konuşmadan kimsenin yanına 

oturmadan (eğer halvette olursan ne ala, halvete giremiyorsan o zaman bu 
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şartları yerine getireceksin, yani kimse ile oturup konuşmayacaksın) her 

gün gündüzde ve gecede 5000 defa bu ismi şerifi okuyacaksın, bu müddet 

zarfında riyazetli oruç tutacaksın, amma ismi şerifi okurken evvela '' Ya 

rabbi ya rabbi ya rabbi ' diye 3 kere söyleyip ondan sonra okuyacaksın, 29 

gün tamam olunca matlup hâsıl olur, bu ismi şerife hizmet eden melekeler 

gelip sana biat ederler, dünya eline geçer azizim. 

 (29 gün tamam olunca bir kıymetli levhaya iyi bir saatte bu ismi şerifi 

nakşedip yanında götürseler o zaman sultanlar melikler ve devlet adamları 

kendisine itaat ederler) 

 

Eğer bu ismi şerifi 90 gün içinde riyâzetli oruç tutup 300 bin defa okusalar 

bütün mahlukat kendisine itaat eder, C.hakkın çok büyük lütuflarına 

mazhar olur. Büyük tayyi mekan eder, nefesi kibriti ahmer olur, 

sayılmayacak kadar büyük havvaslar zuhur eder, en küçük havvâsı ise eline 

bir nesneyi alıp bu ismi şerifi 1 defa okuyup ‘fermanı hakk ile altın ol 

‘ dese hemen altın olur. Azizim bunun büyük havvaslarını saymaya ben güç 

yetiremem, ancak bu kadar söyledim arif olan anladı.   

 

Eğer bu ismi şerifi 30 gün içinde riyâzetli oruç tutup 600 bin defa okusalar 

büyük tayyi mekan ederler, C.hakk öyle güç kuvvet ve heybet ihsan eder ki 

kimse yüzüne bakmaya cesaret edemez, 30 gün tamam olunca Hakk teâla 

kuluna melekler alemini gösterir melekleri ile dost kılar, nereye gitse hangi 

ülkeye varsa cümlesini dilerse kahreder dilerse kendine muti eder, hakk 

teâla bütün mahlukatı kendine musahhar kılar. Azizim bu yazdıklarımızda 

sana verdiğimiz bu büyük emanetlerde asla şekk ve şüphe yoktur hepsi 

doğrudur, eğer bu dediklerimizi denemek istersen 1 hafta riyâzetli oruç 

tutup bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 7 bin defa oku, 1 hafta belki de 1 

haftaya kalmaz bu ismi şerifin havvasları zuhur eder, sayılmayacak kadar 

acaiblikler ve gariplikler zuhur eder, amma her amelde olduğu gibi 

temizliğe son derece dikkat etmek ve günde 1 defa gusül etmek lazımdır. 

 

  

 

 

 

2.ci isim 
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 يا اله االلهة الرفيع جالله
 

 والهكم اله واحد ال اله اال هو

 

Ya İlahel alihetirrefi-i celaluhu 
 

ve ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa hu 

 

Havvası celili: 

 

Burcu cevza toplam harfleri 22 yıldızı Utarit dir. Tabiatı hava, günü 

çarşamba, muhabbet, evlenmek ve ticaret için çok etkilidir, meleki ulvisi 

Mikail meliki süflisi burkan, buhuru sandal dır. Okunma adedi 576 dır, 

bazıları ise: meleki ulvisi bekhiyail süflisi ise ramtişin, günü perşembe 

buhuru cavi demişlerdir. Allah en doğrusunu bilir. 

 

Bu ismi şerifin hadimleri ile dost olmak için 41 gün boyunca riyazetli oruç 

tutup azmedip her gün bu ismi şerifi sabah ve akşam 4444 defa okusalar 41 

gün tamam olunca dünya eline geçer, öyle mal ve mülke malik olur ki 

zamanın Süleyman’ı olur, her tülü ilim ve irfandan haberdar olur, bütün 

mahlûkat emrine itaat eder. Hiç şekk ve şüphe yoktur. 

 

Bir kimse zelil olsa insanlar katında hiç değeri olmasa ve fakir olsa, 20 gün 

boyunca bu ismi şerifi 15 defa veya 25 defa veya 40 defa, her gün aynı 

yerde aynı vakitte tek celsede okusa 20 gün sonra Allahü Teâlâ o kuluna 

mal mülk şöhret ve nam ihsan eder, cümle mahlûkat katında mahbup ve 

sözü geçer olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi her gün aynı yerde aynı vakitte tek celsede 

okumaya devam etse bir müddet sonra ervahı tayyibe o kişiye görünüp dost 

olup her türlü hacetinde hizmet ederler, yerin altındaki defineleri hazineleri 

ayanen gösterirler, bütün mahlûkat katında mahbup olur. 

 

Eğer bir kişi kalbini nurlandırmak istese vesveselerden ve kötülüklerden 

uzak kalmak istese evvela iyice bir gusül edip temiz elbise giyinip bir 
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halvet yere gidip tek celsede hiç konuşmadan 27 veya 29 veya 40 veya 70 

defa bu ismi şerifi her farz namazın ardından okusa Allahü Teâlâ o kulun 

kalbini nuru ilahi ile doldurur, vesveselerden kurtulur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi kıymetli bir malının üstüne okusa o mal her türlü 

kötülüklerden muhafaza olur. 

 

Bu ismi şerifi okumaya devam edenlere mana âleminin kapıları açılır, kalp 

gözü açılıp insanların kalbinden geçenleri ve geçmişte neler yaptıkları bilir. 

 

Çok mal ve mülke sahip olmak isteyen kişi bu ismi şerifi her gece yatsı 

namazından sonra kıbleye dönerek tek celsede hiç konuşmadan 1000 defa 

okumaya devam etse Allahü Teâlâ o kuluna güzel hayırlı ve çok mal mülk 

bahşeder, Süleyman a.s bu isim ile Allahü Teâlâ’ya dua ederdi, bu isim 

hürmetine duası makbul oldu ve dünya eline geçti. 

 

Bu ismi şerifi her gün her farz namazdan sonra 15 defa okumaya devam 

edenlerin yüzleri ay gibi parlar, nuru ilahi yüzlerinde parıl parıl parlar, 

mahlûkat yanında heybetli ve vakarlı olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi bir beyaz kağıda yazıp katlayıp sonra küçük bir 

balmumuna koyup onu da dilinin altında koyup her kimle konuşsa 

karşısındaki insandan ne talep ederse yerine getirir, asla emrine asi olmaz, 

acib bir sırdır. 

 

Her gün sayısızca okumaya devam edenler Allahü Teâlâ’nın hıfzı emininde 

olurlar, malı mülkü ve ailesi dahi her türlü kötülüklerden emin olurlar, 

 

Kadın ve koca arasında bir anlaşmazsızlık olup dargın olsalar veya bir 

sebepten dolayı kadın veya koca birbirini sevmeseler, talip olan kişi cuma 

günü gusül edip elbisesini de temizleyip sonra cuma nazını kılsın, 

namazdan sonra bu ismi şerifi 11 defa yenilir bir şey üzerine okuyup nefes 

edip matluba yedirse barışırlar, kalplerinde azim bir sevgi peyda olur. 
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Bu ismi şerifi halvete girip her gün 7000 defa okusalar Birkaç gün sonra 

maddi ve manevi bütün maksatları hâsıl olur. Okuma işi bitincede 

efendimize 1001 defa salavatı şerife okumalıdır.   

 

 

Eğer bu ismi şerifteki (refi-i) kelimesini refi-a diye, ve celalühü diyerek 

lamıda ötreli okusalar, maksuda ulaşmak daha çabuk olur. 

 

Eğer refi-u ve celalehü diye okusalar Allahü Teâlâ marifet kapılarını açar, 

evliyalar ile dost olur, dini İslam üzere sabit olur. 

 

Eğer refi-u veya refi-a veya refi-i ve celalihi diyerek okusalar o zaman en 

kısa vakitte bütün düşmanları kahrolur. Amma kahır için okunuyorsa sırtını 

düşmanlarının tarafına verirse icabet daha çabuk olur. 

 

Eğer mal ve mülk için okunursa sırtını güneye vermelidir. 

Eğer insanlar arasında ve ailesi arasında muhabbetli olmak için okunursa 

sırtını kuzeye vermelidir. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvaslarından biri tayyi mekan yapmak ve eşyayı 

kendine muti kılmak içindir, eğer bir kimse bu sayılanları elde etmek 

isterse 17 gün boyunca riyazetli oruç tutup her gün gündüzde ve gecede bu 

ismi şerifi 11 bin defa okusalar çok büyük kerametlere vasıl olurlar, bu 

davete daveti ilahi derler. Okuma işi bitince de efendimize 1001 defa 

salavatı şerife okumalıdır.   

 

 

Halvette riyâzetli oruç tutup gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 5550 defa 

okusalar 1 haftada çok büyük manevi dereceler kat ederler, hem alemi 

ulvide ve hem alemi süflide çok acaibler zuhur eder. Okuma işi bitincede 

efendimize 1001 defa salavatı şerife okumalıdır.   

 

 

Eğer 5 gün boyunca halvette riyâzetli oruç tutup gecede ve gündüzde 5050 

defa okusalar her gün gusül etseler 5 gün sonra ervahı kudsiyi ve melekleri 



 

 

380 

ayânen görürler, amma çok az yiyip çok az uyumalıdır. Okuma işi bitincede 

efendimize 2222 defa salavatı şerife okumalıdır.   

 

 

 

3.cü isim 

 

 يا هللا المحمود فى كل فعاله
 

 الحمد هلل الذى خلق السموات واالرض

 

Ya Allahul mahmudu fi külli fialihi 
 

El hamdülillahillezi halakassemavati vel ard 

 

Havvası celili 

 

Burcu esed, yıldızı güneş, tabiatı ateş, günü pazar, meleki ulvisi rukyail, 

süflisi Ebu Abdullah el müzheb, toplam harfleri 22 dir. Günlük vird adedi 

532, bazı havvas âlimleri ise vird olarak adedi 521 olarak söylemişlerdir. 

Meleki ulvisi hail süflisi bahtişin, buhuru ladin dir. 

 

Bu ismi şerifin halveti ve çilesi 41 gündür, eğer bir kimse 41 gün boyunca 

riyazetli oruç tutup her namaz ardından bu ismi şerifi 521 defa okusa 41 

gün sonra bu ismi şerifin hadimleri ile konuşur, bu hadimler ömrünün 

sonuna kadar o kişiye hizmet ederler. 

 

Bu ismi şerifi adedi kadar okuyup hiç şekk ve şüphe etmeden C.hakk tan 

yağmur dileseler yağmur yağar, rüzgar dileseler kuvvetli rüzgar eser, 

şimşek dileseler şimşekler çakar, amma asla şekk ve şüphe etmemelidir. 

 

Dünyevi işler için bu ismi şerif ile dua etmek çok tesirlidir, devlet erkânı 

katında makbul olmak için çok tesirlidir. 
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Herhangi bir dünyevi işin hallolması için veya her türlü kaza-i hacet için 

tek oturmada hiç konuşmadan 4444 defa okunursa dualar kabul olunur. 

 

Bir kimse elbisesini ve bedenini temizleyip gusül edip cuma namazını ön 

safta kıldıktan sonra hiç konuşmadan gidip bir halvet yere girip tek celsede 

hiç kimse kendisini görmeden bu ismi şerifi 225 defa hangi niyet ile olursa 

olsun okusa elbette ve elbette duası makbul olur, muradına erişir. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi pazar günü güneş saatinde sarı bir atlas üzerine 

yazıp tazim ve hürmet ile yani daima abdestli olarak üzerinde taşısa 

insanlar katında mahbup olur ve devlet erkânı tarafından büyük lütuflar 

görür. 

 

Doktorların çare bulamadığı bir hastalıktan muzdarip olan bir kimse 

üzerine pazar günü güneş doğarken başlayıp her gün aynı vakitte hiç 

konuşmadan tek celsede bu ismi şerifi 7 gün boyunca 4444 defa hastaya ve 

suya okusalar suyu da içirseler 7 gün sonra hasta elbette ve elbette şifa 

bulur. 

 

Bir kimsenin bir dileği olsa amma bir türlü başaramasa veya bir makam 

mevki talep etse de o makam ve mevkiye erişemese veya ailesinden biri 

haksız olarak hapsedilse veya her ne türlü bir haceti olsa, cuma günü gusül 

edip temiz elbise giyinip mescide gidip oturup 2000 defa bu ismi şerif ile 

dua etse filhal duası makbul olur.  Amma şartı budur ki abdest aldıktan 

sonra ve cuma namazını kıldıktan sonraya ve evine dönünceye kadar asla 

konuşmamalıdır. 

 

Bu ismi şerifi pazar günü sabah namazından sonra adedi kadar okuyup 

sonra güneş doğarken bir kırmızı akik taşına nakşetseler ve sağ elinin serçe 

parmağına takıp taşısalar her kimin yanına varsa herkim görse muhabbet 

eder, her türlü isteğini giderir. 

 

Bu ismi şerifi çok zikredenler Allah’ın veli kulları arasına yazılırlar, 

gözlerinden zulmet perdesi kalkar, kâinatın hakikatini anlar. 

 



 

 

382 

Bu ismi şerifi (fi-alühü) diye okusalar zahiri ve batini bütün düşmanlarını 

kahrederler. 

 

Eğer (fe-alühü) diye okusalar güzel ahlak ve güzel huylar o kişide cem olur. 

Düşman askerlerine karşı durup okusalar elbette düşman hezimete uğrar. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası budur ki: eğer bir kimse bütün mahlukatı 

cinleri ervahı insanları ve hayvanatı kendisine musahhar etmek isterse, 50 

gün boyunca gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 10 bin defa okusa, amma 

bu müddet zarfında riyazetli oruç tutacaklar ve son 7 gün halvete girecekler, 

50 gün tamam olunca bütün âlem o kişiye muti olur, çok acayip ve garip 

sırları keşfeder ve hepsine malik olurlar, azizim gafil olma insan bu 

dünyaya 1 kere gelir. 

 

Halvete girip 130 bin defa okusalar bütün duaları makbul olur. Âlemi gaybı 

temaşa eder. Çok azim sırlar ifşa olur. 

 

 

 

4.cü isim 

 

 يا رحمن كل شيئ وراحمه

 
 ال اله اال هو الرحمن الرحيم

 
Ya rahmanu külle şey-in ve rahimuhu 

 

La ilahe ila hüverrahmanurrahim 

 

 

Havvası celili 

 

Burcu mizan yıldızı Zühre tabiatı hava toplam harfleri 16 harftir, günü 

cuma, buhuru beyaz sandal, meleki ulvisi anyail, süflisi züb-a dır. Adedi 

929 dur, bazıları ise 919, buhuru cavi demilerdir, Allahu âlem. 
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Bir kimsenin ahlakı kötü olsa kibirli olsa, halk bu kişiden razı olmasa 

amma o kişi dahi kendinin bu halinden memnun olmasa bu ismi şerifi 

beyaz bir beze misk ve zağferanla yazıp ve matlubun ismi ile anasının 

isminide yazıp sonra bu bezi alıp matlubun yaşadığı mekâna defin etseler 

bütün kötü ahlaklardan kurtulur, lutuf ve meveddet sahibi bir kimse olur, 

halk arasında sevilen ve sayılan bir kimse olur. Amma defin edilen yer 

temiz olmalıdır yoksa matlup daha kötü olur, ve bu işi yapan kişide helak 

olur. 

 

Bu ismi şerifi bir cam tabağa yazıp sonra su ile bozup suyunu humma 

hastası bir kişiye içirseler şifa bulur. 

 

Çok zikreden kişilerin kalbi yumşar, insanlara ve diğer canlılara şefkatli 

birisi olur, herkim görse muhabbet eder, rahmet nazarı ile bakar, şerlilerin 

şerrinden emin olur, insanlar arasında sözü geçkin olur. 

 

Karı ve kocanın arasında Muhabbet olmasa veya birbirlerine küsseler, Talip 

3 gün oruç tutup her gün bu ismi şerifi aynı yerde tek celsede 500 defa 

okusa, her gün gusül etse ve 4.cü gün gusül edip güzel kokular sürünüp 

sonra bu ismi şerifi avucuna yazıp matlubun adını da elinin üst tarafına 

yazıp sonra matlup ile Birkaç kelime konuşsa aralarında azim bir muhabbet 

ve sevgi peyda olur, lakin yazılanlar bir gün geçmeden geri silinmelidir, 

yoksa matlubun helak olmasından korkulur veya talip sağ elindeki yazıyı 

su ile silip matluba içirse yine aynı fayda hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifi 30 gün boyunca gecede ve gündüzde 13000 defa okusalar 30 

gün tamam olunca halkın karşısına çıksa her kime kötülük murad ederek 

baksa matlubun başına kötülükler yağar, eğer iyilik nazarı ile baksa 

matlubun başına iyilikler ve güzellikler yağar. 

 

Bu ismi şerifi bir tabağa yazıp yazıyı su ile bozup suyu bir ağacın veya bir 

sebzeliğe dökseler meyveler ve sebzelerde bereket hâsıl olur. 
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Bu ismi şerifi cuma günü güneş doğarken adedi kadar okuyup sonra kurşun 

bir levhaya yazıp bir mekâna defnetseler o mekan mamur ve bereketli olur 

ve her türlü kötülüklerden muhafaza olunur. 

 

Bu ismi şerif yine cuma günü güneş doğarken adedi kadar okunup sonra 

sarı bir beze yazılıp bir dükkana asılsa bereket olur, müşterileri celbeder. 

 

Bu iki isim Nuh aleyhisselama verilmişti, o bu iki isimle yani 3 ve 4.cü 

isimlerle dua ederdi. 

 

Bu ismi şerifi (rahmane ve külli) diyerek okusalar Allahü Teâlâ’nın izni ile 

ağaçlarla konuşurlar. 

 

Eğer (rahmane ve külle) diye okusalar insanlar arasında sözü geçerli olup 

kimse muhalefet edemez, her türlü haceti reva olur, Allahü Teâlâ’ya yakın 

olur. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası budur ki: bir kimse ömrü boyunca semavi ve 

arzi olan afetlerden belalardan ve kötülüklerden emin olmak istese 

hayvanatın dilini anlamak murad etse ve bütün mahlûkatı cinleri insanları 

ve perileri kendisine muti kılmak dilese, 39 gün boyunca halvete girip 

riyazetli oruç tutar olduğu halde gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 13 bin 

defa okusalar maksatları hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvasından biri budur ki: eğer bütün cinleri 

şeytanları insanları ve perileri kendine itaat ettirmek istersen büyük 

kerametlere vasıl olmak istersen 61 gün boyunca riyazetli oruç tutup 

gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 24 bin defa okusan her türlü mahlûkat 

emrine itaat eder.  Eğer her gün 15 bin defa okusan ömrün çok uzun ve 

bereketli olur. 

 

Eğer her gün 4000 defa okumaya devam etseler Allahü Teâlâ o kişiye şöyle 

heybet ve şecaat verir ki kimse yüzüne bakmaya cesaret edemez. 
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5.ci isim 

 

 يا حي حين ال حي فى ديمومية ملكه وبقائه
 

 ال اله اال هو يحيى ويميت ربكم ورب ابائكم االولين

 

Ya hayyu hiyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve beka-ihi 
 

La ilahe illa hüve yuhyi veyümit rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn 

 

Havvası celili 

 

Burcu seretan, yıldızı kamer, günü pazartesi, buhuru kâfur, tabiatı su, 

toplam harfleri 19, meleki ulvisi Cebrail, süflisi ebyaz el mürre dir. 

Adedi 849, bazıları ise adedini 585 olarak tayin etmişlerdir. 

 

Her türlü maksat için temiz gusül edilip halvet mekâna oturup tek celsede 

7000 okusalar maksadı hâsıl olur. 

 

Bir cam kâseye misk zağferan ve gül suyu ile yazıp nebati şekerli su ile 

yazıyı bozup hastaya içirseler ve bu amele 3 gün devam etseler hasta kısa 

zamanda iyileşir, uzun ömürlü, sıhhatli, şöhretli bir kimse olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi perşembe günü başlamak şartı ile her gün bir 

miktar okuyarak 300 bin adede tamamlasa ömrünün sonuna kadar her türlü 

hastalıktan muhafaza olur. Amma her gün en az 41 veya 1000 defa 

okumalıdır, sırrı azimdir. 

 

Bu ismi şerifi 10300 defa okusalar cümle hastalıklardan şifa bulurlar. 

 

Her türlü dilek için perşembe günü güneş doğarken başlayarak 7 gün veya 

41 gün boyunca her gün 1000 defa okusalar elbette ve elbette ister dünyalık 

ister ahiretlik ister maddi ister manevi ne dileği varsa hâsıl olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi bir geyik derisine misk zağferan ve gül suyu ile 

yazıp öd ve anber ile deriyi buhurlayıp sonra daima abdestli olarak yanında 
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taşısa Allahü Teâlâ o kulunu dünyadaki bütün sıkıntılardan beri kılar, her 

türlü şerlerden korkulardan emin kılar, güzel ve zahmetsiz bir hayat nasip 

eder.     

   

Bu ismi şerifi çok okuyanlar ervah ile dost olurlar. Bâtıni işleri keşfederler. 

 

Bu ismi şerifi (ya hayyin) diyerek okusalar ömürleri uzun ve bereketli olur, 

ervah ile yakınlık hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer bir kimse Hızır a.s ile dost olmak ve 

ondan istifade etmek dilese ve bir çok kerametlere vasıl olmak istese, 75 

gün boyunca her gün gecede ve gündüzde 7000 defa bu ismi şerifi 

okumaya devam etseler elbette ehli keramet olurlar, elbette Hızır a.s ile 

dost olur, 75 gün tamam olunca alemi ervahın reislerinin hepsi gelip biat 

ederler, periler ve cümle melekler ve bütün alem o kişiye musahhar olur, 

alemi gaybtan çok mal ve mülke nail olurlar, amma şartı budur ki: 75 gün 

boyunca her türlü mekruhattan ve haramlardan sakınmalıdır, ve oruçlu 

olmalıdır, her gün aynı yerde okumalıdır. 

130 bin defa okusalar çok acaibatlar zuhur eder. 

 

 

 

6.cı isim 

 

 يا قيوم فال يفوته شيئ من حفظه وال يؤده
 

 وعنت الوجوه للحى القيوم

 

Ya kayyumu fela yefutühü şey-ün min hıfzihi vela ye-üdühü 
 

ve anetil vucuhu lilhayyil kayyum 

 

Havvası celili 
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Burcu mizan, yıldızı Zühre, tabiatı hava, toplam harfleri 28, meleki ulvisi 

anyail, süflisi züb-a, günü cuma, buhuru beyaz sandal, adedi 1370 dir. Bazı 

âlimler ise adedini 1048 olarak tayin etmişlerdir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan aded 89 bin 513 dür. 

 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 41 gün boyunca her gün gusül abdesti alarak ve 

riyazetli oruç tutarak halvet bir yerde her gün aynı vakitte ve tek celsede 

hiç konuşmadan bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 21 bin defa okusa 41 

gün sonra zamanın Süleyman’ı olur, dünya eline geçer, her türlü maksadı 

ve niyeti gerçekleşir, azim bir sırrı ilahi tecelli eder, bütün mahlûkat o 

kişiye musahhar olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 41 gün boyunca her gün 28 defa halvet bir 

mekanda tek celsede okusa 41 gün sonra duyduğu ve gördüğü Hiçbir şeyi 

unutmaz, aklı ve anlayışı çok ziyade olur, en zor ilmi meseleleri bile 

kolayca anlar. 

 

Bu ismi şerifin hadimi ile dost olmak isteyen kişiye gerektir ki: her gün 

tahareti kâmile ile her gün aynı yerde tek celsede ve her gün gusül ederek 

120 defa okumaya devam etmelidir. Elbette ve elbette 41 gün sonra bu ismi 

şerifin hadimlerinden birisi ile dost olur. 

 

Bir kimsenin kalbi kararsa yani namaz ve niyazlarına tam bağlanamasa 

nefsine ve şeytana uysa amma bu duruma pişman olsa, kalbe arız olan 

kötülüklerden kurtulmayı dilese, gusül edip halvet bir mekâna oturup 1 gün 

boyunca her farz namazdan sonra bu ismi şerifi 275 defa Allahü Teâlâ 

kulunun kalbini temizler ve artık namazlarında niyazlarında gevşek olmaz. 

Amma her gün her farz namazın ardından bu şekil üzere okumaya devam 

etse daha iyidir. 

 

Bir kıymetli malının üzerine okuyup sonra o malını bir daire içine alsa yani 

etrafına bir çizgi çekse sonrada '' ya kayyum bu malım sana emanettir dese 

'' o malı o yerden Hiçbir güç ve kuvvet alıp götüremez. 
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Bu ismi şerifi her gün aynı yerde gecede ve gündüzde okumaya devam 

edenlere gayb âleminin kapıları açılır, hayır ve bereketlere vasıl olur, 

insanların kalbinden geçenlere muttali olur,   

 

Bir kimsenin malı çalınsa bu ismi şerifi pazartesi gece vakti güneş Hamel 

burcuna intikal edince halvet bir yere oturup tek celsede hiç konuşmadan 

120 defa okuyup sağ tarafına yatsa ve dese ki: ya kayyum bana malımı 

kimin çaldığını ve malımın nerde olduğunu haber ver '' dese o gece 

rüyasında hırsızı ve malının yerini gösterirler. 

 

Bu ismi şerifi pazar günü güneş doğarken 7 tane beyaz kağıda 3 er defa 

yazıp sonra su ile yazıyı bozup cinli bir kimseye bu su ile 7 gün banyo 

yaptırsalar 7 gün sonra hasta şifa bulur, eğer hasta olan kişiyi banyo 

ettirseler şifa bulur. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer bir kimse bütün mahlûkatın külliyatını 

ve cüz-iyatını bilmek istese bitkilerin ve hayvanatın dilini bilmek istese ve 

gizli ilimleri bilmek istese, bu ismi şerifi 105 gün boyunca her gün 

gündüzde ve gecede 9100 defa okusalar çok acaibat zuhur eder ve yukarda 

sayılanlara malik olurlar, ervah ile dost olup bütün kâinattan haberdar 

olurlar. 

 

Eğer bir kimse ervahı tayyibeyi görmek istese, halvete girip riyazetli oruç 

tutup her gece bu ismi şerifi 20 bin defa okusalar 3 gün içinde ervahı 

tayyibe ile görüşür ne dilerse fil hal hazır ederler. 

 

 

 

 

7.ci isim 

 

 ياواحد الباقى اول كل شيئ واخره
 

 هو االول واالخر والظاهر والباطن

 

Ya vahidul baki evvelü külle şey-in ve ahiruhu 
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Hüvel evvelü vel ahiru vezzahiru vel batın 

 

Havvası celili 

 

Burcu esed, yıldızı güneş, tabiatı ateş, günü pazar, toplam harfleri 29, 

meleki ulvisi Rukyail, süflisi Ebu Abdullah el müzheb, adedi 1383, buhuru 

karanfil dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 71 bin 570 dir. 

 

 

Bir kimse gerçek olmayan hayaller görse zihnin daima bozuk fikirler gelse 

aklını hep bunlar iştigal etse, vesveselerden kurtulamasa bunlardan 

kurtulmak istese gece ve gündüz sayısızca okumaya devam etse bunlardan 

kurtulur veya gece ve gündüz bu ismi şerifi 9500 defa okusa veya 5000 

defa okusa bu sayılan manevi hastalıklardan kurtulur. 

 

Hüzünlü ve kederli olan bir kişi öğle namazından sonra bu ismi şerifi 50 

defa okusa Allahü Teâlâ o kulun kalbinden gam ve kederi giderip yerine 

sevinç ve neşe koyar. 

 

Bu ismi şerifi her gün sabah ve ikindi namazından sonra 863 defa okumaya 

devam etseler bütün afetlerden emin olurlar. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer bir kimse 4 yıl boyunca azmedip bu 

ismi şerifi her gün gecede ve gündüzde 1020 defa okumaya devam etse 4 

yıl tamam olunca belki de daha evvel ervah ile dostluk hasıl olur, yerin 

altındaki defineleri gömüleri ayanen görür, alemi gaybı zahiren görür, her 

gece rüyasında çok acaib yerlere götürürler, türlü türlü ilimleri öğretirler, 

gözlerinden zulmet perdesi kalkıp mahlukatın zahirini görür dünyaya ve 

ahirete muta-allık çok faideler elde ederler. 

 

 

 

8.ci isim 
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 يا دائم فال فناء وال زوال لملكه
 

 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واالكرام

 

Ya daimu fela fena-e vela zevale limülkihi 
 

Küllü men aleyha fan veyebka vechü rabbike zül celali vel-ikram 

 

Havvası celili 

 

Burcu seretan, yıldızı kamer, tabiatı su, toplam harfleri 30, meleki ulvisi 

Cebrail, süflisi ebyaz ebunnur, günü pazartesi, buhuru kafur, adedi 5920 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 89 bin 133 dür. 

 

Bir kimse halk içinde muteber olmayı dilese veya bir işinin veya bir 

dileğinin olmasını istese veya bu işleri bir arkadaşı için istese, 3 gün oruç 

tutup bu ismi şerifi her gün aynı yerde aynı vakitte 2 rekât namaz kılıp 

sonra tek celsede 300 defa okuyup C.hakka dua etse duası kabul olur. 

 

Her türlü dilek için her türlü maddi manevi istekler için 2 rekât namaz kılıp 

sonra bu ismi şerifi 3000 defa veya 444 defa okuyup sonra başını secdeye 

koyup C.hakk tan dileğini dilese duası makbul olur. 

 

Bir kimse yüksek mertebelere nail olmayı istese dünyalık makam ve mevki 

talep etse, altından bir yüzük yapıp bu yüzüğe bu ismi şerifi güneşin eşref 

saatinde nakşetseler veya ramazanı şerifin 27.ci gecesi nakşetseler ve o 

yüzüğü daima yanında taşısalar Allahü Teâlâ’nın izni ile büyük makam ve 

mevkilere ulaşırlar. 

 

Bu ismi şerifi 27 gün boyunca her gün 12000 defa okumaya devam etseler 

Allahü Teâlâ’nın izni ile hem maddi hem de manevi çok yüce derecelere 

vasıl olurlar,  Alemi gaybın kapıları açılır, amma şartı budur ki: asla 

haramlara yaklaşmayacak ve mekruhlardan kaçacaksın, her gün aynı yerde 

ve aynı saatte okuyacaksın. 
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Bir kimse eşini çok sevse ve ölünceye kadar eşi ile beraber yaşamak istese, 

kamer tabiatı su olan bir burca intikal ettiği zaman hemen bir kurşun levha 

alıp üzerine demir kalem ile bu ismi ve ondan sonrada talip ve matlubun ve 

analarının isimlerini yazıp sonra bu levhayı hanımın ve anasının ismini 

zikrederek Yani mesela asiye kızı Fatma niyetine deyip levhayı alıp daima 

yanında taşısa o karı ve koca ölünceye kadar birbirlerinden ayrılmazlar ve 

aralarında daima muhabbet sevgi ve ülfet olur, bu ameli şeyhim ebül kasım 

el mağribi hazretleri kendi hanımına yapmış ve hanımı vefat edinceye 

kadar birbirlerini çok severlerdi biz buna bizzat şahit olduk. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer ömrün boyunca hiç darlık sıkıntı ve 

bunlara benzer şeyler görmek istemezsen bütün cinler periler ve ervahı ve 

hayvanatı kendine itaat ettirmek istersen, zihninin ve bedeninin aklının ve 

fikrinin çok kuvvetli olmasını istersen, 20 gün boyunca riyazetli oruç tutup 

gecede ve gündüzde bu ismi şerifi halvet bir yerde 12 bin defa oku, 20 gün 

tamam olmadan evvel her gece rüyada ervah gelip hacetin sorarlar, türlü 

türlü batını zevk ve safayı tattırırlar, 20 gün tamam olunca 7 büyük melek 

inzal olur, öyle ki onlarla beraber emrindekilerde hazır olurlar, herne talep 

etsen yerine getirirler, amma azizim bil ki bir Müslüman ne zaman böyle 

bir davet işine kalkışsa şerli cinler hemen düşman olurlar talibe zarar 

vermek isterler bundan dolayı ne zamanki bir cini veya ervahı davet edecek 

olsan mutlaka kendini manevi korumaya alman lazımdır.   

 

   

 

9.cu isim 

 

 يا صمد من غير شبيه وال شيئ كمثله
 

 قل هو هللا احد هللا الصمد

(2758) 

 

Ya samedü min gayri şebihin vela şey-e kemislihi 
 

Kul hüvallahu ehad allahussamed 
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Havvası celili 

 

Burcu Cedi, yıldızı Zühal, toplam harfleri 23, tabiatı toprak, meleki ulvisi 

kesfiyail, süflisi meymun eba nuh, günü cumartesi, buhuru lüban, adedi 

1604 dür. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 70 bin 663 dür. 

 

Bir kimse içkiye veya zina illetine müptela olsa veya kumara müptela olsa 

ve bu illetlerden kurtulmayı murad etse, perşembe gününden başlayarak 3 

gün boyunca oruç tutup hayvani gıdalardan perhiz edip her gün aynı yerde 

tek celsede ve müşteri saatinin şerefli olduğu vakitte bu ismi şerifi islah 

olmak niyeti ile 1000 defa okusalar C.hakkın izni ile artık yaptıı işlerden 

nefret edip yüz çevirir, Allahü Teâlâ’ya ibadatu taat etmeyi sever, nefsi 

ıslah olur, doğru yola erişir. Bir nushasında ise her farz namazın ardından 

1000 defa okunacak yazıyor. En doğrusunu Allah bilir. 

 

Her türlü hacet ve dilekler için, gusül edilip 3 güne değin her gün aynı 

yerde aynı vakitte tek celsede 9000 defa okunursa dualar makbul olur, asla 

şüphe yoktur. 

 

Eğer karı ve koca arasında küslük vaki olsa veya birbirlerine darılsalar 

aralarında muhabbet kalmasa, bu ismi şerifi cam bir tabağa misk ve 

zağferanla yazıp sonra bu yazıyı talibin göz yaşı ile mahv edip o suyu da 

matluba içirseler barışırlar ve aralarında daimi bir muhabbet ve sevgi hâsıl 

olur. 

 

Bu ismi şerifi adedi kadar okumaya devam edenler (kemislihi deki lamı 

esre olarak okuyanlar) gökyüzündeki esrarları keşfederler, (kemislühü 

diyerek lamı zammeli okuyanlar) bütün âlemi asıl suretinde görürler yani 

kalp gözü açılır. 

Riyazeti şu şekildir, 3 gün Allahü Teâlâ’nın rızası için riyazetli oruç tutup 

her namaz ardından bu ismi şerifi 1000 defa oku, 3.cü gece matlup hâsıl 

olur. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer ehli keramet olmak istersen, tayyi 

mekan ve mahlukatın gözünden gizlenmek gibi harikulade işler yapmak 
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istersen ve meleklerle dost olmak istersen, 27 gün boyunca riyazetli oruç 

tutup gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 9000 defa oku, amma ilk okuyuşta 

40 ismin hepsini 1 defa okuyup sonra bu ismi şerifi okumaya başlarsın, bu 

müddet zarfında her türlü günahtan uzak durmalısın. 27 gün tamam olunca 

hikmeti ilahi ile zahiri ve batıni bütün ilimler kalbine nakşedilir, her gece 

rüyada ervah gelip âlemi gaybı ve nice âlemleri temaşa ettirirler. Bütün 

mahlûkat sana musahhar olur, azizim bu ismi şerifin davetine daveti 

samedani derler, çok uzun şerhi vardır, ezcümle bu daveti yapan kişinin 

elinden çok büyük kerametler zuhur eder, batıni ve zahiri ilimlerde zamanın 

en büyüğü olursun, elini bir hastaya verse hasta şifa bulur, eğer hapiste olan 

bir kimse bu daveti yapsa hemen kurtulur. 

 

Diğer büyük havvası: eğer 21 gün boyunca halvette riyazetli oruç tutup 

gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 9000 defa okusan sonra sure-i araf daki 

bu ayeti kerimeleri de 77 defa okusan Allahü Teâlâ’nın izni ile ervahtan 3 

cemaat gelip biat ederler, ne talep etsen yerine getirirler. 

 

Okuyacak ayeti kerimeler:  إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم

استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له 

 الخلق واألمر تبارك هللا رب العالمين

 ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال يحب المعتدين 

تفسدوا في األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة هللا قريب من المحسنين وال  

 

Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim inne rabbekümüllahüllezi halakassemavati vel 

ardi fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşilleylennehar yatlubuhu 

hasisen veşşemsu velkameru vennucumu musahharatün biemrihi elalehül 

halku vel-emr tebarekellahü rabbül alemin 

üd-u rabbeküm tadarruan ve hufyeh innehü la yuhibbül mu'tediyn 

vela tüfsidü fil ardi ba'de islahiha ved-uhu havfen ve tame-an inne 

rahmetallahi karibün minel muhsiniyn 

 

 

 

10.cu isim   
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 يا بارئ فال شيئ كفوه يدانيه وال امكان لوصفه 
 

 هو هللا الخالق البارئ المصور له االسماء الحسنى

 

Ya bari-u fela şey-e küfvühü yudanihi vela imkane livasfihi 
 

hüvallahül halikul bari-ül musavvirü lehül esmaül hüsna 

 

Havvası celili 

 

Burcu akrep, yıldızı Merih, tabiatı ateş, toplam harfleri 33, günü salı, 

buhuru karanfil, meleki ulvisi simsimail süflisi Ebu mahraz, adedi 1283 dür. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 2 bin 950 dir. 

 

Bir kimse bedeni ve elbisesini temizleyip 41 gün boyunca riyazetli oruç 

tutup bu ismi şerifi her gün aynı yerde aynı vakitte tek celsede hiç 

konuşmadan 300 defa okusalar, 41 gün tamam olunca ismi şerifin hadimleri 

zahir olurlar, her ne türlü hacet dilesen reva ederler, muahede edip talip ile 

dost olurlar, yerin altında ne varsa ayanen gösterirler, mal ve mülk talep 

etseler alemi gaybtan dilediği kadar altın getirirler, dilerse tayyi mekan edip 

bir aylık yolu anı vahidde kat ederler. Sırrı azim vardır. 

 

Bir kimse hangi hacet için olursa olsun gusül edip halvet bir yere oturup tek 

celsede bu ismi şerifi 7000 defa okuyup dua etse duası makbul olur. 

 

Düşmanları kahır için bu ismi şerifi 7 gün boyunca her gün aynı yerde tek 

celsede aynı saatte 1000 defa okusalar düşmanları kahrolurlar. 

 

Manevi mertebelerde yükselmek için 10 bin defa okunursa çok büyük 

manevi derecelere vasıl olurlar. 

 

Bir kimse ervahı tayyibe ile dost olmayı istese ve âlemi gaybtan her türlü 

şeyi keşfetmeyi dilese, 41 gün boyunca riyazetli oruç tutup her gün akşam 

gusül edip hergün aynı yerde aynı vakitte bu ismi şerifi günde 21 bin defa 

okusalar 41.ci gün dünya eline geçer, iki âlemde de hem âlemi ulvide hem 

de âlemi süflide tasarruf eder, mahlûkatın cümlesi hem yer üstündekiler 
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hem de yerin altındaki her türlü hayvanat musahhar olur, emre itaat ederler. 

Bütün cinnileri kahru perişan eder. Bu ismi şerifte çok büyük sırrı ilahi 

vardır. 

 

Bir kimsenin evladı veya hanımı kendisine muhalefet etse, söz dinlemese 

bu ismi şerifi bir zeytin yaprağına siyah dut un suyu ile yazıp sonra iyice 

dövüp bir yemeğe katıp matluba yedirse artık söz dinler ve muhalefet 

etmez. (yaprağa matlubun ismi ile anasının ismi de yazılacak) 

 

Yine aynı şekilde itaatı zevce ve itaatı evlad için bir beyaz kağıda bu ismi 

şerifi misk zağferan ve gül suyu ile yazıp sonra kağıdı havaya assalar, 

matlup olan kişiler yine itaat ederler. Tabi matlubun ismi ile anasının ismi 

de yazılmalıdır. 

 

Bu ismi şerifi siyah kurşun bir levhaya nakşedip sonra levhayı oltaya takıp 

denize atsalar hemen balıklar o levhaya toplanırlar. 

 

Bu ismi şerifi her gün zikredenler insanlar arasında çok mahbup olurlar. 

 

Bu ismi şerifi bir kurşun levhaya demiş kalem ile yazıp bir bostanlığa veya 

bahçeliğe gömseler o mekân her türlü kötülüklerden muhafaza olur ve 

meyve ve sebzeleri bereketli olur, karınca veya buna benzer haşereler o 

mekândan uzaklaşırlar. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 41 gün boyunca hayvanat ve hayvanattan hâsıl olan 

şeyleri yemeden her gün aynı yerde aynı vakitte tek celsede konuşmadan 

her namaz ardından 143 defa okusa 41 gün tamam olunca cinlerden bir 

cemaat gelip kendisine her türlü işinde yardım etmek için ahd ederler ve 

dost olurlar. Amma kesinlikle hayvandan elde edilen bir şey yememelidir 

yoksa cinler helak ederler. 

 

Ervahla dost olmak için 40 gün boyunca her gün aynı yerde aynı vakitte her 

gün 1404 defa okusalar 40 gün sonra ervah ile dostluk hâsıl olur. 

 

Büyük havvası: 71 gün riyazetli oruç tutup her gün halvette gecede ve 

gündüzde 4500 defa okusalar, 71 gün sonra bütün mahlûkat cinler periler 
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ervah ve melaike ve hayvanat musahhar olur, dünyada iken cennete girer, 

âlemi gaybtan yiyecek içecek altın gümüş değerli taşlar her ne talep etseler 

önüne koyarlar, zuhura gelen havvas saymakla bitmez azizim. 

 

Büyük havvası diğer: eğer ervahı davet etmek istersen halvete girip 

riyazetli oruç tutup o halvet yerde 15 gün kal, her akşam gusül edip her 

gece bu ismi şerifi 12 bin defa oku, sonrasında da 77 defa cin suresini oku, 

cin suresini okurken güzel kokulu buhur yak, 15 gün sonra bir bölük ervah 

zuhur edip hacetini yerine getirirler, ömrün boyunca sana hizmet ederler. 

 

Büyük havvası diğer: ervahı davet için, 13 gün boyunca halvet yerde 

riyazetli oruç tutup her gece bu ismi şerifi 10111 defa okuyup sonra 2222 

defa salavatı şerif okuyup sonrada 1000 defa ihlası şerif okusalar sonrada 

48 defa bu ayeti kerimeyi okusalar emri ilahi ile ervah gelip o kişiye biat 

ederler. 

Okuyacak ayeti kerimeler: 

 

إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار 

 يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له الخلق واألمر تبارك هللا رب العالمين

ربكم تضرعا وخفية إنه ال يحب المعتدين ادعوا   

 وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة هللا قريب من المحسنين

 

Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim inne rabbekümüllahüllezi halakassemavati vel 

ardi fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşilleylennehar yatlubuhu 

hasisen veşşemsu velkameru vennucumu musahharatün biemrihi elalehül 

halku vel-emr tebarekellahü rabbül alemin 

üd-u rabbeküm tadarruan ve hufyeh innehü la yuhibbül mu'tediyn 

vela tüfsidü fil ardi ba'de islahiha ved-uhu havfen ve tame-an inne 

rahmetallahi karibün minel muhsiniyn 

 

Büyük havvası diğer: eğer 40 gece boyunca halvet yere girip bu ismi şerifi 

7071 defa okuyup sonra 700 defa inşirah suresini okusalar fermanı hak ile 

kişinin kalbi açılıp ilahi ilimler kalbine nakşedilir, hem zahiri hem batıni 

bütün ilimlerde en büyük dereceye ulaşırlar, çok büyük sırlara malik olurlar, 
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dilerse tayyi mekan dilerse ihfa yapar, dilerse alemi gaybtan her türlü 

nesneyi hazır ederler. 

 

Büyük havvası diğer: eğer Süleyman a.s gibi hayvanların ve bitkilerin 

lisanını anlamak ve onlarla konuşmak istersen 77 gün boyunca her gece bu 

ismi şerifi 7777 defa okuyup sonra 2222 defa ( بسم هللا الرحمن الرحيم كهيعص بسم

 yani bismillahirrahmanirrahim kef he ye ayn sad  هللا الرحمن الرحيم حمعسق

bismillahirrahmanirrahim ha miym ayn sin gaf) okusalar 77 gün tamam 

olunca her türlü hayvanatın dilinden anlayıp bilmukabele onunla konuşurlar. 

 

11.ci isim 

 

 يا كبير انت الذى ال تهدى العقول لوصف عظمته
 

 ال تدركه االبصار وهو يدرك االبصار وهو اللطيف الخبير

 

Ya kebiru entellezi la tehdil ukule livasfi azametihi 
 

La tüdrikühül ebsar vehüve yüdrikül ebsar vehüllatifül habir 

Havvası celili 

 

Burcu esed, yıldızı güneş, tabiatı ateş, toplam harfleri 39, meleki ulvisi 

rukyail, süflisi Ebu Abdullah el müzheb, günü pazar, buhuru karanfil, adedi 

4123 dür. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan aded 122  bin 966 dır. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi pazar günü iptida ederek 7 gün boyunca her namaz 

ardından 1000 defa okusa ve bir zalim kişiye beddua etse 7 gün sonra o 

zalimin cesede paramparça olur, düşman askerine beddua etse elbette ve 

elbette düşman askeri kahru perişan olur. 

