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1 yıllık çalışmanın ve binlerce kitap okuyup mutâla-a edip bu eseri siz
kıymetli okuyucularıma hazırladım. Lütfen emeğime saygı gösterip
Kıyamet gününde sizden kul hakkımı talep etmemden korkun. Zira
Allahü teâlâ’nın affetmeyeceği tek suç kul hakkıdır.

Seçtiği kullarının kalplerine mârifet cevherleri saçan, gizli sırları keşfettiren,
rızasını isteyenleri kendisine dost kılan âlemlerin rabbi Allâhü teâlâya sonsuz
hamdü senâlar olsun. Onun en sevgili kulu ve peygamberi hazreti Muhammed
Mustafa’ya Allâhü teâlanın razı olacağı ve seveceği şekilde ilâ yevmil kıyâm
salât ve selâm olsun. O peygambere uyan ashabına ve diğer ümmetlerine Allâhü
teâlâ iki cihanda rahmet eylesin.

Not:
Kahır için okunacak isimlerin öncesinde tebbet suresi okunur.
Teshir için okuncak isimlerin öncesinde fatiha-i şerif okunur.
Lakin bu ameller için okunduğundan başında besmele çekilmez.
Sırf dua için okunursa tabiki başında besmele çekmelidir.

((Ruhânȋ

ilimleri öğrenmek isteyenlere Şeyhül ekber Muhyiddin
ibnü’l arabȋ hazretlerinin vasiyyeti))

Bu ilme tâlip olan kişiye şu şeyler lazımdır: Bâtında ve zâhirde daima doğru
olmak, daima helal yoldan geçinmek, din kardeşleri ile daima iyi geçinmek,
Allahü teâla hazretlerinin Kur-ânı kerimde haram kıldığı şeylerden kaçınmak,
her işinde k.kerim ve sünneti seniyyeye göre amel etmek, mümkün olduğunca
daima tahareti kamile üzere olmak, mümkün olduğunca daima temiz elbise
giyinmek, güzel kokular sürünmek ve kendini güzel buhurlarla buhurlamak,
Allahü teâlaya şirk koşmamak, ibadetlerinde ihlaslı olmak, ihlas bütün manevi
kapıların anahtarıdır.
Ve yine Tâlip hangi Ruhânȋ sırra vâkıf olursa olsun asla kimseye sırrını
söylememek, daima takva üzere olmak, ahkâmı şer-iyyeyi bilmek, dȋnȋ
hükümlere vâkıf olmak, bütün işlerinde, sözlerinde, her yerde ve her zaman dȋnȋ
edeplere uymak.
Vallâhü sübhânehû veteâlâ hüvel müveffiku lissavâb, ve ileyhil merci-u velmeâb, velhamdülillâhi alâ külli hâlin, vessalâtu vesselâmu alâ seyyidinâ
muhammedin ve alâ âlihit tayyibȋnet tâhirȋn.
Bundan sonra şeyh hazretleri der ki:

Ey kardeşim! Yürüdüğün yolda samȋmȋ ol, her işinde sünnete ve kur-anı
azimüşşana uy, C.hakk ile yalnız kalmaya baş başa kalmaya gayret et, kendini
cünüplükten berȋ tut, eğer cünüp olursan bu hal üzere aslâ ve kat-â bir gün veya
bir gece durma hemen temizlen, şunu bilki bir kere cünüp olsan kamer tekrar
dönüp cünüp olduğun menzile gelinceye kadar ruhani işler yapamazsın,
yanından güzel kokulu buhurları hiç eksik etme, ruhânȋ bir işle amel edeceğin
günlerde hayvanat yeme, pişmiş yemek yeme, kötü ve keskin kokulu şeyler
yemekten uzak dur, ȋtikâdında düzgün ol, duânın kabul olma vaktinden biri
Çarşamba günü öğle ile ikindi arasıdır mümkünse bu vakitte duâ etmeye gayret
et, eğer buraya kadar söylediklerimi yapıyorsan artık sen bu işe ehilsin
başarabilirsin demektir.