 

Bir kimsenin borcu çok olsa ödeyemese bu ismi şerifi çokça zikir etse 

C.hakk o kulunun borcuna kâfi olur. 

 

Her türlü dilek ve maksat için bu ismi şerifi 12 bin defa okusalar elbette ve 

elbette dileği makbul olur, maksadı hâsıl olur. 
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Bu ismi şerifi bir halvet yere oturup her gün oruçlu olduğu halde 7 gün 

boyunca 40 bin 1 defa okuyan kişi âlemi ervahı keşfeder, âlemi gaybtan 

çok sırlara vakıf olur. Azim sırrı ilahi vardır. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 401 gün boyunca hergün riyazetli oruç tutarak 

4100 defa okusalar dünya eline geçer âlemi ulvi ve âlemi süfli musahhar 

olur, dilerse cinlere emir edip tayyi mekan eder, dilerse mahlukatın 

gözünden gaip olur, dilerse âlemi gaybtan altın ve gümüş getirir, çok azim 

ilahi esrar vardır. 

 

Ey derviş bil ki bu ilimde riyazetli oruç tutmak şarttır, eğer hüddamların 

cinlerin ve ervahın sana yakın olmasını ve sana hizmet etmesini istiyorsan 

mutlak surette riyazet çekmelisin, Ama niyetin sadece Allahü tealaya yakın 

olmak ve sevap kazanmak ise ve hayırlı bereketli rızıklara kavuşmak ise 

yani harikul ade işler yapmayı murad etmiyorsan o zaman oruç tutmana 

lüzum yoktur, ama hayvanattan perhiz etmek maksadına tez zamanda 

ulaşmak için çok tesirlidir. 

 

Bu ismi şerifi bir cam kâseye yazıp su ile bozup başı ağrıyana içirseler şifa 

bulur. 

 

Bir kimse bulunduğu bir mevkisin den yani işinden azledilse amma o 

makamı geri istese, pazar günü iptida etmek sureti ile 7 gün oruç tutup her 

gün 3000 defa tek celsede ve her gün aynı yerde okusalar 7 gün sonra 

elbette ve elbette eski makamına ve mevkisine kavuşur. Tecrübe olundu 

sahihtir. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer bütün mahlukat katında aziz ve 

muteber olmak dilersen, ervah ile dost olmak dilersen, tayyi mekan ve buna 

benzer harikulade işleri yapmak istersen 41 gün boyunca hayvanattan hâsıl 

olan şeylerden perhiz ederek yani riyazetli oruç tutup tıka basa yemek 

yemeyerek düzgün itikat ve asla bu ismin havvasından şüphe etmeyerek 

helal lokma yiyip helal giyinip halvet yerde gecede ve gündüzde bu ismi 

şerifi adet gözetmeksizin durmadan okusan, sadece uyumak ve yemek ve 

hacet için ara versen 41 gün tamam olunca Hakk fermanı ile duvarlar 
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kaybolup etrafın dümdüz olur, doğu ile batı, kuzey ile güney dünyanın bir 

ucundan bir ucuna her yer dümdüz olur, âlemi ervah, âlemi melekut, âlemi 

ceberut, âlemi ulvi, âlemi süfli vesair cümle âlemlerin kapıları bir bir açılıp 

cümlesinin sultanları seninle dost olur, gece bir yere gidecek olsan her yer 

gündüz gibi olur, cümle mahlukatın zikrini işitirsin, kalplerde olan 

gizliliklerden haberdar olursun, toprak altında yaşayan ve denizlerde 

yaşayan havada uçan hâsılı cümle hayvanat musahhar olur, elinden çok 

büyük kerametler zuhur eder, azizim bu ismi şerifin havvası çok uzundur 

ben kısaca izah ettim anlayan anladı. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer cinlerin ve perilerin sultanlarını 

ve meliklerini kendine itaat ettirmek istersen, halvet bir yere girip orada 77 

gün boyunca her gece bu ismi şerifi 7777 defa oku, gündüzleri ise tek 

oturuşta 1001 defa ihlas suresini oku, amma her gün aynı vakitte ve aynı 

yerde okuyacaksın, 77 gün tamam olunca cinlerin ve perilerin melikleri 

sultanları ve ileri gelen meşhurlarının hepsi hazır olur, her türlü hacetinde 

sana muavenet ederler. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer cinlerin padişahlarını ve 

sultanlarını ve ervahı hazır etmek istersen, 15 gün boyunca halvette 

riyazetli oruç tutup her akşam gusül edip her gece bu ismi şerifi 12 bin defa 

oku, efendimize de 2001 defa salavatı şerife oku, okuma anında güzel 

kokulu buhur yak, 15 gün tamam olunca ervahtan bir cemaat hazır olup her 

türlü hacetinde sana muavenet ederler. 

 

  

 

12.ci isim 

 

 يا بارئ النفوس بال مثال خال من غيره
 

 ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير

 

Ya bari-ünnufuse bila misalin hala min gayrihi 
 

Leyse kemislihi şey-ün vehüvessemi-ul basir 
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Havvası celili 

 

Burcu seretan, yıldızı kamer, toplam harfleri 28, tabiatı su, günü pazartesi, 

meleki ulvisi Cebrail, süflisi Ebunnur ebyaz, buhuru kâfur, adedi 1022 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 80 bin 980 dir. 

 

Bu ismi şerifi kamerin eşref saatinde bir kurşun levhaya yazıp mecnunun 

boynuna assalar çok geçmeden mecnun şifa bulur. 

Yine bu şekil üzere o levhayı yazıp cüzzam ve buna benzer hastalığı olanlar 

üzerinde taşısalar şifa bulurlar. 

Hatta o levhayı taşıyanlar kem gözlerden ve göz değmesinden emin olurlar, 

levhayı taşıyan kişiye sihir tesir etmez. 

 

Bu ismi şerifi çok okuyanlara hayır kapıları açılır, dünyada sıkıntı yüzü 

görmezler, maddi ve manevi dereceleri yüksek olur, daima huzurlu ve rahat 

olurlar. 

 

Çok mühim bir dileğin olması için veya her türlü mühim hacet için 

pazartesi günü başlayıp 7 gün boyunca her gün 12 bin defa okusalar her 

türlü duası makbul olur. 

 

Ervahı tayyibenin zuhuru için ervah ile dost olmak için bu ismi şerifi 18 

gün boyunca her gün 10 bin defa okusalar ervah hazır olup her türlü 

hacetini reva ederler, ister tayyi mekan istersen insanların gözünden gaip 

olursun, âlemi gaybtan altın getirirler, amma şartı budur ki hayvanattan 

perhiz edip her akşam gusül edeceksin. 

 

Bir kimse devası bulunmayan bir hastalığa düçar olsa pazartesi günü 

başlayarak 7 gün boyunca hergün kıbleye dönük olarak aynı yerde tek 

celsede ve hergün aynı vakitte bu ismi şerifi 1000 defa okusa 7 gün sonra 

Allahü tealanın izni ile şifa bulur. 

 

Bu ismi şerifi her türlü korkulardan cin ve ins şerrinden emin olmak için bir 

kağıda pazartesi günü kamerin eşref saatinde 360 defa misk zağferan ve gül 

suyu ile yazıp boynunda taşısalar her türlü şerlerden emin olurlar. 
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Bu ismi şerifi kurşun bir levhaya demir kalem ile kamerin eşref saatinde 

yazıp sonra öd ve anber ile buhurlayıp değerli malların üzerine koysalar o 

mal her türlü hırsızlıktan felaketten korunur. 

 

Bu ismi şerifi cam bir tabağa misk zağferan ve gül suyu ile yazıp sonra 

yazıyı birazcık dut suyu veya böğürtlen suyu ile bozup sonra o suyu içseler 

batıni ve zahiri hastalıklara şifa olur. 

 

Bu ismi şerifi 7 tane ekmek parçasına yazıp sonra bu ekmek parçalarını 

yeseler kalbi kuvvetli olur, zalimlerden korkmaz olur. 

 

Çokça okuyanlar huzurlu olurlar, gam ve kederden eser kalmaz, Allahü 

teala bu ismi şerifi çok okuyanların zahirine ve batınına güzellikler verir, 

insanlar katında mahbup olur. 

 

Pazartesi günü başlayarak her gün her namaz ardından her gün aynı yerde 

ve aynı vakitte tek celsede bu ismi şerifi 1000 defa okusalar ve riyazetli 

oruç tutsalar ve okuduktan sonra zalim bir düşmana veya ehli küffarın 

ordusuna beddua etseler 7gün sonra tümü birden kahru perişan olup helak 

olurlar. 

 

 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: Eğer vesveselerden muzdarip olsan veya 

fikirlerine tefekkürüne hâkim olamasan veya şeytanın oyunlarından 

kurtulmak istesen bu gibi konularda bu ismi şerifin çok azim bir tesiri 

vardır, niyet edip 57 gün boyunca bu ismi şerifi gündüzde 157 defa geceleri 

ise 12 bin defa okusan maksat hâsıl olur, bunun yanında aklın ve fikrin 

ziyadeleşir, ruhun ve aklın kuvvet bulur, hatta öyle ki  سنريهم اياتنا فى االفاق وفى

 .ayeti kerimesinin sırrına mazhar olursun, yani kalp gözün açılır  انفسهم

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: bu davete daveti bari derler, havvası 

ise: bunu yapan kişi ervahı kudsiyyi hakikatleri ile görür, C.hakkın 

sıfatlarını hakkı ile görür, semada yaşayan ta kainatın derinliklerindeki 

ervahı ve yeryüzünde yaşayan hatta toprak altında yaşayan cinleri perileri 
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ve her türlü mahlukatı görür, alemi nurani ve alemi zulmaniyi temaşa eder, 

bu alemlerde öyle acayiplikler vardır ki: insan bunları görünce hayretler 

içerisinde kalır, bu makamdan evvel nasıl bir gaflet içerisinde olduğuna 

şaşar, Alemi melekut ve alemi ceberutu görüp buralardaki sırları keşfeder, 

azizim bu da'vetteki sırrı esrarı ben anlatmakla bitiremem sende dinlemeye 

doyamassın, zamanın akli ve ruhi ilimlerinde ve gizli ilimlerde zamanın en 

büyüğü olursun, dünya eline geçer asla şekk ve şüphe yoktur, bununla amel 

etmek istersen 33 gün boyunca her gün riyazetli oruç tutup 1 defa iftardan 

sonra bir defada sahur ettikten hemen sonra gusül etmek şartı ile günde 2 

kere gusül et, geceleri ise 12 bin defa bu ismi şerifi okuyup gündüzleri de  

efendimize 1000 defa salavatı şerife oku, ervahı kudsiden cemaatler zuhur 

eder, çok acaibatlar müşahede edersin, çok kerametlere vasıl olursun. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: halvet bir yere girip o halvette 9 gün 

kal, bu müddet zarfında riyazetli oruç tutup her gece bu ismi şerifi 7777 

defa oku, eğer rabıta ile okunsa kalp, ruh, sır, makamları tasfiye olur, eğer 

rabıtasız okunsa yine çok acaibatlar zuhur eder, ervahı kudsiden bir cemaat 

gelip biat ederler, her türlü hacetinde sana muavenet ederler. 

 

 

 

 

13.cü isim   
 

 يا زاكى الطاهر من كل افة بقدسه
 

يزكى من يشاءولكن هللا   

 

Ya zekiyyüttahiru min külli afetin bikudsihi 
 

Velakinnallahe yüzekki men yeşa' 

 

Havvası celili 

 

Toplam harfleri 24, burcu Akrep, meleki ulvisi simsimail, süflisi Ebu 

mahraz, adedi 292 dir. 
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Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 70 bin 906 dır. 

 

Bir kimse pazar günü iptida edip 3 gün riyazetli oruç tutsa, 4.cü gün olunca 

gusül edip temiz elbise giyinip halvet bir yere oturup öd buhuru yakıp bu 

ismi şerifi 41 gün boyunca her gün aynı yerde ve aynı saatte başlayarak 

1000 defa okusa veya 15 bin defa okusa 41 gün sonra bütün cinler ve 

şeytanlar kendisine musahhar olur, 41 .ci gün kendisine 7 tane şahıs gelir, 

yüzleri beyazdır, elbiseleri kırmızıdır, karşında dururlar amma konuşmazlar, 

onları görünce hemen ' ya hayy' ismi şerifini zikret, onlar dahi seninle 

beraber zikrederler, bir müddet sonra onların sultanı derki ' ey ademoğlu bu 

ismi şerifi okumaktan muradın nedir ki ? Biz buraya senin huzuruna 

gelmeye mecbur kılındık, sen bunu duyar duymaz ' Allahü Teâlâ sizlerden 

razı olsun, sizleri aziz kılsın, siz benim davetime icabet ettiğiniz gibi Allahü 

Teâlâ’da sizlerin davetine icabet etsin, sizlerden isteğim benim mühim 

işlerimde bana yardım etmenizdir '' isteğini kabul ederler, sen dahi hürmet 

ve tazim ile ayağa kalkıp onların ellerinden tutup musafaha edip deki '' 

ekremekümüllahü kema ekremtumuni, ve es-adekümüllahu kema es-

adtumuni '' deyip tekrar '' hacet anında sizleri çağırabilmem için bana bir 

alamet veriniz, dersin. Onlarda sana üzerinde davet yazılı bir beyaz 

mücevher verip sana bu davetin okunuşunu öğretirler. 

 

Bu daveti yapmak isteyen veya herhangi bir daveti yapmak isteyen kişi 

mutlaka ve mutlaka daima tahareti kâmile üzere olması lazımdır, niyeti 

düzgün olmalıdır, yani niyeti insanlara ve hayvanlara zarar vermek 

olmamalıdır, kalbini kötülüklerden temiz tutmalıdır, davetlerden asla şüphe 

etmemelidir, şüphe edenlerin helak olmasından korkulur. 

 

Bu ismi şerifi pazar günü güneş doğarken yazıp taşıyanlara Hiçbir kişi 

zarar veremez. 

 

İnsanların dilini bağlamak istersen, yani senin hakkında kötü konuşmalarını 

engellemek istersen, 3 miskal ağırlığında bir kurşun levha alıp pazar günü 

güneş doğarken bu ismi şerifi o levhaya demir kalem ile nakşet, sonrada   '' 

 yaz,  sonrada levhayı öd ve enber ile '' عقدت السنة الخلق والبشر عن فالن ابن فالنة

buhurlayıp başında taşısan bütün insanların dili bağlanır, senin hakkında 

sadece hayır konuşurlar. Defalarca tecrübe olunmuştur, sahih bir ameldir. 



 

 

404 

 

Bir kimse 7 gün boyunca bir halvet yere girip o yerde riyazet ile oruç tutup 

her gün bu ismi şerifi 7000 defa okusa, 4.cü günden itibaren her namazdan 

sonra öd buhuru yakıp okusa,  7.ci gün kıble tarafındaki duvar yarılıp 

içinden bir nurani zat çıkagelir, seninle ahd edip sana bir mektup verir, 

üzerinde kalemi kudret ile bu ismi şerif yazılıdır, amma bazı şartlar söyler '' 

abdestsiz olarak bir saat geçirmemek, namazlarını cemaatle kılmak, haram 

yemekten ve işlemekten geri durmak '' bu şartları kabul edersen ömrünün 

sonuna kadar sana hadim olur, etmez isen sana zarar verir. 

 

Bazıları ise bir kimse çarşamba günü gusül edip temiz elbise giyip halvet 

bir yere otursa öd buhurunu yakıp sonra bu ismi şerifi bir parça temiz beyaz 

beze yazıp onu dahi buhurlayıp sonra bu ismi şerifi halis niyet ile sayısız 

olarak okusalar, yine ervah hazır olur, amma Birkaç günden evvel 

başlayarak az yemeli ve hayvanat yememelidir. 

 

Bazı âlimler buyurdular ki: bu ismi şerifi her akşam gusül ederek 41 gün 

boyunca her gün 7000 bin defa okusalar, oruç ve halvet olmadan, 41 gün 

sonra 7 ervahdan 7 kişi musahhar olup her türlü hacetini reva ederler. 

 

Bu ismi şerifi Allahü Teâlâ Nuh a,s ma vermiş idi, kavmi Allahü Teâlâ’ya 

isyan edince 50 sene boyunca yağmur yağmadı, yerden ot ve bitki 

bitmeyince insanlar karada yaşayan ve havada uçan vahşi hayvanları ve 

böcekleri yemeye başladılar, vakti çok kuvvetli yağmur yağıp insanlar 

helak oldular Nuh a.s dağda idi orada bu isim ile dua edip yerden meyve ve 

sebze bitirirdi. 

 

   

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer ervahı kudsiyi davet etmek istersen, 

halvet bir yere girip 7 gün o halvet yerde riyazetli oruç tutup ve her gün bu 

ismi şerifi 7777 defa oku, amma her 100 defada 1 defa bu ayeti kerimeyi 

oku: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون  inna nahnu nezzelnezzikra ve inna lehü 

lehafizun. Okuma işi bitince hemen efendimiz Muhammed Mustafa a.s ma 

555 defa salavatı şerife oku, 7 gün tamam olunca ervahı kudsiden bir 

cemaat zuhur edip sana biat ederler her türlü işinde sana muavenet ederler, 

cümle düşmanlarını bir gecede kahru perişan ederler, memleketleri harap 
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edip halkını zelil ederler, seni mahlukatın gözünden gizlerler, alemi 

gaybtan yiyecek ve içecek getirirler, bu amelin şerhi çoktur amma ehli 

olmayanların eline geçer korkusu ile kısaca şerh etmeyi uygun buldum. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: bir halvete yere girip o halvet yerde 15 

gün kal, her gün 2 defa gusül et, gece olunca bu ismi şerifi 7777 defa oku, 

sonra hemen 99 defada Cin suresini oku, 15 gün tamam olunca ervahı 

kudsiden ve kibarı cinniden bir cemaat gelip sana biat ederler, hertürlü 

işinde gerek tayyi mekan gerek ihfada muavenet ederler, dünya eline geçer. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası:  12 gün halvette kalıp her gün gecede 

ve gündüzde 5000 defa okuyup hem de riyazetli oruç tutup okuma işi 

bitince de 444 defa bu ayeti kerimeyi oku:  فلله الحمد رب السموات ورب االرض

السموات واالرض وهو العزيز الحكيم رب العالمين وله الكبرياء فى   felillahil hamdü 

rabbissemavati verabbil ardi rabbil alemin velehül kibriya-ü fissemavati 

vel-ardi vehüvel azizül hakim, okuyup sonrada 1555 defa salavatı şerife 

oku, yine ervah zuhur eder. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: büyük havvasının zuhuru için 12 gün 

halvette riyazetli olarak 10 bin defa bu ismi şerifi okuyup sonra 2000 defa 

salavatı şerife okuyup sonra yine 2000 defa  هللا لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو

 Allahü latifün bi-ibadihi yerzuku men yeşa-u vehüvel kaviyyül   القوى العزيز

aziz ayeti kerimesini okusan bu ismi şerifin büyük havvası zuhur eder.   

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer bu ismi şerifin büyük havvasına malik 

olmak istersen: 12 gün boyunca halvette riyazetli oruç tutup her gün 2 defa 

gusül edip her gün bu ismi şerifi 5555 defa okuyup ardından 1001 defa 

 veilahüküm ilahün vahid la ilahe illa  والهكم اله واحد الاله اال هو الرحمن الرحيم

hüverrahmanurrahim ayeti kerimesini sonrada 1001 defa salavat okusan 

maksat hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: güneşin ervahını teshir etmek istersen, 

bu amel çok azim bir ameldir ve sayılmayacak kadar çok büyük faideleri 

vardır, ilk günü pazar olan bir arabi aydan iptida edip 3 ay boyunca bu ismi 

şerifi her gün güneş doğarken başlayıp gün 7777 defa bu ismi şerifi oku, 

her 1000 defada ve okumanın sonunda da bunu 7 defa oku:  يا شمس اجب داعي
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 ya şems ecib da-iyallah, 3 sonra fermanı hakk ile güneşin ervahı sana  هللا

musahhar olur, lakin bu müddet zarfında her türlü kerahetten uzak 

durmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 14.cü isim 

 

 يا كافى الموسع لما خلق من عطايا فضله
 

 وهللا يؤتىملكه من يشاء وهللا واسع عليم

 

Ya kafiyel musi-i lima halaka min ataya fadlihi 
 

vallahu yu'ti mülkehü men yeşa-ü vallahu vasiun alim 

 

Havvası celili 

 

Burcu mizan, yıldızı Zühre, toplam harfleri 29, tabiatı hava, günü cuma, 

buhuru beyaz sandal, meleki ulvisi anyail, süflisi züb-a, adedi 2226 dır. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 86 bin 215 dir. 

 

Bu ismi şerifi okumaya devam edenlerin malında mülkünde bereket olur, 

elini hangi işe atsa bereket ve hayır görür, rızkı dar olsa Allahü Teâlâ hayırlı 

rızıklar verir. 

 

Bu ismi şerifi 12 bin defa okuyup sonra bir beze kamer delva burcunda 

iken ve tali-ide said iken yazıp sonra bir kaba su doldurup o bezi o suya 

atıp o sudan içse Allahü teala o kuluna dünyada çok büyük bir devlet ve 

izzet verir, hasta ise şifa bulur, daima Allahü Teâlâ’nın hıfzı emininde olur. 
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Bir kimse senenin bir gününde bu ismi şerifi 7000 defa okuyup sonraki 

günlerde de 360 defa veya 400 defa okumaya devam etse Allahü Teâlâ o 

kulundan bütün belaları defeder, bütün hayır kapılarını açar. 

 

Bu ismi şerifi çok okuyanlar bir zalime beddua etseler zalim helak olur, çok 

okuyanların ömrü uzun ve hayırlı olur, bu ismi şerifin havvasına malik 

olanlar (bir defa hatim edip sonra her gün belirli bir sayı kadar okuyanlar ) 

elini neye atsa onda bereket olur hayırlı olur, eline toprak alsalar altın olur. 

Ehli keramet olurlar. 

 

Kolay rızık kazanmak için hayırlı kapılar açmak için bu ismi şerif 12 gün 

boyunca her gün 12 bin defa okunsa o kulun üzerine şöyle rızık kapıları 

açılır ki haddi hesabı olmaz. Memleketimizde ehli fakir bir âdem vardı bu 

tertibi öğrenip yaptı 12 gün sonra çok mala ve mülke nail oldu, denenmiştir 

sahih bir tertiptir. 

 

Bu ismi şerifi Allahü teala Musa a,s vermiş idi, bununla ilmi kimyaya 

malik olmuş ve firavun ve kavminden kurtulmuştu. 

 

Bu ismi şerifteki Ya kâfi ismi celilini çok okuyanlara Allahü Teâlâ hem 

dünyada hem de ahirette her türlü hacetine kafi olur, ahiretin dehşetinden 

emin olur. Kabrinden kalkınca mahşer yerine varırken ferah olur. 

 

Bu ismi şerifi çarşamba günü başlayarak cumartesi gününe kadar halvette 

riyazetli oruç tutup her namaz ardından 1055 defa okusalar bu ismi şerifin 

hadimleri ile görüşürler. Âlemi gaybtan çok şeyler ayan olur. 

 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer büyük bir velilik derecesine yükselmek 

istersen, cümle hayır kapılarının açılması şer kapılarının kapanmasını 

istersen, bütün mahlukat ve melekler katında dahi hacetinin reva edilmesi 

ve sevilmeyi dilersen, mahlukatın lisanını bilmek ve onlarla konuşmak 

istersen, melekut ve ceberut âleminde âlemi ulvide ve âlemi süflide her 

türlü tasarrufatta bulunmak istersen, bütün ilimlerde zamanın tek şahsı 

olmak istersen, ihfa tayyi büyük ve küçük tayyi mekan yapmak istersen, 

Allahü Teâlâ’nın bereketi ile bir arabi ayın ilk pazar günü iptida edip tam 1 
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yıl Allahü Teâlâ’nın rızası için riyazetli oruç tut, her gün gecede ve 

gündüzde 7000 defa bu mübarek ismi şerifi oku, 1 yıl boyunca her türlü 

yalan ve haramlardan uzak dur, bilesin ki 7 hafta sonra çok acaiblikler 

zuhur etmeye başlar, ta 1 yıl tamam oluncaya kadar her gün bir rahmet ve 

bereket kapısı açılır, bu zaman zarfında eğer helali olan kadın ile cima edip 

kadın hamile kalsa doğan çocuk Allahü Teâlâ’nın bereket ve ihsanı ile âlim 

salih ve Allah dostu yüce ahlak sahibi bir çocuk olur, 1 yıl dolmadan evvel 

kalp gözünde açılmış olur, ilahi nurlara gark olursun, amma şeytanın 

oyunlarına asla itibar etmeyesin, hiç korkmaya lüzum yoktur, seninle dost 

olacak olanlar ervahı kutsiden dir meleklerdendir, asla zarar vermezler, 1 

yıl tamam olunca yukarda zikrettiğimiz havvasların hepsi sende zuhur eder, 

dünya eline geçer, cümle mahlukat toprağın altında veya üstünde suyun 

içinde veya dışında veya havada uçan cümle mahlukat sana itaat eder, 

elinden çok büyük kerametler zuhur eder, bu mübarek ismi şerifin böyle 

büyük havvasları vardır, bu davete daveti vasi' ve daveti ata-iyye derler, 

havvas âlimleri katında meşhurdur, amma cahillerin eline geçmesin diye 

çok ketum davranırlar, bu sırları dahi çok emekler edip ayağına serdik sana 

açıkladık, kıymetini bil ve şu kısa ömründe bir defa olsun bununla amel et. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer yer altında saklı olan malları gizli 

olan defineleri ve hazineleri biaynihi yani yerin üstünü nasıl görüyorsan 

yerin altındakileri de o şekil apaçık görmek istersen, halvete girip riyazetli 

oruç tut, her gün 2 defa gusül edip bu ismi şerifi geceleri 14,444 defa oku, 

14 gün tamam olunca maksat hâsıl olur, amma şartı budur ki çok ketum 

olacaksın, yani kimseye sırrını söylemeyeceksin yoksa bu havvas elinden 

gider. 

 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer kalp gözünü açmak ve yerin 

altında olan hazineleri ayanen görmek istersen, 33 gün halvet bir yere girip 

riyazetli oruç tut, her gün 12 rekât namaz kıl, her rekâtta Fatiha’dan sonra 

12 defa vedduha sure-i şerifini oku, akşam ile yatsı namazı arasında yine 12 

rekât namaz kıl, bu sefer her rekâtta Fatiha’dan sonra ihlas sure-i şerifini 12 

defa oku, yine her gece 12 rekât teheccüd namazı kıl, her rekâtta Fatiha’dan 

sonra 3 defa ayetül kürsi oku, yine sabah namazından evvel kalkıp 4 rekât 

namaz kıl, her rekâtta Fatiha’dan sonra 3 defa amenerrasülü oku, 
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gündüzleri ise peygamber efendimize 1001 defa salavatı şerife okuyup 

ardından bu mübarek ismi şerifi 12 bin defa oku, 33 gün tamam olunca 

maksat hâsıl olur. 

 

 

   

15.ci isim 

 

 يا نقيا من كل جور لم يرضه ولم يخالطه فعاله
 

 كهيعص حم عسق

 

Ya nakiyyen min külli cevrin lem yerdahu velem yuhalithu fialuhu 
 

Kef he ye ayn sad ha mim ayn sin kaf 

 

Havvası celili 

 

Toplam harfleri 33, burcu Seretan, yıldızı Kamer, tabiatı su, buhuru kafur, 

günü pazartesi, meleki ulvisi Cebrail, süflisi Ebunnur el ebyaz, adedi 263 

dür. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 2524 dür. 

 

Bir kimse halvete girip hayvanattan perhiz edip oruç tutsa ve bu ismi şerifi 

her namaz ardından veya günde bir kere 916 defa okusa bu ismi şerifin 

hadimleri ile hasbihal eder. 

 

Hapsedilen bir kimse bu ismi şerifi gece gündüz 1000 defa okumaya devam 

etse hapisten kurtulur. 

 

Perşembe günü güneş doğarken bu ismi şerifi adedi kadar okuyup sonra 

altın bir levhaya nakşedip taşısalar bütün insanların şerrinden emin olurlar. 

 

Bu ismi şerifin havvası sayılmayacak kadar çoktur, çok tesirli bir isimdir, 

41 gün bu ismi şerifin çilesini çekseler, yani halvette riyazetli oruç tutup 



 

 

410 

her namaz ardından sayısı kadar okusalar 41 gün sonra dünya eline geçer, 

eşyaya tasarruf eder. 

 

Bu ismi şerifi vird edinen kişi bilmelidir ki bu ismi şerifin hakkı 1000 

defadan fazla okumaktır, eğer eksik okusalar kendilerine bela erişir, okuyan 

kimse 1000 den az okumamalıdır. Bu kaide aslında bütün esma ve ayeti 

kerimelerin daveti için geçerlidir, lakin bu ismi şerif insana daha çabuk 

zarar verir. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi kendine vird edinse her gün sabah ve akşam 

adedince okusa 41 tamam olunca ehli keramet olur, o kulun elinden büyük 

kerametler zuhur. Allahü teala o kulun ismini veli kullarının defterine yazar. 

 

Bu ismi şerifin havvasına malik olmak isteyen kişi 41 gün çilesini 

çekmelidir, 77 defa bu ismi şerifin çilesini çekseler, yani 77 defa 41 gün 

halvette kalsalar her defasında da ap ayrı bir havvasa malik olur, 21.ci defa 

halvete girseler ilmi kimyaya ve ilmi simyaya malik olurlar, zamanın 

hâkimi olurlar. Böyle azim bir sırrı ilahi vardır. 

 

Bu ismi şerifin havvası çok büyüktür, kim vird edinse her gün sabah akşam 

adedince okusa 41 gün tamam olunca Allahü teala mal mülk ne dilersen 

verir, Eğer denize varsa adımını suya atsa suyun üstünde yürüyüp gider, 

eğer elini ateşe koysa ateş yakmaz, eğer havada uçmayı dilese bir 

seccadeye oturup bu ismi şerifi okuyup emir etse Beni falanca yere 

götürünüz ey bu isimlerin hadimleri dese, Bikudretillahi teala seccade 

havalanıp talep edilen yere gider. Azizim bu ismi şerifin havvası daha çok 

büyüktür amma bu ismi şerifin havvasına malik olmak için 41 gün boyunca 

her namaz ardından adedince okumalıdır, dünyada ve ahirette aziz olursun, 

dünya eline geçer, amma şartı budur ki 41 günden sonra dahi en az günde 

1000 defa bu ismi şerifi okumalısın eğer okumazsan bil ki ervah sana çok 

zarar verir, iki yakan bir araya gelmez, bundan dolayı bu ismi şerifin 

havvasını çok açıklamadık. 

 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer ervahı ve cinnileri davet etmek istersen, 

13 gün boyunca halvete girip riyazetli oruç tut, her gün gusül et, her gün bu 
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ismi şerifi 7000 defa oku, 13 gün sonra maksat hâsıl olur, Müslüman cinler 

ve ervah itaat ederler. 

 

Diğer davet şekli: yine 13 gün boyunca halvete girip her gün gusül et, her 

gece bu ismi şerifi 12 bin defa oku, sonra 2000 defa ihlas suresini sonrada 

2000 defa peygamber efendimize salavatı şerif oku, maksat hâsıl olur, 

Müslüman cinler ve ervah itaat ederler. 

 

Diğer davet şekli: yine 13 gün boyunca halvete girip her gün gusül edip bu 

ismi şerifi her gece 222 defa oku, sonra bu ayeti kerimeyi 

 

لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له   

 

İnna nahnu nezzelnezzikra ve inna lehü lehafizun 

 

2222 defa oku, sonra 1001 defa peygamber efendimize salavatı şerife oku, 

maksat hâsıl olup Müslüman cinlerden bir cemaat ve ervahtan bir cemaat 

seninle dost olurlar. 

 

Diğer davet şekli: yine 13 gün boyunca halvette riyazetli oruç tutup her gün 

gusül edip bu ismi şerifi geceleri 9999 defa okuyup ardından bu ayeti 

kerimeyi وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم  Ve ilahüküm ilahün vahid la 

ilahe illa hüverrahmanurrahim 3000 defa okuyup ardından yine 3000 defa 

peygamber efendimize salavatı şerife oku, maksat hâsıl olup Müslüman 

cinlerden bir cemaat ve ervahtan bir cemaat gelip dost olurlar. 

 

 

 

16.cı isim 

 

 يا حنان أنت الذى وسعت كل شيئ رحمة وعلما
 

 ربنا وسعت كل شيئ رحمة وعلما

 

Ya hannanu entellezi vesi'te külle şey-in rahmeten ve ilmen 
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Rabbena vesi'te külle şey-in rahmeten ve ilma 

 

Havvası celili 

 

Toplam 30 harf, burcu havt, yıldızı müşteri, tabiatı su, günü perşembe, 

meleki ulvisi sarfiyail, süflisi şemhureş, adedi 2228 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 98 bin 993 dür. 

 

Bu ismi şerifi adedince okuyan kişi eğer bir zalimden korkuyorsa Allahü 

teala ona kâfi gelir, eğer Allahü tealaya isyan eden bir kişi okusa elbette ve 

elbette tevbe-i nasuh ile tövbe etmek nasip olur. 

 

Eğer hamile bir kadın bu ismi şerifi doğum yapacağı ayda çok okusa 

kolayca doğum yapar ve bebeğin ömrü uzun olur. 

 

Ilgın ağacından bir levha yapıp bu levhaya demir kalem ile bu ismi şerifi 

yazıp sonra üzerine 5000 defa bu ismi şerifi okuyup ticaret yapılan yere 

assalar Allahü teala bol kazançlar ihsan eder, müşterisi çok olur, işleri 

hayırlı ve bereketli olur. 

 

Bu ismi şerifi her gün 360 defa okumaya devam etseler ahlakı düzgün çok 

güzel olur, insanlar arasında mahbup olur, sözü geçkin olur. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer peri padişahlarından birini teshir edip 

sana itaat etmesini istersen, 40 gün halvet yerde riyazetli oruç tutup günde 

2 defa gusül et, gündüzleri salavatı şerife tahassun duaları ve zikirler ile 

meşgul olup geceleri ise bu ismi şerifi 5000 defa oku, davete icabet 

olunacağının alameti budur ki: 3 günden sonra çok garip şekiller ve çok 

acayip suretler görmeye başlarsın, amma tahassun dualarını okumaya 

devam ettiğin müddetçe sana yaklaşıp zarar veremezler, 7 güne kadar bu 

şekil üzere olur, 7 günden sonra ise insan suretlerinde bir periler zuhur edip 

sana: gel bu işten vazgeç defineleri açalım, eğer vazgeçersen sana şu kadar 

mal ve mülk verelim derler, hiç itibar etmeyip korkmayasın, 13.cü günden 

sonra bu ismi şerifi okurken çok büyük kuşlar zuhur edip sanki seni 

parçalar gibi yaparlar, amma aklına hakim olup korkma, zira bunların hepsi 

sadece yalandan ibaret birer hayaldir, 17. günde ise ikindi namazından 
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sonra hemen sağında veya solunda siyah veya mavi renkte derviş şeklinde 

bir kişi zuhur edip sana selam verir, sende izzet ve ikramla selamını al, bu 

derviş gece gündüz seninle beraber kalır seninle yer seninle uyur, sen dua 

etmeyi bir an bıraksan hemen seninle konuşmaya başlar seni gaflete 

düşürmeye çalışır, sakın ona da aldanmayasın, 27.güne kadar bu şekil üzere 

devam eder, 27.gün ise bulunduğun yere ervahtan bir cemaat devlerden bir 

cemaat meleklerden bir cemaat ve perilerden bir cemaat ve bazı garip 

şekillerde varlıklar gelir, her ne sorsan cevap verirler, gizli ilimlerden haber 

ederler, bunları dahi çok itibar etmeyip vazifelerini aksatmayasın, 28.ci gün 

bir keten bez alıp üzerine 4 e 4 bir vefk çizip zeytin yağı ve yasemin yağına 

bulayıp gaz lambasının içine koyup üzerine 7 defa cin suresini oku, bu 

amele 7 gün devam et, her gün acayip şekillerde perilerden 4 kişi gelir, 

suretleri öyle güzeldir ki bakanın aklı gider dalıp kalır, her ne dilersen eğer 

mal ve mülk dilesen Karun gibi mal ve mülke kavuşursun, eğer ilim dilesen 

her türlü gizli veya aşikar ilimleri talim ederler, eğer düşmanı helak etmek 

istesen düşmanı helak ederler, eğer sihir batıl etmek dilesen batıl ederler, 

eğer içlerinden birine talip olsan yani kendine istesen kabul ederler, 

ölünceye dek sana hizmet ederler, 40.cı gün olunca bu ismi şerifi okumaya 

devam ederken bulunduğun mekanın duvarları yarılıp içeriye bölük bölük 

savaşçı suretinde periler girer ki hepsinin ellerinde çeşit çeşit silahlar vardır, 

kimisi fillere binerler kimisi eşeklere biner kimileri at üzerinde olurlar, çok 

azim ve dehşetli bir korku hasıl olur, amma bil ki sana yaklaşıp zarar 

vermezler, bunların bazılarının başında 2 tane kafası vardır bazılarının 

vücutlarının bazı parçaları yoktur, bazıları insanoğluna benzer, amma hiç 

biri birbirine benzemez hepsi de birbirinden ayrı bir surettedir, bundan 

sonra ise padişahları bir altından taht üzerinde peyda olur, ervahın sultanları 

dahi birer taht üzerinde gelirler, suretleri nurlu ve çok cemildir, bunlardan 

sonra perilerin padişahları gelir ki yüzleri güneş gibi parlar suretleride 

gayet güzeldir, bunlarla beraber 30 bin tanede perilerin ileri gelenleri vardır 

onlarda zuhur ederler, bunlar dahi hazır olduktan sonra ervahın melikleri ve 

diğer sultanlar ve peri padişahları sana izzet ve ikramla selam verirler, sen 

dahi hürmet ve çok tazim gösterip her birine tek tek ve aleykesselam 

verahmetullahi veberakatuhu dersin, bundan sonra sana Ey Allah’ın Salih 

ve veli kulu bunca çile çektin meşakkat çektin zahmet ettin, bizlerden ne 

istiyorsun derler, Sen dahi Evvela Allahü Teâlâ vetekaddes hazretlerinden 

sonra ise sizden bana dünyevi ve uhrevi bütün işlerimde bana yardım 
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etmenizi, benim için defineleri ve hazineleri açmanızı, bana ilmi ilahiyi ve 

bütün ilimleri öğretmenizi istiyorum dersin, onlar dahi sana bazı şartlar 

söylerler ' Müslümanların mezarlarını haftada 1 defa ziyaret edeceksin, bu 

ismi şerifi her gün 100 defa okuyacaksın, efendimiz hazreti Muhammed 

Mustafa’ya her gün 100 salavatı şerife okuyacaksın, sana verilen mal ve 

mülkten fakir fukaraya sadaka vereceksin, takva üzere olacaksın, daima 

abdestli olacaksın ' diye şartlar söylerler, eğer kabul edersen ne ala, dünya 

eline geçer, sonra sana üzerinde sure-i feth yazılı  altın yaldızlı bir bez 

verirler ve sana biat ederler, eğer şartlarını kabul etmezsen emeklerin boşa 

gider, hemen gözden kaybolup giderler. 

  

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: bu ismi şerifi her gün küçük adedi 

kadar okumaya devam etsen, amma evvelinde ve ahirinde efendimize 

salavatı şerife okusan ve her türlü kerahetten uzak dursan bir müddet sonra 

melekler seninle dost olurlar, her işinde sana muavenet ederler yardımcı 

olurlar, bununla birlikte C.hakk öyle bir ihtişamlı zenginlik bahşeder ki 

devrin en zengin kişisi olursun. 

 

 

 

17.ci isim 

 

 يا منان ذو األحسان قد عم كل الخاليق منه
 

 ان هللا يأمر بالعدل واالحسان

 

Ya mennanu zül ihsani kad amme küllel halayiki mennehü 
 

İnnallahe ye'muru bil-adli vel-ihsan 

 

Havvası celili 

 

Toplam 29 harf, burcu havt, yıldızı müşteri, günü perşembe, adedi 2317 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 100 bin 120 dir. 
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Bir kimsenin borcu çok olsa ödeyemese bu ismi şerifi gece gündüz 

sayısızca okusa Allahü teala borçlarına kafi gelir. Rızkı bol olur, malında 

bereket hâsıl olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 99 gün boyunca her gün aynı yerde aynı vakitte bu 

ismi şerifi 7000 defa okusa, oruç ve riyazet olmadan halvet olmadan, 99 

gün tamam olunca bir piri fani zuhur edip ilmi simyayı ve bazı gizli ilimleri 

öğretir, bundan sonra dilediği kadar mal ve mülke nail olur. 

 

Bazı âlimler ise bunu şu şekil üzere beyan ettiler, bir kimse ilmi kimyaya 

malik olmayı dilese 40 gün boyunca bu ismi şerifi sabah namazından sonra 

1000 defa, ikindi namazından sonra 1000 defa ve yatsı namazından sonra 

1000 defa okusa 41 gün tamam olunca Allahü teala o kuluna ya uykusunda 

Ya da yakaza halinde iken ilmi kimyayı öğretir. Bu amel denenmiştir, 

sahihtir. Asla şüphe yoktur. 

 

Yolunu kaybeden kişi 90 defa okusa tekrar doğru yolunu bulup mevzisine 

ulaşır. 

 

Bu ismi şerifi misk ve zağferanla yazıp başında taşıyan tüccarların ticareti 

bereketli olur, rızıkları geniş olur. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer dünya sıkıntılarından kurtulmak 

istersen, kalp gözünün açılmasını ve mahlukatın sureti aslisini görmek 

istersen, gizli ve aşikare olan bütün ilimlerde zamanın yegane kişisi olmak 

istersen, kainatta olup biten her şeyden haber almak istersen, hasılı büyük 

kerametlere vasıl olmak istersen, 90 gün boyunca her türlü mekruh ve 

haramlardan uzak durup riyazetli oruç tut, hergün 1 defa gusül abdesti al, 

beden ve elbise temizliğinde mübalağa et, gecede ve gündüzde bu ismi 

şerifi 7000 defa oku, 90 gün tamam olunca alemi melekut ve alemi ceberut 

kapıları sana açılır, üzerine nurlar saçan sana selam eden insan suretinde 

ama güneş gibi parlayan bir melek zuhur eder, bil ki maksat hasıl olmuştur, 

bu melek sana ilmi kimyayı ilmi simyayı ve gizli ilimleri talim eder,  eğer 

mal ve mülk dilesen Karun gibi zengin olursun, sana büyük tayyi mekan 

yaptırır, alemi gaybtan ne dilersen ister yemek ister içecek ister altın ister 

yakut her ne talep etsen filhal önüne koyuverir, yukarda saydığımız 
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havvaslar ve daha da fazlası zuhur eder, bu davete daveti mennani ve daveti 

hannani derler. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer ervahı kudsiyi davet edip 

onlardan gizli ilimleri öğrenmek istersen, 33 gün boyunca riyazetli oruç 

tutup okuma anında halvet bir yere girip bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 

3333 defa oku, sonra peygamber efendimize 1001 defa salavatı şerife oku, 

sonra bu ayeti kerimeyi de 99 defa oku: 

 

إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار  

  يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له الخلق واألمر تبارك هللا رب العالمين

وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها وادعوه   ال يحب المعتدينادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه 

  خوفا وطمعا إن رحمة هللا قريب من المحسنين

 

okunuşu: İnne rabbekümüllahüllezi halakassemavati vel-ardi  fi sitteti 

eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşilleylennehar yatlubuhu hasisen 

veşşemse vel-kamera vennucume musahharetün bi-emrihi ela lehül halku 

vel-emr tebarekellahü rabbül alemin ud-u rabbeküm tedarru-an vehufyeh 

innehü la yuhibbül mu'tediyn vela tüfsidü fil-ardi ba'de islahiha ved-uhu 

havfen ve tame-an inne rahmetallahi karibün minel muhsiniyn. 

Her gün gusül et, haramlardan ve kerahetlerden uzak dur, amma son 4 gün 

tamamen halvete girip bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 4444 defa oku, 

arkasından yine 1001 defa salavatı şerife ve yukarda yazılan ayeti kerimeyi 

de sayısınca oku, maksat hâsıl olur. 

 

 

Diğer davet şekli: yine 33 gün boyunca riyazetli oruç tutup son 4 günde 

halvete gir, bu ismi şerifi yine gecede ve gündüzde 3333 defa oku, ardından 

1001 defa salavatı şerife oku, sonra 7 defa cin suresini oku, amma son 4 

günde ismi şerifi 4444 defa oku, maksat hâsıl olur. 

 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer âlemi gaybı görmek ve âlemi 

gaybtan her türlü nesneyi filhal hazır etmek istersen, büyük tayyi mekan 

yapmak istersen, ehli keramet olmak istersen, 120 gün boyunca halvette 

riyazetli oruç tutup her gün gusül edip geceleri 12 bin defa bu mübarek 
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ismi şerifi oku, gündüzleri ise 1001 defa ihlası şerif oku, amma bulunduğun 

mekana aska kimse girmesin, maksad hâsıl olur, sayılmayacak kadar büyük 

kerametlere kavuşursun. 

 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer nefsini köreltmek ve nefis 

mertebelerini geçmek istersen, batın gözünü açmak istersen, 77 gün 

boyunca halvette riyazetli oruç tutarak her gün gusül edip bu ismi şerifi 

7777 defa okuyup ardından 1001 defa ihlası şerif oku, maksad hâsıl olur, 

büyük kerametlere ulaşırsın. 

 

 

 

18.ci isim 

 

 يا ديان العباد كل يقوم خاضعا لرغبته ورهبته
 

 ص والقرأن ذى الذكر ق والقرأن المجسد

 

Ya deyyanul ibadi küllü yekumu hadi-an liragbetihi verehbetihi 
 

Sad vel kur-ani zizzikr kaf vel kur-anil mecid 

 

Havvası celili 

 

Toplam harfleri 35, burcu seretan, yıldızı kamer, tabiatı su, günü pazartesi, 

buhuru kâfur, meleki ulvisi Cebrail, süflisi ebunnur el ebyazdır. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 109 bin 600 dür. 

 

Bu ismi şerifi pazar günü güneş doğarken beyaz bir beze misk zağferan ve 

gül suyu ile yazıp ziynet eşyalarını buna sarsalar hırsızlıktan emin olur. 

 

Bir ölünün elbisesinden bir parçaya yazıp onu da ölünün sağ koluna 

bağlasalar Allahü teala ona selamet verir. 
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70 gün boyunca her gün 5000 defa okusalar, çok acayiplikler zuhur eder, 

dünyada asla sıkıntı yüzü görmez, bütün hacetleri reva olur, insanlar 

katında mahbup olur, sözü geçkin olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi kendisine vird edinip her gün 100 defa okusa bütün 

beşer o kişiye tazim ve hürmet eder, mahlûkat katında mahbup olur. 

 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer batın gözünün açılmasını istersen, 

cinler ve insanların ve ervahı kudsinin sana musahhar olmasını istersen, 

Allahü Teâlâ’dan her ne türlü bir hacetin olsa her ne olursa olsun bunun 

gerçekleşmesini istersen, 70 gün boyunca hayvanattan perhiz edip oruç tut, 

bedenin ve elbisen temiz olsun, haramlardan uzak durup gecede ve 

gündüzde bu ismi şerifi 5000 defa okumaya devam et, Birkaç gün 

sonrasında sana bazı şerli varlıklar türlü türlü suretlerde gelip hayaller 

gösterip korkutmaya seni vazgeçirmeye çalışırlar, amma hiç korkmaya 

lüzum yoktur çünkü kitabımızın başında verdiğimiz tahassun dualarını her 

gün okuduğun müddetçe asla sana ilişemezler, gördüklerin sadece bir 

hayalden ibarettir, bu davete daveti deyyani derler, 70 gün tamam olunca 

maksad hâsıl olur, dünya eline geçer, elinden çok büyük kerametler zuhur 

eder, büyük tayyi mekan husule gelir, amma sırrını kimseye anlatmamalıdır 

yoksa bütün emeklerin boşa gider. 

 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer ervahı kudsiyi davet etmek ve 

onlarla dost olmak istersen, 7 gün boyunca halvette riyazetli oruç tutup her 

gün gusül edip bu ismi şerifi her gün 7777 defa oku, sonra 1001 defa ihlası 

şerif oku, 7 gün tamam olunca maksad hâsıl olur, ervahı tayyibe sana 

musahhar olup her türlü işte sana muavenet ederler. 

 

Diğer davet şekli: 5 gün boyunca halvette riyazetli oruç tutup her gün bu 

ismi şerifi 6000 defa okuyup ardından sure-i yasini şerifi 41 defa oku, 5 

gün sonra mübarek sure-i yasini şerifin ervahı sana musahhar olur, her türlü 

işinde sana muavenet ederler, çok büyük havvaslar zuhur eder, âlemi 

gaybtan dilediğin nesneyi filhal önüne getirirler, bu yasini şerifin ervahının 
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çok azim esrarı vardır anlatmak kabil değildir, amma hâsıl olan havvası ve 

sırrını kimseye söyleme yoksa amelin fasit olur, 

 

 

Diğer davet şekli: 7 gün halvette riyazetli oruç tutup bu ismi şerifi her gün 

7777 defa oku, sonrasında da 99 defa cin suresini oku, cin suresinin ervahı 

sana muti olur, çok azim havvaslar zuhur eder. 

 

 

Diğer davet şekli: 7 gün halvette riyazetli oruç tutup her gün bu ismi şerifi 

7777 defa okuyup ardından 77 defa mülk suresini oku, bu sefer mülk 

suresinin ervahı sana muti olur, her işte sana yardım ederler. 

 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer bu ismi şerifin meleklerini inzal 

etmek istersen, hazreti Hızır ile ve hazreti İlyas aleyhisselam ile dost olmak 

istersen, 77 gün boyunca halvette riyazetli oruç tutup her gün gusül edip 

geceleri bu ismi şerifi 10 bin defa oku, son günlere doğru ervahı kudsi sana 

gelip müjde ederler, seninle sohbet ederler, sen dahi çok tazim ve hürmet 

gösterip onlarla konuş, bazen olur ki seni alıp başka âlemlere götürürler, 

bazen olur ki gece ve gündüz seninle olurlar, asla zarar gelmez, âlemi 

gaybtan çok acaibatlar zuhur eder, amma okumayı asla ihmal etmeyesin, 77 

gün tamam olunca bulunduğun yerin duvarları yarılıp gök kubbeden bir 

kürsi içinde büyük bir melek iner, hazreti Hızır ve hazreti İlyas dahi gelirler, 

hemen çok büyük tazim ve hürmet ayağa kalkarak onunla konuş, her ne 

talep etsen filhal hacetini reva eder, amma sakın ola ki muhabbet veya irsal 

veya buna benzer şeyler talep etmeyesin yoksa filhal seni helak eder, gizli 

ilimleri sana talim ederler, mal mülk dilesen Karun gibi zengin olursun. 

 

  

 

19.cu isim 

 

واالرض وكل اليه معادهيا خالق من فى السموات   

 

 هللا خالق كل شيئ وهو على كل شيئ وكيل
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Ya halika men fissemavati vel-ardi ve küllün ileyhi muadühü 
 

Allahu haliku külle şey-in vehüve ala külli şey-in vekil 

 

Havvası celili 

 

Toplam harfleri 34, burcu seretan, yıldızı kamer, günü pazartesi, buhuru 

kâfur, adedi 3417 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 104 bin 704 dür. 

 

Bir kimse yolculuğa çıksa amma kendisinden haber alınamasa geri dönmesi 

istenilse hemen bu ismi şerifi 25 bin defa okusalar, murad edilen zat yakın 

bir vakitte çıkıp gelir. (ölmedi ise)  amma kaybolan bir şey için veya 

çalınan mal için okunsa yine eline geçer. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 41 gün boyunca her gece 7000 defa okusa Allahü 

teala o kuluna bu ismi şerifin hadimlerinden birini musahhar kılar, o hadim 

yeryüzünde olan her şeyden haber verir. 

 

Bu ismi şerifi çok okuyanların rızıkları bol olur, mal ve mülke kavuşur. 

 

Bu ismi şerifi her gece gece yarısı olunca kalkıp 40 defa okusalar ve buna 

uzun müddet devam etseler Allahü Teâlâ o kulun yüzüne bir nur verir ki her 

kim görse bir daha bakmak ister, insanoğlu onun yüzüne bakmaya doyamaz. 

 

Bostanı veya bahçesi olan veya ağaçları olan bir kimse bu ismi şerifi 

herhangi bir arabi ayın ilk salı günü, kamerin nuru ziyade olduğu vakitte 

veya kamer tabiatı toprak olan bir burçta iken bu ismi demir kalem ile bir 

kurşun levhaya yazıp bostana veya bahçeye veya ağaç olan tarlaya 

gömseler Allahü teala o yere çok bereket verir, ağaçların ve sebzelerin 

bereketi çok olur. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer rüyanda her şeyden haber almak 

istersen, gizli işleri öğrenmek istersen, niyet edip bu ismi şerifi 5000 defa 

oku, sonra 2 rekât namaz kıl, her rekâtta Fatiha’dan sonra 10 defa ihlası 
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şerif ve 10 defa ayetül kürsi oku, selam verdikten sonra peygamber 

efendimize 100 defa bu şekil üzere salavatı şerife oku, 

 

   اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون 

 

Allahümme salli ala muhammedin küllema zekerehüzzakirun vesalli ala 

muhammedin küllema gafele an zikrihil gafilun, 

Sonra yine 1000 defa bu ismi şerifi okuyup sağına dönüp kimseyle 

konuşmadan niyetini aklında tutarak uyu, elbette bir ruhani gelip sana 

merak ettiğin şeyi rüyanda haber verir, amma bu ameli halvette yapmalısın 

ve riyazetli oruç tutmak şarttır. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer kâinatta olan biten her şeyden 

haber almak istersen, yerin üstünü nasıl ayanen görüyorsan yerin altını 

ayanen görmek istersen, âlemi gaybtan her türlü nesneyi hazır etmek 

istersen, mahlûkatı sureti aslileri üzere görmek istersen, ervahı kudsi ve 

meleklerle dost olmak istersen, Allahü Teâlâ’nın rızası için halvet bir yere 

girip o halvet yerde 125 gün kal, her gece bu ismi şerifi 7777 defa oku, 125 

gün tamam olunca çok büyük kerametler zuhur eder, bu davete daveti halki 

derler. 

 

 

 

 

 

20.ci isim 

 

صريخ ومكروب وغياثه ومعاذهيا رحيم كل   

 

 رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين

 

Ya rahimü külle sarihin vemekrubin vegıyasehü vemuazehü 
 

Rabbigfir verham ve ente hayrurrahimiyn 

 

Havvası celili 
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Burcu havt, yıldızı müşteri, tabiatı su, meleki ulvisi sarfiyail, süflisi 

şemhureş, günü perşembe, adedi 3837 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 90 bin 816 dır. 

 

Bu ismi şerifi kendine vird edinenlerin ömürleri uzun ve bereketli olur, 

vefat ederken ruhu kolaylıkla çıkar. 

 

Bu ismi şerifi pazar günü veya pazartesi veya perşembe günü kamerin 

nurunun ziyade olduğu vakitte başlamak sureti ile 7 gün boyunca her gün 

7000 bin defa okusalar, her türlü dileği kabul olunur. 

 

Bu ismi şerifi bir büyükçe leğene yazıp su ile yazıyı bozup sonra o suyu 

ağaçların dibine dökseler çok bereketli olur. Amma kimse o ağaçların 

dibine hacetini gidermeye veya pislik atmaya yoksa helak olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi her sabah 105 defa okumaya devam etse bütün 

mahlûkat o kişiye itaat eder, bütün belalardan kazalardan emin olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 41 gün boyunca her gün 7000 defa okusa âlemi 

ulvi ve âlemi süflideki ruhanileri görüp onlarla dost olur, her ne türlü bir 

şey talep etse getirip önüne koyarlar. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi başında ve sonunda efendimize salavatı şerif 

okumak sureti ile 360 defa okusa borçlu ise borcuna Hazreti Allah kafi gelir, 

hasta ise şifa bulur, cinli ise cinlerden zarar görüyor ise kurtulup halas olur, 

fakir ise zengin olur, hapiste ise hapisten kurtulur, bir dilek dilese dileği 

makbul olur, eğer bekar ise evlenir, aç ise doyar, susuz ise suya kanar, malı 

çalınsa tekrar eline geçer, çocuğu olmuyorsa çocuğu olur, düşmanı varsa 

Allahü teala düşmanına kafi gelir, eğer maddi eğer manevi ne talep etse 

hepsi hasıl olur. Hâsılı kelam ne için okusa muradı hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifi bir miktar su üzerine 1000 defa okuyup arası soğuk olan 

karısına veya kocasına içirse kocası veya karısı bir saniye duramayıp gelir 

emre itaat eder. Amma harama yapılırsa Allahü teala bir bela veya hastalık 

musallat edip okuyanı helak eder. 
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Bu ismi şerifi çok okuyanlar kötü ahlaktan kurtulurlar, bedeninde ve 

nefsinde rahatlık hissederler. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi her gün 360 defa okusa her bir defa okuduktan 

sonra efendimize salavatı şerif okusa Allahü teala o kulunun aklını ve 

anlayışını ziyade eder, her tülü ilmi meseleyi hemen anlar ve çok akıllı bir 

kimse olur. 

 

  

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer sultanları veya melikleri veya 

padişahları veya devlet erkânını kendine musahhar etmek istersen, 33 gün 

boyunca halvet bir yerde riyazetli oruç tutup her gün bu ismi şerifi 7777 

defa okuyup ardından bu ayeti kerimeyi 

 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء  

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من   بيدك الخير إنك على كل شيء قدير

وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حسابالميت   

 

Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşa-ü vetenzi-ul mülke 

mimmen teşa-ü vetü-izzü menteşa-ü vetüzillü menteşa' biyedikel hayr 

inneke ala külli şey-in kadir, tülicülleyle finnehari vetülicünnehara filleyl 

vetuhricül hayye minel meyyiti vetuhricül meyyite minel hayy veterzuku 

menteşa-ü bigayri hisab 

33 gün tamam olunca maksad hâsıl olur, bu havvaslar dan gayri daha 

birçok havvasta zuhur eder. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer kalpleri birbirine yaklaştırmak 

istersen iki kişi arasında daima muhabbet olmasını istersen (cinsel manada 

değil) 7 gün riyazetli oruç tutup her gece kalkıp 2 rekât hacet namazı kıl, 

Fatiha’dan sonra 7 defa ayetül kürsi oku, selam verdikten sonra bu ismi 

şerifi 1001 defa oku, maksad hâsıl olur. 

 

Eğer bir kimseyi çok kuvvetli şekilde tehyiç etmek istersen 1001 tane 

pirinç alıp her birinin üzerine bu ismi şerifi 3 defa okuyup ondan sonra 

pişirip matluba yedir, çok azim tesiri vardır. 
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Muhabbeti daim için: (birbirlerine helal olan kişiler arasında) 3 gün 

boyunca riyazetli oruç tutup her gün niyet edip 2 rekât hacet namazı 

kıldıktan sonra bu ismi şerifi 3333 defa okuyup ardından 2222 defa bu 

ayeti kerimeyi oku: 

 

نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا  

 

İnna nahnu nezzelnezzikra veinna lehü lehafizun, 

sonra 1111 defa salavatı şerife oku, 

 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: bir halvet yere girip o yerde 40 gün 

riyazetli oruç tutup bütün haramlardan ve mekruhlardan kaçınıp beden ve 

elbise ve mekan temizliğine önem vererek her gün gecede ve gündüzde bu 

ismi şerifi 5500 defa oku, 40 gün tamam olmadan evvel bütün kudsi 

ervahlar ve nuraniler derviş birer insan suretinde seni ziyarete gelirler, çok 

tazim ve hürmet edip onlarla alakadar ol, bazen seni alıp gözlerin hiç 

görmediği kulakların duymadığı güzel yerlere götürürler, dilersen tayyi 

mekan edersin, dilediğin herşeyi filhal âlemi gaybtan getirip önüne koyarlar, 

dilersen havada uçururlar, yerde ve gökte yaşayan mahkukatın hepsi sana 

musahhar olur, çok acayiplikler müşahede edersin,  amma vazifeni asla 

aksatmayasın, her gün adedi miktarınca okumaya devam et, anlatılmayacak 

kadar çok ruhi lezzetlere vasıl olursun, 40 gün tamam olunca yerlerin ve 

göklerin kapıları açılır, yer ve gökte bütün kainatta büyük tayyi mekan 

edersin, sayılmayacak kadar kerametlere vasıl olursun. Amma sırrını 

kimseye açmamalısın.   

 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer kudsi ervahları davet etmek 

istersen, 14 gün boyunca halvette riyazetli oruç tutup her gece bu ismi şerifi 

9000 defa okuyup ardından 41 defa cin suresini oku, ervahı kudsiler sana 

musahhar olur, her ne talep etsen yerine getirirler. 
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21.ci isim 

 

 يا تام فال تصف االلسن كل جالله وملكه وعزه
 

 يس والقرأن الحكيم ن والقلم وما يسطرون

 

Ya tammu fela tasiful elsünü külle celalihi ve milkihi ve izzihi 
 

Yasin vel kur-anil hakim nun vel kalemi vema yesturun 

 

Havvası celili 

 

Toplam harfleri 33, burcu delv, yıldızı zuhal, tabiatı hava, günü cumartesi, 

buhuru lüban, adedi 1668 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 88 bin 511 dir. 

 

Bu ismi şerifi her gün 99 defa okusalar, Allahü Teâlâ o kuluna ilim ve 

marifet verir, ehli irfan olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 225 defa okuyup gidip bir kişiden hacetini dilese 

velev ki kanlı düşmanı olsa hacetini reva eder, ne isterse verir. 

 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 12 gün boyunca her gün niyet edip 1001 defa 

okusa eğer hastalıktan şifa bulmak için okusa şifa bulur, eğer mal ve mülk 

için okusa hakk teala mal ve mülk ihsan eder, hâsılı her türlü hacet için 

okunur. 

 

Eğer bir kimse bu ismi şerifi 10 gün boyunca her gün gusül edip 1001 defa 

okusa sonra 101 defa bunları okusa: 

 

ومن يتق هللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ومن يتوكل على هللا فهو حسبه ان هللا  

 بالغ امره قد جعل هللا لكل شيئ قدرا
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vemen yettekillahu yec-al lehü mahracen veyerzukhü min haysü la yahtesib 

vemen yetevekkel alellahi fehüve hasbühü innallahe baligu emrihi kad 

cealallahu likülli şey-in kadra. 

biiznillahi teala eline çok büyük mal ve mülk geçer, çok zengin bir kimse 

olur. 

 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: 12 gün boyunca riyazetli oruç tutup her gün 

bu ismi şerifi 12250 defa okusan C.hakk bütün mahlûkatı sana musahhar 

kılar, bedenen ve ruhen çok kuvvetli olursun ve zahiri ilimlerde zamanın 

yegane kişisi olursun, bu amelde halvete lüzum yoktur. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: 41 gün boyunca halvete girip riyazetli 

oruç tut, geceleri bu ismi şerifi 11700 defa oku, müddet tamam olunca 

ervahın sultanları ve bütün ervah sana musahhar olur, sayılmayacak kadar 

havvaslar zuhur eder, en küçük havvası senin bulunduğun memlekette 

senin sebebinle öyle bolluk ve bereket olur ki daha evvel öyle bir bereket 

olmamıştır, zahiri ve batıni ilimlerde senden daha âlim kimse olmaz, bu 

davete daveti temimi derler. 

 

 

 

22.ci isim 

 

 يا مبدع البدائع لم يبتغ فى انشائها عونا من خلقه
 

ئدةقل هو الذى انشأكم وجعل لكم السمع واالبصار واالف  

 

Ya mübdi-ül beda-iu lem yebtegi fi inşa-iha avnen min halkihi 
 

Kul hüvellezi enşe-eküm vece-ale lekümüssem-a vel ebsara vel ef-ideh 

 

Havvası celili 

 

Toplam harfleri 36, burcu sevr, yıldızı zühre, tabiatı toprak, günü cuma, 

buhuru beyaz sandal, meleki ulvisi anyail, süflisi mehkal, adedi 2732 dir. 
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Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 107 bin 726 dır. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 41 gün boyunca her namaz ardından 99 defa veya 

200 defa okusa 41 gün sonra Allahü teala o kuluna gizli ilimleri öğretir, 

ilmi marifeti öğretir, gözlerinden hicab kalkar, birçok gizli sırları keşfeder, 

eşyanın havvasını ve faydalarını öğrenir, bütün zor işler ona kolay gelir, 

hacetleri reva edilir. Bu amel denenmiştir, sahihtir. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi her gün 4444 defa okumaya devam etse bir müddet 

sonra âlemi gaybı temaşa edip birçok gizli sırları keşfeder, dünyevi ve 

uhrevi ilimleri çok iyi öğrenir. 

 

Eğer bir kimse bu ismi şerifi her harfinin adedince 1000 defa okusa o kişide 

çok acayiplikler zuhur eder, yüzünü gözünü bir nur kaplar ki kim görse aklı 

gider gibi olur, daima hakkı söyler, sözü dinlenir. Azim faideler zuhur eder. 

 

7 gün halvete girip riyazetle oruç tutup bu ismi şerifi adedince okusalar 

hadimler zuhur edip biat edeler. 

 

  

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer âlemi gaybtan hertürlü ilimleri 

öğrenmek istersen, ilmi ledünniyi öğrenmek istersen, kâinatta olan biten 

her şeyden haber almak istersen, 19 gün boyunca halvette riyazetli oruç 

tutup her gece bu ismi şerifi 4444 okuyup ardından bu ayeti kerimeyi: 

ن لدنا علماوعلمناه م   ve allemnahü min ledünna ilma 30 defa oku, C.hakkın izni 

ile yukarda saydığımız havvas sende zuhur eder. 

 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: 40 gün halvet bir yere girip her gün 

gusül edip riyazetli oruç tut, her gece bu ismi şerifi 9000 defa oku, bundan 

öyle bir havvas zuhur eder ki haddi hesabı yoktur. Ezcümle: C.hakkın 

fermanı ile bütün mahlukat sana musahhar olur, dünyevi ve uhrevi ilimler 

kalbine bir bir nakşolur, alemi gaybın sırları bir bir sana açılır, 40 gün 

tamam olunca alemi ceberut ve alemi melekutun kapıları açılır, bütün 

melekler seni hayretle seyrederler, 4 büyük melekten olan kabizül ervah 

hazreti azrail a.s emrindeki meleklerle beraber bulunduğun mekana gelir, 
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bir kimseyi kahretmeyi murad etsen kahreder, bir beldeyi yerle bir etmek 

dilesen filhal o beldeyi alt üst eder, bir cinniyi veya bir ifriti öldürmek 

dilesen filhal öldürür, daha sayılmayacak kadar havvasları vardır, 

İmdi bunun en büyük havvası ise: eğer bu ameli hakkı ile başarırsan 

C.hakkın izni keremi ile bastı zaman ve kabzı zaman havvasına malik 

olursun, bastı zaman ' zamanın genişlemesi (miraç hadisesinde olduğu gibi) 

kabzı zaman 'zamana sahip olmak demektir, yani yaşadığın zamandan bir 

ileriki zamana geçmektir, evliyaullahtan bazıları bu sırra malik olmuşlardı, 

ibni arabi rahmetullahi aleyh hazretleri bunların başında gelir, geleceği 

kendi adı gibi bilen bir evliya idi, burada bu sırra çok az dokunduk, 

anlamak ve idrak etmek senden gayret senden ihsan Allahü Teâlâ’dandır, 

bu davete daveti bedi-i derler. 

 

 

 

23.cü isim 

 

 يا عالم الغيوب فال يفوته شيئ من علمه
 

 وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها اال هو

 

Ya allamul guyubu fela yefutuhu şey-ün min ilmihi 
 

Ve indehü mefatiyhul gaybi la ya'lemuha illa hu 

 

 

Havvası celili 

 

Toplam harfleri 27, burcu delv, yıldızı Zühal, tabiatı hava, günü cumartesi, 

buhuru lüban, 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 84 bin 181 dir. 

 

bir kimse bu ismi şerifi 1 sene boyunca her gün 1001 defa okusa dünyevi 

saadetler elde eder, günbegün dünyadaki mevkisi yükselir,  ailesi ile geçimi 

güzel olur, rızık darlığı çekmez, duyduğu şeyleri asla unutmaz, hafızası 

kuvvetli olur, düşmanlarına galip gelir. 
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Bu ismi şerifi her farz namazdan sonra 1000 defa okumaya devam etseler, 

bütün muratları hâsıl olur, istediği şeye kavuşur, hem maddi hem de manevi 

çok büyük derecelere ulaşır. 

  

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer bu ismi şerifi 77 gün boyunca her gün 

5000 defa okusan ve riyazetli oruç tutsan, 77 gün sonra kalb gözün açılır, 

kalplerde olan gizlilikleri bilirsin, dünyanın bir ucundan diğer ucuna ne 

kadar mahlûkat varsa hepsi sana muti olur, ehli keşif olursun, bu davete 

daveti allami derler. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: 120 gün boyunca halvete girip her gün 

gusül edip haramlardan kaçıp riyazetli oruç tutarak bu ismi şerifi gecede ve 

gündüzde 7000 defa oku, amma her gece okuma işi bitince 120 defa ayetül 

kürsi, 300 defa ihlası şerif, 1000 defa وهللا خير حافظا وهو ارحم الراحمين  vallahu 

hayrun hafizan vehüve erhamurrahimiyn oku, 120 gün tamam olunca 

ervahı kudsiler ve meleklerden bir cemaat sana musahhar olur, elinden çok 

büyük kerametler zuhur eder, büyük tayyi mekan edersin, daha 

sayılmayacak kadar havvaslar zuhur eder. 

 

  

 

24.cü isim 

 

 يا حليم ذا االناة فال شيئ يعادله من خلقه
 

 وهللا شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم

 

Ya halimü zel inati fela şey-e yuadilühü min halkihi 
 

Vallahu şekurun halim alimül gaybi veşşehadetil azizül hakim 

 

Havvası celili 

 

Toplam harfleri 31, burcu kavs, yıldızı müşteri, tabiatı ateş, günü perşembe, 

adedi 3011 dir. 
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Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 92 bin 629 dir. 

 

Bu ismi şerifi vird edinip okuyan kişilerden cümle hayvanat korkar, asla 

saldırmazlar, insanlar arasında sözü geçerli olur, kimse söylediği bir şeye 

karşı gelmeye cesaret edemez, çok heybetli olur, kimse düşmanlık etmeye 

cesaret edemez. 

 

Araları bozuk olan karı veya koca bu ismi şerifi tatlı bir şey üzerine 1000 

defa okuyup hanımına veya kocasına yedirse aralarında çok muhabbet hâsıl 

olur, eğer yediremezse bir kâğıda yazıp sonra 1000 defa okuyup kağıda 

üfürüp katlayıp havaya assalar yine matlup hâsıl olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 3000 defa veya 5000 defa okusa âlemi kebire 

teveccüh eder. 

 

Bu ismi şerifi 7000 defa okusalar her türlü dileği ve maksadı hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifi evlenmek isteyen bir kimse misk ve zağferanla yazıp sonra 

adedi kadar okuyup sol koluna bağlasalar tez zamanda evlenir. 

 

Bu ismi şerifi günde 360 defa okuyanın yüzü çok güzel olur, yüzü nurlu 

olur, hem de zahiri hem de batını güzel olur. 

 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: 4 gün boyunca halvete girip her gün gusül 

edip riyazetli oruç tutarak bu ismi şerifi her gece 11111 defa okusan bütün 

mahlûkat ve bütün eşyalar sana musahhar olur, bir nefeste taşı altına 

çevirirsin, nefesin kibriti ahmer olur, yani eşyayı istediğin şekle 

döndürürsün. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: 7 gün halvette riyazetli oruç tutup her 

gün gusül edip bu ismi şerifi 7 gün içerisinde toplam olarak 107 bin defa 

oku, yani 7 gün tamam olduğunda okunan toplam sayı 107 bin defa olsun, 

sayılmayacak kadar büyük kerametlere kavuşursun, nefesin kibriti ahmer 

olur, tayyi mekan edersin, bütün kalpler sana cezbolunur. 
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Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer ervahı kudsiyi davet etmek 

istersen, halvete girip 14 gün boyunca riyazetli oruç tutup her gün gusül 

edip bu ismi şerifi her gece 6666 defa oku, sonra cin suresini 88 defa oku, 

sonra 1000 defa ihlas suresini oku, 14 gün tamam olunca ervahı kudsiden 

bir bölük cemaat gelip sana her türlü işinde yardım ederler. 

 

 

25.ci isim 

 

 يا معيد ما أفناه اذا برز الخالئق لدعوته من مخافته
 

 انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود

Ya mü-iydü ma efnahu iza berezel halaika lida'vetihi min 

mehafetihi 
 

İnnehü hüve yübdi-ü veyu-iyd vehüvel gafurul vedüd 

 

Havvası celili 

 

Toplam harfleri 39, burcu kavs, yıldızı müşteri, tabiatı ateş, adedi 2357 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 92 bin 600 dür. 

 

Bu ismi şerifi kendine vird edinen kimse dünyada çok büyük mertebelere 

ulaşır, halk arasında sözü geçerli olur, sefere çıkan kişi bu ismi şerifi ikindi 

namazından sonra 300 defa okusa sağ salim evine geri döner, çok okuyanın 

malı mülkü ziyade olur, ticaretinde bereket olur, bu ismi şerifin havvasına 

malik olanlar eline toprak alsalar toprak altın olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi her gün 1000 defa okumaya devam etse, dünyevi 

ve uhrevi çok saadetlere erişir, âlim bir kimse olup hikmet ilmini öğrenir. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi ikindi namazından sonra 3001 defa okumaya 

devam etse cümle nasın dili o kişiye karşı bağlanır hakkında kötü 

edemezler, insanlar arasında mevkisi büyük olur, çok ziyade fâidesi vardır. 
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Hasta olan bir kimseye her gün aynı vakitte tek celsede konuşmadan 11 

defa okumaya devam etseler bir zaman sonra şifa bulur. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: eğer bir kuvvetli düşmandan zarar görsen 3 

gün içerisinde toplam 350 bin defa bu ismi şerifi riyazetli olarak oku, 

derhal zalim rezil olup perişan olur, sen dahi büyük lütuflara erişirsin. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: 10 gün boyunca halvete girip riyazetli 

oruç tutarak bu ismi şerifi her gece 10000 defa oku, sonra 101 defa bu ayeti 

kerimeleri oku ' 

 

ات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار إن ربكم هللا الذي خلق السماو

  يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له الخلق واألمر تبارك هللا رب العالمين

وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها وادعوه   ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال يحب المعتدين

قريب من المحسنين خوفا وطمعا إن رحمة هللا  

 

okunuşu: İnne rabbekümüllahüllezi halakassemavati vel-ardi  fi sitteti 

eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşilleylennehar yatlubuhu hasisen 

veşşemse vel-kamera vennucume musahharetün bi-emrihi ela lehül halku 

vel-emr tebarekellahü rabbül alemin ud-u rabbeküm tedarru-an vehufyeh 

innehü la yuhibbül mu'tediyn vela tüfsidü fil-ardi ba'de islahiha ved-uhu 

havfen ve tame-an inne rahmetallahi karibün minel muhsiniyn, 

 

10 gün sonra ervah tan bir cemaat sana musahhar olup her türlü işinde sana 

muavenet ederler, gizli ilimleri sana talim ederler. 

 

Diğer ervah daveti: 10 gün boyunca halvette riyâzetli oruç tutarak her gece 

bu ismi şerifi 10 bin defa okuyup ardından 41 defa rahman suresini okusan 

sonra 1001 defa efendimize salavatı şerife getirsen 10 gün sonra mübarek 

rahman suresinin ervahı sana muti olur. 

 

Diğer ervah daveti: 10 gün boyunca halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu 

ismi şerifi 8000 defa okuyup sonra 1000 defa ihlas suresini okusan sonra 

88 defa cin suresini okusan 10 sonra cin suresinin ervahı sana muti olur. 
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26.cı isim 

 

 يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه
 

 وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد

 

Ya hamidül fealu zel menni ala cemi-i halkihi bilutfihi 
 

Vehüvel gafurul vedüd zül arşil mecid fa'alün lima yurid 

 

Havvası celili 

 

Toplam harfleri 36, burcu sünbüle, yıldızı Utarit, tabiatı toprak, günü 

çarşamba, buhuru sandal, adedi 1301 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 100 bin 190 dır. 

 

Bu ismi şerifi çok zikredenlere Allahü Teâlâ hayır bereket ve izzet 

kapılarını açar, hadsiz hesapsız mal ve mülk ihsan eder, ömrü uzun ve 

hayırlı olur. 

 

Bu ismi şerifi harfi için 1000 defa okusa (yani 36 bin defa) yer ve gök ehli 

o kişiyi medh eder, mahlûkat katında mahbup olur sevilir, tazim ve hürmet 

görür. 

 

Düşmanla savaşacak olan kişi bu ismi şerifi 360 defa (inna cealna fi 

agnakihim aglalen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun) ayeti kerimesi ile 

beraber okusa (yani bir defa ismi şerifi okuyup 1 defada bu ayeti kerimeyi 

okusa) sonra düşmanla cenge başlasa, elbette ve elbette galip gelir. 

 

Bir kimse 7 gün boyunca halvete girip hayvanattan perhiz edip oruç tutsa 

ve bu ismi şerifi gece ve gündüzde 1301 defa okusa, 7 gün sonra ervah o 

kişiye itaat eder, ömrünün sonuna kadar o kişiye hizmet eder, dünya eline 

geçer, dünyevi ve uhrevi saadetler elde eder, insanlar katında çok sevilir. 
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Bu ismi şerifin büyük havvası: 41 gün halvette her gün riyâzetli oruç tutup 

bu ismi şerifi günde 4444 defa okuyup sonra 1001 defa efendimize şu şekil 

üzere: salavatullahi ve enbiya-ihi verusulihi vemelaiketihi vecemi-i halkihi 

ala muhammedin ve ala ali muhammedin ve aleyhimüsselam 

verahmetullahi veberekatuhu, salavatı şerife oku, sonra 1001 defa sure-i 

ihlas oku, ervahı kudsiden bir cemaat sana muti olup ister dünyalık ister 

ahiretlik her türlü işinde sana yardım eder. 

  

Diğer ervah daveti: 14 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi 

şerifi 5000 defa okuyup sonra 80 defa mülk suresini okuyup sonra 1001 

defa efendimize şu şekil üzere:  اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على

غفل عن ذكره الغافلونمحمد كلما    Allahümme salli ala muhammedin küllema 

zekerehüzzakirun vesalli ala muhammedin küllema gafele an zikrihil 

gafilun, salavatı şerife oku, sonra 700 defa ihlası şerif oku, müddet tamam 

olunca ervahı kudsiden bir cemaat sana musahhar olup ister dünyalık ister 

ahiretlik her türlü işinde sana muavenet ederler. 

 

Diğer ervah daveti: 15 gün boyunca halvette riyâzetli olarak bu ismi şerifi 

7000 defa okuyup sonra 88 defa cin suresini oku, sonra 1000 defa 

efendimize salavatı şerife oku, müddet tamam olunca ervahı kudsi zuhur 

eder, dilediğin kadar mal ve mülk getirirler, ömrünün sonuna kadar ister 

dünyalık ister ahiretlik her türlü işinde sana yardım ederler, bu davete 

dâveti mu-iyni derler. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: gaipten altın getirmek için, 15 gün 

riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi şerifi 7000 defa okuyup sonra bu ayeti 

kerimeyi '' هللا لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز Allahu latifün bi-ibadihi 

yerzuku men yeşa-u vehüvel kaviyyül aziz ' oku, sonra efendimize 1000 

defa salavatı şerife okusan 15 gün tamam olunca her gün yastığının altına 

bir kese altın gelir. 

 

Diğer ervah daveti: 15 gün boyunca her gün halvette riyâzetli oruç tutup bu 

ismi şerifi hergün 7000 defa okuyup sonra bu ayeti kerimeyi''  والهكم اله واحد ال

الرحمن الرحيماله اال هو    ve ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa 

hüverrahmanurrahim okuyup sonra 1000 defa efendimize salavatı şerife 
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okusan müddet tamam olunca ervahtan bir cemaat sana musahhar olup ister 

dünyalık ister ahiretlik her türlü işinde sana yardım ederler. 

 

Diğer ervah daveti: 15 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi 

şerifi 7000 defa okuyup sonra 60 defa yâsini şerif oku, sonra 1001 defa 

efendimize salavatı şerife okusan müddet tamam olunca mübarek yâsini 

şerifin ervahı sana musahhar olup ister dünyalık ister ahiretlik her türlü 

işinde sana yardım ederler. 

 

Diğer ervah daveti: 15 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi 

şerifi 7000 defa okuyup sonra 3000 defa bu ayeti kerimeyi ''  انا نحن نزلنا الذكر

 inna nahnu nezzelnezzikra ve inna lehü lehafizun, ayeti  وانا له لحافظون

kerimesini okuyup sonra 41 defa cin suresini oku, sonra 1001 defa 

efendimize salavatı şerife okusan cin suresinin ervahı sana musahhar olup 

ister dünyalık ister ahiretlik her türlü işinde sana yardım ederler. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: istinzâlı melek, bu ismi şerifi halvette 

riyâzetli oruç tutarak her gün 22 bin defa okusan bu ismi şerifin melekleri 

istinzâl olurlar, seninle dost olurlar, halvette değilde oruç dahi tutmayarak 

her gün bu adet kadar okusan çok acaibatlar zuhur eder. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: 40 gün boyunca halvette riyâzetli oruç 

tutup her gün gusül edip bu ismi şerifi günde 22 bin defa okusan sonra 

2500 defa '' انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون  inna nahnu nezzelnezzikra ve inna 

lehü lehafizun, sonra 2500 defa ihlası şerif okusan sonra 2500 defa 

efendimize salavatı şerife okusan 40 gün sonra melekler istinzâlı olur, 

sende çok büyük kerametlere vasıl olursun. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: 33 gün boyunca halvette riyâzetli oruç 

tutup toplamda bu ismi şerifi 300 bin defa oku, ihlası şerifi toplamda 40 bin 

defa oku, salavatı Şerife’yi 50 bin defa oku, sayılmayacak kadar 

kerametlere vasıl olursun. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: 40 gün halvette riyâzetli olarak oruç 

tutup bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 11 bin defa oku, 40 gün içinde 

toplamda da 40 bin defa ihlası şerif oku ve yine toplamda da 100 bin defa ''  
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 ve ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa  والهكم اله واحد ال اله اال هو الرحمن الرحيم

hüverrahmanurrahim, oku ve toplamda 120 bin defa salavatı şerife oku, bu 

ismi şerifin melekleri istinzâl olur. 

 

 

 

27.ci isim 

 

 يا عزيز المنيع الغالب على امره فال شيئ يعادله
 

 هللا لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز

 

Ya azizül meni-ul galibü ala emrihi fela şey-e yuadilühü 
 

Allahü latiyfün bi-ibadihi yerzuku men yeşa' vehüvel kaviyyül aziz 

 

Havvası celili 

 

Toplam harfleri 35, burcu seretan, yıldızı kamer, tabiatı su, günü pazartesi, 

buhuru kâfur, adedi 2807 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 119 bin 300 dür. 

 

Bu ismi şerifi okumaya devam edenler âlim bir zat olurlar, dünyevi ve 

uhrevi mevkileri yüce olur, düşmanlarını kahrederler. 

 

Bu ismi şerifi hayırlı bir saatte yazıp sonrada yazıya adedi kadar okuyup 

üfürüp daima yanında taşısalar izzet ve şeref şan şöhret sahibi olurlar. 

 

Bu ismi şerifi cuma günü güneş doğarken bir altın levhaya oruçlu iken 

nakşedip taşısalar güzel ahlak sahibi olurlar. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 25 gün boyunca her gün 320 defa okusa elbette ve 

elbette zengin olur. Hiç şekk ve şüphe yoktur. Bu amel sahihtir. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi, gusül edip temiz mekana oturup tek celsede hiç 

konuşmadan 1200 defa okuyup dileğini dilese dileği makbul olur. 
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Bu ismi şerifi 7 gün boyunca 1000 defa okusalar düşmanı helak olur. 

 

Bir kimse halvet bir yere girip 25 gün o halvet yerde riyazetle oruç tutup 

her farz namazdan sonra bu ismi şerifi 1030 defa okusa bütün mahlûkat o 

kişiye itaat eder. 

 

Halvet bir yere girip 7 gün boyunca oruç tutup bu ismi şerifi her namaz 

ardından adedi kadar okusalar bütün maksatları dilekleri kabul olunur. Hem 

maddi hem manevi bütün isteklerine kavuşurlar. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 41 gün boyunca her namaz ardından 100 defa 

okuyup sonra bu duayı 1 defa okusa 41 gün sonra Allahü teala o kişiyi 

zengin eder, Dua budur 

 

وهاب الجود والعطاء يا ودود ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد انزل  علينا  يا دائم العز والبقاء يا

 مائدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الرازقين

 

Okunuşu 

 

Ya daimül izzi vel beka-i ya vehhabul cudi vel ata-i ya vedüd zel arşil 

mecid ya fe'alu lima turid enzil aleyna maideten minessema-i tekünü lena 

iyden li evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayrurrazikin. 

 

Bu ismi şerifi vird edinip her gün sabah ve akşam 360 defa okusalar dünya 

eline geçer zamanın sultanı olurlar. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: 25 gün boyunca halvette riyâzetli oruç tutup 

her gün gusül edip her gün bu ismi şerifi 13 bin defa okusan sonra C.hakka 

tazarru edip hacetini dilesen ister dünyalık ister ahiretlik ne hacetin varsa 

kabul olur, bunun yanında alemi gaybtan çok büyük derecelere vasıl 

olursun ve bazı büyük keşifler husule gelir, çok büyük sırlar zuhur eder, 

Allahü teala seni marifet nurları ile nurlandırır, sayılmayacak kadar 

havvaslar zuhur eder. 
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Ervahı kudsiyi davet: 14 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi 

şerifi 4000 defa okuyup ardından 1001 defa ihlası şerif oku, sonra 1001 

defa salavatı şerife oku, C.hakkın izni ile bu ismi şerifin ervahları sana 

musahhar olur, ister dünyalık ister ahiretlik her türlü hacetini yerine 

getirirler. 

 

Diğer ervah daveti: 9 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi şerifi 

6000 defa okuyup sonra 50 defa cin suresini oku, sonra 1001 defa bunu oku 

 ,La ilahe illallahul melikül hakkul mübiyn  ال اله اال هللا الملك الحق المبين '

müddet tamam olunca cin suresinin ervahı zuhur eder, dünyalık ve ahiretlik 

her türlü hacetlerini reva ederler, azizim konuyu uzatmamak için ben kısa 

kısa yazıyorum lakin zuhur edecek olan havvasların haddi hesabı yoktur, 

bunu bilesin. 

 

Diğer ervah daveti: 15 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi 

şerifi 5555 defa okuyup ardından 70 defa mülk suresini oku, sonra 1000 

defa bunu oku ' بسم هللا الرحمن الرحيم كهيعص بسم هللا الرحمن الرحيم حمعسق ' 

bismillahirrahmanirrahim kef he ye ayn sad bismillahirrahmanirrahim ha 

mim ayn sin kaf ' müddet tamam olunca çok büyük havvaslar zuhur eder. 

 

Diğer ervah daveti: yine 15 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu 

ismi şerifi 5555 defa okuyup sonra 2000 defa bunu okusan yine ervahı 

kudsiler ayan olur, ahir ömrüne kadar sana her türlü işinde hizmet ederler, 

2000 defa okuyacaklar budur '  بسم هللا الرحمن الرحيم يس والقران الحكيم ص والقران

 bismillahirrahmanirrahim yasin vel ' ذى الذكر ق والقران المجيد ن والقلم وما يسطرون

kur-anil hakim sad vel kur-ani zizzikr kaf vel kur-anil mecid nun vel kalemi 

vema yesturun. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: eğer kamerin ervahını kendine 

musahhar etmek istersen, yer ve gök arasında ve semada tayyi mekan 

etmek istersen, kainattaki her şeyden haber almak istersen, dünyanın eline 

geçmesini istersen, 14 gün halvette riyâzetli oruç tut, amma 14.cü gün 

kamerin eşref günü olsun, her gün gusül edip her akşam kamere (ay-a) bir 

saat bak, amma evvela başını sağ tarafa çevirip sonra kamere bak, 1 saat 

baktıktan sonra bu ismi şerifi 10 bin defa oku, gündüzleri dahi 10 bin defa 

oku, amma her okuduktan sonra bunu da 1 defa oku ' يا قمرى اجب داعي هللا ' Ya 
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kameri ecib da-iyallah, müddet tamam olunca yani son gece kamerin ervahı 

zuhur eder, çok acayip ve garip suretlerdedirler, dilesen ki bir memleketi 

yerle bir edesin hemen o memleketi alt üst ederler, taşları altın ve 

mücevhere çevirirler, seni alıp semada dolaştırırlar, bu ameli (teshiri kamer) 

Zülkarneyn aleyhisselam yapmış idi diye rivayet ederler, bu sebeple dünya 

eline geçmiş idi derler, azizim bu amelde zuhur eden havvâsı ben saymakla 

bitiremem, bu sözümden anla ki sayılmayacak kadar büyük havvasları 

vardır, bu davete daveti azizi derler. 

28.ci isim 

 

 يا قاهر ذا البطش الشديد انت الذى ال يطاق انتقامه
 

 وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير

 

Ya kahiru zel batşişşedid entellezi la yutaku intikamuhu 
 

Vehüvel kahiru fevka ibadihi vehüvel hakimül habir 

 

 

Havvâsı celili 

 

Toplam harfleri 38, burcu Cedi, yıldızı Zühal, tabiatı toprak, günü 

cumartesi, buhuru lüban, adedi 2647 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 117 bin dir. 