Hicabı seyyid meytatarûn
Ey değerli kardeşim! Davet ve buna benzer ruhaniler okumalarla iştigal edenlere
mutlaka cinler ve şeytanlar zarar vermeye veya vazgeçirmeye çalışırlar, bunların
şerlerinden korunmak için bir takım duaları yazmalı ve okumalıdır. Bu
dualardan en güzeli seyyid meytatarun hicabıdır. Bu duanın korunmaktan başka
daha bir çok havvası vardır.
Yazma şekli böyledir
Temiz bir kağıda misk zağferan ve gül suyu ile Cuma günü Cuma ezanında
başlayıp namaza başlama anına kadar yazmalıdır. Sonra öd, hasılban, mastik ile
buhurlayıp 7 gece boyunca ayın altına bırakmalıdır. Her gecenin sonunda sabah
namazından sonra kağıdın üzerine 21 defa yasin suresi ile kadr suresini oku. 7
gece tamam olunca kağıdı üzerine alıp daima abdestli olarak taşı.
Hicabı seyyid meytatarûn budur

الس اَ ااو ِاِ او اما ِف
ُه
اَّلل اال ِالا َٰ اه ِا هال ه اُو الْ اح ُّي الْقايُّو ُم اال تاأْخ ُُذ ُه ِس نا ٌة او اال ن ْاو ٌم ا َُل اما ِف ه
ْ َاْل ْر ِض ام ْن اذا ه ِاَّلي ي ْاش اف ُع ِع ْندا ُه ا هال ِاب ْذ ِن ِه ي ا ْع ا َُل اما ب ا ْ اْي أَيْ ِد ِهي ْم او اما اخلْ افهُ ْم او اال
ِ ِ
الس اَ ااو ِاِ او ْاْلَ ْر اض او اال ي ائُو ُد ُه
ُ ُِي ُيط ا
ْ ون ب ا
َِش ٍء ِم ْن ِعلْ َِ ِه ِا هال ِب اَا اش ااء او ِس اع ُك ْر ِس يُّ ُه ه
ِ ِح ْف ُظهُ اَا اوه اُو الْ اع ِ ُِّل الْ اع ِظ ُمي ب ِْس ِم ه
اَّلل هالر ْ امح َٰ ِن هالر ِح ِمي الْ اح َْدُ ِ ه َِّلل ار ِب الْ اعالا َِ اْي هالر ْ امح َٰ ِن

هالر ِح ِمي ام ِ ِ
ِصا اط
الّص ااط الْ َُ ْس تا ِق امي ِ ا
اِل ي ا ْو ِم ِال ِين ا هَّيكا ن ا ْع ُبدُ اوا هَّيكا ن ا ْس تا ِع ُْي ا ْه ِدَنا ِ ا
ِ
ْ
وب ِعالاْيْ ِ ْم او اال الضه ِال اْي ب ِْس ِم ه ِ
اَّلل هالر ْ امح َٰ ِن هالرح ِميِ
ه ِاَّل اين أَنْ اع َْ ات عالاْيْ ِ ْم غا ْ ِري ال اَغْضُ ِ
ول اول ا ْم يا ُك ْن ا َُل ُك ُف ًوا أَ اح ٌد ب ِْس ِم ه ِ
الص اَدُ ل ا ْم ي ا ِ ِْل اول ا ْم ي ُ ا ْ
اَّلل هالر ْ امح َٰ ِن
اَّلل أَ اح ٌد ه ُ
قُ ْل ه اُو ه ُ
اَّلل ه
هالر ِح ِمي
ش النهفه ااَث ِِ
ش غا ِاس ٍق ا اذا اوقا اب او ِم ْن ا ِ
ش اما اخل ا اق او ِم ْن ا ِ
قُ ْل أَعُو ُذ ِب ار ِب الْ افلا ِق ِم ْن ا ِ
ِ
ش اح ِاس ٍد ا اذا اح اسدا ب ِْس ِم ه ِ
اَّلل هالر ْ امح َٰ ِن هالر ِح ِمي قُ ْل أَعُو ُذ ِب ار ِب النه ِاس
ِف الْ ُعقا ِد او ِم ْن ا ِ
ِ
ْ
ه
ْ
ام ِ ِ
ش ال او ْس او ِاس ال اخنه ِاس ِاَّلي ي ُ او ْس ِو ُس ِف ُصدُ و ِر النه ِاس
ِل النها ِس ال ا َٰ ِه النه ِاس ِم ْن ا ِ
ِ
ِم ان الْ ِجنه ِة اوالنه ِاس انه من سلامين وانه بسم هللا الرمحن الرحمي ان ال تعلوا عىل
واتوين مسلَْي فاين اس تجري برب العاملْي رب جربيل ومياكئيل وارسافيل
وعزرائيل وميخائيل وشدخايل وصلصايل ومصيال ورفيال ابراش اخاس مومراوِ
مرحيثايل ماريب ِصفيايل حبسان حس نايل راَّييل َّينوخ خرميخا مرمران فيايل
غربَّييل اش نون قوففيايل ايليايل وحيك هودَّييل بزوميايل برش يايل ملكيايل
اعزربيال لهعيايل اعزيبايل طعيايل منورَّييل فلودَّييل فشريَّييل قرش يايل
ِصِصصيايل جعياييل بنمييايل غيايل برشَّييل امسعيايل شفطيايل شوايل
دردَّييل شعشنيايل ليبيايل نريَّييل صفرَّييل مناهايل بليايل قدَّييل قدهيايل
كبريَّييل ربصيايل مجعيايل بعجيايل بندَّييل دعربيايل حشينايل اشقفيايل حلبيايل
سامَّييل زجرخايل رحميايل قفيايل متنيايل جربَّييل مالئكة الارسار والفِل الوار
جنود هللا الواحد القهار اَّلي خسر لسلامين مجيع الارواح وايده جبنود سامئه وخدام
عالئه فاكنت الارواح منه هيربون والمره طايعون يعَلون َل مايشاء وقالوا هلل
مسعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك املصري ومن يزغ مهنم عن امرَن نذقه من عذاب