 

Bu ismi şerifi çok okuyanın günahlarını Allâhü teâla affeder, ateşte yakmaz. 

 

Bu ismi şerifi bir cam tabağa misk zağferan ve gül suyu ile yazıp bağlı olan 

kişiye içirseler şifa bulur. 

 

Bu ismi şerifi ipek bir elbiseye yazıp sonra bu elbiseyi giyip savaşa gitseler 

elbette galip olurlar. 

 

Bu ismi şerifi 70 defa okuyup sonra kavga eden veya savaşa girenlere karşı 

üfürüp Allâhü Teâlâ’nın emri ile sizin ellerinizi ve ayaklarınızı bağladım 
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deseler, donup kalırlar kavga edemez ve savaşamazlar, elleri ve ayakları 

tutulur, amma şartı cumartesi günü güneş doğarken okunacak. 

 

Bir zalim kişiyi öldürmek için, bir kırmızı kağıt veya siyah kağıt alıp 

üzerine bir insan sureti çiz alnına zalimin ve annesinin ismini yazıp 7 gün 

boyunca her gün 1051 defa bu ismi şerifi o zalimin ölmesine niyet edip oku,  

7 gün sonra o zalim kişi geberip gider, eğer siyah kağıda yazsalar zalim kişi 

ölür, eğer kırmızı kağıda yazsalar öldürülür, sarı kağıda yazsalar çok ağır 

hasta olur veya felç olur.  Amma hak etmeyene yapsalar o zaman evladı 

varsa evladına döner yoksa hanımına döner hanımı yoksa anası ölür yoksa 

babası ölür yoksa da kendisi ölür. Onun için haksız yere asla okumamalıdır 

böyle bir şeye girişmemelidir. 

 

Helakı zalim için 70 gün boyunca her gün 1000 defa okusalar zalim kişi 

ölür. 

 

40 gün boyunca her gün adedi kadar okusalar çok acaibat zuhur eder. 

 

Bir kişiyi görevinden azletmek için, 40 tane hurma çekirdeği alıp her 

birinin üzerine bu ismi şerifi 100 defa veya bütün çekirdeklerin hepsine 

birden 1000 defa okuyup sonra '' falanın oğlu falanı bulunduğu makam ve 

mevkisinden azlettim'' deyip sonra çekirdekleri bir türbeye defin etseler 

zalim kişi görevinden azledilir. 

 

Bu ismi şerifi, zevcesi ile yatağa gireceği ilk gün 40 defa okusalar, o zevce 

kendisine çok hayırlı olur, mübarek olur. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: bu ismi şerifi bir deriye yazıp matlubun 

evine defin edip 7 gün boyunca her gün 7007 defa okusan okurken matlubu 

hayalinde canlandırsan 7 gün sonra düşman helak olur. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: 30 gün halvette riyâzetli oruç tutup 

her gün bu ismi şerifi 9000 defa oku, her gün davete icabet olunacağına 

dair bir takım işaretler zuhur eder, işaretin biri budur ki: rüyanda 100 bin 

tane âdemoğlu yılan ve çok değişik suretlerde ruhaniler gelir, ikinci alamet: 

rüyanda seni alıp hiç görülmemiş ve duyulmamış hayal bile edilemeyen 
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yerlere götürürler, müddet tamam olunca ervahtan bir cemaat sana zuhur 

edip her türlü işinde sana muavenet ederler. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvası: 14 gün boyunca halvette riyâzetli oruç 

tutup her gece bu ismi şerifi 7777 defa oku, sonra 88 defa cin suresini oku, 

bu davete daveti kahiri derler, son gece duvar yarılıp bir ifrit cemaati gelir 

ki ellerinde hiç görülmemiş çeşit çeşit savaş aletleri vardır, bunları bir 

memlekete musallat etsen altını üstüne getirirler, çok şedid ifritlerdir, 

bunun daha sayılmayacak kadar havvasları vardır, lakin ehli olmayanların 

eline geçmesi korkusu ile çok açık etmeyi uygun bulmadım. 

 

 

 

29.cu isim 

 

 يا قريب المتعال فوق كل شيئ علو ارتفاعه
 

كبير المتعالعالم الغيب والشهادة ال  

 

Ya karibül müteali fevka külli şey-in ulüvvü irtifa-ihi 
 

Alimül gaybi veşşehadetil kebirul müteal 

 

Havvâsı celili 

 

Toplam harfleri 30, burcu havt, yıldızı müşteri, tabiatı toprak, günü 

perşembe, adedi 3314 dür. 

 

Bir kimsenin şerli bir düşmanı olsa, zalimlik edip zarar verse, bu ismi şerifi 

7 gün boyunca her gün 1001 defa okusalar, düşmanı ölür veya öldürülür. 

 

Bu ismi şerifi her gün 1000 defa okusalar zihni açık olur, aklı ziyade olur. 

 

Bir kimse halvet bir yere girip 17 gün boyunca o yerde riyazetle oruç tutup 

her gün aynı yerde bu ismi şerifi 7000 defa okusa ehli semayı görür, 7 gün 

sonra çok acayip esrarı ilahi tecelli eder, bu ismi şerife itaat eden melek 
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emrindeki 40 bin melekle beraber arşın altındaki makamından inip o halvet 

yere gelip okuyan kişiye biat eder. Çok azim sırrı ilahi vardır. 

 

Bir kimsenin hakkını vermeseler, yani alacağını alamasa, 3 gün oruç tutup 

bir mescide girip orada kendinden başka kimse olmadığı halde 2 rekat 

namaz kılıp her rekatta Fatiha’dan sonra 3 defa sure-i kadr okusa, selam 

verdikten sonra bu ismi şerifi 125 defa okuyup '' ya rabbi bu ismi şerifin 

hürmetine benim hakkımı falanca kişiden al '' dese, elbette ve elbette 

hakkını kolaylıkla alır. 

 

Bu ismi şerifi her gün sabah ve akşam 360 defa okumaya devam edenlere 

bütün mahlûkat musahhar olur, emrine itaat eder. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvâsı: 17 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün 

gusül et, bu ismi şerifi her gün 7000 defa oku, müddet tamam olunca 

hemen son gecede bir nurani zat peyda olup sana selam verir, buna itibar 

etmeyip ismi şerifi adedince okumaya devam et, adet tamam olunca 

ervahtan 7 kişi zuhur eder, bunlar her türlü işinde sana muavenet derler, bu 

ismi şerife 40 bin tane büyük melek hizmet eder, bunlar dahi hazır olurlar 

hemen bunlardan ismi azamı talep et, bu davetin havvasının haddi hesabı 

yoktur, ez cümle büyük tayyi mekan edersin, nefesin kibriti ahmer olur, 

bastı zaman ve kabzı zaman havvâsına malik olursun, çok büyük 

kerametlere vasıl olursun, bu davete icabet eden melekler büyük 

meleklerden olduğu için bu davete daveti kurbi derler. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvâsı: 40 gün halvette riyâzetli oruç tutup 

her gün gusül edip bu ismi şerifi her gün 10 bin defa oku, çok geçmeden 

kalp gözün açılır ve eşyayı asli suretlerinde görürsün, sonra C.hakka 

yakınlık hâsıl olup her yerde onun nurunu görürsün, çok acaibat ve garaibat 

zuhur eder, ezcümle meleklerle dostluk hâsıl olur, her türlü maddi ve 

manevi işlerinde sana muavenet ederler, daha sayılmayacak kadar çok 

büyük havvaslar zuhur eder. 

 

 

 

30.cu isim 
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 يا مذل كل جبار بقهر عزيز سلطانه
 

 وما قدر هللا حق قدره واالرض جميعا قبضته

 

Ya müzillü külle cebbarin bikahri azizi sultanihi 
 

Vemakaderullahe haka kadrihi vel-ardu cemi-an kabdatühü 

 

Havvâsı celili 

 

Burcu havt, yıldızı müşteri, günü perşembe, adedi 242 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 91 bin 16 dır. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 21 gün boyunca her gün 7000 defa okusa zahiri ve 

batıni düşmanlarını kahreder. 

 

Düşmanı kahretmek için veya bulunduğu makamdan azletmek için veya 

hasta etmek için 3 gün boyunca her namaz ardından 1300 defa okunursa 

muradına nail olur. 

 

Bu ismi şerifin halveti 7 gündür. 

 

Bu ismi şerifi salı günü güneş doğduktan 2 saat sonra bir bakır levhaya 

demir kalem ile yazıp sonra öd ve anber ile levhayı buhurlayıp yanında 

taşısalar, cümle düşmanlarına Allahü teâla kâfi gelir, her türlü şerlerden ve 

belalardan emin olurlar. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvâsı: 30 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün 

gusül edip bu ismi şerifi 30 gün içerisinde toplam olarak 300 bin defa 

okusan, 30 gün sonra haddi hesabı bilinmeyecek kadar havvaslar zuhur 

eder, ez cümle dünya eline geçer, her türlü mahlûkat sana itaat eder, ister 

hayvanat ister insanlar ister ervah ister cinler hepsi senin emrine itaat eder, 

nefesin kibriti ahmer olur, büyük tayyi mekan ve bastı zaman kabzı zaman 

havvâsına malik olursun. 
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Bu ismi şerifin diğer büyük havvâsı: 40 gün halvette riyâzetli oruç tut, 

kitabımızın başında gösterdiğimiz gibi bir büyükçe mendile 3 tane daire 

çizip her bir dairenin üzerine bu ismi şerifi yazıp sende daima bu mendilin 

ortasında dur, yani orda oku, orda uyu, ne yaparsan orda yap, sadece hacet 

ve yemek için o mendilden dışarı çık ve her gün takip edip nâhıs saatlerde 

değil de iyi saatlerde okumaya başla ve toplam olarak 40 günde bu ismi 

şerifi 400 bin defa oku, 40 gün tamam olunca bir nurani zat zuhur eder, bu 

zat Utarit yıldızının meleğidir, oradaki ervahın sultanıdır, seni alıp 

semalarda tayyi mekan ettirir, nefesin kibriti ahmer olur, sayılmayacak 

kadar havvâsa malik olursun, dünya eline geçer, Hiçbir mahluk kalmaz ki 

sana itaat etmesin sana musahhar olmasın illaki yerde ve denizde olan 

havada yaşayan her türlü mahlukat cinler insanlar periler ervah hepsi ve her 

şey bütün eşya sana musahhar olur emrine itaat eder, bütün mahlukatın 

sultanı olursun, bu davete daveti sultani derler, çok kıymetli bir davettir. 

 

 

 

31.isim 

 

 يا نور كل شيئ وهداه انت الذى فلق الظلمات بنوره
 

 نور على نور يهدى هللا لنوره من يشاء

 

Ya nuru külle şey-in vehedahü entellezi felekazzulumatu binurihi 
 

Nurun ala nur yehdillahü linurihi men yeşa' 

 

Havvâsı celili 

 

Toplam harfleri 36, burcu Hamel, yıldızı Merih, tabiatı ateş, adedi 415 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 118 bin 500 dür. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi herhangi bir arabi ay içerisinde 30 bin defa okusa, 

dünyalık mevkilerden çok büyük bir mertebe elde eder, insanlar katında 

çok izzetli bir kimse olur veya kendi niyetine değil de başka bir kimsenin 
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niyetine okusa niyet ettiği kişi dahi çok izzetli bir kimse olur, amma bir 

kimseyi tahkir niyetine okusa o kimsede bütün insanlar katında hakir olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi herhangi bir hastalıktan şifa bulmak niyeti ile her 

gün bir elmaya yazıp sonra o elmayı yese elbette şifa bulur. 

 

Bir kimsenin bir kimseden haceti olsa, bu ismi şerifi 32 defa okuyup ondan 

sonra hiç konuşmadan matlubun yanına varıp ilk matlup ile konuşup 

hacetini dilese elbette matlup hacetini verir. 

 

Bir kimse şâbânı şerif ayının başından ta ramazanı şerif ayının sonuna 

kadar her gün bu ismi şerifi tek celsede her gün aynı yerde aynı vakitte her 

akşam gusül edip 5000 defa okusa, ramazanı şerifin sonunda bir nurlu piri 

fani yanına gelir, her ne türlü dilek dileseler Allâhü Teâlâ’nın izni ile göz 

açıp kapayıncaya kadar dileğini verir, ister mal ister mülk ne dilesen hâsıl 

olur. 

 

Bu ismi şerifin halveti 7 gündür, her namaz ardından 5700 defa okunursa 7 

gün sonra murat hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifi zağferan ile bir kağıda yazıp sonra bunu gül suyunda bozup 

sürme gibi göze çekseler Allâhü teâla o kulun gözlerini nurlandırır. 

 

Bir kimse kendisini günah işlemekten alı koyamasa bu ismi şerifi çok 

okusa Allâhü Teâlâ’nın izni ile artık Salih bir kimse olur. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvası: 15 gün halvette riyazetli oruç tutup her gün 

bu ismi şerifi 5000 defa okuyup ardından 1001 defa efendimize salavatı 

şerife oku, sonra 41 defa cin suresini oku, müddet tamam olunca ervahtan 

bir cemaat sana musahhar olup her türlü dünyevi ve uhrevi işinde sana 

yardım ederler. 

 

Diğer ervah daveti: 15 gün halvette riyâzetli oruç tutup bu ismi şerifi her 

gün 4444 defa okuyup sonra 1001 defa efendimize salavatı şerife oku, 

sonra 1001 defa bu ayeti kerimeyi oku '  انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون  inna 
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nahnu nezzelnezzikra ve inna lehü lehafizun, müddet tamam olunca matlup 

hâsıl olur. 

 

Diğer ervah daveti: 15 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi 

şerifi 4444 defa okuyup sonra 1001 defa efendimize salavatı şerife oku, 

sonra 77 defa cin suresini oku, matlup hâsıl olur. 

 

Diğer ervah daveti: 15 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi 

şerifi 4444 defa okuyup ardından 77 defa bu ayeti kerimeyi oku ' 

 

وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى 

قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى   قومهم منذرين

نوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من يا قومنا أجيبوا داعي هللا وآم  الحق وإلى طريق مستقيم

ومن ال يجب داعي هللا فليس بمعجز في األرض وليس له من دونه أولياء أولئك في   عذاب أليم

 ضالل مبين

 

bismillahirrahmanirrahim veiz sarafna ileyke neferan minel cinni yestemi-

unel kur-ane felemma hazaruhü kalu ensitu felemma kudiye vellev ila 

kavmihim münziriyn kalu ya kavmena inna semi'na kitaben ünzile min 

ba'di musa musaddikan lima beyne yedeyhi yehdi ilel hakki ve ila tarikin 

müstekıym ya kavmena ecibu da-iyallahi ve aminu bihi yağfir leküm min 

zunubiküm veyücirküm min azabin elim vemen la yucib da-iyallahi feleyse 

bimu'cizin fil-ardi veleyse lehü min dünihi evliya-e üla-ike fi dalalin 

mübiyn. 

Sonra efendimize 1001 defa salavatı şerife oku, müddet tamam olunca 

maksad hâsıl olur, ervahtan bir cemaat sana musahhar olup her türlü maddi 

ve manevi işlerinde sana yardım ederler. 

 

Diğer ervah daveti: 15 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi 

şerifi 6666 defa okuyup sonra bu ayeti kerimeyi 2000 defa oku '   والهكم اله

 ve ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa  واحد ال اله اال هو الرحمن الرحيم

hüverrahmanurrahim sonra 1000 defa efendimize salavatı şerife oku, 

müddet tamam olunca maksad hâsıl olur. 

 

Diğer ervah daveti: 15 gün halvette riyâzetli oruç tutup bu ismi şerifi her 

gün 7777 defa okuyup sonra 1001 defa bu ayeti kerimeyi oku '  هللا لطيف بعباده
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 Allahü latifün bi-ibadihi yerzuku men yeşa-u   يرزق من يشاء وهو القوى العزيز

vehüvel kaviyyül aziz sonra 1001 defa efendimize salavatı şerife oku, 

müddet tamam olunca maksad hâsıl olur. 

 

Diğer ervah daveti: 15 gün halvette riyâzetli oruç tutup bu ismi şerifi her 

gün 5000 defa okuyup sonra bu ayeti kerimeleri 88 defa oku ' 

 

إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار 

   رب العالمينيطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له الخلق واألمر تبارك هللا

وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها وادعوه   ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال يحب المعتدين

  خوفا وطمعا إن رحمة هللا قريب من المحسنين

 

okunuşu: İnne rabbekümüllahüllezi halakassemavati vel-ardi  fi sitteti 

eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşilleylennehar yatlubuhu hasisen 

veşşemse vel-kamera vennucume musahharetün bi-emrihi ela lehül halku 

vel-emr tebarekellahü rabbül alemin ud-u rabbeküm tedarru-an vehufyeh 

innehü la yuhibbül mu'tediyn vela tüfsidü fil-ardi ba'de islahiha ved-uhu 

havfen ve tame-an inne rahmetallahi karibün minel muhsiniyn sonra 

efendimize 1000 defa salavatı şerife oku, müddet tamam olunca maksad 

hasıl olur. 

 

Diğer ervah daveti: 15 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi 

şerifi 6666 defa okuyup ardından bu ayeti kerimeleri 777 defa oku '  قل ادعوا

هللا أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى وال تجهر بصالتك وال تخافت بها وابتغ بين 

وقل الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل   ذلك سبيال

 Kulid-ullahe evid-urrahman eyya men ted-u felehül esma-ul  وكبره تكبيرا

hüsna vela techer bisalatike vela tuhafit biha vebtegi beyne zalike sebila 

vekulilhamdülillahillezi lem yetthiz veleden velem yekün lehü şerikün 

filmülki velem yekün lehü veliyyün minezzulli vekebbirhü tekbira sonra 

1001 defa efendimize salavatı şerife oku, müddet tamam olunca maksad 

hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvâsı: (teshiri Zühre) şaban ayının başında 

veya ramazan ayının başında halvete girip tam 1 ay riyâzetli oruç tutup her 

gün gusül edip bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 5000 defa oku, 1 ay 

tamam olunca Zühre yıldızın meleği oradaki ervahın müvekkeli sana nur 
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yüzlü bir zat olarak gelir, seni tutup ta Zühre yıldızına tayyi mekan ettirir, 

nefesin kibriti ahmer olur, sayılmayacak kadar büyük havvaslar zuhur eder, 

bu davete daveti nurani derler. 

 

 

 

32.ci isim 

 

 يا عالى الشامخ فوق كل شيئ علو ارتفاعه
 

 انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

 

Ya Alişşamihi fevka külli şey-in uluvvü irtifa-ihi 
 

İnna nahnu nezzelnezzikra veinna lehü lehafizun 

 

 

Havvâsı celili 

 

Burcu kavs, yıldızı müşteri, günü perşembe, adedi 153 dür. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 290 bin 493 dür. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi cumartesi günü başlayarak her gün oruçlu olarak 

7000 defa okusa elbette ve elbette manevi ve dünyevi muratları hâsıl olur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi pazar günü 100 defa okusa her defa okuduktan 

sonrada hacetini istese elbette haceti makbul olur. 

 

Bir kimse bir zalim kişinin elinden eziyet görse ve bu zalimin bulunduğu 

dünyalık mevkiden daha yüksek bir mevkiye malik olmayı dilese pazar 

günü gusül edip halvet bir mekâna oturup dünyalık derecesinin yüksek 

olmasını niyet edip bu ismi şerifi 1700 defa okusalar ve buna 7 gün devam 

etseler, Allâhü Teâlâ’nın izni ile muradı hâsıl olur. 

 



 

 

449 

Bu ismi şerifin riyazeti dahi 7 gündür, her farz namaz ardından 3731 defa 

okunur, gece yarısı yine 3731 defa okunur, 7 gün sonra ehli keramet olurlar, 

çok acaibat zuhur eder. 

 

Bu ismi şerifi bir kağıda misk zağferan ve gül suyu ile yazıp hanımının 

yastığının altına koysalar, kadının ahlakı güzel olur, kocasına muhalefet 

etmez, söz dinleyen bir kadın olur, amma şartı budur ki: beyi bu ismi şerifi 

her gün belirli bir adet okumalıdır. 

 

Bir kimse yeni bir ev yaparken bu ismi şerifi evin 4 duvarını örerken bir 

satır olacak şekilde 4 duvarın 4 ünede peşi sıra yazsa (yani bir duvardan 

başlayıp başladığı yere tekrar gelinceye kadar adet gözetmeksizin 

yazacaksın, 4 duvarın 4 ünede 1 hizada 1 satırda çizgi gibi yazılacak) o eve 

akrep yılan örümcek ve diğer karınca ve böcek gibi Hiçbir haşere giremez, 

her türlü haşerelerden emin olurlar. 

 

Bir kimse dünyalık mevkisinin yüksek olmasını dilese, bu ismi şerifi 

gündüzleri 400 defa geceleri de 400 defa okuyup C.hakktan mevkisini talep 

etse elbette duası makbul olur. 

 

Eğer bu ismi şerifi zikretmek bir kişiye güç gelse zor gelse, hemen bir 

beyaz kağıda misk zağferan ve gül suyu ile 360 defa yazıp taşısalar dahi 

çok fâideler hâsıl olur. Amma daima abdestli olmalıdır. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvâsı: 21 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün 

2 defa gusül edip bu ismi şerifi her gün 3333 defa oku, sonra 2222 defa bu 

ayeti kerimeyi oku ' فتعالى هللا الملك الحق ال اله اال هو رب العرش الكريم  fete-

alallahül melikül hakk la ilahe illa hüve rabbül arşil kerim, sonra 1111 defa 

efendimize salavatı şerife oku, müddet tamam olunca ervahtan bir cemaat 

ve cinnilerden bir cemaat ve perilerden bir cemaat zuhur eder, dünyalık ve 

âhiretlik her ne işin olsa sana yardım ederler. 

 

Diğer ervah daveti: 21 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi 

şerifi 4444 defa okuyup ardından 1001 defa ihlası şerif oku, sonra 1001 

defa efendimize salavatı şerife oku, müddet tamam olunca maksad hâsıl 

olur. 
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Diğer ervah daveti: 21 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi 

şerifi 4444 defa okuyup ardından 360 defa ayetül kürsi oku, sonra 1001 

defa salavatı şerife oku, müddet tamam olunca maksad hâsıl olur. 

 

Diğer ervah daveti: 21 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün gusül edip 

bu ismi şerifi günde 7777 defa oku, sonra 1001 defa salavatı şerife oku, 

müddet tamam olunca maksad hâsıl olur. 

 

Diğer ervah daveti: 21 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün gusül et, bu 

ismi şerifi günde 7777 defa okuyup ardından 1001 defa salavatı şerife 

okuyup sonra bu ayeti kerimeyi 1700 defa oku '   انا نحن نزلنا الذكر وانا له

 inna nahnu nezzelnezzikra ve inna lehü lehafizun, müddet tamam  لحافظون

olunca maksad hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvâsı: herhangi bir arabi ayın ilk günü 

halvete girip orada 7 gün ve 7 gece riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi 

şerifi adet gözetmeksizin oku, çok acaiblikler ve gariblikler zuhur eder, bu 

davete daveti ali derler, dünya eline geçer azizim. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvâsı: (teshiri müşteri) 25 gün halvette 

riyâzetli oruç tutup her gün 2 defa gusül et, bu ismi şerifi her gün 6000 defa 

oku, son gün bir nur yüzlü zat zuhur eder, bu zat müşteri yıldızının 

meleğidir, dünya eline geçer azizim, çok büyük havvâsa malik olursun, 

büyük tayyi mekan edersin, nefesin iksiri azam ve kibriti ahmer olur. 

 

 

 

33.cü isim 

 

 يا قدوس الطاهر من كل سوء فال شيء يعاذه من خلقه 
 

السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبرالملك القدوس   

 

Ya kuddusüttahirü min külli sü-in fela şey-e yu-azühü min halkihi 
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Elmelikül kuddusüsselamül mü'minül müheyminül azizül cebbarul 

mütekebbir 

 

 

Havvâsı celili 

 

Toplam harfleri 29, burcu Hamel, yıldızı Merih, günü salı, adedi 1972 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 103 bin 71 dir. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 40 gün boyunca her gün halvet bir yere oturup tek 

celsede tahareti kâmile üzere hiç konuşmadan 1000 defa okusa, sonra 

Allâhü Teâlâ’dan hacetini dilese, ister maddi ister manevi ister dünyalık 

ister âhiretlik ne dilerse duası makbul olur. 

 

Bu ismi şerifi 40 gün boyunca riyâzetli oruç tutup halktan uzak bir yerde 

halvete girip gecede ve gündüzde 7000 defa veya 5000 defa okusalar 40 

gün sonra ehli keramet olurlar, çok büyük manevi derecelere ulaşırlar, öyle 

ki toprağı eline alıp nefes etseler toprak altın olur, bütün havada uçan 

hayvanat denizde yaşayan ve toprağın altında yaşayan hayvanlar bile 

kendisine musahhar olur, bütün insanlar bütün cinler emrine itaat eder, öyle 

ki bir dağa emir verse veya toprağa emir etse zelzele olur, gece vakti 

güneşe emretse elbette ve elbette gece vakti güneş doğar, bunun havvâsı 

çok büyüktür, amma 40 gün hakkı ile çilesini çekmek lazımdır, azizim bil 

ki Allâhü Teâlâ’ya teslim olana, Güneşte dâhil bütün mahlûkat teslim olur, 

yeter ki sen nefsine değil de seni yaratan Rabbine teslim ol. 

 

Bu ismi şerifi kendine vird edinip 1000 defadan az olmamak sureti ile 

okumaya devam edenlerin kalbi cam gibi tertemiz olur, kibirden riyadan 

her türlü kalbi hastalıklardan kurtulurlar. 

 

Yine vird şeklinde her gün bu ismi şerifi okumaya devam etseler amma 

abdestsiz yere basmasalar, her gün gusül etseler, büyük ve küçük 

günahların hepsinden uzak dursalar, elbette ve elbette bütün insanlar cinler 

ve hayvanat o kişiye musahhar olur, Allâhü Teâlâ’nın izni ile kulun 

kalbinde birçok esrarı ilahi zuhur eder, kalp gözü açılıp âlemi keşfeder, 
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yerin üstündekileri gördüğü gibi yerin altındaki hazineleri dahi ayânen 

gösterirler. 

 

Bu ismi şerifi halvette her gün 1000 defa tahareti kâmile ile ve niyeti sâdıka 

ile okusalar, insanlara ve hayvanlara tasarruf eder, o kişinin elinden bir çok 

harikulade işler zuhur eder, bu ismi şerifin acayip bir tesir kuvveti vardır. 

Asla gaflet olunmamalıdır. 

 

Her gün 400 defa okumaya devam edenlerin kötü ahlaklarını Allâhü teâla 

güzel ahlaka tebdil eder, hem de yüzü nurlu olur. 

 

Eğer bir kimse kendisini günah işlemekten tutamasa zina kumar ve içki gibi 

kötü şeyleri nefsine uyarak yapsa amma pişman olup tövbe etmeyi dilese, 

Allâhü Teâlâ’nın rızası için perşembe cuma ve cumartesi günü oruç tutup 

her namaza ardından bu ismi şerifi 360 defa okusa elbette C.hakk o kuluna 

tövbe-i nasuhu bir an evvel nasip eder. 

 

Bu ismi şerifin büyük havvâsı: (daveti kudsi) 14 gün halvette riyâzetli oruç 

tutup her gün gusül edip bu ismi şerifi toplamda 60 bin defa oku, bu ayeti 

kerimeyi dahi toplamda 21 bin defa oku '  

قل ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى وال تجهر بصالتك وال تخافت بها 

ي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي وقل الحمد هلل الذ  وابتغ بين ذلك سبيال

امن الذل وكبره تكبير   

 

 Kulid-ullahe evid-urrahman eyya men ted-u felehül esma-ul hüsna vela 

techer bisalatike vela tuhafit biha vebtegi beyne zalike sebila 

vekulilhamdülillahillezi lem yetthiz veleden velem yekün lehü şerikün 

filmülki velem yekün lehü veliyyün minezzulli vekebbirhü tekbira, 

 

Ve toplamda 21 bin defa efendimize salavatı şerife oku, müddet tamam 

olunca bu ismi şerife hizmet eden melekler zuhur eder, büyük kerametler 

ihsan olunur, sayılmayacak kadar büyük havvaslar zuhur eder. 

 

Diğer davet şekli: 14 gün boyunca halvette riyâzetli oruç tutup bu ismi 

şerifi her gece 5000 defa oku, sonra efendimize 2000 defa salavatı şerife 

oku, sonra bu ayeti kerimeyi 1000 defa oku '  ن الرحيمواحد ال اله اال هو الرحم   ve 
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ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa hüverrahmanurrahim, müddet tamam 

olunca maksad hâsıl olur. 

 

Diğer davet şekli: 14 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi şerifi 

5000 defa okuyup ardından efendimize 1001 defa salavatı şerife oku, 

ardından bu ayeti kerimeyi 777 defa oku ' 

 

هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وهلل جنود السماوات واألرض 

 وكان هللا عليما حكيما

 

 Hüvellezi enzelessekinete fi kulubil mü'miniyne liyezdadü imanen mea 

imanihim velillahi cunudüssemavati vel-ardi vekanellahü alimen hakima, 

Müddet tamam olunca maksad hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvâsı: 14 halvette riyâzetli oruç tutup her 

gün bu ismi şerifi 6666 defa oku, her gün 77 defa cin suresini oku, her gün 

1600 defa efendimize salavatı şerife oku, son gün cinnilerden bir cemaat 

sana musahhar olur, her türlü dünyalık ve âhiretlik işinde sana yardım 

ederler. 

 

 

Diğer davet şekli: 14 gün halvette riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi şerifi 

6000 defa oku, her gün mülk suresini 77 defa oku, 1001 defada salavatı 

şerife oku, maksad hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvâsı: 5 yıl boyunca haramlardan kaçarak 

mekruhlardan uzak durarak her gün sabah namazından sonra esma-i 

idrisiyyeyi 1 defa oku, geceleri ise sadece bu ismi şerifi 1972 defa okumaya 

devam et, 5 yıl boyunca böyle devam etsen hükmü Süleyman zuhur eder, 

yani vahşi bütün insanlar bütün hayvanlar vahşi hayvanlar cinler şeytanlar 

ifritler ve melekler bütün mahlûkat sana musahhar olur, hadsiz hesapsız 

mal ve mülke nail olursun, sayılmayacak kadar havvaslar zuhur eder, biz 

burada kısaca beyan ettik. 
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34.cü isim 

 

 يا مبدئ البرايا ومعيد ما بعد فنائها بقدرته
 

 تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيئ قدير

 

Ya mübdi-el beraya ve muide ma ba'de fenaiha bikudretihi 
 

Tebarekellezi biyedihil mülk vehüve ala külli şey-in kadir 

 

Havvâsı celili 

 

Toplam harfleri 35, burcu Cevza, yıldızı Utarit, tabiatı hava, günü çarşamba, 

buhuru sandal, adedi 1382 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 100 bin 371 dir. 

 

Bir kimse hasta olsa bu ismi şerifi kendisine 21 defa okumaya devam 

etseler çok geçmeden şifa bulurlar. 

 

Bu ismi şerifi bir yumurta üzerine yazıp sonra 20 defa okuyup bağlı olan 

bir kimseye yedirseler şifa bulur. 

 

Bu ismi şerifi 15 gün boyunca her gün 5000 defa okusalar hem maddi hem 

de manevi çok büyük mertebelere ulaşırlar. 

 

Bu ismi şerifin çilesi 7 gündür, her farz namaz ardından 6000 defa 

okunursa maksat hâsıl olur. 

 

Bir kimse herhangi bir işe başlamayı dilese ve o işin kendisi için hayırlı 

olmasını istese, işe başlamadan evvel bu ismi şerifi 41 defa okusa Allâhü 

teâla o işi kendisine hayırlı ve mübarek kılar, evlenecek olsa elbette hanımı 

hayırlı bir eş olur. 

 

Bir kimse çocuğunu okula verecek olsa veya bir hocaya teslim edip ilim 

öğretecek olsa bu ismi şerifi çocuğun başına 20 defa okuyup sonrada üflese 
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elbette ve elbette çocuğun zihni açık olup bütün derslerini başarı ile 

tamamlar ve işlerinde muvaffak olur. 

 

 

35.ci isim 

 

 يا جليل المتكبر على كل شيئ فالعدل امره والصدق وعده
 

االسماء الحسنىقل ادعوا هللا او ادعوا الرحمن اياما تدعوا فله   

 

Ya celilül mütekebbiru ala külli şey-in fel-adlü emruhu vessıdku 

va'dühü 
 

Kulid-ullahe evid-urrahman eyyamen ted-u felehül esmaül hüsna 

 

 

Havvâsı celili 

 

Toplam harfleri 33, burcu delv, yıldızı Zühal, günü cumartesi, tabiatı hava, 

buhuru lüban, adedi 1224 dür. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 120 bin 815 dir. 

 

Bu ismi şerifi okumaya devam edenlerin kadri yüce olur ve kimse o kişi ile 

bir muarazaya girişemez. 

 

Bir bu ismi şerifi 16 bin defa okusa bütün muradı hâsıl olur. 

 

Bir kimse 40 gün boyunca halvette riyazetle oruç tutup bu ismi şerifi her 

farz namazdan sonra 4777 defa okusa cesedi ruh olur, yani ruhu ile herşeye 

tasarruf eder, ruhunun özelliklerini kullanır, âlemi gaybtan çok sırları 

keşfeder. 

 

Bu ismi şerifi her gün 360 defa okuyanlar ne bir insan nede bir cin asla 

zarar veremezler. 
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Bu ismi şerifin büyük havvâsı: 120 gün Allâhü Teâlâ’nın rızası için 

riyâzetli oruç tut, amma bütün günahlardan ve kerahetlerden uzak dur, her 

gün bu ismi şerifi 9999 defa oku, son 40 gün halvet yerde oku, yani 

okuyacağın zaman kimsenin girmediği bir odaya girip orda oku, eğer 

şartlarına riayet edersen, yani her gün gusül edip haramlardan ve 

mekruhlardan kaçınıp bu ismi şerifi adedi kadar okursan son 40 güne kadar 

çok esrarlar zuhur eder, kalbin ve bedenin hatta bedenindeki bütün kılların 

ve gözeneklerin Cenabı rabbül âlemini nasıl zikir ettiğini duyarsın, kalp 

gözün açılır, ervahı kudsiden bir cemaat sana musahhar olup her türlü 

işinde sana muavenet ederler, son 40 günde tamam olunca nefesin kibriti 

ahmer olur bir eşyayı alıp nefes etsen filhal altın olur veya ne olması 

emretsen o olur, müddet tamam olunca bütün mahlûkat sana musahhar olur, 

bu ismi şerifin melekleri gelip seninle dost olurlar, dilersen büyük tayyi 

mekan edip bütün semaları ta arşı alaya kadar her yeri dolaşırsın, bastı 

zaman ve kabzı zaman havvâsına malik olursun, çok büyük kerametlere 

vasıl olursun, daha sayılmayacak kadar havvaslar zuhur eder, ben yazmakla 

bitiremem sen dinlemeye doyamazsın azizim, bu davete daveti sıddıki 

derler. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvâsı: yine 120 gün şartlarına riayet ederek 

bu ismi şerifi her gün 7777 defa okusan son 40 gün halvette okusan bütün 

mahlûkat musahhar olup emirlerine itaat eder, bütün şeytanlar cinler ifritler 

ervah ve periler sana muti olur, çok acayip havvaslar zuhur eder, zamanın 

sahibi olursun, büyük tayyi mekan havvâsına malik olursun, bir cinli kimse 

veya saralı kimseye nefes etsen hemen iyileşiverir, müddet tamam olunca 

her türlü kerametler sana bahşolunur, bu davete daveti celili derler. 

 

 

 

36.cı isim 

 

 يا محمود فال تبلغ االوهام كل كنه ثنائه ومجده
 

 وهللا خير حافظا وهو ارحم الراحمين

 

Ya mahmudu fela teblugul evhamü külli künhi senaihi vemecdihi 
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Vallahu hayrun hafizan vehüve erhamurrahimiyn 

 

 

Havvâsı celili 

 

Toplam harfleri 33, burcu delv, yıldızı Zühal, buhuru lüban, günü cumartesi, 

tabiatı hava, adedi 1244 dür. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 98 bin 399 dur. 

 

Bir kimse 40 gün halvete girip Hiçbir dünya kelamı konuşmadan ve hiç 

kimseye görünmeden bu ismi şerifi o halvet yerde her namaz ardından 

1041 defa okusa elbette ve elbette bütün mahlûkat kendisine itaat eder, 

evliyalık makamına yükselirler, doğuda ve batıda bütün dünyada şöhret 

sahibi bir kimse olur, öyle ki 41 gün sonra bir kimse ile konuşsa dili ile 

değil de kalbinden gelen nuru ilahi ile konuşur herkimle konuşsa konuştuğu 

nurlu sözlere âşık olur aklı gitmiş gibi muhabbet eder, 40 gün konuşmasına 

devam etse bütün insanlar ve hayvanlar o kişiyi dinlemek için o kişi ile 

sohbet etmek için bir araya gelirler. 

 

Bu ismi şerifi gündüz ve gece okumaya devam eden kişiye cümle mahlûkat 

muhabbet eder, bütün mahlûkattan istifade eder öyle ki bir bitkinin yanına 

varsa Hikmeti ilahi ile bitkiye lisan verilip hangi hastalıklara deva 

olduğunu söyler. 

 

Bunun bir halveti de şu şekil üzeredir, 3 gün oruç tutup her farz namaz 

ardından 3370 defa okunursa keşif hâsıl olup murada vasıl olurlar. 

 

Bir kimse insanlar arasında kötü bir kimse olarak anılsa, bu ismi şerifi 21 

gün boyunca her gün 1000 defa okumaya devam etseler elbette o kişinin 

vasfı artık iyiliklerle anılır. 

 

Bir kimse bir beldeye varsa amma oranın ehlini tanımasa, bu ismi şerifi 7 

gün boyunca her gece 1000 defa okusa elbette o belde sakinlerinin kalbine 

o kişinin muhabbeti verilir. 
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Bu ismi şerifin büyük havvâsı: 120 gün Allah rızası için riyâzetli oruç tutup 

her gün bu ismi şerifi 6000 defa oku, sonra efendimize 1001 defa salavatı 

Şerife’yi bu şekil üzere  اللهم صل على محمد النبي االمي وعلى اله وصحبه وسلم دائما ابدا

 Allahümme salli ala muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala  الى يوم القيامة

alihi vesahbihi vesellem dâimen ebeden ila yevmil kıyameti, oku, son 40 

gün halvete girip yine adedi kadar ismi şerifi ve salavatı şerifi okumaya 

devam et, müddet tamam olunca sayılmayacak kadar havvaslar zuhur eder, 

ez cümle büyük tayyi mekan ve çok büyük kerametlere malik olursun, 

nefesin kibriti ahmer olur, bütün cinler şeytanlar ve ifritler sana boyun eğer 

Süleyman peygamber gibi dilediğin işte kullanırsın, (azizim denilebilir ki 

Süleyman a.s bir peygamberdi, biz ise değiliz, cevaben hadisi şerifte varid 

oldu ki: benim ümmetimin evliyaları diğer ümmetlerin peygamberleri 

gibidir, yani bu yazdıklarımızdan asla şekk ve şüphe etmeyesin hepsi 

doğrudur, amma başarmak sana kalmıştır) bu davete daveti mahmudi derler. 

 

Bu ismi şerifin diğer büyük havvâsı: 14 gün halvette riyâzetli oruç tutup 

her gün gusül edip bu ismi şerifi her gün 6000 defa oku ve her gün 101 

defa cin suresini oku ve hergün efendimize 1001 defa salavatı şerife oku, 

ervahı kudsiden bir cemaat gelip sana muti olur, ister dünyalık ister 

âhiretlik her türlü işinde sana yardım ederler. 

 

Diğer davet şekli: 14 gün halvette yukarda zikredilen şartlara riayet ederek 

bu ismi şerifi her gün 7000 defa oku ve her gün 88 defa mülk suresini oku 

ve her gün 1000 defa efendimize salavatı şerife oku, müddet tamam olunca 

mülk suresinin hadimleri zuhur edip her türlü işinde sana muti olurlar 

yardım ederler, tayyi mekan ve ihfa havvâsına malik olursun, gaipten altın 

ve değerli taşlar getirirler. 

 

Diğer ervah daveti: 14 gün boyunca halvette yukarda zikrettiğimiz şartlara 

riayet ederek her gün bu ismi şerifi 7000 defa oku, yâsini şerifi dahi her 

gün 41 defa oku ve efendimize her gün 1000 defa salavatı şerife oku, 14 

gün tamam olunca mübarek yâsini şerifin ervahı kudsisi zuhur eder, büyük 

kerametlere vasıl olursun, tayyi mekan ve ihfa havvâsına malik olursun, 

gaipten altın ve değerli eşyalar getirirler, ister dünyalık ister âhiretlik her 

türlü işinde sana yardım ederler. 
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Diğer davet şekli: 14 gün halvette zikredilen şartlara riayet ederek bu ismi 

şerifi 7000 defa oku, bu ayeti kerimeyi 77 defa oku '  
 

إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار 

  يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له الخلق واألمر تبارك هللا رب العالمين

وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها وادعوه   حب المعتدينادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال ي

 خوفا وطمعا إن رحمة هللا قريب من المحسنين

 

Okunuşu: İnne rabbekümüllahüllezi halakassemavati vel-ardi  fi sitteti 

eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşilleylennehar yatlubuhu hasisen 

veşşemse vel-kamera vennucume musahharetün bi-emrihi ela lehül halku 

vel-emr tebarekellahü rabbül alemin ud-u rabbeküm tedarru-an vehufyeh 

innehü la yuhibbül mu'tediyn vela tüfsidü fil-ardi ba'de islahiha ved-uhu 

havfen ve tame-an inne rahmetallahi karibün minel muhsiniyn, hergün 

efendimize 1001 defada salavatı şerife oku, müddet tamam olunca maksat 

hasıl olur. 

 

Diğer davet şekli: yine 14 gün boyunca zikredilen şartlara riayet ederek her 

gün bu ismi şerifi 7000 defa oku, bu ayeti kerimeyi 2000 defa oku '  والهكم اله

و الرحمن الرحيمواحد ال اله اال ه   ve ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa 

hüverrahmanurrahim, hergün efendimize 2000 defa salavatı şerife oku, 

müddet tamam olunca maksad hâsıl olur. 

 

Diğer davet şekli: 14 gün boyunca yukarda zikredilen şartlara riayet ederek 

bu ismi şerifi 7000 defa oku, bu ayeti kerimeyi de her gün 2000 defa oku '  

 Allahü latifün bi-ibadihi yerzuku   هللا لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز

men yeşa-u vehüvel kaviyyül aziz, her gün efendimize 1000 defa salavatı 

şerife oku, müddet tamam olunca ervah zuhur eder, her türlü maddi ve 

manevi işlerinde sana yardım ederler. 

 

Diğer davet şekli: 14 gün halvette zikredilen şartlara riayet ederek bu ismi 

şerifi her gün 7000 defa oku, bu ayeti kerimeyi de 700 defa oku ' 

 

فإن تولوا   حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيملقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 

 فقل حسبي هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
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Lekad ca-eküm rasulün min enfüsiküm aziz aleyhima anittüm harisun 

aleyküm bilmü'minine raufurrahim fe-in tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe 

illa hü aleyhi tevekkeltü vehüve rabbül arşil azim, 

 

her gün efendimize de 1000 defa salavatı şerife oku, müddet tamam olunca 

maksad hasıl olur, bu ameldeki diğer havvas şudur ' sana kurşun tesir etmez, 

yani kılıç, kurşun, ok gibi savaş aletleri tesir etmez. 

 

Diğer davet şekli: 14 gün halvette zikredilen şartlara riayet ederek bu ismi 

şerifi her gün 7000 defa oku, her gün bu ayeti kerimeyi de 770 defa oku ' 

 

قل ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى وال تجهر بصالتك وال تخافت بها  

وقل الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي   وابتغ بين ذلك سبيال

  من الذل وكبره تكبيرا

 

 Kulid-ullahe evid-urrahman eyya men ted-u felehül esma-ul hüsna vela 

techer bisalatike vela tuhafit biha vebtegi beyne zalike sebila 

vekulilhamdülillahillezi lem yetthiz veleden velem yekün lehü şerikün 

filmülki velem yekün lehü veliyyün minezzulli vekebbirhü tekbira, hergün 

efendimize 1000 defada salavatı şerife oku, müddet tamam olunca maksat 

hâsıl olur. 

 

Diğer davet şekli: 14 gün boyunca halvette şartlarına riayet ederek bu ismi 

şerifi her gün 7000 defa oku, her gün bu ayeti kerimeyi de 222 defa oku ' 

 

 هو هللا الذي ال إله إال هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 

 هو هللا الذي ال إله إال هو الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان هللا

 عما يشركون

هو هللا الخالق البارئ المصور له األسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات واألرض وهو العزيز 

 الحكيم

 

Okunuşu: 

Huvallahullezi la ilahe illa hü alimulgaybi veşşehadeti 

huverrahmanurrahim Huvallahullezi la ilahe illa hü elmelikül 

kuddusüsselamül mü'minül müheyminül  azizül cebbarul mütekebbir 

sübhanallahi amma yüşrikün Hüvallahül halikul – bariül musavviru lehül  
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esma ulhüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel'ard Ve hüvel azizülhakim, 

her gün efendimize de 2000 defa salavatı şerife oku, çok büyük havvaslar 

zuhur eder, maksad hasıl olur. 

 

Diğer davet şekli: 14 gün halvette zikredilen şartlara riayet ederek bu ismi 

şerifi her gün 7000 defa oku, ayetül kürsiyi 333 defa oku, her gün 1000 

defa salavatı Şerife’yi bu şekil üzere oku ' نبي االمي وعلى اله اللهم صل على محمد ال

 Allahümme salli ala muhammedinin nebiyyil  وصحبه وسلم دائما ابدا الى يوم القيامة

ümmiyyi ve ala alihi vesahbihi vesellem daimen ebeden ila yevmil 

kıyameti, çok büyük havvaslar zuhur eder, maksad hâsıl olur. 

37.ci isim 

 

لعدل انت الذى مأل كل شيئ عدلهيا كريم العفو ذا ا  

 

 ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا

 

Ya kerimül afvi zel adlü entellezi mele-e külli şey-in adlühü 
 

Rabbena atina min ledünke rahmeten veheyyi'lena min emrina raşeda 

 

Havvâsı celili 

 

Toplam harfleri 36, burcu Sevr, yıldızı Zühre, tabiatı toprak, günü cuma, 

buhuru beyaz sandal, adedi 1336 dır. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 111 bin 426 dır. 

 

Bu ismi şerifi 5 gün boyunca halvet bir yerde her gün 3500 defa okusalar 

her akşamda gusül etseler, 5 gün sonra alemi gaybtan nur yüzlü bir zat 

zuhur edip her türlü hacetini reva eder, define yeri veya gömü yeri sorsalar 

cevap verir, bu nurani zat-a alemde olan şeylerden haber vermesini isteseler 

her şeyden de haber verir, amma tam tahâretli olmak ve yere abdestsiz 

basmamak lazımdır. 

 

Bu ismi şerifi çok okuyanların günahları denizin köpükleri kadarda olsa, 

Allâhü teâla o kuluna tevbe-i nasuh ile tövbe etmeyi nasip edip günahlarını 

bağışlar. 
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Bu ismi şerifi bol rızık için vird edinip her gün belirli bir miktar kadar 

okusalar elbette ve elbette rızkı bol olur. 

 

Bu ismi şerifi meyyitin kefenine yazıp gömseler, kabir azabı görmezler ve 

sorgu melekleri bu kişiye korkunç surette gelmezler. 

 

Bir kimse halvette 7 gün durup her gün riyâzetli oruç tutup bu ismi şerifi 

her farz namazdan sonra 5500 defa okusalar maddi ve manevi bütün 

maksatlarını elde ederler, dünya eline geçer, ehli keramet olurlar. 

 

Hapsedilen bir kimse bu ismi şerifi 3 gün boyunca her gün 1000 defa okusa 

elbette tez zamanda hapisten kurtulur. 

 

Bu ismi şerifi okumaya her gün devam edenler elbette çok güzel ve 

zahmetsiz bir hayat sürerler, bütün isteklerine kavuşurlar, vefat edince de 

kabirleri nur bahçesi gibi olur, cesedini toprak çürütmez, her türlü 

haşerelerden korunurlar, o kişinin kabrinden cennete giden 40 tane kapı 

açılır kıyamete kadar o kabirden cennetteki makamını seyreder. 

 

Eğer bu ismi şerifi 40 gün boyunca riyazetli oruç tutark 40 gün içinde 400 

bin defa okusalar eğer dünyalık eğer ahiretlik her ne muradı varsa hepsi 

hasıl olur, büyük kerametlere malik olurlar, hakk teâla sonsuz 

hazinelerinden öyle mal ve mülk ihsan eder ki malının ve mülkünün haddi 

hesabını kendisi dahi bilmez. 

 

Eğer bu ismi şerifi 12 gün boyunca halvette riyâzetli oruç tutarak her gün 

12 bin defa okusalar cümle mahlukat kendine itaat eder, hakk teâla yüzüne 

öyle bir nur verir ki kim görse hemen aşık olur, 12 gün sonra ervahı kudsi 

ve meleklerden bir bölük gelip dost olurlar alemi gaybtan her türlü yiyecek 

içecek ve değerli mücevheratlar getirirler, büyük kerametlere vasıl olurlar, 

büyük tayyi mekan ederler. Amma okuma işi bitince efendimize 1001 defa 

salavatı şerife getirmelidir. 

 

Eğer bu ismi şerifi 3 gün boyunca halvette riyâzetli oruç tutarak her gün 

gusül edip 3 gün içinde 40 bin defa okusalar ve her gün 333 defa sure-i 
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inşirah okusalar (elem neşrah leke sadrak) 3 gün sonra çok büyük inkişaf 

hasıl olur. 

 

Eğer bir kimse 105 gün boyunca riyâzetli oruç tutup gecede ve gündüzde 

bu ismi şerifi 3500 defa okusa 105 gün tamam olunca C.hakk kendisine 

alemi gaybtan bir nurani gönderip kendisini müjdeler, dini ve dünyevi 

bütün ilimleri talim eder, büyük tayyi mekan ederler, her türlü keramete 

vasıl olurlar. Bu davete daveti kerimi derler. 

 

 

 

38.ci isim 

 

 ياعظيم ذا الثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فال يذل عزه
 

لقيوم ال تأخذه سنة وال نومهللا ال اله اال هو الحي ا  

 

Ya azimü zessena-il fahiri vel izzi velmecdi vel kibriya-i fela 

yezille izzühü 
 

Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum la te'hüzühü sinetün vela nevm 

 

Havvâsı celili 

 

Burcu sünbüle, yıldızı Utarit, tabiatı toprak, günü çarşamba, buhuru sandal, 

adedi 533 dür. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 134 bin 934 dür. 

 

Bir kimsenin çok günahı olsa çok hatası olsa, bu ismi şerifi 16 gün boyunca 

her gün 1001 defa veya 4000 defa okusa, tevbe-i nasuh nasip olur, 

günahları mağfiret olunur. 

 

Bu ismi şerifi 12 defa okuyup kendine nefes etse şeytandan emin olur. 

 

Bu ismi şerifi çok okuyanlar her türlü dileklerine nail olurlar. 
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Bir kimse halvet bir yere girip orada 7 gün riyâzetli oruç tutup her farz 

namaz ardından bu ismi şerifi 3060 defa okusalar 7 gün sonra çok büyük 

ruhani inkişaf hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifi orucunu açarken 3 defa okuyup ondan sonra oruçlarını 

açsalar Allahü teala o kulun günahlarını mağfiret eder, oruçlarını mubarek 

kılar. 

 

Bu ismi şerifi bir kağıda 360 defa yazıp daima abdestli olarak taşıyan 

kişiler her türlü şerden korunurlar, insanlar katında sözü geçkin ve heybetli 

olurlar. 

 

Bu ismi şerifi bir tahtadan yapılmış levhaya yazıp bineğine taksalar her 

türlü kazadan emin olurlar. 

 

Eğer bu ismi şerifi 120 gün boyunca oruçlu olarak her gün 7000 bindefa 

okusalar (halvete girmeden) amma son 3 gün halvete girseler 120 gün 

tamam olunca cinlerin sultanları ve melekler ve ervah hazır olur, hertürlü 

işinde ister dünyalık ister ahiretlik sana muavenet ederler. 

 

Eğer halvette 7 gün boyunca riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi şerifi 7000 

defa okuyup ardından 2000 defa ihlası şerif okuyup ardından efendimize 

1000 defa salavatı şerif okusalar yine ervah cinlerin sultanları ve melekler 

zuhur ederler. 

 

Eğer bu ismi şerifi 40 gün boyunca halvette riyâzetli oruç tutup gecede ve 

gündüzde 4000 defa okusalar alemi büyük kerametlere vasıl olurlar. 

 

Eğer 120 gün boyunca halvette riyâzetli oruç tutup bu ismi şerifi gecede ve 

gündüzde 4000 defa okusalar eğer okumaya kamerin eşref saatinde 

başlasalar veya güneşin veya hangi gezegenin eşref saatinde başlarlarsa 120 

gün tamam olunca o gezenin ervahı kendisine dost olur. Bu daveti daveti 

azim ve daveti kahiri derler ki çok büyük bir ameldir, bunu yapan kişi 

bütün mahlukatı kahreder, bu sebepten daveti kahiri derler. 
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39.cu isim 

 

 يا قريب المجيب المدانى دون كل شيئ قربه
 

 نصر من هللا وفتح قريب وبشر المؤمنين

 

Ya karibül mücibül müdani düne külle şey-in kurbehü 
 

Nasrun minallahi vefethun karib vebeşşiril mü'miniyn 

 

 

Havvâsı celili 

 

Toplam harfleri 24, burcu Sevr, yıldızı Zühre, tabiatı toprak, günü cuma, 

buhuru beyaz sandal, adedi 1186 dır. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 91 bin 262 dir. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi her gün 5000 defa okumaya devam etse çok büyük 

sırrı ilahi tecelli eder. 

 

Düşmanın helak olması için 7 gün boyunca halvet bir yerde bu ismi şerifi 

her gün 1000 defa okusalar düşman helak olur. 

 

 

 

40.cı isim 

 

 يا عجيب الصنايع فال تنطق االلسن بكل االئه وثنائه
 

 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون

 

Ya acibüssana-yi-i fela tentikul elsünü bikülli a-la-ihi vesena-ihi 
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İnnema emruhu iza erade şey-en en yekule lehü kün feyekün 

 

Havvâsı celili 

 

Burcu seretan, yıldızı kamer, tabiatı su, günü pazartesi, buhuru kafur, adedi 

167 dir. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 100 bin 432 dir. 

 

Bu ismi şerifin havvâsı bol için, mal ve mülk sahibi olmak için, insanlar 

arasında sözü geçer olmak için, korunmak için, izzet ve ikram sahibi olmak 

için, bu nimetlere kavuşmak için 7000 defa okunur. 

 

İnsanların senin hakkında kötü konuşmalarını önlemek için, dillerini 

bağlamak 99 defa okunur. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 47 bin defa okusa filhal acaibat zuhur eder. 

 

Bir kimse âlemi gaybı görmeyi murat etse bu ismi şerifi 41 gün boyunca 

her farz namazın ardından 100 defa okusalar muradı hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifi her gün okumaya devam edenlerin kalbine hikmeti ilahi 

verilir, hayır kapıları açılıp şer kapıları kapanır, bütün işlerinde kolaylık 

hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifin halveti 7 gündür, her namaz ardından 4000 defa okunursa 

masad hâsıl olur. 

 

Bu ismi şerifi 40 gün halvette riyâzetli oruç tutarak her gün 10 bin defa 

okusalar 41 gün sonra bu ismi şerifin ruhanileri zuhur ederler, okuyan kişi 

ehli keramet olur, elinden çok büyük kerametler zuhur eder. 

 

Eğer bir kimse 99 gün boyunca riyâzetli oruç tutup gündüzleri 10 bin defa 

geceleri ise 5000 defa bu ismi şerifi okusa 99 gün sonra büyük kerametlere 

vasıl olur, ezcümle nefesi kibriti ahmer olur, büyük tayyi mekan eder, alemi 

ulvide ve alemi süflideki büyün mahlukat kendine itaat eder, bir bölük 
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ervahı kudsi gelip gizli ilimleri kendine talim eder, bu davete daveti karibi 

derler. 

 

Eğer bu ismi şerifi tasavvuf yolunda ilerlemiş ve batınını tasfiye etmiş olan 

bir kimse bir eşyaya okuyup emir verse dese ki ‘falanca yere git ‘ dese 

filhal eşya yürüyüp gider. 

 

Eğer bu ismi şerifi 120 gün boyunca halvette riyâzetli oruç tutup gecede ve 

gündüzde 7777 defa okusalar sayılmayacak kadar büyük kerametlere malik 

olurlar, bu büyük kerametlerin en başında bastı zaman kabzı zaman ve 

büyük tayyi mekan havaslarıdır. Bu davete daveti sena-i ve daveti acibi 

derler. 

 

 

 

41.ci isim 

 

يا غياثى عند كل كرب ومجيبى عند كل دعوة ومعاذى عند كل شدة ورجائى 

 حين تنقطع حيلتى

 

Ya gıyasi inde külli kürbetin vemücibi inde külli davetin vemuazi 

inde külli şiddetin vereca-i hiyne tenkatiu hıyleti 
 

 

 

Havvâsı celili 

 

Burcu Sevr, yıldızı Zühre, tabiatı toprak, günü cuma, buhuru beyaz sandal 

dır. 

Bu ismi şerifin meleğini inzal için olan adet 110 bin 134 dür. 

 

Bir kimse bu ismi şerifi 99 defa okuyup Hakk Teâlâ’dan hacetini dilese 

elbette duası makbul olur. 
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Bu ismi şerifi her gün 40 defa okumaya devam etseler elbette peygamber 

efendimizi rüyasında görürler. 

 

Bu ismi şerifi çok okuyanların bütün duaları C.hakk katında makbul olur. 

 

Bu ismi şerifi her gün 1099 defa okusalar elbette çok büyük hayırlara vasıl 

olurlar. 

 

Bu ismi şerifi 4 gün boyunca her farz namazdan sonra 205 defa okuyup, 4 

gün sonra halvete girip riyâzetli oruç tutarak 40 gün boyunca o halvet yerde 

bu ismi şerifi her farz namazdan sonra 3099 defa okusalar 40 gün sonra 

dünya eline geçer, ehli keramet olurlar. 

 

Eğer bir kimse bu ismi şerifi 1 yıl boyunca oruç tutarak geceleri 5000 defa 

gündüzleri de 10 bin defa okusa çok büyük kerametlere vasıl olur, alemi 

ulvi ve alemi süflide her ne ki varsa şu yaşadığı cihanda her ne ki varsa 

kendisine muti olur, zamanın kutbul aktabı ile dost olur, sayılmayacak 

kadar büyük kerametlere malik olur. Bu davete daveti gıyasi derler, 

davetlerin en büyüğü budur.   

 

Azizim bu kitaba her ne ki yazdıysam cümlesi doğrudur sahihdir, sırların 

anahtarlarını sana verdim, büyük davetleri ve büyük havvasları sana ifşa 

ettim, anahtar sende hazine önünde hazineyi açmak ise sana kaldı, yiğit bin 

yaşar fırsat bir düşer, gafil olma, bu hazineye sarıl ve sahip çık.  

 

Bu esma-i idrisiyyenin hepsinin birden müselles ve murabba vefki 

bunlardır, bunları dahi pazar günü güneş doğarken bir kağıda misk zağferan 

ve gül suyu ile yazıp sonra daima abdestli olarak yanında taşımak çok 

tesirli ve çok fâidelidir, yazdıktan sonra dahi 41 defa esma-i idrisiyyeyi 

okuyup sonra taşımak daha tesirlidir. Vefkler bunlardır 
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Bir kimse 3 gün riyâzetli oruç tutarak bu ismi şeriflerin hepsini birden 

sabah öğlen ve akşam ve geceleyin 40 defa ve her farz namazdan sonra 

dahi 40 defa okusa elbette ve elbette 3 sonra bu isimlerin bütün ruhanileri 

hazır olup emre itaat ederler, her türlü keramete sahip olurlar. 

 

Bu esma-i idrisiyyenin ilk 5 ismini okuyup sonra havada uçan bir kuşa ''  يا

 ya eyyühettayr inzil bihakki hazihil esma-i '' ايها الطير انزل بحق هذه االسماء عليك

aleyke '' desen o havada uçan hayvan yere iner. 

 

Bu esma-i idrisiyyedeki 11.ci 15.ci ve 30.cu isimleri bir kağıda yazıp o 

kağıdı yakıp külünü sürme gibi göze çekseler ervahı görürler. Allâhü âlem. 
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Bu isimlerin hepsini birden davet için: bir halvet yere veya bir bahçeye 

veya bir sahraya veya bir dağa veya bir kimsenin girip çıkmadığı 

kimseninde seni görmeyeceği bir eve girip gece yarısında okunur, izin 

lazım değildir. 

 

Düşmanları kahır için 2 defa, mühim hacetler için 3 defa, hâkime mukabele 

için 4 defa, cinli kişinin halası için 6 defa, gaip olan kişinin geri gelmesi 

için 7 defa, yol kesicilerden ve hırsızlardan emin olmak için 8 defa, karı 

koca arasının düzelmesi için 9 defa okunur. 

 

Bu isimlerle tasarrufta bulunmak için her gün sabah namazından sonra 12 

defa, İkindi namazından sonra 5 defa okunur veya 41 gün boyunca her 

sabah namazından sonra ve yatsı namazından sonra 41 defa okunmaya 

devam edilir. 

 

Her gün 5 vakit namazın ardından bu isimleri 1000 defa okusalar o kişi 

rabbani tecellilere mazhar olur. 

 

50 gün içerisinde her gün 10 bin defa okusalar alemi suğra ve alemi kübra 

daki bütün mahlukat kendisine itaat eder, musahhar olur, çok büyük 

kerametler zuhur eder. 

 

 

Esma-i idrisiyenin sonunda okunacak dua budur ' 

 

وعلى آل  اللهم إني أسألك بحق هذه األسماء الشريفة وشرفها وكرامتها أن تصلي على سيدنا محمد 

سيدنا محمد أسألك إيمانا و أمانا من عقوبات الدنيا واآلخرة و أن تحبس عني أبصار الظلمة 

المريدين بي السؤء و أن تصرف قلوبهم عن شر ما يضمرونه إلى خير ما ال يملكه غيرك اللهم هذا 

 العلي العظيم الدعاء مني ومنك اإلجابة وهذا الجهد مني وعليك التكالن وال حول وال قوة إال باهلل

 وصلى هللا على خير خلقه سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 

اللهم يا مفتح األبواب ويا مسبب االسباب ويا مقلب القلوب واألبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث 

وضت أمري إليك المستغيثين ويا مخرج المحزونين أغثني  توكلت عليك يا رب قضيت فرضيت ف
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يا رزاق يا فتاح يا باسط وصلى هللا على خير خلقه سيدنا محمد و آله وصحبه أجمعين والحمد هلل 

 رب العالمين الى ابد االبد

 

Okunuşu: 

 Allahümme inni es-elüke bihakki hazihil esma-iş şerifeti veşerefiha 

vekeramatiha entusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina 

muhammedin es-elüke imanen ve emanen min ukubatiddünya vel-ahireti 

ve entahbise anni ebsarazzulmetil müridiyne bissü-e ve entasrife 

kulubehüm an şerri ma yazmerunehü ila hayri ma la yemlikühü gayruke 

allahümme hazeddua-i minni veminkel icabeti vehazel cehdi minni ve 

aleyke tekillan vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 

 

Allahümme ya müfettihal ebvab veya müsebbibel esbab veya mukallibel 

kulubu vel-ebsar veya delilül mütehayyirin veya gıyasel müstegisin veya 

mahrecel mahzuniyn egisni tevekkeltü aleyke ya rabbi kazaytü ferazaytü 

fevezattü emri ileyke ya razzak ya fettah ya basıt vesallallahu ala hayri 

halkihi seyyidina muhammedin ve alihi vesahbihi ecmain velhamdülillahi 

rabbil alemin 

 

 

 

Ta evvelinden buraya kadar yazdığımız esma-i idrisiyyenin havvaslarının 

hepsi haktır doğrudur asla şekk ve şüphe yoktur, sana burda bir sır daha 

vereyim ki her zaman bununla amel et, imdi bir ismi şerifi veya bir sure-i 

celili veya bir kaside-i şerif ile herhangi bir havvas yapacak olursan 

meydana gelecek havvasın çok büyük havvaslar olmasını arzu edersen, 

yani daha çok tesir ve daha çok büyük havvaslar husule gelmesini murad 

edersen sana tavsiyem ismi şerifin veya sure-i şerifin veya kaside-i şerifin 

vefkini çizip o vefkide yanında taşıyarak o ameli yapmandır. Eğer böyle 

yaparsan başarı daha kuvvetli olur hem de daha çok azim havvaslar husule 

gelir.  
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Esma-i idrisiyye şerhi burda bitti. 

 

  

 

 

Daveti perizat 

 

Halvet bir yere girip 2 gün riyâzetli oruç tutup her namaz ardından bu 

isimleri 1000 defa oku amma her 100 de 1 defa tevkili oku, isimleri 

okumaya başlamadan evvel de 1 defa tevkili oku, 2 günün sonunda bir 

hizmetçi suretinde bir peri kızı zuhur eder, ne talep edersen hemen yerine 

getirir, amma amele başlamadan bir büyükçe beyaz mendil üzerine daire 

şeklinde ayetel kürsiyi yazıp namaz ve okuma işlerini hep bu daire içinde 

yapacaksın. Buhurlar: lübanı zeker kizbere 

 

İsimler : يا ارديوش  يا مهراش  يا تلطيش 

 

Okunuşu: ya erdeyuşin, ya mehraşin, ya teltıyşin. 

 

Tevkil :  السماء بحضور الجارية زعفران لقضاء حاجتى وهي كزا وكزاتوكلوا يا خدام هذه ا  

 

okunuşu: Tevekkelu  ya huddame hazihil esma-i bihuzuril cariyeti zağferan 

likaza-i haceti vehiye keza vekeza 

 

 

 

Bağlama 

 

Eğer bir kimseyi bağlamak istersen cumartesi günü güneş doğarken sol 

eline bu isimleri yazıp sonra matluba dokun fil hal matlup bağlanır.  Başka 

bir kadınla zina edemez. Yazılacak budur 

 

 كوكع   كوكع   كوكع   ياكوكع   ياكوكع   توكل بعقد ذكر  كزا من فرج كزا  الواحا العجل  الساعة
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Peri daveti 

 

Çarşamba gecesi yatsı namazından sonra halvet bir yere girip o yerde şu 

hatemi sağ avucuna yazıp sonra 40 defa azimeti oku, okuma anında lübanı 

zeker, kına ve kizbere buhur et, 40 defa tamam olunca hemen karşına bir 

peri kızı zuhur eder, ismi kuhle binti burkandır, hacetini sorar sen dahi 

dileğini söylersin, ne dilersen hemen yerine getirir. 

 

Hatem budur 

 

 

  

 كموش كموش

 اش اش

 شین شین

 

 

 

Azimet budur 

 

بمهركل مهير اقبل كميلع باروش فلك الحكم على كل شيئ تموش تنقاد لعظمتك ذليلين يا كحله بنت 

الواحا  الواحا العجل برقان  نموش مارش رودراش كوشا شمخطيل تحضرى فى الوقت والساعة 

 العجل الساعة الساعة

 

Okunuşu 

 

bimührikelin mehirin akbil kemile-in baruşin felekel hükmü ala külli şey-in 

temuşin tenkadin li azametike zelileyni ya kuhle binti burkan nemuşin 

marişin ruderaşin kuşen şemhatilin tahduri fil vakti vessa-ati el vahan el 

vahan el acel el acel essa-at essa-ate 
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Peri daveti 

 

Bu tılsımı yeni doğmuş bir yumurtaya veya beyaz keten bir kumaşa yazıp 

hemen şu isimleri 260 defa oku, karşına bir peri kızı hazır olur, amma boyu 

biraz kısadır lakin çok güzeldir. her ne dilersen yerine getirir. 

 

İsimler budur 

 

صهه صهه  كريوش كريوش بسرنموه بسرنموه قيوم قيوم الواحا الواحا العجل العجل الساعة 

 الساعة بالحضور بحق هذه االسماء

 

Okunuşu 

sahehin sahehin keryuşin keryuşin besrenemuhin besrenemuhin kayyumun 

kayyumun elvahan elvahan el acel el acel essa-ate essa-ate bilhuzuri 

bihakki hazihil esma-i 

 

 

 

Tılsım budur 
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İhfa için 

 

Eğer insanların gözüne görünmemek istersen, bir arabi ayın ilk gününden 

başlayıp 17 gün boyunca riyâzetli oruç tut, son gün nişadır ile tabaklanmış 

bir geyik derisi alıp bu tılsımı o deriye yazıp takke gibi başına koy, Allâhü 

Teâlâ’nın izni ile kimse seni görmez. 

 

Tılsım budur 
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Hadimi rüyada görmek 

 

Eğer rüyada hadimi görüp dilediğini sormak istersen mesela define yeri 

veya gaip olan şeyleri veya hırsızı veya bunlara benzer her türlü şeyden 

haber almak istersen, pazar günü başlayarak riyazetle 3 gün oruç tut, her 

farz namazın ardından bu isimleri 1000 defa oku, yatsı namazından sonra 

herkes uyuduktan sonra dahi 2 rekât namaz kıl, evvel rekâtta Fatiha’dan 

sonra sure-i kadr, ikinci rekâtta yine Fatiha’dan sonra sure-i kadr-i oku, 

sonra bu isimleri 1000 defa daha oku, 4.cün gece rüyanda hadim gelir, 

dilediğini sor her şeye cevap verir, bu amel sahihtir mücerreptir. 

 

İsimler budur 

 

للطيف الخبير يا هللا يا هللا يا هللابصهصهوب  صهصهوب وهو ا  

 

Okunuşu 

 

bisahsahubin sahsahubin vehüvellatifül habir  ya allahu ya allahu ya allah 

 

Okuma anında cavi buhur edilir. 



 

 

477 

 

 

 

Hadimi rüyada görmek 

 

Cuma gecesi herkes yattıktan sonra yatsı namazını kılıp yeni bir abdest alıp 

sonra 2 rekât namaz kıl, evvel rekâtta Fatiha’dan sonra veşşemsi veduhaha, 

ikinci rekâtta Fatiha’dan sonra velleyli iza yağşa, oku. Selam verdikten 

sonra 51 defa veşşemsi ve duhaha, 10 defa velleyli iza yağşa, 51 defada şu 

isimleri oku, sonra tekrar 10 defa veşşemsi veduhaha, 10 defa velleyli iza 

yağşa oku, sonra hatemi şerifi bir kâğıda çizip yastığının sağ tarafına koyup 

uyu, rüyada hadim gelir, ne sorarsan her türlü şeyden haber verir. 

 

İsimler budur: 

 

El hakim, el habir, el hadi, allamul guyub. 

 

Hatem budur: 
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Hadimi rüyada görmek 

 

Yatsı namazından sonra yeni bir abdest alıp 2 rekâtta bir selam ile 6 rekat 

namaz kıl, her selam verdik te bu ismi 200 defa oku, 6 rekat namaz bitince 

ismi şerifi 1200 defa okumuş olursun, sonra ismi şerifi sağ eline 7 defa 

yazıp her defasında '' tevekkel ya hüddame hazihil ismişşerif ve erani fi 

menami keza vekeza. Diyip uyu elbette rüyanda bir hadim zuhur eder, her 

türlü soruya cevap verir. İsim budur '' berheyula '' 

 

 

 

Kadını konuşturmak 

 

Bu tılsımı sağ avucuna yazıp sonra uyuyan kadının göğsüne koysalar kadın 

o gün ne yaptı ise haber verir. Eğer konuşmazsa hafifçe ne yaptığı sorulur 

 

Tılsım budur  (tılsımdaki harfler: ayn mim, mim sin, sin mim, belki 

resimden anlaşılmayabilir diye yazdım) 

 

 

 

 

 

 

Hadimi rüyada görmek 

 

Her gün yatsı namazından sonra yeni bir abdest alıp 2 rekât namaz kıl, 

sonra 1000 defa bu ismi şerifi oku, sonra bir beyaz kağıda 7 defa bu ismi 

şerifi yazıp yastığının altına koy, Birkaç gün sonra hadim rüyanda gelip 

dileğini sorar, sende ne türlü soru sorsan hepsine cevap verir. 

 

1000 defa okunacak isim budur :  يشمغلوب  يا هللا   
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Okunuşu: yeşemgalubi ya allah 

 

7 defa yazılacak isim : يشمغلوب يا هللا 

 

 

 

 

Hadimi rüyada görmek 

 

Bu hatemi sağ avucuna yazıp orta yerine de rüyada ne görmek istiyorsan 

onu yaz, sonra 70 defa azimeti okuyup sağ tarafına yatıp uyu, rüyada hadim 

gelir ve hacetin ne ise onu gösterir. 

 

Azimet budur:    لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين

 رؤف رحيم

 

Okunuşu:   lekad ca-eküm rasulün min enfüsiküm aziz aleyhima anittüm 

harisun aleyküm bil mü'minine raufurrahim 

Hatem budur 

 

 

 

 

 

 

Gaibten Altın getirmek 

 

Bu hatemi cuma gecesi insanlar uyuduktan sonra bir pare kağıda misk 

zağferan ve gül suyu ile yazıp sonra 1000 defa '' ya vedüd '' oku, okuma 

anında güzel kokulu buhur yak, vefki alıp yastığının altına koy, 10 gün 
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boyunca böyle devam et, bu müddet zarfında riyâzetli oruç tut, 10 gün 

boyunca asla yastığının altına bakma, (hatem de orda kalacak) sırrını 

kimseye açıklama, her gün gusül edilir, ameli yaptığın mekan dahi temiz 

olmalıdır. 10 gün sonra yastığının altına her gün 1 altın gelir. 10 gün sonra 

oruca gerek kalmaz, amma her gece 1000 defa ismi şerifi okumaya devam 

edilir. 

 

Hâtemi şerif budur 

 

 
 

 

Yukardaki vefk iyi okunmayabilir diyerek aynısını aşağıya kendimde 

çizdim 

 

 

 

 

 

 

Parada bereket olması için 

 

3 gün riyazetle oruç tut, her gece insanlar uyuduktan sonra 300 defa '' 

veşşemsi ve duhaha '' suresini oku. 3. gece okuma işi bitince bir altın para 

alıp bir tarafına   سبلوت    diğer tarafına   عبدوت   yaz. Sonra bunu sağ 

eline alıp elini de önüne koyup elini kapatıp 21 defa yine '' veşşemsi ve 
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duhaha '' suresini okuyup diğer altın paraların yanına koyup daima üzerinde 

taşı, okuma anında güzel kokulu buhur yak. Allâhü Teâlâ’nın izni ile her 

taraftan para gelir.   

 

 

 

Celbi rızık 

 

Cuma gecesi insanlar uyuduktan sonra bu Hâtemi şerifi bir beyaz kağıda 

zağferan ve gül suyu ile yazıp yanında taşı. Yazarken güzel kokulu buhur 

yak. Allâhü Teâlâ’nın izni ile her taraftan rızıkları celbeder. Hâtem budur 

 

 
 

 

Yukardaki vefk iyi okunmayabilir diyerek aynısını kendim aşağıyada 

çizdim 
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Define tespit etmek 

 

Bu Hâtemi bir kırmızı kağıda yazıp sonra 10 rekat namaz kıl, her rekâtta 

Fatiha’dan sonra sure-i tegabun, sure-i mülk, sure-i cin, sure-i kadr, sure-i 

ihlas ve muavvezeteyn surelerini oku. 2 rekâtta bir selam verip peygamber 

efendimize 6000 defa salavatı şerif oku. Namaz bitince kağıdı sağ eline alıp 

devamlı sure-i tegabun-u oku, taki kağıt havalanıp definenin üzerinde 

duruncaya kadar. Bu amel cuma günü yapılır, amma şartı hava rüzgarlı ve 

bulutlu olamamalıdır. Bu amele başlangıcından itibaren ta sonuna kadar 

durmadan cavi ve kizbere buhuru yakılacaktır.  Hâtem budur 
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Hatemin kenarında yazan isimleri: sıra ile en üst sağdan sola doğru 

زكي زكي فرد فرد  جبار  شكور ثابت ظهير خبير  

Yine  Sağ en üstten alt tarafa doğru 

    فرد فرد جبار شكور ثابت ظهير خبير زكي زكي

Sol taraf en üstten alta doğru 

 زكي زكي فرد جبار شكور ثابت ظهير خبير خبير

En sağ alttan sola doğru olan isimler 

 زكي زكي فرد جبار شكور ثابت ظهير خبير خبير

 

 

 

 

Define tespit etmek 

 

Bu Hâtemi kırmızı bir kağıda yazıp kağıdı sağ eline al, 75 defa saffat 

suresini '' sagıb '' kelimesine kadar oku, her 5 defa okudukça 1 defada bu 

tevkili oku, okuma işi bitince kağıt havalanıp gidip definenin üzerinde 

durur.  Tevkil budur 

 

كلوا  يا خدام هذه السورة الشريفة برفع الورقة الى الموضع الدفينة الصحيحة من الذهب او تو

 الفضة او جوهر ال على غيره لك بارك هللا فيك و عليك

 

Okunuşu 
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Tevekkelu ya huddame hazihissuretişşerifeti biref-il varakati ilel mevzi-id 

definetissahihati minezzehebi evil fiddati ev cevherin la ala gayruhu leke 

barekallahu fiyke ve aleyke 

 

Hâtem budur 

 

 

 

 

 

Yukardaki vefk iyi okunamayabilir diyerek aynısını aşağıya kendim çizdim 
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Definedeki manileri yok etmek 

 

5 adet kağıda bu Hâtemi yazıp birini üzerine al diğer 4 ünüde define olan 

yerin 4 kenarına koy, definedeki tılsımlar batıl olur. Hatemleri cavi ve 

kizbere ile buhurla. Hâtem budur 
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Yukardaki vefk iyi görünmeyebilir diyerek aynısını aşağıya kendim çizdim 
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Define tespit etmek 

 

Bu Hâtemi sabi bir erkek veya kız çocuğunun avucuna yazıp avucunu cavi 

ve kizbere ile buhurla, sonra adet gözetmeksizin veşşemsi ve duhaha 

suresini oku, çocuk baygın gibi olup gidip define olan yere durur, hemen 

çocuğun avucuna yazdığın Hâtemi yıkayıp yüzünü de yıkayıp silersin, 

sonra defineyi çıkarırsın.  Hâtem budur 

 

 

 

 

 

Yusuf a.s gibi güzel olmak 

 

Bu hatemi şerifi pazar günü güneş doğarken bir altın levhaya yazılıp taşınır, 

eğer yeni doğan bebeklere taksalar suretleri çok güzel olur, eğer altın levha 

bulunmazsa bir beyaz kağıda yazılıp taşınır. Hatem budur 
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Yukardaki vefk iyi görünmeyebilir diyerek aynısını aşağıya kendim yazdım 
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Hırsızı yakmak 

 

Bu Hâtemi bir beze çizip yere koy, sonra bir aletle bir kor ateş parçası alıp 

bezin üzerinde tut, amma beze değdirme, sonra yâsin suresini (mükramin) e 

kadar oku, hemen hırsızın elbisesi yanmaya başlar.  Tılsım budur 
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Cinli kimse için 

 

Bu Hâtemi bir beyaz kağıda yazıp cinli kimsenin boynuna assalar şifa bulur. 

Hâtem budur 

 

 

 

 

Cinli kimse için 

 

Bir kimsenin içine cin girse veya bir kimseye cin musallat olsa, bu vefki bir 

fincana yazıp hasta olan kişi daima o fincandan su içsin, yani ne zaman su 

içecek olsa fincana bu vefki yazıp içine su doldurup yazıyı su ile bozup 

hastaya içir, sonra aynı vefki bir tavuk yumurtasına veya 3 yumurtaya veya 

5 veya 7 veya 9 veya 11 tavuk yumurtasına yazıp hastaya yedir, (tabi 

hepsini bir anda yediremezsin bunun, ilk gün 1 tane yedir, 2.cün 3 

yumurtayı, 4. gün 5 yumurtayı yedir, bu şekil üzere devam et) elbette 11 

yumurtayı yiyince veya daha erkenden Hastanın karnı ağrır ve cin çıkıp 

gider. Vefk budur 
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Gam ve kederden kurtulmak 

 

Gam keder ve sıkıntılardan huzursuzluktan stresten kurtulmak için bunları 

yazıp boynunda taşı. 

 

اال انت سبحانك انى كنت  وذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر فنادى فى الظلمات ان ال اله

 من الظالمين فنجيناه واهله من الغم وكذالك ننجى المؤمنين

 

 

 

 

Cinli kimse için 

 

Bunları bir beyaz kağıda zağferan ve gül suyu ile pazartesi günü veya 

perşembe günü güneş doğarken yazıp hastanın boynuna assalar hastaya 

cinler yaklaşamazlar. Amma yazan kişi dahi taharet üzere olmalıdır. 

Mücerreptir. Yazılacak budur 
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Dil ağrısı için 

 

Bir kimsenin dili ağrısa bunu bir beze zağferan ve gül suyu ile yazıp ağzına 

alıp yazıyı ağzında somurarak bozsalar ağrı diner. Budur 

 

 

 

 

 

Cinli kimse için 

 

Bir kişinin içine cin girse, bunu bir fincana zağferan ve gül suyu il yazıp 

sonra su ile yazıyı bozup hastaya içirseler şifa bulur. 70 defa yazılacak 

budur. 

 

 يا حى يا قيوم  يا ذالجالل واالكرام  وال حول وال قوة اال باهلل العلى العظيم
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Cinli kimse için 

 

Bir kimseye cin musallat olsa, perşembe günü veya pazartesi günü beyaz 

kağıda zağferan ve gül suyu ile ' Fatiha-i şerif, ihlası şerif, muavvezeteyn, 

ayetel kürsi, haşr suresinin son iki ayeti kerimeleri ( hüvallahüllezi ) 

amenerrasulü (bakara suresinin son 2 ayeti kerimeleri) ve alttaki vefki 

yazıp hastanın boynuna assalar şifa bulur.  Vefk budur 

 

 

 

 

 

 

Bir kimseyi bir yerden defetmek 

 

Eğer bir kimseyi bir beldeden veya bir evden defetmek istersen, bu ayeti 

kerimeleri bir tuğla veya bir kiremit parçasına yazıp matlubun evine bırak o 

mekan dan defolup gider bir daha da dönmez. Yazılacaklar budur. 

 

وكان هللا عليما حكيما ومن يكفر بااليمان فقد حبط عمله وهو فى االخرة من الخاسرين  وجعلنا من 

لكنا قبلهم من القرون انهم بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم ال يبصرون  اولم يروكم اه

اليهم ال يرجعون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقو الصراط فانى يبصرون اللهم انى اسئلك 

 بحق اية القران العظيم ان تخرج  فالن ابن فالنة  فى هذا البلد او البيت
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Cinli kimse için 

 

Perşembe günü pazartesi günü güneş doğduktan hemen sonra bunu 

zağferan ile bir cam tabağa yazıp hastaya 3 gün boyunca içirseler hastaya 

arız olan cin yanar. Budur 

 

 
 

 

 

Hastaya arız olan cinni bağlama 

 

Bir kimseye bir cinni arız olsa, hastanın elinin parmaklarına bunları yazıp 

azimeti oku, hastada elindeki yazılı olan vefke baksın,  cinni hastaya 

görünür, cin görününce hastaya deki '' cine sor bakalım adı nedir '' cinin 

ismini öğren, sonra neden hastaya musallat olduğunu sor, sonra çaresinin 

ne olduğunu sor, eğer cin konuşmazsa o zaman yâsini şerifi veya azimeti 

kaldığın yerden tekrar okumaya başla, mutlaka cin ne sorarsan cevap verir. 

 

Hastanın sağ eline yazılacak budur. 

(belki resimdeki çizim anlaşılmaz diye buraya tekrar hastanın eline 

çizilecek vefki yazıyorum) vefk budur 
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Okunacak azimet budur 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم اجب يا خدام هذا اليوم ويا خدام هذه الوفق الشريف بحق هذه االسماء 

الشريفة ان تحضروا وتبينوا الى ما فى هذا المريض فالن بن فالنة  وكيف امراضه وما هى 

 واكشفوا الى ما سئلتكم عنه واظهروا برهان االجابة بحق يس  والقران الحكيم
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Okunuşu 

 

Bismillahirrahmanirrahim ecib ya huddame hazel yevmi veya huddame 

hazihil vefkişşerif bihakki hazihil esma-iş şerifeti en tahduru vetübeyyinu 

ileyye ma fi hazel merid fülan bin fülane vekeyfe emraduhu vema hiye 

vekşifu ileyye ma se-eltüküm anhü vezheru bürhanel icabeti bihakki yasin 

vel kur-anil hakim.... sure-i şerifi Sonuna kadar oku, eğer okurken daha 

bitmeden hasta cini görürse hemen soruları sormaya başlarsın, cevap 

vermezse okumaya devam edersin. 

 

 

Hasta arız olan cini öldürmek 

 

Bunları perşembe günü veya pazartesi günü bir beyaz kağıda zağferan ve 

gül suyu ile yakıp hastanın boynuna assalar hastaya arız olan cin veya 

şeytan ölür. Yazılacak budur 

 

بالف الف ال حول وال قوة اال باهلل العلى العظيم وبالف الف يس والقران الحكيم وبالف الف هللا ال 

حى القيوم وبالف الف القارعة مالقارعة وبالف الف والطور وكتاب مسطور وبالف اله اال هو ال

 الف كهيعص وبالف الف ال حول وال قوة اال باهلل العلى العظيم

 

 

 

Rüyada haber almak 

 

Bir kimse bir işinin hayırlımı değilmi bilmek istese bu ismi bir bıçağa yazıp 

yastığının altına koysalar rüyada bir cin gelip haber verir. (Allahu âlem) 

isim budur  يا طلبوح 

 

 

Cinli kimse için 

 

7 kere ayetel kürsi, 3 kere   فاوجس فى نفسه خيفة موسى قلنا ال تخف  انك انت االعلى

 والق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر وال يفلح الساحر حيث اتى
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Okunuşu 

 

Feevcese fi nefsihi hifeten musa kulna la tehaf inneke entel a'la  ve elki ma 

fi yeminike telkaf ma sana-u innema sana-u keydü sahir vela yüflihussahiru 

haysu eta. 

3 kere elemneşrah (inşirah suresi) 

3 kere ihlası şerif, 3 kere felak, 3 kere nas suresi, 3 kere fatiha-i şerif, sonra 

bakara suresinin ilk sayfası (ve bil ahiretihüm yukinun) a kadar, sonra  وقل

 جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

 

Okunuşu 

 

Vekul ca-el hakku vezehakal batıl innel batıle kane zehuka. 

 

Bunları Birkaç gün boyunca hastanın üzerine okusalar şifa bulur. 

 

 

 

Salatı münciyenin azimeti 

 

عزمت عليكم واقسمت عليكم يا عبد الباسط ويا عبد الخالق ويا عبد الرزاق ويا عبد الفتاح ويا عبد 

المغنى ويا عبد المغيث اجيبونى باجابة واطيعونى بطاعة واغيثونى بغوثة وانظرونى بنظرة 

ادى بحق هللا العظيم واسمائه القديم وحبيبه الكريم وصلى هللا على وارحمونى برحمة وحصلوا مر

 سيدنا محمد واله اجمعين

 

Okunuşu 

 

Azzemtü aleyküm ve aksamtu aleyküm ya abdul basıt veya abdul halık 

veya abdurrazzak veya abdul fettah veya abdul muğni veya abdul mugis 

ecibuni bi icabetin ve eti-uni bi itaatin ve egisüni bigavsetin venzuruni 

binazratin verhamuni birahmetin vehassilu muradi bihakkillahil azim ve 

esmaihil kadim ve habibihil kerim vesallallahu ala seyyidina muhammedin 

ve alihi ecmain. 

 

Her 100 defada 1 defa veya 7 defa okunursa çok faidesi görülür. 
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7 gün boyunca gecede ve gündüzde 4444 defa salatı münciye okusalar her 

100 defa 11 defa bu azimeti okusalar 7 gün sonra melekler zuhur eder. 

Amma halvet ve riyazet şarttır. 

 

 

 

Bir adamın sidiği tutulsa (prostat) 

 

Elini ve ayaklarını sıcak su ile yıkayıp, sağ elin başparmağına ( سيحون )  sol 

elin başparmağına ( جيحون ) sağ ayağın başparmağına ( نيل ) sol ayağın 

başparmağına ( فراد ) yazsalar, şifa bulurlar. 

 

 

 

Kalb çarpıntısı için 

 

Bunu bir beyaz kâğıda iyi bir saatte yazıp taşısalar kalbi kuvvetli olur ve 

şifa bulur, budur 

 

 

 
 

 

Evde hayalet veya cin görülse 

 

Bir yerde cinler veya hayaletler veya bunlara benzer şeyler görülse, bunları 

bir kağıda yazıp evin bir yerine assalar artık eve hayaletler ve buna benzer 

şeyler girmezler. Budur 
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Veya bunu 4 kağıda yazıp evin 4 köşesine koysalar yine hayaletler kaçıp 

gider. Budur 

 

 
 

 

 

Veya bunu yazıp evin 4 tarafına göm, budur 

 

 بسم هللا القدوس اخرجتم نكوس منكوس اخرجتم سامعين قبل ان يأتى امر هللا القدوس

 

 

Veya bu tılsımı yazıp evin 4 kenarına göm, budur 

 

 
 

 

 

Taun hastalığı için 

 

Pazar günü güneş doğduktan sonra yazıp hastanın boynuna assalar şifa 

bulur, budur 

 



 

 

500 

 

 

 

 

Perilere soru sormak 

 

Bir halvet yere girip beden ve elbisen temiz olduğu halde Pazar günü gece 

vakti veya perşembe günü gece vakti kalkıp bu isimleri 1000 defa okusalar 

okuma anında imal ve miatu saile buhur etseler, sonra soracağı soruyu bir 

kağıda yazıp baş altına koyup uyusalar, rüyada bir peri kızı gelip sorularına 

cevap verir. 