السعري وعذاب روحانية بسم هللا رب العزة أه أه أه أه أه أه أه َّيه َّيه َّيه َّيه َّيه َّيه
َّيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هنو هنو هنو هنو هنو هنو هنو يه يه يه يه يه يه يه
وه وه وه وه وه وه وه ايل ايل ايل ايل ايل ايل ايل هللوليا هللوليا هللوَّي هللوليا
هللوليا هللوَّي هللوَّي اهيا شاهيا اهياشاهيا اهياشاهيا اهياشاهيا اهياشاهيا
اهياشاهيا اهياشاهيا ها ها ها ها ها ها ها بسم هللا بدأِ تأيدِ مبالئكة الرب
اَّلين ميجدون ويس بحون خلالقهم ملمتسْي الحاكم طالب العدل احلامك ابحلق اخلفى
عن النواظر ومجيع العوامل الختفى عنه طاف اكشف مامغ ف الظالم واملالئكة
يعظَوه ويقسوه ويس بحوه وميجدوه خبشوع وخضوع قدوس قدوس قدوس هييوه
صباؤِ مل لك ىشء هارص كبودا وهو س بحانه قدمي قبل لك ىشء من اخمللوقاِ
وهو وحده وليس معه شيك وهو واحد وما ْلمره راد وهو عامل ابلاكئن قبل ان
يكون خالق صور املالئكة وليس احد مهنم يراه وال يدركه والُييطون مبعرفة سواه
خالق اللك واللك بيد جربوته وحتت قهره فهو ىح ال ميوِ ابيق واىل الابد ودهر
الاهرين امسه منه وبه مشكور من مجيع خلقه وممجد ف عظَة قدسه س بوح
س بوح س بوح قدوس قدوس قدوس مل مجيع الارض جالَل مذكور بلك لسان
فبه وبأمسه حتصنت وحترزِ واعتصَت واحتجبت من ش لك ماكيد اجلن
اجلايلْي ف اْلآفاق وساكن الس بع الطباق ومن مجيع الش ياطْي واملمتردين وجنود
ابليس امجعْي كفيت ابهلل شمه وابمسه خسرهتم ومبالئكته وساكن سامواته قهرهتم
قال موىس ماجئمت به السحر ان هللا سيبطهل ان هللا اليصلح معل املفسدين
وقدمنا اىل ما معلوا من معل جفعلناه هباء منثورا هللا عوين عىل ول اجلان وبين
ش يطان وابمسه تسلطت هو هو يويه هيويه هوهوه هواه هووه يه هوهوى وه