1000 defa okuyacak budur 

 

Evvela 7 defa zelzele suresi sonra 1000 defa bunu oku: 

 

 انوخ شنشنوخ نوخ

 

Okunuşu 

 

Enuhin  şenşenuhin nuhin 

 

Her 100 defadan sonra 7 defa bu ayeti kerimeyi oku 

 

 وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

 

vezellelnaha lehüm feminha rakübühüm veminha ye'külün. 
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Hastayı saralandırmak 

 

Hastayı saralandırıp dilediğini sormak için bu isimleri 7 defa gizlice 

okuyup hastaya üfür, hasta filhal saralanır, hasta cini gördüğünde soruları 

sordurursun, 

 

7 defa okuyacak budur 

 

مويال ادونائى  بقفشيخ  تفشيخ مقديل مقديل عقديال عقديال مطهيال مطهيال شطيال شطيال مويال 

هليال هليال بزلة الخضوع بين يدى ملك جبار صعصيع صعصيع ضعضيع ضعضيع ضارت 

السموات واالرض بنور عرش رب العالمين ووه  ووه  دروه  دروه  ضعضيع لقوله شيئا  شلهيشا  

بحق قشابش  منقش  منها بش منقاش مشليخ  شبجوع  امواج ادخلوا يا معاشر االرواح الروحانية  

لى معاشر االدمين  واصرعوهم فى االرض  صرعا  خفيفا كما انهم اعجاز نخل خاوية فهل ترى ع

 لهم من باقية

 

Okunuşu 

bikafşihin tefşihin makdilin makdilin akdiyalin akdiyalin mathiyalin 

mathiyalin şatyalin şatyalin muyalin muyalin eduna-i helyalin helyalin 

bizilletil hudu-i beyne yedey meliki cebbar sa'si-ın sa'si-ın  da'di-ın  da'di-ın  

daretissemavati vel ard binuri arşi rabbil alemin  vuhin vuhin deruhin 

deruhin da'di-ın likavlihi şey-en şelhişen bihakki kaşabeşin menkaşin 

menhabeşin menkaşin meşlihin şebcu-in emvacin  idhilu ya ma-aşeral 

ervahirruhaniyyeti ala ma-aşiral ademin ve esrı-uhüm fil ardi sar-an hafifen 

kema ennehüm i'cazu nahlin haviyeh fehel tera lehüm min bakiyeh 

 

 

Sonra 3 defa veya 7 defa Ya Allah okunur, matlup saralanır. Ne sorsan 

cevap verir. 

 

 

Ayıltmak için: kulağına 11 defa ihlası şerif, 11 defa ayetel kürsi, 11 defa 

zelzele suresi okuyup (انصرفو  بخ بخ   بسالم  ) insarifu bahin bahin biselamin, 

denir Hasta uyanır. 
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Mendel 

 

Pazar günü riyâzetli oruç tutup bir ayna alıp aynanın ortasına bu Hâtemi 

yazıp kizbere ve lübanı zeker buhur edip aynaya bakarak azimeti oku, 

elbette bir şahıs aynada zuhur eder, sana selam verir sende '' aleykesselam, 

veminkesselam, vefikesselam'' dersin, sonra '' tevekkel lihizmeti ve kaza-i 

haceti vema emertüküm bihi i'tuni bil muluki '' dersen huddam aynaya gelir, 

istediğini sorarsın. Oda cevap verir. 

 

Azimet budur 

 

اقسمت عليكم  بطام طام  بروق كاط فطوق ودود  شكور شكور شكور  غفور غفور غفور براخ 

براخ براخ عقاقل هيدش هيدش هيدش همدرش همدرش همدرش انزلوا  يا معاشر االرواح 

انزل يا ابيض انزل يا احمر انزل يا شمهورش انزلوا واكشفوا الحجاب بينى وبينكم حتى  الروحانية

اراكم بعينى واكلمكم بلسانى فما اريد منكم لقد كنت فى غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك 

 اليوم حديد  الواحا الواحا العجل العجل الساعة الساعة

 

Okunuşu 

Aksamtu aleyküm bitam tamin barukin katin fatukin vedüdün şekurün 

şekurün şekurün gafurun gafurun gafurun berahin berahin berahin akakil 

heydeşin heydeşin heydeşin hemdereşin hemdereşin hemdereşin inzilu ya 

ma-aşiral ervahirruhaniyyeti inzil ya ebyaz inzil ya ahmer inzil ya 

şemhureş inzilu vekşiful hicabe beyni vebeyneküm hatta eraküm bi ayni ve 

ükellimüküm bilisani fema üridü minküm lekad künte fi gafletin an haza 

fekeşefna anke gıta-eke febasarukel yevme hadid elvahan elvahan el-acel 

el-acel essaate essaate. 

 

Hâtem budur 
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Göndermek için 

zelzele suresi eştata ya kadar 3 defa okunur, sonra '' barekallahu fiküm ve 

aleyküm insarifu ce-alallahu sa'yeküm meşkuran, bahin bahin insarifu 

biselamin. Okunur. 

 

 

Gece ihtilam olmamak için 

 

Bunu bir kağıda zağferan ve gül suyu ile yazıp yastığının altına koyup 

uyusalar ihtilam olmazlar, budur 

 

بسم هللا اعوذ بكلمات هللا التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين 

 وان يحضرون

 

Bir kimseden hacet istemek 

 

Bir kimseden hacet dilemek için sağ elinin başparmağından başlayarak  

(kef he ye ayn sad) diyerek her okuduk ta bir parmak kapat, sağ el bitince 

bu sefer sol elin serçe parmağından başlayarak (ha mim ayn sin kaf) 
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okuyarak her okuduk ta bir parmak kapat, en son başparmakta kapanınca 

Tek nefeste (fil) suresini (termihim) kelimesine kadar okuyup 10 parmağın 

hepsini birden aç, sonra (termihim) den devam ederek sure-i şerifi sonuna 

kadar okuyup hacetini dile, elbette hacetin reva edilir. 

 

 

 

Yemekte bereket için 

 

Yemekte bereket olması için bunu okusalar az yemek çok insanı doyurur, 

budur 

 

حسيم  حسيم  نسيم  نسيم  كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك 

هذا قالت هو من عند هللا ان هللا يرزق من يشاء بغير حساب  وضع جبريل يده فى هذا الطعام قلب 

 قانع وبطن شابع ان هذا لرزقنا ماله من نفاد

 

Okunuşu 

hasimin hasimin nesimin nesimin küllema dehala aleyha zekeriyyel 

mihrabe vecede indehe rizkan kale ya meryemü enna leki haza kalet hüve 

min indillah innallahe yerzuku men yeşa-u bigayri hisab vada-a cibril 

yedihi fi hazetta-am kalbe kaniun vebatne şabiun inne haza lerızkuna 

malehü min nefad 

 

 

Gam ve keder için 

 

Bir kimse sağ elini kalbine koyup 7 defa  سبحان الملك القدوس الخالق الفعال  

okunuşu sübhanel melikil kuddusul hallakul fe'aal, dese sonra   ان يشأ يذهبكم

 okunuşu in yeşe' yüzhibküm veye'ti  ويأتى بخلق جديد وما ذالك على هللا بعزيز

bihalkin cedid vema zalike alallahi biaziz. Dese gam ve kederleri yok eder. 

 

 

Akrep ısırsa 

 

Bir kimseyi akrep ısırsa gidip bir merkebin kulağına beni akrep ısırdı dese 

filhal acısı diner, acısı merkebe geçer. 
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Veya akrep sokan kişi merkebe ters binse yine acısı geçer. 

 

 

 

Bir şeyi kaybolsa 

 

119 defa (يا حفيظ ) Ya hafiz, deyip sonra 119 defa  يا بنى انها ان تك مثقال حبة من

 okunuşu Ya büneyye  خردل فتكن فى صخرة او فى السموات او فى االرض يأت بها هللا

inneha in tekü miskale habbetin min hardelin fetekün fi sahretin ev 

fissemavati ev fil ardi ye'ti bihallah, okusalar elbette kaybolan şey geri gelir. 

 

 

 

Cin yakmak 

 

Bir kimseye bir cinni arız olsa hastanın sağ kulağına 7 defa ezan oku, 1 er 

defada Fatiha-i şerif, muavvezeteyn, ayetel kürsi, saffat suresi, sure-i haşr, 

okusalar cin yanar. Defalarca tecrübe olundu gaflet etme. 

 

 

Ticarette bereket için 

 

Arabi ayın ilk pazar günü oruçlu olup güneş doğarken bir kağıda bunu 

yazıp sondoros ile buhurlayıp üzerine 1000 defa salavatı şerife okuyup 

ticarethaneye assan ticaretin bereketli kazancın bol olur. Yazılacak budur 

 

 

 

Veya bunu yaz 
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veya bunu cuma günü güneş doğarken yaz 

 

 
 

 

 

Nazardan korunmak için 

 

Cuma günü güneş doğarken yazılıp nazarlı kişi veya nazardan korunmak 

isteyen kişi taşımalıdır, budur 
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Cinli kimse için 

 

Bir kimse cin şerrine veya şeytan şerrine maruz kalsa bunu cuma günü 

gusül edip cuma namazının ilk sünnetini kılıp farzını kılmadan evvel yazıp 

sonra hastaya taksalar hasta şifa bulur, budur 

 

 
 

 

 

Tefrik için 

 

Cumartesi günü merih saatinde biraz ölü toprağından alıp hemen çamur 

gibi edip üzerine bunu yazıp matlubun evinin kapısına saç, filhal kavga 

dövüş edip birbirlerinden ayrılırlar. Fülan yazan yerlere matlubun adı 

yazılacak. Budur 
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Tefrik için 

 

Çarşamba günü öğle namazından sonra saat 5 te yazıp matlubun kapısının 

eşiğine göm, fülan yazan yere matlubun adını yaz, budur 

 

 

 

 

 

Baht açmak için 

 

Eğer bir kimsenin bahtı açık olmasa, yani her işi ters gitse, cuma günü 

gusül edip bir kağıda cuma namazından sonra bunu yazıp taşısa bahtı açılır, 

budur 

 



 

 

509 

 
 

 

Tefrik için 

 

Çarşamba günü merih saatinde yazıp matlubun evinin eşiğine gömülse 

maksat hasıl olur. Budur 
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Hertürlü şerlerden emin olmak ve düşmana galip gelmek 

 

Her türlü şerlerden emin olmak ve düşmana galip gelmek için bu Hâtemi 

şerifi cuma günü gusül edip cuma namazından sonra hiç konuşmadan 

beyaz kağıda zağferan gül suyu ve misk ile yazıp sonra üzerine 313 defa 

ayetül kürsi okuyup taşı, maksat hâsıl olur. Budur 
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Düşman evini taşlatmak için 

 

Cumartesi günü Merih saatinde biraz toprak alıp çamur yapıp o çamuru da 

düzleyip kağıt gibi yap, sonra bu Hâtemi misk ve zağferanla yazıp üzerine 

felak suresini okuyup düşmanın duvarına at, cinler düşmanın evini taşlar. 

Allâhü alem. Hâtem budur 

 

 

 

 

 

Hertülü ağrı ve sızı için 

 

Gazali rahmetullahi aleyhin hatemini bir tahtaya yazıp eline bir çivi alıp 

çiviyi elif harfinin üzerine koyup 1 defa fatiha-i şerif okuyup çiviyi çak, 

eğer ağrı dinerse ne ala, dinmezse çiviyi çıkarıp be harfine koyup bu sefer 2 

defa fatiha-i şerf okuyup çiviyi çak, eğer ağrı dinerse ne ala, dinmezse bu 

şekil üzere devam et. 

 

Hâtemi gazali budur 
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Basiret gözünü açmak için 

 

اللهم صل على سيدنا محمد صالة تخرجنى من ظلمات الوهم وتكرمنى بنور الفهم وتوضح لى ما 

 الشكل حتى يفهم انك على كل شيئ  قدير

 

Okunuşu 

 

Allahümma salla ala seyyidina muhammedin salaten tuhricni min zulumatil 

vehmi vetükerrimni binuril fehmi vetevaddahli meşşekli hatta yüfhemü 

inneke ala külli şey-in kadir. 

 

Bu duayı 41 gece sabah namazından evvel 500 defa okusalar 41 gün sonra 

Allahü tealanın izni ile basiret gözü açılır. 

 

 

 

İyilik gördüğünde 

 

Kendisine veya ailesinde bir iyilik bir hayır gördüğü zaman '' maşa-allah la 

kuvvete illa billah '' deseler o hayır devamlı olur, kendisine veya ailesine 
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mübarek olur, kendisine verilen o güzellik muhafaza olunur. Nazardan ve 

kötü gözlerden emin olunur. 

 

 

 

Belalardan emin olmak 

 

Bir kimse 3 defa ''  بسم هللا الذى ال يضر مع اسمه شيئ فى االرض وال فى السماء وهو

 'bismillahillezi la yedurru ma-asmihi şey-ün fil ardi vela fissema  السميع العليم

vehüvessemi-ul alim '' dese eğer uyurken dese sabaha kadar, eğer 

uyandıktan sonra dese o gün akşama kadar Allâhü Teâlâ’nın hıfzı emininde 

olur, her türlü kötülüklerden kazalardan belalardan emin olurlar. 

 

 

 

Akrep Yılan ve Hırsızı bağlama 

 

Bir kimse öğlen olmadan evvel Şunu okusa o gün boyunca o kişiyi akrep 

yılan sokmaz ve hırsızlardan emin olur. Budur 

 

 عقدت لسان الحية وزبان العقرب ويد السارق بقولى اشهد ان ال اله اال هللا وان محمدا رسول هللا

 

Akattü lisanel hayyeti vezübanel akrabi veyedissarıki bikavli eşhedü enla 

ilahe illallah ve enne muhammeden rasulullah. 

 

 

 

Allahü tealanın lutfuna mazhar olmak 

 

Bir kimse her gün 129 defa bunu okusa o gün boyunca her türlü 

kötülüklerden muhafaza olup Hakk Teâlâ’nın lütfuna mazhar olur. Budur 

 

 Allahümme inni es-elükellutfe fima   اللهم انى اسئلك اللطف فيما جرت به المقادير

ceret bihil makadir 
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Eve akrep girmemesi için 

 

Herhangi bir arabi ayın ilk günü güneş doğmadan evvel bir kağıda yazıp 

evin kapısının eşiğine gömseler o eve akrep girmez. Budur 

 

 ق ل ع س ك م و ه ا   

 

 

 

Ömrü boyunca düşman şerrinden emin olmak 

 

Bir kimse her gün sabah namazının ilk rekatında Fatiha’dan sonra inşirah 

suresini, 2.ci rekatında fil suresini okusa buna her sabah devam etse ömrü 

boyunca düşman şerrinden emin olur. 

 

 

 

Bir kişiyi defetmek için 

 

Yanına sevmediğin bir kimse gelse otursa hemen gizlice bunu okusan filhal 

kalkıp gider. Budur 

 

تذروه الرياح وكان هللا على كل شيئ مقتدرا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون يومئذ يصدر الناس 

 اشتاتا انفرو خفافا وثقاال

tezruhurriyah vekanallahu ala külli şey-in muktedira rabbenekşif annel 

azabe inna mu'minun yevme izin yesdurunnasu eştata infiru hifafen ve 

sikalen 

 

 

 

Karı kocanın arasını sulh için 

 

Pazar günü güneş doğduktan sonra zağferan ve gül suyu ile bunu yazıp 

kadın veya erkek taşısa barışırlar. Mücerreptir. Budur 
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Bağlı çözmek için 

 

Sure-i bakarayı zağferan ve gül suyu ile yazıp yazıyı mahvedip sonra o su 

ile hastayı yıkasalar şifa bulur. 

Veya bu vefki yazıp suda bozup hastayı o su ile yıkasalar şifa bulur, vefk 

budur. Her iki şekilde tecrübe olundu. 

 

 

۴۸ ٤۴ ۴٥ 

۴٦ ۴۴   ٤۹   

٤۴ ۴٤ ۴۸ 

 

 

 

Dil bağlamak 

 

Bunu yazıp taşısalar kimse hakkında kötü konuşmaz, budur 
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ال يتكلمون اال  اذن له الرحمن وقال صوابا

 من

۸۴۹ ۴۴۴    ۴۴۴۴    

۴۴۴۴ ۸۴۴    ۴۴۸    

 

 

 

 

İstediğin şeyi rüyada görmek 

 

Bu Hâtemi şerifi iyi bir vakitte zağferan gül suyu ve miskle bir beyaz 

kağıda yazıp sonra güzel kokulu bir buhur yakıp kağıdı buhurlayıp sonra bu 

isimleri de 2445 defa okusalar, yastığının altına koyup uyusalar, haceti ne 

ise melekler gelip rüyasında gösterirler, isimler budur ( Allah, hadi, habir, 

mübin, allamul guyub)  sonra her ne zaman bir haceti olsa bu Hâtemi 

buhurlayıp isimleri okusalar uyusalar rüyada haber verirler. Hâtem budur 
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Zenginlik için 

 

Pazar günü güneş doğduktan sonra bu Hâtemi bir beyaz kağıda zağferan 

misk ve gül suyu ile yazıp sonra bu isimleri de 3068 defa vefkin üzerine 

okuyup sonra güzel kokulu buhur yakıp vefki buhurlayıp taşısalar çok 

büyük mal ve mülke nail olurlar. Hâtem budur 

 

 

 

 

Aklın ziyade olması için 

 

Aklın çok olması ve fehmin (anlayışın) artması ve hafızanın kuvvetli 

olması unutkanlığın gitmesi için bu Hâtemi Utarit vaktinde bir beyaz 

kağıda zağferan ve gül suyu ile yazıp yağmur suyu ile bozup ona da bal 

katıp içseler maksut hasıl olur. Budur 
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K.kerimi ezberlemek için 

 

İmam gazali rahmetullahi aleyh buyurdu ki: bir kimse bütün ilimleri 

bilmeyi dilese ve k.kerimi ezberleyip hiç unutmamayı istese, bir temiz kaba  

 

بسم هللا الرحمن الرحيم  الرحمن علم القرأن خلق االنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ''

   والنجم والشجر يسجدان

 

Yazıp sonra '' 

 

لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرأناه فاتبع قرأنه ثم ان ال تحرك به لسانك  

 علينا بيانه 

 بل هو قرأن مجيد فى لوح محفوظ

 

Yazıp üzerine zemzem suyu veya yağmur suyu döküp küçük çocuklara 

içirseler hafız olurlar, duydukları Hiçbir şeyi unutmazlar. 

 

 

 

Cinli kimse için 

 

Bir kimseye cin musallat olsa, pazar günü güneş doğduktan sonra bir beyaz 

kağıda zağferan ve gül suyu ile bunları yazıp hastaya taşıtsalar hasta şifa 

bulur budur, 

 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا وتلك األمثال نضربها للناس 

فكرونلعلهم يت  

 هو هللا الذي ال إله إال هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم

هو هللا الذي ال إله إال هو الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان هللا 

 عما يشركون

العزيز  هو هللا الخالق البارئ المصور له األسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات واألرض وهو

 الحكيم

 قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا

 يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا

 وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وال ولدا

 وأنه كان يقول سفيهنا على هللا شططا
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Abdussamed isimli meleği davet 

 

Havvas alimleri katında meşhur bir davettir, bununla amel etmek istersen, 

pazartesi günü başlamak sureti ile 3 gün Allâhü Teâlâ’nın rızası için halvet 

bir yere girip o yerde riyâzetli oruç tut, her farz namaz ardından 100 defa 

ihlası şerif okuyup sonra 7 defa azimeti oku, Allâhü Teâlâ’nın emri ile 

Abdussamed isimli melek sana musahhar olur ilk geldiğinde sana tam 1000 

altın verir, sana derki Ey Allah’ın Salih kulu al bu altınlar senindir, amma 

birazını dahi fakir fukaraya sadaka ver, der ve sana 3 tane şart koşar içki 

içmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, ve günahlardan kaçınacaksın. 

Okuma anında devamlı öd ve anber buhur et. 

 

Azimet budur 

اللهم يا من استتارت بنور بهائه االمالك واستدارت بقدرة قضائه االفالك وخضعت لعز سلطانه 

مائك الحسنى وصفاتك العليا رقاب الجبابرة واالمالك اسئلك بما احاط به علمك وسعت ملكك وباس

وبعلمك الذى استوى فيه الحاضر والغائب وبكلماتك التى ال يجاوزهن  بر وال فاجر وبنور وجهك 

الكريم وبما يحمل عرشك العظيم ان تسخرلى عبد الصمد يعيننى على قضاء حاجتى وبلوغ ارادتى 

تحيط به شفقة قلبى  مما اردت من جلب منفعة ورزق ودفع مضرة وضرورة وازية عنى وعن من

ويكون لى عونا من االعوان اجب يا عبد الصمد  سامعا مطيعا وتوكل بقضاء حاجتى وبلوغ ارادتى 

   بفضل بسم هللا الرحمن الرحيم قل هو هللا احد هللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

 

Okunuşu 

Allahümme ya men istetarat binuri beha-il emlaki ve istedarat bi kudreti 

kadaihil eflaki vehada-at li-izzi sultanihi rikabul cebabireti vel emlaki es-

elüke bima ehata bihi ilmüke vesi-at mülkike vebi esmaikel hüsna 

vesıfatikel ulya vebi-ilmikellezi isteva fihil hazırı vel kaibi 

vebikelimatikelleti la yucavizühünne birrün vela facirun vebinuri vechikel 

kerim vebima yuhammilu arşikel azim entüsahhirli abdussamed yu-iynini 

ala kada-i haceti vebulugu iradeti mimma eradtü min celbi menfe-atin 

verızkin vedef-i mazarratin vezaruretin ve eziyyetin anni vean men tuhitu 

bihi şefakati kalbi veyekunu li avnen minel a'vani ecib ya abdussamed 

samian mutian vetevekkel bi kaza-i haceti vebulugu iradeti bifadli 

bismillahirrahmanirrahim kul hüvallahu ehad allahussamed lem yelid 

velem yuled velem yekün lehü küfüven ehad. 
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Davet (La ilahe illallah) 

 

Pazar günü başlamak sureti ile Allâhü Teâlâ’nın rızası için 7 gün riyazetli 

oruç tut, 4 günü halvetsiz geri kalan 3 günde halvet yere gir (yani perşembe 

günü halvete gir), her namaz ardından lübanı zeker ve cavi buhur edip 1000 

defa la ilahe illallah 1000 defa ihlası şerif ve 1000 defa salavatı şerif oku, 

amma salavatı şerifi şu şekil üzere okuyacaksın ''  اللهم  صل وسلم على سيدنا محمد

 Allahümme salli vesellim ala '' النور الذاتى والسر السارى فى سائر االسماء والصفات

seyyidina muhammedin ennuruzzati vessırrıssari fi sairil esma-i vessıfati. 

İki kağıdada bu hatemi şerifi yazıp birini başında taşıyıp birini de 

seccadenin altına koyarsın. 

3.cü gece 3 tane melek gelir üçünün de türlü türlü maharetleri vardır, sana 

derler ki '' bizden ne istiyorsun ey Allah’ın veli kulu '' sende geri kalan 

ömrümde bana hizmet etmenizi istiyorum'' dersin, sana derler ki bazı 

şartlarımız vardır, şartları kabul edip (bundan evvel kırmızı bir kağıda 

ayetel kürsiyi yazmış olursun, bu kağıt üzerine onlardan yemin alırsın)   

gaipten dilediğin kadar altın getirip her türlü eşyayı bir anda hazır ederler, 

dilersen tayyi mekan ve tayyi ard ettirirler, dilersen düşmanlarını veya bir 

memleketi toptan helak ederler. Hâtem budur 

 

 

 

 

Gaibten altın getirmek 

 

7 Gün Allâhü Teâlâ’nın rızası için halvet bir yerde riyâzetli oruç tut, bu 

ismi şerifi her namaz ardından 1060 defa oku 7.ci gün halvetten çık, Allâhü 

Teâlâ’nın kudreti ile her gün 7 tane altın gelir, bu altınları ya cebine 

koyarlar Ya da yastığının altına Ya da önüne koyuverirler. Okuyacak isim 

budur '' يا خفى  Ya Hafi . 
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Ameli ihfa 

 

Eğer gözlerden gizlenmek istersen bir pare kağıda fatiha-i şerifi ayrık 

harflerle yaz, sure-i asr 'ıda hurufu mukatta-a ile yaz, sonra hurufu mukatta-

a ile yine '' صم بكم عمى فهم ال يبصرون '' yaz, sonra ' vettini vezzeytun '' suresini  

'' esfele safilin ' e kadar yaz, sonra kâğıdı eline alıp yâsini şerifi '' fehüm la 

yubsirun '' a kadar okuyup halkın arasına var kimse seni görmez. Allâhu 

âlem. 

 

  

 

Saralı kimse için 

 

Bir kâseye su doldurup hucurat suresini okuyup (her ayeti kerimeyi 

okuduktan sonra suya nefes edilecek) saralı kimseye içirip birazı ilede 

yüzünü yıkasalar şifa bulur. Mücerreptir. 

 

 

 

Ameli ihfa 

 

Hüd hüd veya fareyi saralı bir kimsenin önünde kesip kanı ile ham kağıda 

bu isimleri yazıp hüdhüdün başını ve yarasa başını koyup sağ koluna bağla 

kimse seni görmez, (saralı kimsenin sara nöbeti devamlı çarşamba günü 

olan kimse olmalıdır). Yazılacaklar budur:   شفج  طفج  عهلسف  غفلفجلج  هسلج

 سطيلج

 

 

 

Vird 

 

Hertürlü kaza-i hacet için her farz namazdan sonra okunur, dua budur 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم  يا من هو انت هللا الذى  ال اله اال هو انت العالم القادر بحاجتى وانت عالم 

وقادر بدفع اعدائى  وحب احبائى فعليك  توكلت فى كل امورى فى الدين والدنيا واالخرة انك على 

هللا على سيدنامحمد واله اجمعينكل شيئ قدير وباالجابة جدير وصلى   
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Okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim ya men hüve entellahüllezi la ilahe illa hüve 

entel alimül kadirü bihaceti ve ente alimün ve kadirun bidef-i a'da-i 

vehubbu ahbabi fealeyke tevekkeltü fi külli umuri fiddünü veddünya vel 

ahireti inneke ala külli şey-in kadir vebil icabet cedirün vesa ala seyyidina 

muhammedin vealihi ecmain. 

 

 

 

Kevakibi seb-a ve esma-i ilahi 
 

Zuhal    :  يا زاكي  يا حليم  يا لم يزل  Ya zakiyyü ya halim ya lem yezel adedi: 

450 defa. 

 

Şems     :   يا سالم يا شريف يا مجيد   Ya şerifü ya mecidü ya selam adedi: 455 

defa. 

 

Kamer   : يا قيوم يا مجيد  يا رزاق  Ya kayyum ya mecid ya razzak adedi: 345 

defa. 

 

Merih    : يا ماجد يا رحمن  يا تام  يا خالق   Ya macidü ya rahmanu ya tammü ya 

haliku adedi: 890 defa. 

 

Utarid    :  يا عليم  يا طبيب  يا اله  يا رحيم  يا ديان  Ya alim ya tabib ya ilah ya 

rahim ya deyyan adedi: 284 

 

Müşteri  :  يا مكرم  يا شكور  يا تام  يا رؤف  يا ياسر  Ya mükerrem ya şekur ya 

tammü ya rauf ya yasir adedi: 955 

 

Zühre  :  ويا زاكي  يا هادى  يا رحيم  يا ه   ya zekiyyü ya hadi ya rahim ya hu 

adedi: 218 

 

Her yüzde 1 defa okunacak azimet budur: 
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Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim Ya kef he ye ayn sad ya ha mim ayn sin kaf ya 

hu ya menhu hu ya men la hu illa hu ya la ilahe illa hu entellahüllezi la 

ilahe illa entettammu esselamul halikul yasiru errahimu el habirullatif el 

kayyum es-elüke en tusalliye ala muhammedin ve ali muhammedin ve 

entusahhirli el halka bihakki zatike ve sıfatike ya menhu entellahüllezi la 

ilahe illa hu ya galiben aleddehri velmekani ya ganiyyen anil hudusi vel 

imkani efid aleyye min sihabirrahmeti verrıdvan şabiberruhu verreyhan 

inneke entel kerimül mennan ve entel veliyyül ihsan ve sallallahu ala 

muhammedin ve alihi ecmain. 

 

 

Burclara göre zikir 

 

Hamel: Ya evvelü ya hamid 
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Sevr: Ya cemil ya şekur 

Cevza: Ya bedi-u ya daim 

Seretan: Ya latif ya hadi ya tabib 

Esed: Ya semi-u ya alim ya kadir 

Sünbüle: Ya fettah ya sadık ya sabit 

Mizan: Ya vehhab ya sadık ya nur 

Akreb: Ya Tevvab 

Kavs: Ya yetammu ya kafi 

Cedi: Ya Mecid ya zahir ya habir 

Delv: Ya zettavli ya galib ya tahir 

Havt: Ya razzak ya darr ya zakiyyü 

 

 

Azimetle okumak murad edersen: azimet budur 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم  اللهم افتح لى ابواب الدخول فى شواكل االسماء بهيا كل الدعاء مقرونا 

ا زاكي يا حكيم يا لم يزل يا ديان يا بضمائر اال يماء متوجها بشعائر السماء بحق ذاتك وصفاتك ي

ناعم  ياخالق يا غنى يا مجيد يا شكور يا تواب يا راحم يا تام يا طاهر يا قاضى يا كافى يا ضياء يا 

 bundan sonra hangi burcta iken okuyorsan o burcun isimlerini) ...... ماجد

söyle) رهم لى بقدرتك يا اقدر القادرين ارفع الحجاب من عينى واوصلنى الى الروحانين وسخ

 انك على كل شيئ قدير وبااالجابة جدير وصلى هللا على محمد واله اجمعين وسلم تسليما كثيرا

 

 

Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim allahümmeftahli ebvabedduhuli fi şevakilil 

esma-i behiyyen küllüddüa-i makrunen bizamairil iymai müteveccihen bi 

şa-arissema-i bihakki zatike ve sıfatike ya zekiyyü ya hakim ya lem yezel 

ya deyyan ya naim ya halık ya gani ya mecid ya şekur ya tevvab ya rahim 

ya tammü ya tahir ya kadi ya kafi ya ziya-ü ya macid ..... (burdan sonra 

hangi burcta iken okuyorsan o burcun isimlerini oku) irfa-il hicabi min ayni 

ve üvassılni ilerruhaniyne vesahhirhüm li bi kudretike ya akderul kadirin 

inneke ala külli şey-in kadir vebil icabeti cedir vesallallahu ala seyyidina 

muhammedin ve alihi ecmain veselleme teslimen kesira. 

 

 

 



 

 

525 

Alim ismi şerifinin riyazeti 

 

Eğer bu ismi şerifin riyazetini çekmek istersen 4 gün boyunca halvet bir 

yerde riyâzetli oruç tutup her gün bu ismi şerifi güzel buhur yakıp 7500 

defa okuyup hem de okuma anında bu ismi şerifin aşağıdaki vefkini yazıp 

uyurken başının altına koyup uyusalar rüyasında veya yakaza halinde 

melekler gelip gizli ilimleri öğretirler. Her 100 defada 4 kere Alim ismi 

şerifinin azimetini oku. Azimet budur 
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Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni es-elüke ya alimü ya latifü ya 

mecidü ya semi-u ya cemilü ya allamu en tusalliye ala muhammedin ve ali 

muhammedin ve tüallimeni ilmil ma'rifeti vel iygani ve bürmeti zatike ve 

sıfatike ya allamul guyub efid aleyye esrarel ilmi ma yufhimuni minke bike 
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inneke ala külli şey-in kadir vebil icabeti cedirün aksamtu aleyküm ya 

huddame hazihil esma-il izam ya sarfiyail veya israfil ve ente ya melekü 

şemhureş ecibu da'veti ve e-iynuni ala ma üridü minküm min rütbetil ilmi 

vetta'limi bihakki men lehül emru velhükmü aleyküm barekallahu fiyküm 

ve aleyküm allahümme ya alimü ya allamu sahhirli huddame hazihil esma-

il izam li yu-iynuni ala ma üridü minhüm bi hürmeti enbiyaike ve evliya-

ike ya müsteanu ya şekur ya tammü ya rauf ya yetamu ecib düa-i vela 

tuhabbib reca-i inneke entel kerimül vehhab 

 

 

Vefki şerif budur 

 

 
 

 

 

 

Daire-i nur 
 

Arifi billah kutbu rabbani Şeyh Ebul Hasan eşşazeli rahmetullahi aleyh 

hazretleri buyurdu ki: ben bu daireyi tarikat ve tasavvuf yolu üzerinde olan 

ceddimden öğrendim. Kim bu daireyi yazıp başında götürse elbette bütün 

maksatlarına kavuşmadan vefat etmez. Taşıyan kişiler düşmanların 

şerlerinden emin olurlar. Bu dairenin içerisinde Allâhü Teâlâ’nın ismi 



 

 

528 

azamı yazılıdır. Bu daireyi bir kimse kapısının üstüne yazsa o eve hırsız 

gelmez. 

 

Dairede yazılı olan isimlerin şerhleri 

 

Birinci isim  طهور  Tahurun 

 

bu isim meliklerin ve devlet adamlarının yanına girerken menfeatlidir. 7 

defa '' allahu ekber allahu ekber la ilahe illallahu vallahu ekber allahu ekber 

velillahil hamd '' bu şekil tekbir getirip sonra ''  طا  ''  Ta, dersin. Sonra 1 

defa bunu oku : ان نشأ ننزل عليهم من السماء اية فظلت اعناقهم لها خاضعين  '' inneşe' 

nünzil aleyhim minessema-i ayeten fezallet a'nakuhum leha hadı-iyn '' 

sonra bunu söyle '' حكمت على انفسهم الطاء  '' hakkemtü ala enfüshim etta-u '' 

Sonra yine 7 defa Tahurun ismini okuyup matlubun yanına git, elbette 

hacetlerini reva eyler. 

 

İkinci isim  بدعق  bed-akun 

 

Âlimler ve kadıların yanına girerken mefeatlidir, 7 defa '' la ilahe illallah '' 

deyip sonra '' با  '' ba, dersin sonra سالم قوال من رب رحيم  selamun kavlen min 

rabbin rahim'' sonra  قلقت عقولهم بالقاف  kallaktu kulubehüm bilkafi '' sonra 

ismi şerifide 7 defa okuyup matlubun yanına gir. 

 

Üçüncü isim  محببه  Mahbebetün 

 

Rızkı celb etmede mefeatlidir. 7 defa '' sübhanallah '' okuyup sonra hadid 

suresini 
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Okunuşu: 

Sebbaha lillahi ma fissemavati vel ardi vehüvel azizül hakim lehü ma 

fissemavati vel ardi yuhyi veyümitü vehüve ala külli şey-in kadir hüvel 

evvelü vel ahirü vezzahirü vel batinu vehüve bikülli şey-in alim hüvellezi 

halakessemavati vel ardi fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arş ya'lemu ma 

yelicü fil ardi vema yahrucu minha vema yenzilü minessema-i vema 

ya'rucu fiha vehüve meaküm eynema küntüm vallahu bima ta'meluna basir 

 

-e kadar oku. Sonra محاء  فتحت بها باب االستحضار من الفتاح العلي   ' ha-u fetahtu 

biha babel istihdari minel fettahil alim ' sonra ismi şerifi 7 defa daha oku. 

Allâhü Teâlâ’nın izni ile rızkın genişler. 

 

Dördüncü isim  صوره  surahün 
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Zararları def etmek için mefeatlidir. 7 defa '' ya selam '' de, sonra bu ismi 

şerifi 7 defa oku, sonra bunu oku : سلبت عن نفسى من جميع المضار  sellebtü an 

nefsi min cemi-il madarri. Sonra ismi şerifi 7 defa oku. 

 

Beşinci isim محببه  mahbebehün 

 

yukarda geçen isimle aynıdır, izzet için kazanmak için 7 defa elhamdülillah 

sonra ''  قلبى عزة ونوراعين مالت   '' aynu melatu kalbi izzeten  ve nuran sonra 7 

defa bu isim okunur. 

 

Altıncı isim سقفاطيس  sekfatisün 

 

Kalpleri açmak içindir. 7 defa ya selam deyip sonra  سين اسئلك بالسناء االعظم ان

 .sin es-elüke bissinail a'zami en tu'tiyeni miftahu kalbi  تعطينى مفتاح قلبى

sonra 7 defada bu isim okunur. 

 

Yedinci isim سقاطيم  sekatimün 

 

Kemale erişmek için okunur. 7 defa Allahu deyip sonra  رب اعوذ بك من همزات

الشياطين  واعوز بك ان يحضرون رب اسئلك حوال من حولك وقوة من قوتك وتأييدا من تأييدك  

وال اشهد سواك حتى ال ارى غيرك   Rabbi euzubike min hemezatişşeyatin ve euzu 

bike en yahdurun rabbi es-elüke havlen min havlike vekuvveten min 

kuvvetike vete'yiden min te'yidike hatta la era gayruke vela eşhede sivake. 

Sonra bu isim 7 defa okunur. 

 

Ve son olarak م حم هاء اميناحون  ق اد   ehunun kaf edümme hamme ha-ün emin  

Hasan şazeli rahmetullahi aleyh buyurur ki: ismi azam budur, imam Yafi 

hazretleri dahi hasan şazeli hazretlerinin bu sözünü teyid eder, bir kimse 

sabah namazından önce ve sonra 10 defa yâsini şerif okusa sonra bu ismi 

şerifi 70 defa okuyup en sonunda ''  اسئلك اللهم يا من هو احون  ق  ادم حم هاء امين ان

 ehunun kaf edümme hamme ha-ün emin entef-ale li ... (burada   تفعل لى

hacetini söyle) deyip hacetini dilese elbette duası makbul olur. 

 

Dairenin yazılışı evvela en büyük daire yazılır. Yazılırken sağ taraftan 

başlanılır. İsimleri yazmaya evvela  طهور  dan başlanır, en son ise resimde 

de görüldüğü gibi امين yazılır.  Sonra diğer dairelere resimde görüldüğü gibi 
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fetih suresinin son ayeti kerimesi yazılır. Budur حمد رسول هللا والذين معه أشداء م

على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من هللا ورضوانا سيماهم في وجوههم من 

أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى 

آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة  على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد هللا الذين

 وأجرا عظيما

En son dairenin içerisine de bir nokta konulur, lakin nokta tam ortada 

olmalıdır. 

 

Yazan kişi oruçlu hem zahiren hem bâtınen de temiz olmalıdır, kıbleye 

dönmelidir, yazmaya başlamadan evvel 3 defa ihlası şerif okumalı sonra 

muavvezeteyn okumalı sonra 1 Fatiha okumalı sonra bakara suresini 1 defa 

okumalıdır. Sonunda da bu ayeti kerimeyi okumalıdır  قل اللهم مالك الملك تؤتي

الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل 

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من  شيء قدير 

   الحي وترزق من تشاء بغير حساب

Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşau vetenziul mülke 

mimmen teşa' vetüizzü men teşa-ü vetüzillü men teşa' biyedikel hayr 

inneke ala külli şey-in kadir, Tülicülleyle finnehari ve tülicünnehare filleyli 

ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tühricül meyyite minel hayy veterzüku 

menteşaü bi gayri hisab    

 

Sonra daireyi çizmeye başla, çizerken hem de isimleri oku, en güzel yazma 

vakti cuma günü 8.ci saattir, eğer ramazanı şerifin son cuma günü çizilirse 

çok daha iyi olur.  Dairenin şekli budur 
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Azimeti cami-a 
 

Bu azimet Asıf bin Berhiya hazretlerinden rivayettir, her amel için 

kullanılır, bu azimetten evvel 3 defa veya 5 veya 7 defa okunacak hicab 

duası vardır, hicab duası okunduktan azimeti cami-a 7 defa veya 11 defa 

veya 49 defa okunur. Hicab duası budur 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم  توكلت على هللا حسبى هللا ال 

هم احجبنى من جميع اصناف الجن وانواعها واجناسها حول وال قوة اال باهلل العلى العظيم  الل

بكلماتك التامات المبراكات وباسمك العظيم االعظم المعظم المبجل المكرم حجابا مانعا سقفه مدد 

نور اسمك الحى القيوم حيطانه سالم قوال من رب رحيم دائرته له معقبات من بين يديه ومن خلفه 

هم محيط بل هو قران مجيد فى لوح محفوظ محفوظ محفوظ  يحفظونه من امر هللا وهللا من ورائ

اللهم احفظنى من فوقى ومن تحتى ومن امامى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى بما حفظت به 

 الذكر انك على كل شيئ قدير وباالجابة جدير وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
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Okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi 

vesahbihi vesellem tevekkeltü alallah hasbiyallahu la havle vela kuvvete 

illa billahil aliyyil azim allahümme ahcubni min cemi-i esnafil cinni ve 

enva-iha ve ecnasiha bikelimatikettammatil mübarekati vebiismikel azimil 

a'zamil muazzam el mübcelil mükerrem hicaben mani-an sekafehü medede 

nuri ismikel hayyil kayyum haytanuhu selamun kavlen min rabbin rahim 

dairatühü lehü muakkibatün min beyni yedeyhi vemin halfihi yahfezunehü 

min emrillah vallahu min veraihim muhit bel hüve kur-anün mecid fi levhin 

mahfuz mahfuzun mahfuzun Allahümmahfizni min fevki vemin tahti 

vemin imami vemin halfi ve an yemini ve an şimali bima hafizte bihizzikra 

inneke ala küli şey-in kadir vebil icabeti cedir vesallallahu ala seyyidina 

muhammedin ve alihi vesahbihi vesellem 

 

 

Azimeti cami-a budur 
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Okunuşu 