هوه يوهيه هيه يويه هوه اهيه اهو هوه يوهويه ههو ههيي اهه هوه هو يه ههيي
هاهْيه هاهوه هاهويه هه اوه هيه هه هه ههووهه وههيي يه هاهوه ههيي هو
هوايل ايلْيواين ادوين هومشي وجنودي الجراواس لقس يلمي يفواصليتوا وفاق
س يفرايف فدايكيل هوالص كداكه َّي واذا قرأِ القرأآن جعلنا بينك وبْي اَّلين
اليؤمنون ابْلآخرة جحااب مس تورا وجعلنا عىل قلوهبم أكنة ان يفقهوه وف أآذاهنم وقرا
واذا ذكرِ ربك ف القرأآن وحده ولوا عىل أدابرمه نفورا وابسامء هللا املقدسه
القدس يه احتجبت من ماكيد مجيع الارواح املؤذيه املرديه الطاغيه املطغيه هللا ربنا
الرمحن حميط بنا الرحمي جحابنا هللا اكرب الاكف لنا هللا اليقربنا روح مؤذي الا
احرتق وابمس هللا منعت كيدمه وحسرمه وحيلهم قد كفى مسع هللا واعيا ملن دعى
ليس بعد هللا منهتيى والمرىم وراء هللا لرام مرىم ال اَل الا هو عليه تولكت وهو
رب العرش العظمي وامحلدلل رب العاملْي وصىل هللا عىل س يدَن محمد وأآَل الطاهرين
واحصابه املنتخبْي
Bismillâhirramânirrahîm Allâhu lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm
lâ te/huzuhû sinetün velâ nevm lehû mâ fissemâvâti vemâ fil-ard
men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznihî ya’lemu mâ beyne eydîhim
vemâ halfehüm velâ yuhîtûne bişey-in min ilmihî illâ bimâ şâe
vesia kürsiyyühüssemâvâti vel-ard velâ yeûduhû hifzuhumâ
vehüvessemîul alîm
Bismillâhirrahmânirrahîm elhamdülillâhi rabbil âlemîn
errahmânirrahîm mâliki yevmiddîn iyyâke na’budu ve iyyâke

nesteîn ihdinassırâtal mustekîm sırâtallezîne en-amte aleyhim
gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn
Bismillâhirrahmânirrahîm kul hüvellâhu ehad allâhussamed lem
yelid velem yûled velem yekün lehû küfüven ehad
Bismillâhirrahmânirraîm kul eûzu birabbil felak min şerri mâ
halak vemin şerri gâsıkin izâ vekab vemin şerrinneffâsâti fil ukad
vemin şerri hâsidin izâ hased
Bismillâhirrahmânirrahîm kul eûzu birannâs melikinnâs ilâhinnâs
min şerril vesvâsil hannâs ellezî yüvesvisu fî sudûrinnâs minel
cinneti vennâs
İnnehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahîm ellâ
ta’lû aleyye ve/tûnî müslimîn feinnî estecîru birabbil âlemîn rabbi
cibrîl ve mîkâîl ve isrâfîl ve azrâîl ve mîhâîl ve şedhâîl ve salsâîl ve
masyâl ve refyâl ebrâşin ehâsin mûmerâvetin merhaysâyelin
mâreybin sarfiyâyelin bihasânin hasnâyelin râyâyelin yânûhin
harîmehâ mermerânin feyâyelin gabreyâyelin eşnûnin kûfefyâyelin
eyleyâyelin ve hakâ hûdeyâyelin bizûmeyâyelin berşeyâyelin
melkeyâyelin e’zerbeyâyelin leh-ayâyelin a’zeybeybâyelin ta’yâyelin
menuryâyelin felvedyâyelin feşyeryâyelin karşeyâyelin sarsarin
sayâyelin acyâyîlin benyemyâyelin gayâyelin beşreyâyelin
isma’yâyelin şefteyâyelin şervâyelin derdeyâyelin şa’şenyâyelin
leyîyâyelin neyreyâyelin safreyâyelin menâhâyelin belyâyelin
kadyâyelin kadheyâyelin kebîryâyelin rabsayâyelin cem-ayâyelin
ba’ceyâyelin bendeyâyelin da’rebyâyelin haşyenâyelin eşkafyâyelin
halbeyâyelin semâyâyelin zecrehâyelin remhayâyelin kafyâyelin

temneyâyelin cebreyâyelin melâiketül esrâr velfeleküddevâr
cunûdullâhil vâhidil kahhâr ellezî sahhara lisüleymâne cemîal
ervâh ve eyyedehû bicunûdi semâihî ve huddâmu alâihî fekânetil
ervâhu minhü yehribûne veli emrihî tâyiûne ya’melûne lehû mâ
yeşâu ve kâlû lillâhi semi’nâ ve eta’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel
masîr vemen yezig minhüm an emrinâ nuzighu min azâbissaîr ve
azâbu rûhâniyyeti bismillâhi rabbil izzeti âhin âhin âhin âhin âhin
âhin âhin yâhin yâhin yâhin yâhin yâhin yâhin yâhin heyhin
heyhin heyhin heyhin heyhin heyhin heyhin nehvin nehvin
nehvin nehvin nehvin nehvin nehvin yehin yehin yehin yehin
yehin yehin yehin vehin vehin vehin vehin vehin vehin vehin eylin
eylin eylin eylin eylin eylin eylin hellûleyâ hellûleyâ hellûleyâ
hellûleyâ hellûleyâ hellûleyâ hellûleyâ ehyâ şerâhiyâ ehyâ şerâhiyâ
ehyâ şerâhiyâ ehyâ şerâhiyâ ehyâ şerâhiyâ ehyâ şerâhiyâ ehyâ
şerâhiyâ hâ hâ hâ hâ hâ hâ hâ bismillâhi bede/tü teeyyedtü
bimelâiketürrabbillezîne yemcidûne veyüsebbihûne lihâlikihim
mültemisîne liahkâmi tâlibül adlil hâkimi bilhakkil hafiyyi
aninnevâziri vecemîil avâlimi lâ tahfâ anhu tâfin kâşifin mâgamin
fizzulâmi velmelâiketü ya’zamûhu ve yaksûhu ve yüsebbihûhu ve
yümeccidûhu bihuşûin ve huzûin kuddûsün kuddûsün kuddûsün
yehyûhin sabâûtin mele-e külle şey-in hârisin kebûden vehüve
sübhânehû kadîmün kable külli şey-in minel mahlûkâti vehüve
vahdehû veleyse maahû şerîkün vehüve vâhidün vemâ liemrihî
râdde vehüve âlimü bilkâini kable en yekûne hâliku suverul
melâiketü veleyse ehadün minhüm yerâhu velâyüdrikhu

velâyuhîtûne bima’rifetin sivâhu hâlikul külli velküllü biyedi
ceberûtihî ve tahte kahrihî fehüve hayyun lâ yemûtu bâkin ve ilel
ebedi vedehriddâhirîne ismuhû minhü vebihî meşkûrun min cemîi
halkihî vemümeccidü fî azameti kudsihî subbûhun subbûhun
subbûhun kuddûsun kuddûsun kuddûsun mele-e cemîal arda
celâluhû mezkûrun bikülli lisânin febihî vebiismihî tahassantu ve
taharraztu va’tasamtu vahtecebtü min şerri külli mekâyidil cinnil
câyilîne fil-âfâki ve sekânisseb-it tabâki vemin cemîşşeyâtîni
velmütemerridîne vecunûdu iblîse ecmaîn kefeytu billâhi şerrahum
vebiismihî sahhartuhum vebimelâiketihî vesekâni semâvâtihî
kahartuhum kâle mûsâ mâ ci/tüm bihissihr innallâhe seyübtiluh
innallâhe lâ yuslihu amelel müfsidîn vekadimnâ ilâ mâ amilû min
amelin fecealnâhu hebâen menşûrâ allâhu avnî alâ veledil câni
vebenî şeytânin vebiismihî tasallattu hû hû yûhî yehûhî hüvehûhin
hevâhin hûvehin yehin hûheveyin vehin hûhin yûheyehin heyehin
yûheyin hûhin ehyehin ehvin hûhin yûheveheyin hehevin heheyin
ehehin hûhin hû heyin heheyin hâheyehehin hâhûhin hâhûyehin
hehin evhin yehehin hehin hehin hehûvehehin veheheyin heyin
hâhûhin heheyin hû hevâyelin eyleyhevânî edûneyin hûşemeyin
vecunûdeyin lâcerâvâsin lekasyelîmin yefvâsalyetevâ vefâkin
seyferâyefin fedâyekyelin hevâlesin kedâkehin yâ ve izâ kara/tel
kur-âne cealnâ beyneke vebeynellezçıne lâ yu/minûne bil-âhireti
hicâben mestûrâ vecealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu
vefî âzânihim vakrâ ve izâ zekerte rabbeke fil kur-âni vahdehû
vellev alâ edbârihim nufûrâ vebiesmâillâhil mukaddesetil