Bismillahil münevveati bil celali vel kibriya-il mukaddesi anişşebehi 

bimahlukatihi bismillahi rabbil ahireti vel üla rabbil ibadil münezzehi anil 

izdadi vel endadi vessahibeti vel evladi halikul işbahi vel ervahi bismillahi 

zil batşişşedid vel kuvvetil metin ellezi kamet biemrihissemavati vel ardi 

yusebbihurra'dü bihamdihi vel melaiketi min hifetihi bi-ihtilafillugati vel 

esvati bismillahillezi halakassemavati bikudretihi vedehal erdu bi-iradetihi 

vemeşi-etihi ve edarannucumü fil eflaki bihikmetihi vefecceral bihara 

vesahharaha liberiyyetihi vesteva ala cemi-i ma kevvenehü minel eşya-i 

bikahrihi vekudretihi ezeliyyel ezeli ve ilelel ileli kane vucudühü kablel 

ezmanil gabireti vedduhuruddahireti el kuddusuttahiretil aliyyil mütealil 

kahiri tealeyte ya muhit vahtecebtü bikuddusil envaril lahutiyyeti vel 

azametil ezeliyyetil hafiyyeti an idraki fehmil beriyyetin naiyetin namiyeti 

an ukuli zevil ezhanis safiyetiz zekiyyeti ya bari-i teala mecdüke 

vetekaddeset esmaüke ve azüme vela-üke vekibriyaüke fela kadirun 

gayruke vela kahirun sivake es-elüke bi-ismike ve esmaükel hüsna ve 

sıfatikel ulya vekelimatükelleti kulte biha licemi-i ma fil ekvani kevni 

fekanet kema teşa-ü elleti la yesbütü libelagiha halku ardin vela sema-in es-

elüke bima evda'tehü fiha min satvati kahrike vegalebeti sultanike ve izzeti 

te'yidike entusahhirli ibadike vemelaiketike vecemi-irruhaniyyine iste-iynü 

bihim bi-iznike ala kaza-i cemi-i hava-ici mimma yurdike ve entel 

müsteanu feinni ed-uküm ya ma-aşaral ervahittahirinel mü'minin el muti-

iyne li esmaillahi rabbil alemin minel melaiketi verruhaniyyinel ahizin 

binevasil cinni veşşeyatin bima aksemallahü bihi alessemavati vel ardi fe-

eteya tai-iyne li esmaihi bikudretihi bilkelimatittammatil uzma vel ayatül 

kübra vesıfatillahil ulya vehüve rabbül ahireti vel üla ved-uküm bima 

nezele bihi cibrile ala ademe ve idrise ve süleyman ve kaffetil murseliyn bi 

ahin ahin ahin ehyen şerahiyen edvenayin esba-utin ele şeddayin ma a'zama 

sultanillahi ve esmaehü vagavsahü vagavsahü vagavsahü nurunnuri ahin 

tele'le-e bihetva-in ahin ahin ahin ya hu ya hu ya hu şelimin şelvelimin 

nemuhin nemuhin hiyahin hiyahin heshesan heshesan hechecen hechecen 

sahsahen sahsahen cehcehen cehcehen ahin ahin yehin yehin yanuhin 

nemuhin vebil ismillezi ehaze bihi rabbünel ahde ala külli şey-in fehada-a 

vezelle liheybetirrububiyyeti veazametil uluhiyyeti vebil ismil a'zamil 

mahzunil meknunillezi evvelühü alin ve ahirühü alin vehüve ali şel-in 

ya'vin yevin biyehin yehin yeyhin yeyhiyehin bitekhin bitikfalin bisa'yin 
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ka'yin memyalin mutiy-iyyin leke ya alin bi-eşmehin şemahin tayhan 

billezi terte-idüne min mehafetihi vetehirrüne sa'kan liheybeti celalihil azim 

ved-uküm billahil hayyil kayyum labisil mehebetil mütecella bilkibriya-i 

vennurillezi ezhera barikatü min eşraki beha-i nurihil kerimi ala cebeli turi 

sina-e fenhedde vetedekdeke veharra musa sa-ika veharratil melaiketü 

sücceden fissemavati vetahtel arşi vefil heva-i ha-ifiyne merubiyne min 

izzeti kahri heybetihil celileti ta-iaten liesmaihil hüsna vesıfatihil ulya 

vekelimatihil uzma ved-uküm bil-ismillezi iza tekelleme bihi melekül 

ervahi tesakatat minhü ru-üsül melaiketürruhaniyyin vel kerubiyyin 

vessafiyn velmüsebbihin vehüve ya nekirehin hüziynin baruhin bi-eşmahin 

şemahin nemahin nemahin el ali ala külli berahin taştanişin şelşin 

ekrakerukin ilahün kuddusün azizün kaviyyün kuddusün bakin zü izzetin 

bahiretin bi alimin taymusen şedidül er-adi taysen ya tusen meni-an ya 

alime taymusen bi-izzetike ya bahin ya haburu ya şemhin kayyumen 

rahimen yusen mayusen hevlayenin helhisen allahül vahidül kahhar hüve 

hüve hüve resinin hünanin kiyaren vecebbaren emayusin mayusin celle 

sena-ühü ve azze sultanühü şeymusin bihevreşin hevreşin sasin sasin 

samediyyin hevmisin tahisin hüve meysasan hüve melikül ardi vessema-i 

ve ilahül halki ecma-in ecibü ya melaike rabbi entüm vemin tahti eydiküm 

min esnafil cinni vef-alu .... (burada hacetini söyle) bihakki yehin yehin 

yehin biyehin biyehin biyehin evreyalin berceyalin hevreyalin şevreyalin 

ra'şeyalin hedreyalin behkayalin berkayalin nevreyalin gaşyalin azreyalin 

şerheyalin eynema küntüm fi melekütillahi azze ve celle fahduru vazheru 

berahinel icabeti fima emertüküm bihi bihakki berneyuşin memyalin ahin 

ahin ahin hüvahin hüve hüve hüve rabbünnurul a'la el acel ya 

melaiketullahi rabbi verabbiküm ellezi elcemel cinne bikelimatihi accilu 

bihakki kafin min kafi veha-in min hadi veya-in min yakin ve aynin min 

alim ve sadin min sadikin ve ha-in min hafiz vemimin min melikin vesinin 

min selamin ve kafin min kaviyyin ve elifin min evvelin velamin min 

latifin ve ra-in min raufin ve ta-in min tahirin ve nunin min nasırin bikef he 

ye ayn sad ha mim ayn sin kaf elif lam mim elif lam mim sad elif lam mim 

ra elif lam ra ta ha ta sin mim ta sin ya sin  sad ha mim kaf nun birrabbil 

celil mukaddirul eceli fil ezeli haliku külli şey-in ve ilahü külli şey-in 

vehüve ala külli şey-in kadir meştatin tatin yuhin şemvaşin hebutin hebutin 

hebutin ahin ahin keykeyaşin esri-u ileyye ya melaiketü rabbi entüm vemin 

tahti eydiküm min esnafil cinni vef-alu ....(burada hacetini tekrar söyle) 
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bihakki rabbissemavati vel ardi alimül gaybi veşşehadetil kebirul müteal 

hebutin hebutin hebutin merneyaşin merneyaşin yaşin yaşin nuşin nuşin 

leyhan leyhan mehlestin tamtahvin seyureşin biherdeyuşin herdeyuşin 

tasehin mestahtaluşin iylin helhayin ve innehü lekasemün lev ta'lemune 

azim huzuruhu amin elvahan elvahan el-acel el-acel essa-ate essa-ate 

 

 

     

Rüyada keşif 

 

Eğer rüyada herhangi bir şeyden haber almak istersen gusül abdesti alıp hiç 

konuşmadan yatsı namazını kılıp bulunduğun mekânı güzel kokulu bir 

buhurla buhur et, sonra hiç yerinden kalkmadan ve tek celsede hiç 

konuşmadan Allah ismi şerifini 4356 defa oku sonra aşağıdaki azimeti 3 

defa veya 5 veya 7 defa okuyup uyu, elbette rüyanda bir hadim gelip 

istediğin her şeyi sana gösterir. Azimet budur 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم بسم هللا موجد االشياء ومبديها اقسمت عليك ايها الخديم قيطروش السم هللا 

لق هللا سيدنا العظيم االعظم وبعز عز هللا وبنور وجه هللا وبما جرى به القلم من عند هللا الى خير خ

    محمد ابن عبد هللا ورسول هللا ان تبين لى ايها الخديم

...(burada hacetini söyle) 

هللا ال إله إال هو الحي بهيئته وصفته وشكله بحق بسم هللا الرحمن الرحيم العظيم الهيطلوش االعظم 

ذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما في السماوات وما في األرض من ذا ال

ما بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاء وسع كرسيه السماوات واألرض 

وال يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الاله اال هو الحى القيوم الذى عنت له الوجوه بذلة االستكانة 

وناى اصباؤت ال شداى هللا العزيز الحكيم الواحا الى جالله الاله اال هو الحى القيوم اهيا شراهيا اد

 الواحا العجل العجل الساعة الساعة
 

Okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim bismillahi mucidil eşya-i vemübdiyha aksamtü 

aleyke eyyühel hadim kaytaruşin li-ismillahil azimil a'zami vebi-izzi 

izzillahi vebinuri vechillahi vebima cera bihil kalemü min indillahi ila hayri 

halkillahi seyyidina muhammedin ibni abdullah verasulullahi en tübeyyine 

li eyyühel hadim .... (burada hacetini söyle) bihey-etihi vesıfatihi veşeklihi 

bihakki bismillahirrahmanirrahimil azimil heytaluşil a'zami allahü la ilahe 

illahüvel hayyul kayyum  la te'huzühü sinetün vela nevm lehü ma 
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fissemavati vema fil ard men zellezi yeşfe-u indehü illa biiznihi ya'lemu ma 

beyne eydihim vema helfehüm vela yuhitune bişey-in min ilmihi illa bima 

şa-e vesi-a kürsiyyühüssemavati vel ard vela ye-üdühü hifzuhuma vehüvel 

aliyyül azim la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ellezi anet lehül vücuhu 

bizilletil istikaneti ila celalihi la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ehyen 

şerahiyen edünayin esba-utin ale şeddayin allahül azizül hakim el vahan el 

vahan el acel el acel essa-ate essa-ate 

 
 

 

Latif ismi şerifinin hadimini celbetmek 

 

Eğer bu ismi şerifin hadimlerini celbetmek istersen, sana görünmeden sana 

hizmet etmelerini istersen, her sabah ve akşam namazından sonra Latif ismi 

şerifini 129 defa oku, sonunda bu azimeti de 3 defa oku, Allâhü Teâlâ’nın 

izni ile her türlü hayır kapıları açılır. (Hayırlı işler için kullanmak 

isteyenlere icazet verdim, ben dahi şeyhim şeyh Ebu Abdullahdan icazet 

aldım) Azimet budur 

 

ن الرحيم وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انى اسئلك بالم بسم هللا الرحم

لطفك وبطاء طولك وبياء يقظتك وبفاء فردانيتك ان تصلى وتسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا 

محمد وان تسخرلى خدام اسمك اللطيف السيد شعضوض والسيد شعاع والسيد عبد اللطيف يتوكلون 

خير والمنافع الى وبدفع جميع الهموم والمضرات عنى وعن من تحيط به شفقتى بحق بجلب جميع ال

لطيف لطيف فيطل فيطل طلفى طلفى اجيبوا بما امرتكم به سامعين السماء هللا مطيعين دعواهم فيها 

سبحانك وتحيتهم فيها سالم واخر دعواهم ان الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد 

ه وصحبه وسلموعلى ال  

 

Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim vesallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala 

alihi vesahbihi vesellem allahümme inni es-elüke bilami lutfike vebita-i 

tavlike vebiya-i yakazatike vebifa-i ferdaniyyetike en tusalliye ala 

seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve en tusahhirli 

huddame ismikellatif esseyyid şa'zuza vesseyyid şua' vesseyyid abdüllatif 

yetevekkelüne bicelbi cemi-il hayri velmenafi-u ileyye vebidef-i cemi-il 

hümumi vel mazarrati anni ve an men tuhitü bihi şefakati bihakki latifin 

latifin feytalin feytalin talfiyyen talfiyyen ecibu bima emertüküm bihi sami-
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iyne li-esmaillahi muti-iyne da'vahüm fiyha sübhaneke ve tahiyyetühüm 

fiyha selam ve ahiru da'vahüm enilhamdü lillahi rabbil alemin ve sallallahu 

ala seyyidina muhammedin ve ala alihi vesahbihi vesellem. 

 

 

 

Evlenmek isteyen kız için 

 

Eğer bir kız evlenmek isterse veya kısmeti bağlı olsa pazar günü iptida edip 

her gün aynı saatte aynı yerde hiç konuşmadan bir tabağa kureyş suresini 

ve şu vefki zağferan ve gül suyu ile yazıp sonra su ile bozup sonra suyu 

kızın bedenine sürseler tez vakitte evlenir. (icazet verdim, ben dahi şeyhim 

Ebu Abdullah dan icazet aldım) yazılacak vefk budur 

 

 

 

 

 

Hadimi rüyada görmek için 

 

Eğer bir kayıptan veya bir çalıntı malın nerde olduğunu kimin aldığını veya 

bir define yerinden veya hazine yerinden ve nasıl çıkarılır veya herhangi bir 

şeyden veya dünyada olan biten herhangi bir şeyden haber almak istersen, 

bu meleği davet edersin, bu melek ulvi bir melektir, ismi sadkıyail dir, eğer 

bir kayıp olan kişiden haber almak istersen, bir geyik derisine isimleri misk 

ve zağferanla yazıp cavi ve lübanı zekerle buhurla,sonra kasemi 7 defa 

okuyup sonra '' اجب ايها الملك صدقيائيل واخبرنى فى امر فالن الغائب وعن حاله  '' ecib 

eyyühel melekü sadkıyail ve ahbirni fi emri fülanül gaib ve an halihi sonra 

deriyi yastığın altına koyup uyu, melek rüyada sana haber verir. 
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Eğer çalınan bir maldan haber almak istersen, ismi bir kağıda misk 

zağferan ve gül suyu ile yazıp sonra kağıdı makallı azrak sondoros ve 

kendir ile buhurlayıp üzerine de 7 defa kasemi okuyup ''  اجب ايها الملك

 ecib eyyühel melekü sadkıyail '' صدقيائيل و اخبرنى عن هذه الحوايج ومن اخذتهم وماهم

ve ahbirni an hazihil havayici vemen ahazethüm vemahüm '' deyip kağıdı 

yastığının altına koyup uyu, melek rüyada gelip malı kimin çaldığını ve 

nasıl çaldığını gösterir. 

 

Eğer bir define yerinden haber almak istersen, bir ipek kumaşa ismi yazıp 

cavi miatu saile ve kendir ile buhurlayıp üzerine 7 defa kasemi şerifi 

okuyup '' ى هذه الدفينة وما فيها وكيف الوصول اجب ايها الملك صدقيائيل واخبرنى عاجال ف

 ecib eyyühel melekü sadkıyail ve ahbirni acilen fi ''  اليها وما بخورها

hazihiddefineti vema fiyha vekeyfel vusulu ileyha vema buhuruha '' deyip 

deriyi yastığının altına koyup uyu, melek rüyada gelip sana hacetini gösterir. 

Amma her amel edeceğin gün ve gecesinde riyâzetli oruç tutmalısın. 

 

İsim : نمواقططكموش نمواعجكشيلوش نمواشقطيوش نمواسليعكمطوش نمواسعككيطلوش 

 

Kasemi şerif budur: 

 

اقسمت عليك ايها الملك صدقيائيل بحطو يحوط به كفوة فال اله اال هو البديع الرفيع ياصعى كعى 

ل مطيعى لك يا ال ويا شمخيطيخ شهيوش صبا وثا وياعطط طلهل يقفوث وياشلشل صبا وثا مميا

بسم هللا بدئت وبه نستعين بسم هللا وعليه توكلت اجب يا صدقيائيل دعى هللا اذا دعاك باسمه شبفوب 

ازلى دائم اول اخر ظاهر باطن واحد احد فرد صمد لم يتخذ صاحبة وال ولدا هيا هيا هيا هيا 

هيا اذوناي اصباوت ال شراى مصماوثاى ال شداي عجلنيثا مشكيوثا شكيليايا الء يهتوا بيروخ شرا

شيلوخ شندوش شندوش وبخ شيوغ شليدغ قدوش مالخ صلخيم هملوخيم الوهيم الوهيم سبوح سبوح 

قدوس قدوس رب المالئكة والروح اسرع ايها الملك صدقيائيل واحضر الي سريعا عاجال بعزة هللا 

ز االعز المعتز فى عز عزته واخبرنى عن كذا وكذا بارك هللا فيك وعليك الواحا العجل العزي

 الساعة

 

Okunuşu:     

Aksamtu aleyke eyyühel melekü sadkıyail behtavin yehutin bihi kefutin 

fela ilahe illa hüvel bediurrefiu ya sa-a ke-a mimyalin muti-i leke ya alin 

veya şemhitihin şehyuşin saba vesa veya atatin talhelin yakfusin veya 

şelşelin saba vesa bismillah bede'tü vebihi nesteiynü bismillahi ve aleyhi 

tevekkeltü ecib ya sadkıyail da-allahü iza deake bi-ismihi şebfubin 
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ezeliyyin daimin evvelin ahirin zahirin batinin vahidin ehadin ferdin 

samedin lem yettehiz sahibeten vela veleden heya heya heya heya şerahiya 

ezunayi asbavutin ali şerayin masmavusayin ali şedayin acelnisa 

meşkeyusa şekiyleyaya lain yehtuva beyruhin şeyluhin şenduşin şenduşin 

vebehin şeyugin şelyedegin kaduşin malihin salhimin hemluhimin uluhimin 

uluhimin subbuhun subbuhun kuddusun kuddusun rabbül melaiketü verruh 

esri' eyyühel melekü sadkıyail ve ahdır ila serian acilen bi-izzetillahil azizil 

eazzül mu'tezzü fi izzi izzetihi ve ahbirni an  ( burada hacetini söyle) 

barekallahu fiyke ve aleyke el-vahan el-acel essa-ate 

 

 

 

Ameli ihfa ve tayyi mekan 

 

Şeyh Abdullah bin helal el kufi radiyallahu anh hazretlerinden buyurdu ki: 

bir gün çok eski bir kitap buldum açıp okudum, içinde bir riyazet tarifi 

vardı onunla amel ettim, rüyamda harut ve marut denilen iki meleği 

gördüm, hemen selam verip sordum ey melekler bana öyle bir şey öğretin 

ki onu okuduğumda melekler beni mahlukatın gözünden gizlesin ve beni 

dilediğim yere anı vahidde iletsinler, dediler ki: vallahi ya şeyh sen bizden 

çok büyük bir işten sual ettin, dediler ki: sana bir kasemi şerif öğretelim 

Hâtemi şerifi de sol eline yazıp sol elinle gözünü kapatıp kasemi şerifi 21 

defa okuyup hacetini dile, istersen bir anda seni bir yerden bir yere 

götürürler, dilersen mahlukatın gözünden gizlerler, dilersen hastaya arız 

olan cinniyi hemen yakarlar, dilersen geceyi gündüz gibi gösterirler, 

dilersen kafirlerin şehrini harap ederler, bunun gibi bir çok hayır ve şer 

işlerinde sana hizmet ederler, bu Hâtemi şerif ile Cebrail aleyhisselam 

Süleyman a.s mın emrindeki ifrit ve cinnileri kahrederdi, bu Hâtem ulvi ve 

süfli âlemde tasarruf eder. Buhurları: hasılban cavi biraz misk ham amber. 

 

Yazma usulü: iptidası cumartesi günü veya pazar günü veya pazartesi günü 

başlayarak perşembe gününe kadar riyâzetli oruç tut, perşembe günü 

olunca Hâtemi sol eline yazıp buhurları yakıp kasemi şerifi 1198 defa 

okuyup hacetini dile, asla şekk ve şüphe etme bu amel denenmiştir sahihtir. 

 

Kasemi şerif budur: 
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السميع العليم الحكيم الكبير الحليم ذى البهاء والبقاء والثناء  بسم هللا الرحمن الرحيم القديم الكريم

والعلو والشكر ايهم ايهم ايكم ايكم طفلم طفلم طيطم طيطم هيوم هيوم ديموم ديموم هف هيف هف 

هيف هيوشم هيوشم ال شلع لشلع يشمخ يشمخ شمثخ ياشخ ايشخ شليوخ ايشلخ ال بياه بياخ االبدى 

الفلك خالق النور والنيرانى ومنزل االيات والبرهان المتكلم بغير لسان  السرمدى مالك الملك مدبر

الموجود فى كل مكان المنزه عن االين والمكان بطهليايل مهيايل شراهيل ميكائيل اسرافيل ميطرون 

ميططرون بملمشايل اخزه ابو هيائيل امهيال ال هوشال مهيوشال شليخ انوخ اكينخ بيخ هيوه هوليم 

م شراهيم ابراهيم ابراهيم انزلوا فى خدمت الملك صفصفيال حامل كاهل العرش هوليم شراهي

المجيد بقدرة الملك الجميل واحفظوا جثتى واحفظوا صورتى وانصفوا اصفوتى واوصلوا لى الي 

مقصودى وارادتى يلتحق شالوخ شالوخ ملوخ ابراخ ابراخ برخايل برخول هيود خطوف خطوف   

خطوف اخطفوا        

Burada hacetini söyle 

بحق لياخيم ليالفو ليافور لياروث لياروع لياروش لياشلش بال شلع لشلع يمخ يمخ شمثخ باشخ ايشخ 

شليوخ ايشلخ ال بياه بياخ اهيا شراهيا اذوناى اصباوت ال شداى ان هللا على كل شيئ قدير اجب 

 ياميمون السحابى بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب اليم

 

Okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim el kadim el kerim essemi' el alim el hakim el 

kebir el halim zil behai vel beka-i vessena-i vel-ulüvvü veşşükrü eyhemin 

eyhemin eykemin eykemin taflemin taflemin taytamin taytamin heyumin 

heyumin deymumin deymumin hefin heyfin hefin heyfin heyuşemin 

heyuşemin ali şel-in leşel-in yeşmehin yeşmehin şemsehin ya şehin eyşehin 

şelyuhin eyşelehin ali biyahin beyahin el-ebedi essermedi malikül mülki 

müdebbirul feleki halikunnuru venniyran vemünzilül ayati vel burhan el-

mütekellimü bigayri lisanin el-mevcudu fi külli mekanin el-münezzehi anil 

eyni velmekani bitahleyayelin mehyayelin şerahiylin mikail israfil 

meytarun meytatarun bimelmeşayelin ehzühü ebu heyail emhiyalin alin 

huşalin mehyuşalin şeliyhin enuhin ekiyhin biyehin heyuhin huliymin 

huliymin şerahimin şerahimin ibrahim ibrahim inzilu fi hizmetil meleki 

safsafyalin hamilü kahilil arşil mecid bikudretil melikil cemil vahfezu 

cüsseti vahfezu sureti vensafu asfuti veuvessiluni ileyye maksudi ve iradeti 

yeltahiku şaluhin şaluhin meluhin ibrahin ibrahin berhayelin berhulin 

heyudin hatufin hatufin hatufin ihtafu (burada hacetini söyle) bihakki 

leyahiymin leyalefu leyafurin leyarusin leyaru-in leyaruşin leyaşeleşin bi-

ali şel-in leşel-in yemhin yemhin şemsehin başehin eyşehin şelyuhin 

eyşelehin ali biyahin biyahin ahiyen şerahiyen ezunayi asbavutin ali 
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şedayin innallahe ala külli şey-in kadir ecib ya meymun essahabi bel hüve 

mesta'celtüm bihi riyhün fiyha azabün elim 

 

Şer işlerinde kullanılacak buhurlar: makallı ezrak sondoros 

Hayır işlerinde kullanılacak buhurlar: öd amber cavi sandal zağferan misk 

 

Hâtemi şerif budur 

 

 
 

 

 

Define sihir ve hırsızı bulmak için 

 

Eğer bir mekanda define olduğu tahmin edilse veya bir kişiye sihir yapsalar 

veya bir malı çalanın kim olduğu bilinmese, bunları bilmek için baliğ 
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olmadık bir erkek çocuğun sağ eline veya baliğ olmadık bir kız çocuğunun 

sol eline bunları yaz:  هيمه هيمه سيمه سيمه هيجا هيجا ميجليثا ميجليثا مرقليثا مرقليثا السمع

 والطاعة هلل والسمائه وعظمته

Sonra lübanı zeker yakılıp bu kasem taki hadim gelip çocuğun elini tutup 

define yerine götürünceye kadar okunur. Kasem budur 

 

اقسمت عليك ايها الروح بحق الروح الخفيف اال ما لبست الكف وفرقت االصابع ومشيت اليد الى  

 المكان المتوهم الذى هنا

 

Aksamtü aleyke eyyüherruh bihakkir ruhul hafif illa ma lebistel keffe 

veferraktel esabia vemeşiytel yedi ilel mekanil mütevehhimi ellezi hüna ... 

 eğer sihrin yeri aranıyorsa '' hüna '' dan sonra '' السحر essihra  eğer hırsız 

aranıyorsa '' السارق  essarıka  denilir. 

 

 

 

 

Kilitli kapıyı veya bir kilidi açmak için 

 

Bunu bir geyik derisine veya bir kağıda pazartesi günü güneş doğmadan 

evvel yaz, amma sen dahi oruçlu ol, güneş doğduktan sonra bir eline kağıdı 

al, diğer elinle de kilide dokun fil hal kilit açılır, velev ki demirden bile olsa. 

Yazılacak budur 

 

 

 

 

 

Gaibten haber alma ve kalp gözünü açma 

 

Eğer kalbinin nurla dolmasını ve alemi gaybtan çok şeyler keşfetmek 

istersen, Allah rızası için 3 gün riyâzetli oruç tut, amma bu müddet zarfında 

sadece hurma veya buna benzer yerden biten şeyler ye, lakin çok az 

miktarda yiyeceksin, ve gücün yeterse hiç dünya kelamı konuşma, her farz 
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namazın ardından 1000 defa bu isimleri oku '' ya nur ya hadi ya habir ya 

mübin '' 100 defada ise 1 defa bunu oku '' ya nur nevvirni ya vehhab ihdini 

ya habir ihbirni ya mübin beyyinli '' bu bir sana-atı ilahidir ki keşfeden nice 

büyük sırlara vakıf olur. 

 

 

 

Teshiri perizat 

 

Eğer perileri teshir edip onlardan hacet dilemek istersen, temiz elbiseler 

giyinip güzel kokular sürünüp 17 gün boyunca riyâzetli oruç tut, her gün 

güneş doğarken 207 defa güneş batarken ise 407 defa bu duayı oku, son 7 

gün halvete gir, 17 gün sonra 7 tane peri zuhur eder, her ne talep etsen 

filhal yerine getirirler, reisleri ileri gelip hacetin nedir neden bize zahmet 

verdin? Diye sorar, sen de  'bana ahir ömrüme kadar hizmet etmek üzere bir 

hadim istiyorum' dersin, biri dahi ileri çıkıp hizmete talip olur, nereye 

varsan peşinden gelir, her türlü yiyecek içecek altın gibi şeyleri âlemi 

gaybtan önüne serer, amma sırrını kimseye açık etmeyesin hemen bütün bu 

nimetler elinden uçar gider.  Okuyacak budur: 

 

 سبحانك ياكوثيا سبحانك يالوثيا سخر لى الجن وتوابعهم بحقك ياسبحان 

 

Okunuşu 

sübhaneke ya küsiya sübhaneke ya lusiya sahhirli el cinne vetevabiahüm 

bihakkike ya sübhan. 

 

  

 

 

Perilere soru sormak 

 

Eğer perilere herhangi bir şeyden soru sormak istersen, 3 gün oruç tutup 3 

gün yatsı namazını tenha bir yerde kılıp sonra bu isimleri sağ avucuna 

yazıp elini sondoros ve anber ile buhurlayıp yatağa yat, uykun gelinceye 

kadar bu isimleri okumaya devam et. Amma odada senden başkası 

olmayacak, rüyada periler gelip hacetini gösterirler. İsimler bunlardır: 
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يَهُثَ  –هَُث  –َشهََث      

 

Okunuşu: şehese hüse yehüse 
 

Amma 3 gün boyunca her akşam böyle yapılsa (yani her gün yatsı 

namazından sonra eline yazıp yatağa yatıp uykun gelinceye kadar 

okusan yine muvaffak olabilirsin) Allahu âlem. 

 
 

 

Süfli Cin daveti 

 

Kendini çok iyi bir manevi korumaya alıp (hırz ayetlerini ve tahassun 

dualarını yazıp hem de okuyup)  pazartesi gecesi halvet bir yere girip temiz 

elbise ve bedeninde temiz olduğu halde, yere oturup tek celsede 2953 defa 

bu isimleri oku, 3 tane cin hazır olur, senden ahd isterler eğer kabul 

etmezsen helak ederler. Eğer şartlarını kabul edersen her türlü işinde 

yardım ederler. Pazar ve pazartesi günü riyâzetli oruç tutmalıdır. Okuma 

anında güzel kokulu buhur yakılır. İsimler budur   ليضا –َضغفا  –َمقضا  

 

okunuşu: makada  dagafa liyda 

 

 

 

Teshiri mahlukat ve tayyul ard 

 

Eğer cümle ins ve cinleri kendine musahhar etmek istersen ve tayyi mekan 

gücüne sahip olmak istersen, bir arabi ayın ilk pazar günü iptida edip 9 gün 

riyâzetli oruç tut, her namaz ardından 7000 defa ''Allahüssamed'' de. Son 5 

gün kalınca halvet bir mekana girip orda kal, 9 gün tamam olunca melekler 

saf saf olup yanına gelip sana biat ederler, her türlü harikulade işlerde sana 

hizmet ederler. Elinden çok büyük kerametler zuhur eder. 

 

Bir nüshada her gün 7000 defa okunacak diyor. Doğrusunu Allah bilir. 
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İhdarı peri 

 

Eğer bir periyi hazır etmek istersen, cumartesi günü halvet bir yere girip bir 

kâseye su doldurup devamlı suya bakarak 1000 defa bunu oku, tamam 

olunca peri suda görünür, soracaklarını sorarsın. Budur: 

 
 اَلل هُمه اَنَت العالُِم َو اَنَا النافُِل فََمن يَدع الغافاِل اِلَی العالُِم يا َربه اَِجُب يا الِقَيائيلُ  
 

Okunuşu 

Allahümme entel alimü ve enennafilü femen yed-ul gafilen ilel alimü ya 

rabbi  ecib ya el kıyail. 

 

 

 

Daveti sure-i kevser 

 

Bu sure-i şerife musahhar olan meleğin adı Abdülkerim dir. Eğer bu meleği 

davet etmek istersen ve ondan hacet dilemek istersen pazar günü iptida edip 

3 gün oruç tut, her namazın ardından 1000 defa kevser suresini oku, her 

100 de bir defada aşağıdaki azimeti oku, 3 gün tamam olunca melek zuhur 

eder, sen hemen ahd talep edersin, şartlarını kabul edersen ne ala, ahir 

ömrüne kadar sana hizmet eder, alemi gaybtan mal ve mülk yiyecek ve 

içecek hazır eder. Okuma anında sondoros kendir ve anber buhur edilir. 

Azimet budur 

 
وَرةِ   اَللهُمه اِن ی اَسئَلَُک بُِموِجباِت َرحَمتَِک َعزايِِم َمغفَِرتَِک ان تَسَخر لِی َعبِدَک َخاِدَم هِذِه السُّ

وَرِة الشهريفَِة ااِل  َما اَجبت وَ  يَُکون لِی َعوناً َو يُِجيُب َدعَوتِی َو يَقِضی َحاَجتِی بَِحق  هِذ هِ   السُّ

وَرِة الُمباَرَکِة َو بَِحق  َمن َکلهَم هللا ُموسی َعلی َجبَلِ   َحَضرَت اَيَن َما ُکنت َو اَطَعَت بَِحق  هِذِه السُّ

 طُوِر َسيناِء اَلَواَحا اَلَواَحا السهاَعة اَلسهاَعة اَلَعَجل اَلَعَجل باَرَک فِيَک َو َعلَيکَ 

 

Okunuşu 

Allahümme inni es-elüke bimucibatı rahmetike aza-yimi magfiretike en 

tusahhirli abdüke hadimi hazihissureti yekünü li avnen ve yucibü da'veti ve 

yakdi haceti bihakki hazihissuretişşerifeti illa ma ecebte ve hadarte eynema 
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künte ve eta'te bihakki hazihissuretil mubareketi vebihakki men 

kellemellahu musa ala cebeli turi siyna elvahan elvahan elvahan el-acel el-

acel el-acel essa-ate essa-ate essa-ate 

 

 

 

İhdarı peri 

 

Eğer bir periyi hazır etmek istersen, uzunca bir beyaz ipekten ip alıp güzel 

kokulu buhurlar yakıp ipi iyice buhurla, sonra 3101 defa bu isimleri oku, 

her yüzde ipe bir düğüm at, amma devamlı buhur yak, aded tamam olunca 

peri hazır olur, her şeyden haber verir, her türlü ilimden haber verir. 

Okunacak isimler budur: 

 

لَيُموثٍ يَا هَلِعيطُوناٍش َعط     

 

okunuşu: ya hel-iytunaşin atleymuşin 

 

 

 

Kağıtları altına çevirme 

 

Allah rızası için 3 gün riyâzetli oruç tutup bu müddet zarfında her türlü 

büyük veya küçük günahlardan sakın, her namaz ardından 75 defa insan 

suresini oku, 3 gün tamam olduktan sonra yatsı namazını kılıp Hâtemi 

şerifi bir beyaz kağıda çizip altın suretinde kestiğin kağıtları da hatemin 

üzerine koyup bir tanede zamanın geçerli altınından Hâtemi şerifin üzerine 

koyup Hâtemi şerifi katlayıp sağ eline alıp 75 defa insan suresini oku 

Allâhü Teâlâ’nın izni ile kağıtlar altına döner. Hâtemi şerif budur: 
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Sihri yumurtanın içine getirmek 

 

Eğer bir kişiye sihir yapılsa yapılan sihir bulunamasa bir yumurta alıp 

önüne koy, meşhuru da karşına oturtturup bu tılsımı yumurtaya yazıp 

yumurtayı ateşe yakın yere göm, sonra 2 defa taha suresini okuyup 

yumurtayı alıp kır Allâhü Teâlâ’nın kudreti ile taha suresinin hadimleri sihri 

yumurtanın içine koyarlar, yumurta kırılınca yapılan sihri yumurtanın 

içinde bulursun. (Bu gibi amelleri başarabilmek için ehli riyazet olmak 

lazımdır) Tılsım budur 
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Define manilerini çözmek 

 

Bu tılsım 635 türlü define manisini çözer, Biraz balmumu alıp üzerine bu 

tılsımı yazıp sonra balmumunu bir temiz beze sarıp define olan yere göm, 

bütün maniler bozulur, buhura veya azimet okumaya ihtiyaç yoktur. Tılsım 

budur. 
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Rızık kapılarının açılması için 

 

Eğer bir kimse Allah rızası için pazar gününden başlayarak riyâzetli oruç 

tutsa her gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında 1 defa veya 3 defa 

veya 7 defa sure-i vakıa okusa elbette ve elbette fütuhatı rızık hasıl olur. 

Tecrübe olundu. 

 

 

 

Düşmanları kahretmek ve düşman şerrinden emin olmak 

 

Eğer bir kimse düşmanlarını kahretmek veya düşmanlarının şerrinden emin 

olmak dilese her gün akşam namazının farzı ile sünneti arasında 21 defa 

kureyş okumaya devam etse düşmanları kahrolur ve düşman şerrinden 

emin olur. 

 

 

 

Hadim daveti 

 

Eğer ahir ömrüne kadar sana bir Müslüman cinninin hizmet etmesini 

istersen temiz abdest alıp halvet bir yere girip seccadeni yere ser, tek 

oturmada 12 bin defa يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خفي اللطف تداركنى بلطفك الخفي  Ya 

latif ya latif ya latif ya hafiyyüllutfi tüdarikni bilutfikel hafiyyü okusan 

hemen beyaz elbiseli bir piri fani zuhur eder sana bir taş verir ve derki: ne 

zaman bir hacetin olsa bu taşı ateşe at, ben hemen hazır olurum, der. 

Amma elbette o gün riyâzetli oruç tutman lazımdır ve bir beyaz kağıda 

amenerrasülü ayetül kürsi sure-i mülk bunları yazıp üzerinde taşıman 

lazımdır. 

 

 

Gaibten altın getirmek 

 

Cuma günü riyâzetli oruç tutup her türlü münkirattan uzak dur, asla gıybet 

ve kötü söz söyleme, o gün daima zikirle salavatı şerife ve tövbe istiğfarla 

meşgul ol, yatsı namazını halvet bir yerde kılıp ardından hemen kalkıp 2 
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rekât Allâhü Teâlâ’nın rızası için nafile namaz kıl, her 2 rekâtta da 

Fatiha’dan sonra kehf suresini oku, selam verdikten sonra 1000 defa bunu 

oku  يالطيف  ياخفي االلطاف تداركنى بلطفك الخفي   Ya latiyf ya hafiyyül eltaf 

tüdarikni bilutfikel hafiyy 

Sonra hiç konuşmadan sağ yanına dönüp uyu, Fermanı hakk ile o gece 

yastığının altına kehf suresinin ve bu esmaların hüddamları altınlar koyarlar, 

birazını sadaka verip diğeri harcarsın.  Eğer o gece gelmezse ta öbür 

cumartesi gününe kadar bu şekil üzere amel etmeye devam et, asla şekk ve 

şüphe yoktur elbette ve elbette mutlaka hacetin reva olunur. 

 

 

 

Bedendeki cinniyi çıkarmak 

 

Neuzubillah bir insanın bedenine cin girse, bir beyaz kağıda bu Hâtemi 

şerifi yaz, hasta devamlı bu hateme baksın sende durmadan mülk suresini 

oku ve devamlı katrana bulanmış keten tohumu buhur et, elbette cin 

bedenden kaçıp gider bir daha geri dönmez. Bu amel tecrübe olundu. 

Hâtemi şerif budur 
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Peri daveti 

 

Yeni bir keten bez alıp üzerine şu isimleri yaz, (   ياعجعج  يامعجع  يا قرقوط يازين

 (المواصف الواحا الواحا العجل العجل  الساعة الساعة

Sonra o bezi alıp yeni bir gaz lambası (zeytinyağlı olanının) içine koyup 

yak sonra bu isimleri 38 defa oku, daha okuman bitmeden peri hazır olur, 

hiç korkma zarar vermez, ne talep edersen yerine getirir, okuyacak isimler 

budur: ين المواصفياعجعج  يامعجع  ياقرقوط  ياز    

Okunuşu: ya ac-acin ya ma'ce-in ya karkutin ya zeynel mevasifu 
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Kağıtları altına çevirme 

 

Pazar günü riyâzetli oruç tutup halvete gir, yatsı namazından sonra eline 

kağıt alıp zamanın geçerli altını şeklinde 50 tane kes, bunları alıp mavi bir 

bezin içine koy, daha evvelden o mavi bezin üzerine bu Hâtemi çiz, 

aralarına bir tanede o zamanın geçerli olan altınından koy, sonra o bezin 

ağzını beyaz bir ipek bezle bağlayıp o bezi cavi buhuru ile buhurlayıp 

seccadenin altına koyup 2 rekat namaz kıl, birinci rekâtta Fatiha’dan sonra 

ayetül kürsi, ikincisinde de sure-i kadr i oku, selam verdikten sonra hiç 

yerinden kalkmadan 1000 defa ihlası şerif oku, her 100 de 1 defa ise bu 

tevkili oku : رنا هذاتوكلوا ياخدام هذه السورة بتبديل الكاغط فضة خالصة على سكة امي  

Tevekkelu ya hüddame hazihissuretişşerifeti bitebdilil kağıtı fiddatün 

halisatün ila sikketi emirina haza 

Okuma işi tamam olunca sağ elini para kesesi gibi yaptığın bezin içine 

daldırıp sağ elinle altını al, alırken bunu oku:  نفادان هذا لرزقنا ماله من   inne 

haza lerizkuna malehü min nefad. 

Mavi beze çizilecek hatem budur 

 



 

 

560 

 
 

 

 

Gizlilikleri keşif ve hayırları celbetmek 

 

Eğer gizli sırları keşfetmek istersen ve her türlü hayrı ve bereketi kendine 

celbetmek istersen, her gece rüyada âlemi gaybı ve her gece ayrı bir alemi 

temaşa etmek dilersen, bu Hâtemi şerifi beyaz bir kağıda salı günü güneş 

doğarken öd-ü rimman zağferan ve misk ile yazıp daima başında hürmet ve 

tazim ile taşı, yani daima abdestli ol, asla kötü söz veya dedikodu etme, 

yalan konuşma hayvanattan da perhiz edip oruçlu ol, amma Hâtemi şerif ile 

asla helaya girme yoksa zarar görürsün, her gece rüyada ervah gelip türlü 

türlü acaiblikler gösterirler, çok garip işler sana ifşa olunur, amma kimseye 

bu konu hakkında sır vermeyesin yoksa cümlesi batıl olur, Fermanı ilahi ile 

hertürlü hayırlar ve bereketler senin üzerine olur, düşmanlar kahru perişan 

olur, öyle ki sana celbolan bütün bu hayırlara kendin bile hayret edersin, 

amma dediğimiz gibi her türlü kötülükten uzak durmalısın, amma bu 
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Hâtemi şerifi yazmak için Allah rızası için niyet edip 3 gün riyâzetli oruç 

tutmalısın, her farzın ardından bu duayı 41 defa okumalısın, 3.cü gün salı 

gününe denk gelsin sabah güneş doğarken hemen Hâtemi şerifi yukarda 

anlattığımız gibi bir beyaz kağıda çizip hürmetle taşı maksudun hasıl olur. 

Dua budur 

 

اللهم انك تعلم سرى وعالنيتى فاقبل معزرتى وتعلم ما فى نفسى فاغفرلى ذنوبى وتعلم حاجتى 

فاعطنى سؤالى اللهم انى اسئلك ايمانا يباشر قلبى ويقينا صادقا حتى اعلم انه لن يصيبنى اال ما 

ينكتبت لى والرضا بما قسمت على ياارحم الراحم  

 

Allahümme inneke ta'lemü sırri ve alaniyeti fakbel ma'zireti veta'lemü ma 

fi nefsi fagfirli zunubi veta'lem haceti fa'tıni süali allahümme inni es-elüke 

iymanen yubaşiru kalbi ve yakıynen sadıkan hatta a'lemü innehü len 

yusiybeni illa ma ketebte li verrıza bima kasemte aleyye ya 

erhamerrahimiyn 

 

Hâtemi şerif budur 
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Evlenmek isteyen kız için 

 

Pazartesi günü veya pazar günü veya cuma günü yeşil bir ipek beze 

besmele-i şerif 

5 tane vav harfi 

Ve bu ayeti kerimeyi yazıp kız bunu taşısa isteyeni çok olur, tezcek evlenir. 

Ayeti kerime:  

 واذن فى الناس بالحج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم

 

 

Gaibten nafaka celbetmek 

 

Eğer alemi gaybtan nafaka (altın para gümüş veya değerli taşları yiyecek 

içecek) celbetmek istersen, perşembe günü riyâzetli oruç tutup gece olunca 

kalkıp abdest alıp 2 rekat namaz kıl, halvet bir yerde 1002 defa ihlası şerif, 
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1002 defa Ya kerim ya rahim sonra efendimize 1000 defa salavatı şerif oku, 

hemen bir hadim zuhur edip sana '' ma türidü, eddünya emil ahiratü '' der 

sende '' üridü eddünya liste-iynü biha alel ahiretü'' dersin. Ondan sonra 

fermanı hakk ile hadim sana altın ve gümüş veya değerli taşlardan verir. 

Eğer hadim ilk gün gelmezse 2. veya 3. cü gün mutlaka gelir. Amma 2 ve 

3.cü gün dahi riyâzetli oruç lazımdır.   

 

 

Gaybtan nafaka celbetmek diğer 

 

Halvet bir yere girip 2 rekât namaz kılıp 2000 defa bu ayeti kerimeyi  ان هذا

 .inne haza lerizkuna malehü min nefad oku  لرزقنا ماله من نفاد

 

 

Gaibten nafaka celbetmek diğer 

 

Halvet bir yere girip 4000 defa ya mu'ti okusan hadim zuhur eder. 

 

 

 

Duaların kabul olması için 

 

1 gün riyazetli oruç tutup halvet bir yerde 2 rekât namaz kılıp bir temiz 

kağıda 

 

10 defa besmele-i şerif 

1 fatiha 1 ayetül kürsi 

3 ihlası şerif 3 muavvezeteyn 

500 defa allahu ekber 500 defa la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil 

azim 

 

Bunları yazıp sağ kolunda taşı ondan sonraki günlerde dahi bütün 

kerahetlerden uzak dur, hakk Teâlâ’dan ne muradın varsa cümlesi kabul 

olunur. 
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Söz dinlemeyen eş için 

 

Söz dinlemeyen veya söz tutmayan eş veya çocuk için abdest alıp 2 rekât 

namaz kılıp selamdan sonra ellerini kaldırıp 21 defa ya şehid deseler sonra 

eşine dua etse eşi Salih bir kimse olur. 

 

 

 

 

Tahassun duası 

 

Her türlü şerlerden ve kötülüklerden emin olmak için her gün 1 defa veya 3 

veya 5 veya 7 defa okunursa çok fâidelidir. Amma eğer bir cinni davet 

edecek olsan veya ervahtan birini davet edecek olsan veya bir periyi hazır 

etmek dilesen yapacağın amel müddetince her namaz ardından bu duayı 3 

defa veya 7 defa okusan şerlerinden emin olursun ve yazıp taşıman dahi 

lazımdır. Bil ki insanoğlunun düşmanı çoktur, ne zamanki ruhani bir amel 

yapmak istesen şerli cinler ve onlara benzer diğer şerli varlıklar sana 

düşman olurlar, amelini ifsat etmek isterler işte bunların şerlerinden emin 

olmak için bu gibi tahassun duaları okunmaya devam edilir, cinli kimselere 

ve ruh hastalarına dahi çok fâideler hâsıl olur. 

 

Tahassun duası 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

تحصنت بذى الملك والملكوت واعتصمت بذى العزة والعظمة والهيبة والقدرة والجالل والجمال 

جود والجبروت وتوكلت على الملك الحي الذى الينام وال يموت دخلت فى والكمال والكبرياء وال

حرز هللا وفى حفظ هللا وفى امان هللا وفى عصمة هللا وفى كنف هللا وفى امن هللا بحق كهيعص 

وبحق حمعسق فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم بسم هللا بابنا تبارك حيطاننا يس سقفنا كهيعص 

تنا فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم الاله اال هللا حصاره محمد رسول هللا قفله كفايتنا حمعسق حماي

 ومسماره

 

Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim Tahassantu bizil mülki velmelekut va'tasamtu 

bizil izzeti vel azameti velheybeti velkudreti velcelali velcemali velkemali 
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velkibriya-i velcudi velceberut vetevekkeltü alel melikil hayyillezi la 

yenamu velayemut dehaltü fi hırzillah vefihıfzillah vefi emanillah vefi 

ismetillah vefi kenfillah vefi emnillah bihakki kaf ha ya ayn sad vebihakki 

hamim ayn sin kaf feseyekfikehumullah vehüvessemiul alim bismillahi 

babuna tebareke hıytanuna yasin sakfuna kaf ha ya ayn sad kifayetüna ha 

mim ayn sin kaf himayetüna feseyekfikehumullah vehüvessemiul alim la 

ilahe illallah hisaruhu muhammedün rasulullah kufluhu vemismaruhu 

 

 

 

 

Mahlukata şirin ve güzel görünmek 

 

Bu daireyi bir yeşil renkli ipek beze cuma günü cuma namazından hemen 

sonra misk ve zağferanla yazıp taşısalar mahlûkatın gözüne şirin ve güzel 

görünürler. Daire budur 
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Dire-i Arş 

 

Bu arş dairesi diğer bütün mevcudatı temsil eder, bu dairenin çok acib ve 

garip havvasları vardır, hangi yıldızın şerefinde (şerefli saatinde) yazılıp 

taşınsa taşıyan kişide o yıldızın özellikleri hâsıl olur, düşmanlara galip 

gelmek, izzet heybet taat devlet erkanının yanına girmek ve onların 
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lütuflarına mazhar olmak, kaza-i hacet rızık genişliği hastalıklardan 

kurtulmak ve zararlı hayvanları kendisine yaklaşmaması rızkında ve 

malında bereketler hâsıl olması gibi sayılmayacak kadar havvasları vardır. 