kudsiyyeti ihtecebtü min mekâyidi cemîil ervâhil müezziyetil
mereddiyetit tâgiyetil mutagiyyeti allâhu rabbunerrahmân
muhîtun binâ errahîm hicâbunâ allâhu ekber elkâfî lenâ allâhu lâ
yukarribunâ rûhun müezzî illâ ihteraka vebi ismillâhi mena’tu
keydehüm ve sihrahüm ve haylehüm kad kefâ semiallâhu vâiyen
limen deâ leyse ba’dallâhi müntehâ velâ mermî verâ allâhi lerâmin
mermî lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü vehüve rabbül arşil azîm
velhamdü lillâhi rabbil âlemîn ve sallallâhu alâ seyyidinâ
muhammedin ve âlihittâhirîn ve ashâbihil müntehabîn

İsraful imâr
Her hangi bir kasem okuyacağın zaman mutlaka evvela bu israfı oku. sonra
kasemi veya daveti veya azimeti oku. bu israf bütün kasemler ve davetler ve
azimetlerden evvel okunabilir. Budur

 هيوِ لهيوِ املِل3  واه3 انّصفوا اييهتا الارواح بشكور سالم هللا عليمك اه
هلل الواحد القهار انّصفوا خفافا وثقاال مث انّصفوا حبق قل هو هللا احد هللا الصَد
مل يِل ومل يول ومل يكن َل كفوا احد
İnsarifû eyyetühel ervâhu bişekûrin selâmullâhi aleyküm âhin 3
vâhin 3 heyûtin lehyûtin elmülkü lillâhil vâhidil kahhâr insarifû
hifâfen ve sikâlen sümmen sarafû bihakki kul hüvallâhu ehad

allâhüssamed lem yelid velem yûled velem yekün leû küfüven
ehad

Havvâsı Esmâül Hüsnâ
وهلل الاسامء احلس ىن فادعوه هبا
İmam Ahmed el-buni rahmetullahi aleyh hazretleri Tertibüd davat fi tahsisil
evkat isimli kitabında buyurdu:

هللا
Allah
Ey ilmi irfâna tâlip olan kardeşim bil ki: Allah ismi şerifi sahih olan görüşlere
göre ismi âzam dır, isimlerin sultanıdır. Bir kimse bu ismi şerifi halvette
mâneviyatla tahareti kâmile ve riyazetli oruç tutarak ile bir müddet okumaya
devam etse, biiznillah melekût âlemine bir kapı açılır, alemi ceberûtun tabiri
mümkün olmayan bir çok gizli sırlarına muttali olur.
Bir kimse bir kağıda 1 defa Alla ismi yazıp üzerine 66 bin defa Allah ismini
okuyup daima üzerinde taşısa Hertürlü hayrı ve bereketi iyilik ve güzelliği
kendisine celbeder. Sayısız faideler husule gelir. Eğer kağıdı her gece baş altına
koyup uyusa ve yatmadan evvel dahi 66 bin defa Allah ismini okusalar bir
müddet bu şekil üzere devam etseler rüyasında çok acayip şeyler görür. Eğer
kağıdı saralı bir kimsenin üzerinde taşıtsa tez zamanda şifa bulur. Çocuğunu
düşüren kadın taşısa artık düşürmez olur. dükkana bıraksalar müşterisi bol olur.