Ancak dediğimiz gibi 7 yıldızın hangisinde yazılırsa o yıldızın havvâsı 

zuhur eder. Lakin en iyi saat herhangi bir arabi ayın ilk pazar günü güneş 

doğarken beyaz kağıda misk zağferan ve gül suyu ile yazıp güzel kokulu 

bir buhur ile buhurlayıp taşımak en güzelidir. Arş dairesinin sureti budur 

 

 
 

 

 

 

 

Harflerin meleklerinin isimleri 

 

Arabi harflerin meleklerinin isimleri ve tabiatları budur. 
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Kamerin menzilleri ve meleklerinin isimleri 
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12 burç ve meleklerinin isimleri ve burçların tabiatları 
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Define bulmak için 

 

Her hangi bir arabi ayın 15.ci gecesi yatsı namazını kıldıktan sonra 900 

defa efendimize salavatı şerife oku, sonra 100 fatiha-i şerif 100 ayetül kürsi 

oku. O gece rüyada define yeri gösterirler. Amma kimseye demeden gidip 

kendin çıkarmalısın. Eğer kimseye dersen amel batıl olur. (Allahu alem) 

 

 



 

 

571 

Şakkul ard (yeri yarma) 

 

Matlup olunan mekana gelip 2 rekat hacet namazı kılıp kara günlük ve 

karanfil buhur edip hemen bu ayeti kerimeyi 120 defa oku. Sonra izessema-

ün şakkat suresini 3 defa oku. Hemen ol vakitte yer yarılır içinde ne varsa 

ayan olur. Okuyacak ayeti kerime budur ‘  

 

 إن هللا فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم هللا فأنى تؤفكون

 

Okunuşu 

İnnallahe falikul habbe venneva yuhricül hayye minel meyyiti vemuhricül 

meyyite minel hayy zalikümüllahu fe-enna tü’fekün 

 

 

 

Şakkul ard 

 

Matlup olunan mekana gidip 2 rekat hacet namazı kıl, sonra bu ayeti 

kerimeyi 300 defa oku. Sonra hiç beyaz tüyü olmayan kara tavuk alıp o 

mekanda kurban et. Hemen ol vakitte yer yarılır içinde ne varsa ayan olur. 

Okuyacak ayeti kerime budur  

 

تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والمالئكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في األرض أال 

 إن هللا هو الغفور الرحيم

 

Okunuşu 

Tekadüssemavati yetefettarne min fevkihinne vel mela-iketü yüsebbihune 

bihamdi rabbihim veyestagfirune limen fil ardi ela innallahe hüvel 

gafururrahim. 

 

 

 

Define varmı yokmu bilmek için 

 

Matlup olan mekana gidip 2 rekat namaz kıl. Her rekatta fatihadan sonra 1 

ayetül kürsi oku. Selam verdikten sonra bu ayeti kerimeyi 300 defa okuyup 
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hiç konuşmadan hemen o mekanda yatıp uyu, rüyada ruhanilerden 2 kişi 

gelip orda define olup olmadığını bildirirler. Eğer varsa nasıl çıkarılır 

hepsini anlatırlar. Okuyacak ayeti kerime budur 

 

 ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون

 

Okunuşu 

Velenecziyennehüm ahsenellezi kanu ya’melun. 

 

 

 

 

İrsalı hatif 

 

Perşembe günü riyâzetli oruç tut, gece olunca kalkıp abdest alıp halvet bir 

yere oturup 1000 defa nas suresini oku, okuma esnasında ummal buhur et, 

1000 defa tamam olunca kafirun suresini 2 defa okuyup sonra gidip yat, 

elbette matlup çok azim ve şedid bir hale düçar olur, her 100 defa 7 defa bu 

tevkil okunacak: 

 

توكل ياخناس  وياوسواس من الجنة والناس واذهبوا الى فالن بن فالن واذهبوا منه النوم والنفاس 

 حتى يأتى الي ويقضى حاجتى ويزيد فى محبتى

 

Tevekkel ya hunnas veya vesavis minel cinneti vennas vezhebu ila Fülan 

bin fülan vezhibu minhün nevme vennefas hatta ye'ti ileyye ve yakdi haceti 

veyezidü fi muhabbeti. 

 

 

 

İrsalı hatif 

 

Herhangi bir gecede kalkıp bu isimleri 200 defa oku, mücerreptir. 

 

الطاهر بحق سطين  سطين  ميطس ميطس قواس قواس  اذهب الى فالن بن فالن ايها الروح 

ماذكرته عليك من االسماء التى ال تساعد مخالفتها  ومن تخلف عنها احترق  الواحا الواحا العجل 

 العجل الساعة الساعة
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Setiynin setiynin meytasin meytasin kavvasin kavvasin izheb ila fülan bin 

fülan ya eyyüherruhuttahiru bihakki ma zekertühü aleyke minel esma-illeti 

la tusa-idü muhalefetiha vemen tehallefe anha ihtereka el vahan el vahan el 

acel el acel essa-ate essa-ate 

 

 

 

Irsalı hatif 

 

Kırmızı veya sarı veya siyah bir kağıda cumartesi günü Merih saatinde bir 

insan sureti çiz, resmin başına matlubun ve anasının adını yaz, sağ eline : 

 yazıp  انه لقول فصل :göğsüne  واالرض ذات الصدع :sol eline  والسماء ذات الرجع

kağıdı önündeki bir rahle veya masaya koy, eline de bir nar çubuğu alıp nar 

çubuğunun üzerine de: احفصب عليهم ربك صوت عذاب اضربوا فالن وعذبوه الى الصب  

yazıp nar çubuğunu lüban ve kizbere ile buhurla, sonra bu ayeti kerimeyi: 

 fekulandribuhu  فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي هللا الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون

biba'diha kezalike yuhyillahül mevta veyüriküm ayatihi lealleküm ta'kilun, 

1154 defa oku, amma aşağıdaki tevkili de 1.ci kere okuduktan sonra 1 defa, 

10 defa okuyunca yine bir defa, bundan sonrasında ise her 200 de 1 defa 

oku, okuduktan sonrada önündeki resme nar çubuğu ile 3 defa vur, hacet 

hasıl olur, tevkil budur: رة او حديدا وقفوهم انهم لمقفنجل ياارض خذ يهم قل كونوا حجا

مسؤلون كأنهم خشب مسندة بهيش هيوش انوخ فراغ عليهم ضربا باليمين بحق هذه االسماء 

وااليات عليكم ياخدام هذه االسماء ان تذهبوا الى فالن بن فالن وتفعلوا كذا وكذا  الواحا الواحا  

 العجل العجل الساعة الساعة بارك هللا فيكم وعليكم

 

lemukfencelin ya ard huz yehimin kul künü hicareten ev hadiden 

vakifuhum innehüm mes-ulun ke-ennehüm huşubün müsennedeh behişin 

heyuşin enuhin firagin aleyhim darben bil yemin bihakki hazihil esma-i 

vel-ayati aleyküm ya hüddame hazihil esma-i en tezhebu ila fülan bin fülan 

vetef-alu keza ve keza elvahan elvahan el-acel el-acel essa-ate essa-ate 

barekallahu fiküm ve aleyküm. 

 

 

 

İrsalı hatif 
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Halvet bir yere girip bedenin ve elbisen temiz olduğu halde kıbleye 

dönerek 100 defa istiğfarı şerif oku, 100 defa salavatı şerif oku, sonra 

kalkıp 2 rekat hacet namazı kıl. Her rekatta fatihadan sonra 500 defa ihlası 

şerif oku. Selam verdikten sonra lübanı zeker buhur edip başını dizlerinin 

arasına koyup 100 defa hümeze suresini oku. Adet tamam olunca hadime 

dilediğin gibi emret. Bu amel sahih olup ehli havvas katında meşhurdur. 

 

 

 

İrsalı hatif 

 

Halvet bir yere girip 4 rekât hacet namazı kıl. Birinci rekâtta fatihadan 

sonra 10 ihlas, ikincide 20 ihlas, üçüncüde 30 ihlas, dördüncüde 40 ihlası 

şerif oku. Selam verdikten sonra da 500 defa yine ihlası şerif oku. Yine 500 

defa ‘La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim’ oku. Sonra 500 defa 

yine istiğfarı şerif oku. Sonra peygamber efendimize salatı ümmiyeyi 70 

defa oku. Sonra 1000 defa Ya müntekim ya kahhar oku. Amma her 100 

defada 1 defa bunu oku ‘  اقسمت عليك يا سليط انت وخدامك واتبتعك ان تذهبوا الى فالن

بن فالنة فى صفتى وهيئتى ومثالى وخوفوه وارجفوه واقلقوه حتى ياتى خاضعا زليال الواحا الواحا 

  العجل العجل الساعة الساعة

Aksamtü aleyke ya seli tente ve hüddamüke ve etba-üke en tezhebü ila 

fülan bin fülane fi sıfati ve hey-eti ve misali ve havvifühü ve ercifuhu ve 

aklekuhu hatta ye’ti ha-di-an zelilen elvahan elvahan el-acel el-acel essa-

ate essa-ate 

 

 

İrsalı hatif 

 

3 gün riyâzetli oruç tutup son gece 1000 defa fil suresini oku. Amma her 

100 defa okuyunca bu tevkili 1 defa oku. Tevkil budur ‘  اذهبوا فى هذه الليلة الى

فالن بن فالنة فى صفة تمساح من العشا الى الصباح وقولوا له ان لم تقضى حاجة فالن بن فالنة 

 عند الصباح واال قتلناك الواحا الواحا العجل العجل الساعة الساعة

İzhebü fi hazihilleyleti ila fülan bin fülane fi sıfatı timsah minel işa’ 

ilessabah ve kulu lehü in lem takdi haceti fülan bin fülane indessabah ve 

illa katelnake el-vahan el-vahan el-acel el-acel essa-ate essa-ate. 
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Okuma anında kendir ve kizbere buhur edilir. 

 

 

 

İrsal ve musallat etmek 

 

Neuzubillah eğer bir şedid düşmana hadim irsal etmek ve matluba musallat 

etmek istersen, gece kalkıp abdest alıp 2 rekat namaz kıl, selam verdikten 

sonra 1121 defa nas suresini oku, sonra 7 defa bunu oku: 

 

عليكم اله الناس من شر الوسواس الخناس اجيبوا  اجب يا وسواس وانت ياخناس بحق الملك الحاكم

وتوكلوا ياخدام هذه السورة الشريفة بحقها عليكم وطاعتها لديكم واذهبوا الى فالن بن فالن على 

صفاتى وهيئتى وشانى وصورتى وازجروه واضربوه بسالح من النار الى الصباح بحق هذه 

العجل الساعة الساعة السورة عليكم وطاعتها لديكم الواحا الواحا العجل  

 

Ecib ya vesvas ve ente ya hunnas bihakkil melikil hakimi aleyküm 

ilahinnas min şerril vesvasil hannas ecibu vetevekkelu ya huddamü 

hazihissuretişşerifeti bihakkiha aleyküm veta-atiha ledeyküm vezhebu ila 

fülan bin fülan ala sıfati ve hey-eti veşani ve sureti vezcuruhu vadribuhu 

bisilahin minennari ilessabahi bihakki hazihissureti aleyküm veta-atiha 

ledeyküm elvahan elvahan el-acel el-acel essa-ate essa-ate. 

 

   اكر ميمون اسملى جنىي عدوه نكاح اتمك دلرسن

 وانكحوه الى الصباح  درسين

 

Hacet reva olduktan sonra yani matlup sana yaptıklarından pişman 

olduktan sonra bu ameli sonlandırmak için: zelzele suresini ve cuma 

suresinin son ayetlerini okursun. 

 

 

 

İrsalı hatif 

 

7 gün riyazetli oruç tutup her gün akşam namazından sonra hiç 

konuşmadan şu isimleri 333 defa oku, yatsı namazından sonra abdestli 

olarak ve suratında kıbleye gelecek şekilde azcık uyu, son gün rüyada sana 
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bir cinni cemaat gelir, ellerinde meyveler vardır, o meyvelerden birini ye, 

sonra uyanınca o günün akşam namazından sonra yine hiç konuşmadan 

isimleri okuduktan sonra bunu oku: 

 

اقسمت عليكم يا خدام هذه االسماء اال ما مضيتم الى فالن ابن فالن فى هيئتى وصورتى وخوفتموه 

 بانواع العذاب وامرتموه ان يفعل كذا و كذا

 

Okunuşu 

Aksamtu aleyküm ya hüddame hazihil esma-i illa ma madaytüm ila fülan 

ibni fülan fi hey-eti ve sureti ve havveftumuhu bi enva-il azab ve 

emertümühü en yef-ale keza ve keza 

 

fülan yerine matlubun adını ibni fülan daki fülan yerine de matlubun 

babasının adını söyle. 

 

Okunacak isimler budur 

 

كلوكشلع  يعطلش  يكلم قطيش  همان  مكان   

 

Okunuşu: 

keşlein ya'talaşin yekelmin katişin hemanin mekanin kelevin 

 

 

Tılsımat 
 
 

Bir mekanda fareler olsa, o mekanın sakinleri bundan muzdarip olsalar 

bakır bir levha alıp kamer aslan burcuna intikal ettiği vakit şu tılsımı yazıp 

farelerin olduğu mevziye bıraksalar fil hal fareler kaçıp giderler. 

Tılsım budur 
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Sivrisinekleri def etmek için: kamer sevr burcuna intikal ettiğinde bir 

kükürt taşı üzerine şu tılsımı yazıp bir mekana bıraksalar o mekana 

sivrisinekler yaklaşmazlar. 

Tılsım budur: 

 

 
 

 

 

Hırsızın bevlini bağlamak için 

 

 

Bu tılsımı bir kurşun levhaya yazıp hırsızlığın cereyan ettiği mekana 

bırakılır, hırsız bevlini yapamaz, taki malı geri getirinceye kadar. 

Tılsım budur 

 

 

 

  

 

 

 

Akrep ve buna benzer haşereleri def etmek 

 

Şu tılsımı kalaydan yapılmış bir levhaya kamer akrep burcunda iken yazıp 

bir bahçeye gömseler o bahçeye haşereler girmez. Tılsım budur 
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Dilleri bağlamak için 

 

Eğer düşmanının dilini bağlamak istersen pazartesi günü güneş doğduktan 

hemen sonra bu tılsımı bir kağıda yazıp bir beze sarıp sağ pazunda taşı, 

düşmanların dili bağlanır. Tılsım budur 

 

 

 

 

Bir kişiyi emrine almak için 

 

Pazar günü güneş doğarken yeni tabaklanmış bir deriye şu tılsımı zağferan 

ve gül suyu ile yazıp matlubun ismini de yaz, sonra matlubun saçından 3 tel 

alıp tılsımın yazılı olduğu kağıda koyup kağıdı alıp matlubun evinin 

kapısının eşiğine göm. Matlup o kağıdın üzerinden bir defa geçse senide 

görse filhal emre itaat eder. Ne söylersen yapar. Ey derviş bu sır bizden 

sana bir emanettir ve bu sır artık sana zimmetlidir. Asla harama yapma. 

Yoksa ahirette ve dünya mes-ul olursun. Ömrün kısa olur çocukların çok 

zarar görür. Tılsım budur. 
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Ameli İhfa 

 

Eğer mahlûkatın gözünden gizlenmek istersen bir temiz geyik derisi bulup 

üzerine kamerin eşref saatinde bu tılsımı misk zağferan ve gül suyu ile yaz, 

sonra deriyi katlayıp bir keten beze sarıp onu da sağ pazuna bağla, lakin 

evden çıkarken güneşe doğru çıkacaksın ama güneşe bakmayacaksın. 

Güneşe bakarsan amel batıl olur. Yazılacak tılsım budur 
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Baş kısmında olan ağrılar için 

 

İbni Arabi hazretleri buyurur ki: insanın baş kısmında olan ağrı ve sızılar 

için bir kağıda şunu yazıp sonra ağrıyan yere bağlasalar ağrı diner. 

Yazılacak budur 

 

 
 

 

 

Yine insanın baş kısmında olan hertürlü ağrı ve sızı için 

 

Şu tılsımları bir kağıda bir satır halinde (yani yan yana) yazıp ağrıyan yere 

bağlasalar ağrı diner buyurdu. Tılsım budur 

 

 
 

 

 

Veyahut bu tılsım yazılır, amma sahih olan yukardaki tılsımdır demişlerdir. 

Ve yukardaki tılsım tecrübe olundu lakin bunu tecrübe etmedik. 

Doğruluğunu Allah bilir. Tılsım budur 
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Kayb olan birini celb için 

 

Bir beyaz kağıda bu tılsımı yazıp sonra kağıdı miatü saile ve kırmızı sandal 

ile buhurlayıp rüzgar değen bir yere asılırsa gaip olan kişi döner gelir. 

Tılsımın altına matlubun ismi ve annesinin ismi yazılır. Tılsım budur 

 

 

 

 
 

 

 

Cin ve insanları bağlamak için 

 

Bir kimse insanlardan veya cinlerden kendisine bir zarar geleceğini anlasa 

hemen bu tılsımı bir kağıda yazıp taşısa cümle insanlar ve cinler bağlanır. 

Tılsım budur 

 

 

 
 

 

 

Akrep ve Yılanları def etmek için 

 

4 adet kağıt alıp bu tılsımı her birine yazıp kağıtların içine birer bıçak koy, 

sonra kağıtları bıçağa sarıp her birini istediğin mekanın 4 bir yanına 

gömersen artık oraya yılan ve akrepler giremez. Tılsımı gömerken '' bu 

mekanda bulunan Akrep ve yılanların hepsini kovdum, artık bu mekana 

akrepler ve yılanlar giremezler '' demelisin. Tılsım budur 
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Hasta ölürmü yoksa şifamı bulur 

 

Şu tılsımı sağ avucuna yazıp hastaya yaklaş taki hasta seni görsün, eğer 

hasta gülerse bil ki iyi olacaktır, eğer ağlarsa veya hüzünlenirse bil ki iyi 

olmaz hasta ölür. (Allahu âlem) tılsım budur 

 

 
 

 

 

Define bulmak 

 

Siyah bir tavuğun o gün yumurtladığı beyaz yumurtasını alıp üzerine şu 

tılsımı yazıp bir gece açık havada bırak, ertesi gün alıp şüphe edilen 

mekana gidip yumurtayı yere bırak sonra 7 defa şu azimeti oku, yumurta 

kalkıp define nerde ise oraya gider durur, tılsım budur 

 

 

 
 

Azimet budur 
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 طشلوش  طشياش اهطليوش بطروش طلطش ملطش طاشوه الواحا العجل الساعة

 

Okunuşu 

taşluşin taşyaşin ehtaleyuşin batruşin taltaşin meltaşin taşuhin elvahan el 

acel essa-ate. 

 

 

Defineki tılsımı batıl için 

 

Eşit miktarlarda 

kendir, sondoros, lübanı zeker, mastik, sebase, makallı ezrak, kırmızı 

sandal, hepsi karıştırılıp siyah tavuk kanı ve miatü saile ile karıştırılıp 

küçük habbeler şekline getirilir, sonra define yerine gelip ateş yakılıp 

habbeler teker teker ateşe atılırsa tılsım bozulur, 

 

 

Ağaçları veya bitkileri böcek ve hayvan yememesi için 

 

Ağacın veya bitkinin üzerine bu isim yazılırsa o ağaca veya bitkiye böcek 

ve hayvanat yaklaşmaz. Yazılacak budur 

 

 يا كبيكج
 

 

 

Çekirgeleri defetmek için 

 

Bu tılsımı 4 tane kağıda yazıp tarlanın 4 köşesine gömseler o tarladan 

çekirgeler kaçıp gider. Tılsım budur 
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Şakkul ard 

 

Eğer bir mekanda define olduğunu tahmin edip o mekanı yarmak istersen, 

yani yeri yarmak istersen, ilk günü cumartesi olan veya çarşamba olan 

herhangi bir arabi ayda 7 gün riyâzetli oruç tutup her farz namazın ardından 

1000 defa istiğfar 1000 defa salavatı şerife 1000 defa ihlası şerif okuyup, 

amma ihlası şerifi okurken her 100 defada 1 defa bu azimeti okuyup 1 

defada sure-i zelzele yi oku. Son gün yani 7.ci gün bir beyaz kağıda şu 

tılsımı yazıp öd buhuru ile buhurlayıp yarmak istediğin mekana koyup 

ardından 7 defa daha azimeti oku. Sen de mekanın sağ tarafında dur, büyük 

bir gürültü ile matlup olunan mekan patlar ve definedeki arızaların 

tılsımların hepsi batıl olur. 

 

Buhuru öd dür. 

 

Azimet budur: 

 

عزمت عليكم رفوش رفوش ميحوش ميحوش وهوادوى وهوادوى يويوحن يويوحن كركرذى هن 

ختحون ختحون العجل العجل يا سيدى كمتحوشكركر ذى هن     

 

Okunuşu 

azzemtü aleyküm refuşin refuşin meyhuşin meyhuşin vehvadeviyyin 

vehvadeviyyin yuyuhanin yuyuhanin kerkerzihenin kerkerzihenin hathunin 

hathunin el acel el acel ya seyyidi kemtahuşin 

 

Tılsım budur. 
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Haşerelerden emin olmak 

 

Şu tılsımı sac dan yapılan bir levhaya çizip sondoros ile buhurlayıp eğer bir 

şehrin kapısının altına gömseler o şehre fare sıçan akrep sivrisinekler ve 

bunlara benzer insanlara eziyet eden hayvanlar girmezler, eğer evin 

kapısının altına gömseler o eve bu tür haşereler girmezler. 

Tılsım budur 

 

 

 
 

 

 

Karı koca arasını düzeltmek için 

 

Bu tılsımdan 2 tane yazıp birini bir horozun başına bağla, diğerini de karı 

kocanın yaşadığı evin kapısının girişine göm. Karı kocanın arası düzelir, 

tılsım budur 

 

 
 

 

Yolda yürüken kuş gibi hafif olmak 

 

Eğer yürürken kuş gibi hafif ve hızlı yürümek istersen bu tılsımları salı 

günü güneş doğduktan hemen sonra 2 tane kağıda yazıp birini sağ birini de 
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sol ayağına bağlayıp yürü kendini kuş gibi hafif hissedersin ve yorulmazsın, 

tılsım budur 

 

 
 

 

 

Geceleri uyuyamayanlar için 

 

Bir kimse çok efkarlı olmaktan veya gam ve kederden uyuyamasa bunu 

yazıp yastığın altına koysalar uyur. Budur 

 

 
 

 

Kaza-i hacet 

 

Bu tılsımı pazar günü güneş doğduktan sonra bir bez parçasına zağferan ve 

gül suyu ile yazıp elbisesine bağlasalar ve bir kimseden hacetini dileseler 

elbette hacetini reva eder. Budur 
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Düşmana cin musallat etmek 

 

Uyarı: eğer haketmeyen birine yaparsan bundan sen zarar görürsün. 

Matlubun elbisesinden bir parçaya bu tılsımı yazıp sonra o parçayı eski bir 

mezara göm, gömerken falan kızı falanın niyetine veya falan oğlu falanın 

niyetine diye söyle, filhal matluba bir cin musallat olur. 

 (cumartesi günü Merih saatinde) tılsım budur 

 

 

 

 

Ihfa 

 

Eğer mahlûkatın gözünden gizlenmek istersen bu tılsımları yazıp dilinin 

altına koy, sen insanları görürsün onlar seni göremez, Allâhü âlem. Tılsım 

budur 
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Havvasul Kur'an ve Ayat 
 

 

Sure-i fatiha 

 

Cuma namazından sonra (imam selam verir vermez) hemen 1 Fatiha ve 

muavvezeteyn surelerini okusalar ta öbür cuma gününe kadar Allâhü teâla 

o kulunu cümle belalardan emin eyler. 

 

Her türlü hastalığa şifa için bir temiz kaba fatiha-i şerifi pazartesi günü 

güneş doğarken hurufu mukatta-a ile yani ayrı ayrı harflerle zağferan ve gül 

suyu veya zağferan ve zemzem bulunmazsa yağmur suyu ile yazıp hastaya 

içirseler Allâhü Teâlâ’nın izni ile şifa bulur. 

 

Göz ağrısı için sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa okuyup 

gözüne sürseler elbette şifa bulurlar, gözüne ve yüzüne nur gelir. 
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Sure-i yasini şerif 

 

Sabah ve akşam okumaya devam etseler gönülleri huzur dolar, her türlü 

kötülüklerden muhafaza olurlar. 

 

Her türlü hacet için 41 defa okunur. 

 

Her türlü hacet için: yâsini şerifte (rahman)  ismi şerifi 4 defa (Allah) ismi 

şerifi ise 3 defa zikredilir, mülk suresinde de böyledir, evvela yasini şerifi 

oku her ne zaman (Rahman) ismi şerifini okusan sağ elinin serçe 

parmağından başlayarak parmağını yum, her ne zaman (Allah) ismi şerifini 

okusan bu seferde sol elinin serçe parmağından başlayarak parmaklarını 

yum,  yâsini şerifi bitirince mülk suresini okumaya başla, ne zaman (Allah) 

ismi şerifini okusan sol elinin parmaklarını birer birer aç, ne zaman (Allah) 

ismi şerifini okusan sağ elinin parmaklarını birer birer açıp Hakk teâla ya 

dua etseler elbette duası makbul olur. 

 

 

Yâsini şerifin baştan '' fehüm la yubsirun'' ayeti kerimesine kadar olan 

ayetleri cuma günü saat 11 de bir değerli madene 6 lı vefk olarak 

nakşetseler sonra bu ayeti kerimeyi çok okumaya devam etseler Allâhü 

Teâlâ’nın izni ile bir zaman sonra insanların gözüne görünmez olurlar. 

 

 

Ayetül kürsi 

 

Her türlü hacet için 170 defa okunur, amma sabah namazından sonra veya 

gece yarısı olunca abdest alıp kıbleye dönüp okumak daha iyidir, icabet 

daha çabuk olur. 

 

Sefere çıkan kişi evden çıkmadan evvel okusa geri dönünceye kadar hiç 

kötülük ve zorluk çekmez. 

 

Bir cam tabağa 7 defa yazıp her defasında dili ile yalayıp yutsalar 

duydukları Hiçbir şeyi unutmazlar, melekler o kişi için istiğfar ederler. 
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Sure-i haşr 

 

Hazreti Ali kerremallahu vechehü Buyurur ki: bir kimse haşr suresini güneş 

doğarken okusa, o gün güneşin üzerine doğduğu her ne türlü şer varsa 

hepsinden emin olur. Hiçbir şerlinin şerri ona ilişmez biemrillahi teâla. 

 

Her gün okumaya devam etseler düşmanların şerrinden, fitne ve fesatçıların 

şerrinden, her türlü kötülüklerden emin olurlar. 

 

Bir kimsenin kulağına kene girmişti, ne yaptılarsa çıkaramamışlardı, 

birazcık zemzem suyu alıp üzerine ali imran suresinin ilk 10 ayeti 

kerimesini ve sure-i haşrın son 3 ayeti kerimesini okuyup hastaya suyu 

içirdiler, Allâhü Teâlâ’nın lütfu ile biraz sonra kene kulağından geri çıktı. 

 

 

 

Sure-i vakıa 

 

Hazreti Osman efendimiz ve ibni Mes-ud efendimiz bir gün fakirlikten 

şikâyet edince, hazreti resulü ekrem efendimiz onlara her gün sure-i vakıa 

yı okumalarını emretti. Ve nakil olunmuştur bu sure-i celilin fakirliğe karşı 

çok azim fâideleri vardır. Her gün 1 defa bir evde okunsa o evde bereket 

hâsıl olur. Asla fakirlik görmezler. 

 

Bir mecliste bir oturmada hiç yerinden kalkmadan 40 defa okusalar filhal 

haceti reva olur. Allâhü teâla bolluk ve bereket ihsan eder. 

 

Azizim 40 gün boyunca her gün 40 defa aynı yerde ve aynı zamanda ve bir 

celsede sure-i vakıa okunsa, dünya eline geçer, hiç gayriye muhtaç 

kalmazsın. C.hakk şöyle büyük nimetler ihsan eder ki haddi ve hesabı 

bilinmez. Çok azim sırrı ilahi vardır bu mübarek sure-i vakıa da. 

 

Cuma gecesi iptida edip her gece 5 defa okunur, 1 hafta sonra yani diğer 

cuması olunca 7 defa okunur, sonraki gecelerde ise her gece bir tane daha 
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eklenir 41 gün bu şekil üzere her gece bir tane daha fazla okunursa 41 gün 

sonra fütuhatı ilahi zuhur eder. 

 

 

Suretül Kadr 

 

Bir kişi kendisine vird edinse hakk celle ve ala hazretleri ne dilese kabul 

eder. Amma okuma şekli böyle olacaktır: 1 Fatiha 3 elemneşrah leke ve 11 

defa inna enzelnahu fi leyletil kadr. 

 

 

Sure-i taha 

 

Her gün güneş doğarken 1 defa okusalar hakk teâla her gün yeni bir rızık 

kapısı açar. Hacetlerini reva eder. Düşmanlar üzerine galip kılar. Kalpleri 

musahhar kılar. 

 

 

Sure-i inşirah 

 

Eğer bir kaba misk zağferan ve gül suyu ile yazılıp yağmur suyu ile yazılar 

bozulup içilmeye devam edilse hafakan denilen hastalığa şifa eder. Yürek 

çarpıntısına kalp ağrısına ve iç hastalıklarının hepsine şifadır. 

 

 

Sure-i kureyş 

 

Bu mübarek sure-i celil dahi yazılıp suyu içilse hafakan ve kalp ağrısına 

şifadır. 

 

 

Sure-i nahl 

 

Bir kağıda yazıp bir mekana gömseler o yerde ağaç bitmez bitse bile 

yaprak ve meyve vermez. 
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Sure-i hicr 

 

Pazar günü güneş doğarken kıbleye dönüp beyaz bir kağıda gül suyu misk 

ve zağferanla yazıp sonra tazimle daima abdestli olarak üzerinde taşıyan 

kişi ömründe zorluk görmez. Her ne işe el atsa bereket hasıl olur. İşleri 

daima yolunda gider. Rızkı bol olur. Ticaretinde alış verişinde bereket olur. 

İnsanlar katında muhabbetli ve sözü geçkin olur. 

 

 

Bereket için 

 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكلِّ ُسنبُلَةٍ  ثَُل الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِیِل هللاه ُ  مَّ ئَةُ َحبٍَّة َوهللاه مِّ

ُ َواِسع  َعلِیم    يَُضاِعُف لَِمن يََشاُء َوهللاه

 

Bu ayeti kerimeyi pazar günü güneş doğarken bir beyaz kağıda misk gül 

suyu ve zağferanla yazıp bahçeye gömseler (amma kimsenin ayak 

basmaması için köşe bir yere gömmek lazımdır) o bahçedeki ağaçlarda ve 

bostanlarda bereket olur. 

 

 

Boyun ağrısı için 

 

Bir beyaz kağıda bunları yazıp boynuna bağlasalar şifa bulurlar. 

 

فلوال اذا بلغت الحلقوم انتم حينئذ تنظرون  ان ربى على كل شيئ  حفيظ  وما انت عليهم  بحفيظ ان 

 ينصركم  من بعده وعلى هللا فليتوكل المئمنين نصر من هللا وفتح قريب وبشر المئمنين
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Sure-i hucurat 

 

Sure-i hucuratı okuyanlar, şeytanların şerrinden emin olurlar. Bir beyaz 

kağıda zağferan ve gül suyu ile yazıp taşıyanlar kendi şeytanından emin 

olur. 

 

Yazıp suyunu bir hamile kadına içirseler sütü çok olur ve doğacak çocuk 

anne karnında sağlıklı olup cin ve şeytan şerrinden emin olur. 

 

 

Vesveselerden ve kötü düşüncelerden emin olmak 

 

ياايها الذين  امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا 

 ايحب احدكم ان يأكل اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا هللا ان هللا تواب رحيم

 

Yağmur suyu ve zağferan ile bu ayeti kerimeyi ramazan bayramı gecesi 

yani bayramdan bir gün evvelki gece veya kurban bayramı gecesi (gece 

yarısı olunca) yeni bir kâseye yazıp yağmur suyu ile yazıyı bozup sonra 

sabaha kadar ara sıra içip o suyu bitirip bayram namazına varsalar, Allâhü 

Teâlâ’nın izni ile vesveselerden ve kötü düşüncelerden emin olurlar. Gaflet 

etmemek lazımdır. 

 

 

Sure-i Kaf 

 

Bu sure-i çok okuyanlara Allâhü teâla ölümü kolay kılar. 

Yazıp yağmur suyu ile bozup suyunu içseler hafızası gidip gelenlere şifa 

olur, korkak kimseler içseler cesaretli olurlar, dişi çıkmayanlar çocuklara 

içirseler dişleri çıkar ve sağlam olur.   

 

 

Kalb çarpıntısı için 

 

قل آمنا باهلل افغير دين هللا يبغون وله اسلم من فى السموات واالرض طوعا  وكرها واليه يرجعون  

سباط وما أوتي موسى وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واأل

   وعيسى والنبيون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
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 ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين

 

Bu ayeti kerimeleri yeni bir cam tabağa yazıp üzerine yağmur suyu döküp 

veya güneş görmeyen bir kuyu suyundan döküp içseler Hakka teâla şifa 

verir. 

 

 

Sure-i kevser 

 

Her türlü dünyevi ve uhrevi hacetler için, halvet bir yere oturup 300 defa 

Kevser suresini okusalar elbette duası makbul olur. 

 

 

 

Saç çıkarmak 

 

Bir kimsenin saçı dökülse bu ayeti kerimeyi cuma günü iyi bir saatte bir 

temiz kaba zağferan ve gül suyu ile yazıp zeytinyağı ile yazıyı bozup cuma 

günü hamama gidip bu zeytinyağı ile saçını yağlasa ve bu ameli 3 gün 

tekrarlasa biiznillah saçları yeniden çıkar. Ayeti kerime budur. 

 

على عروشها قال أنى يحيي هذه هللا بعد موتها فأماته هللا مائة  أو كالذي مر على قرية وهي خاوية

عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك 

وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها 

أعلم أن هللا على كل شيء قدير لحما فلما تبين له قال  

 

Amma bu şekil üzere yazılacaktır. Şekil budur 
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Gaibten altın getirmek 

 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 

 بيدك الخير إنك على كل شيء قدير

 

Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşa-u vetenziul mülke 

mimmen teşa' vetü-izzü men teşa-ü vetüzillü men teşa' biyedikel hayr 

inneke ala külli şey-in kadir. 

 

Bu ayeti kerimenin halveti şu şekildedir, Eğer âlemi gaybtan altın getirmek 

istersen, halvet bir yere girip o yerde 4, gün kal her farz namazın ardından 

bu ayeti kerimeyi 75 defa oku, 3.cü gece kalkıp 2 rekât namaz kıl, 1.ci 
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rekâtta Fatiha’dan sonra 75 defa bu ayeti kerimeyi oku, rukua gidince bu 

ayeti kerimeyi ruku da iken yine 75 defa oku, ruku dan doğrulunca yine 75 

defa oku, secdelerde ve secdelerin arasında yine bu ayeti kerimeyi 75 defa 

oku, 2.ci rekât da yine bu şekil üzere yap, tahiyyat okuyup selam ver, o 

gece sabaha kadar hiç uyumayıp sabaha bu ayeti kerimeyi sayısızca oku, 

4.cü günün gecesi yatsı namazından sonra ayeti kerimeyi 75 defa 

okuduktan sonra odayı bir nur kaplayıp o nur küçülüp senin seccadenin 

önünde toplanır, o nuru bir mendil ile alıp mendilin içine koyup seccadenin 

altına koy, yine sabaha kadar adedsizce bu ayeti kerimeyi okuyup sabah 

namazından sonra seccadenin altından mendili çıkarıp içine bak, içinde 

timsah şeklinde altın vardır, onu alıp harca.   

 

 

Sure-i ihlas 

 

Cinlerin ve şeytanların şerrinden emin olmak için bir parça tavşan derisine 

bu sure-i şerifi yazıp taşınılırsa her türlü cin ve şeytanlardan emin olurlar. 

 

Evine girerken ihlası şerif okumaya devam etseler evinde bereket olur. 

 

 

 

Hertürlü hayır kapılarının açılması için 

 

İmam gazali rahmetullahi aleyh hazretleri futuhul kur-an isimli kitabında 

buyurdu ki: k.kerim deki fetih ayetlerini yazıp taşıyanlara C.hakk bütün 

hayır kapılarını açar. Yazma şekli pazar günü güneş doğduktan hemen 

sonra bir beyaz kağıda zağferan ve gül suyu ile yazıp sonra cavi veya 

kizbere veya ikisine buhur edip bu kağıdı tütsüleyip sonra ayeti kerimeleri 

de kağıda okuyup taşınırsa daha tesirli olur. Ayeti kerimeler bunlardır. 

 

 

 

 

 فعسى هللا ان يأتى بالفتح او امر من عنده

 وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها اال هو
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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين

واألرضولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء   

 ان تستفتحوا فقد جائكم الفتح

 ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون

فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنينرب ان قومى كذبون      

الحق وهو الفتاح العليمقل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ب  

 ما يفتح هللا للناس من رحمة فال ممسك لها

 حتى اذا جاؤها وفتحت ابوابها

 إنا فتحنا لك فتحا مبينا

 وأثابهم فتحا قريبا

 ومغانم كثيرة يأخذونها

 ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

 نصر من هللا وفتح قريب

 وفتحت السماء فكانت ابوابا

تحإذا جاء نصر هللا والف  

 

 

 

 

Bu ayeti kerimelerin daveti 

 

Bu ayeti kerimeleri her gün 400 defa okumaya devam eden kimseye 

cinlerden ve meleklerden bazıları musahhar olur, çok büyük bereket ve 

rahmete kavuşurlar. 

 

 

 

Define bulmak için 

 

Bu ayeti kerimeyi baliğ olmamış bir kızın elbisesinden bir parçaya pazar 

günü güneş batarken yazıp, rengi siyaha çalan bir çatal ibikli horozun 

boynuna asıp horozu bıraksalar gidip define olan yeri ayağı ile eşer veya 

gagalar. Ayeti kerimeler budur 
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 وإنه لتنزيل رب العالمين

 نزل به الروح األمين

قلبك لتكون من المنذرينعلى   

 بلسان عربي مبين

 وإنه لفي زبر األولين

 أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل

 ولو نزلناه على بعض األعجمين

   فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين

 

 

 

Define bulmak için 

 

Pazar günü iptida edip 7 gün Allah rızası için oruç tut, perhizli de olursan 

daha iyidir. Her gün yatsı namazından sonra hiç konuşmadan 14 defa sure-i 

mülkün şu ayeti kerimelerini oku '' 

 

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن     تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت  الذي خلق سبع سماوات طباقا  عمال وهو العزيز الغفور

ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير  فارجع البصر هل ترى من فطور    

 

Okunuşu 

Tebarekellezi biyedihil mülk, vehüve ala külli şey-in kadir, ellezi halakal 

mevte velhayate liyelüveküm eyyüküm ahsenü amela, vehüvel azizül gafur, 

ellezi halaka seb-a semavatin tibaka, ma tera fi halkirrahmani min tefavüt 

ferci-il basara hel tera min futur, sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib 

ileykel basaru hasi-en vehüve hasir, 

 

Sonra kalkıp 4 rekât namaz kıl, amma fatiha-i şerifi her rekâtta 7 defa oku, 

7.ci günde bu şekil üzere yaptıktan sonra 4 rekât namaz kıldıktan sonra 

mülk suresini 7 defa okuyup define olduğu sanılan mevkiye yürü, Allâhü 

Teâlâ’nın izni ile elbette sana defineye ait bir işaret gösterilir. 
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Uyuyan kadını konuşturmak 

 

Uyuyan bir kadını konuşturmak istersen bu ayeti kerimeleri hüdhüd 

kuşunun kanı ile sağ elinin içine yazıp elini uyuyan bir kadının göğsüne 

koysalar kadın yaptığı bütün şeylerden haber verir. Ayeti kerimeler bunladır. 

 

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا   شهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدافكيف إذا جئنا من كل أمة ب

 الرسول لو تسوى بهم األرض وال يكتمون هللا حديثا

 

 

 

Bir kişiden hacet dilemek için 

 

Bu ayeti kerimeleri matlubun yanına girmeden evvel 3 defa okuyup 

avuçlarına üfürüp sonra avuçlarını yüzüne sürüp matlubun yanına varıp 

hacetini dileseler her türlü haceti kabul görür. Yüzünde nur parlar, izzet ve 

ihtiram görür, Ayeti kerimeler budur 

 

هللا نور السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 

 شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال

 نار نور على نور يهدي هللا لنوره من يشاء ويضرب هللا األمثال للناس وهللا بكل شيء عليم

 

 فتعالى هللا الملك الحق ال إله إال هو رب العرش الكريم

 

ار إذ يقول لصاحبه ال إال تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغ

تحزن إن هللا معنا فأنزل هللا سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 

   وكلمة هللا هي العليا وهللا عزيز حكيم

 

Okunuşu 

Allahu nurussemavati vel ard meselü nurihi kemişkatin fiha misbah el 

misbahu fizzücaceh, ezzücaceti ke-ennehe kevkebün dürriyyün yukadü min 

şeceretin mübareketin zeytunetin la şarkiyyetin vela karbiyyetin yekadu 

zeytüha velev lem temseshü nar nurun ala nur, yehdillahü li nurihi men 

yeşa' veyadribüllahül emsale linnas vallahu bi külli şey-in alim. 

 

Fete-a- lallahül melikül hakk la ilahe illa hüve rabbül arşil kerim. 
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İlla tensuruhu fekad nasarahullahu iz ahracehüllezine keferu saniyesneyni 

iz hüma filgar, iz yekulu lisahibihi la tahzen innallahe me-ana fe-

enzelallahu sekinetehü aleyhi ve eyyedehü bicunudin lem teravha vece-ale 

kelimetellezine keferussüfla vekelimetullahi hiyel ulya vallahu azizün 

hakim. 

 

 

 

Bir kişide gam olsa 

 

Bu ayeti kerimeyi okusa filhal gammı gider ferahlar. Budur 

 

إله إال أنت سبحانك إني وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن ال 

 كنت من الظالمين

 

Vezennuni izzehebe magadiben fezanne enlen nakdira aleyhi fe nada 

fizzulumati en la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. 

 

 

 

Bir kişiyi kendine itaat ettirmek için 

 

Eğer bir kişiyi kendine itaat ettirmek istersen, cuma gecesi veya cuma günü 

4 rekat namaz kıl,her rekatte fatihadan sonra 

 

  لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 
 

 Lekad ca-eküm rasülün min enfüsiküm aziz aleyhima anittüm harisun 

aleyküm bilmü'minine raufurrahim.  Okuyup selam verdikten sonra hiç 

konuşmadan 41 defa yine (lekad ca-eküm) ayeti kerimesini oku, her 

okumanın sonunda ise Allahümme sahhirli kulube fülan ibni fülan hatta 

cemi-i a'za-ihi ve aklihi, bunu oku. Dileğin hâsıl olur. 
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En-am suresi her türlü hacet için 41 defa okunur, hem de bu sureyi hatim 

etmiş olurlar. 

 

Enbiya suresi düşmana galip gelmek için 75 defa okunur, hem de bu sureyi 

hatim etmiş olurlar. 

 

Furkan suresi düşmanı helak için 108 defa okunur, hem de bu sureyi hatim 

etmiş olurlar. 

Neml suresi her tülü hacet için her gün 1 defa okunur, Allâhü Teâlâ’nın her 

türlü nimetine şükrü eda için 10 defa okunur. 

 

Yasin suresi her türlü önemli hacetler için 75 defa okunur, veya 21 defa 

okunur. Amma 7 gün boyunca her gün 7 defa okuyup sevabını 7 lerin 

ruhlarına hediye etseler hiç şekksiz şüphesiz dileği kabul olur. 

 

Sure-i zümer hürmet ve izzet için 7 defa okunur. 

 

Sure-i fetih her gün bir tane artırarak 41 gün boyunca okusalar her türlü 

rahmet ve bereket kapısı açılır, eğer bu sureyi ramazan ayında hatim etseler 

yani her gün 41 defa okusalar elbette ramazanı şerif bitmeden dünya eline 

geçer, bu sure-i şerifin başka bir hatim usulü ise: cumartesi günü 6 defa 

okuyup ondan sonra ta perşembe gününe kadar her gün 7 defa okunur, 

perşembe günü oruç tutmalıdır, okuma işi bitince nasr suresi ihlası şerif 

muavvezeteyn bunlar 3 defa okunur, kureyş suresi 7 defa okunur, ayetel 

kürsi 1 defa sonra ''  وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه

 ve in yekadüllezine keferu liyuzlikuneke bi ebsarihim lemma ''  لمجنون

semi-uzzikra veyekulune innehü lemecnun '' bu ayeti kerime 4 defa okunur, 

sonra şu dua okunur '' Allahümme ente halakteni velem ekün şey-en 

verazzakteni. 
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Kalbte hakkul yakiynin sabit olması ve gizli işleri ve hikmetleri keşif 

 

 ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

 

Velekad vassalna lehümül kavle leallehüm yetezekkerun. 

 

Herhangi bir arabi ayın ilk perşembe günü başlayarak 3 gün Allah rızası 

için oruç tutup bu ayeti kerimeyi bir cam tabağa yazıp sonra bir akarsu 

nehrinin suyu ile bozup bu 3 gün müddeti içinde her sabah güneş 

doğmadan evvel içseler Allâhü Teâlâ’nın hikmeti o kişinin kalbine akar. 
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