الاَل احملىي
El-ilah El-muhyi
Yüce rabbimizin güzel isimlerinden El ilâh ve El muhyi isimlerinin havvası
budur ki: bu ismi şeriflerin vefkini çizip yanında taşısalar haytları bolluk ve
bereket içinde olur. Hakk teala dünyada yüce makamlar verir. Kim görse iltifat
eder. İnsanlar katında aziz olur. Amma bunun şartı budur ki: bu ismi şeriflerinin
vefkini çizdikten sonra hemen vefkin üzerine ve her namaz ardından bu dua ile
dua etmelidir. Biiznillah bu ismi şeriflerin çok güzel havvaslarını müşahade
edersin. Vefki şerif budur

Bu vefki yazdıktan sonra hergün her namaz ardından okunacak dua budur :

ِ ِ اَّي ُم ْح ِىي اا ْحي ِِىن ِبكا اذا اوكا اذا ِان اهك فاا ِع ٌل ِل اَا تاشا ا ُء اَّي اار اح ام هالر
امح ْْي
Okunuşu
Yâ muhyî ehyinî bikeza ve keza inneke fâilün limâ teşâü yâ erhamerrâhimîn
Müellif bu duânın okunma adedini yazmamış lakin evlâ olan 40 defa okumaktır.

الرب املَيت
Er-rabbü El-mümît
Bu iki ismi şerif Allâhü zülcelal hazretlerinin rubûbiyyet alâmetlerindendir.
Herkim bu iki ismi şerifi bir kaç gün boyunca abdestsiz yere basmamak şartı ile
namaz ve niyazını kazaya bırakmıyarak günahlardan kaçınarak aded
gözetmeksizin okumaya devam etse, bir kaç gün içinde hemen malında
mülkünde hasıl olacak hayırları ve bereketleri müşahede eder.
Bir diğer havvası budur ki: bu iki ismi şerifin vefkini bir ekmek üzerine yazıp
dalalet üzere olan zalim bir kavme o ekmeği yedirsen Hakk tealanın emri ile
filhal o kavmin kalbi ölür. Aklını yitirecek gibi olurlar. Amma sen bu ameli
hakk etmeyene yapmayasın, çünki âhirette Allahü tealanın azabı şiddetli olur.
Allahtan kork. Vefki şerif budur.

Ey derviş kişi bil ki: bir çok âlim Rab ismi şerifinin ismi azam olduğuna kanâat
getirdiler. Çünki peygamber efendimiz hadisi şerifinde buyurdu ki: bir kimse
dua ederken Yâ rabbi Yâ rabbi diyerek dua etse Elbette Hakk teâlâ o kişinin
duasına karşılık verir.

Bu ismi şerifin diğer havvası: bir kimse bir arabi ayın son Cumartesi günü güneş
batarken bu ismi şerifin yukardaki vefkini bir taşa yazıp o taşı bir kuyuya atsa
Hakk tealanın emri ile o kuyu suyunu çeker kurur.
Şeyh şerefeddin bin asım hazretleri buyurdu ki: benim hakk tealadan bir hacetim
olsa, Cuma günü tam taharetli ve abdestli olarak güneş batarken bu iki şerif ile
dua ederim. Her nezaman da dua etti isem mutlaka duam kabul olundu.
Bu ismi şerifin diğer havvası:
Ehli kerametten olan bazı kimselerden gördüm. Bunlar hadid suresinin
evvelinde olan esma-i ilahiler için bir levha tertib etmişlerdi. Her ne zaman bir
hacetleri olsa bu levhayı gök yüzüne kaldırıp dua ederlerdi. Dualarının hemen
kabul olunduğunu mğşahede ettim. Hatta bir gün kabeyi tavaf ederken bir kadın
gördüm kendinden geçmiş bir şekilde dua edeyordu. Elindede bu hatem vardı.
Kadın hatemi göğe doğru kaldırıp ‘ Yâ rabbi Yâ rabbi Yâ rabbi bihâzâ vebimâ
fihi minel esmâil kerimeti illâ mâ eteyteni bi rızki min gayri külfetin velâ
meşakkatin innekel fe’âlu limâ teşâ’ kadın böyle dua ettikten sonra kadının
üzerine gökten altın yağdını gördüm.
Eğer bir kimse bu levhayı eline alıp göğe doğru kaldırıp bir kimsenin helak
olmasını dilese fil hal o kimse helak olur. Azizim bu iki ismi şerifin kadri çok
yücedir. O meşhur levha-i şerif budur.

اخلالق احملىي
El-hâliku El-muhyi
Bu ismi şerifin havvası:
Bir kimse bu ismi şerifleri şu şekil üzere bir siyah kurşun levha üzerine yazıp
evladını düşüren (ceninini tutamayan) kadına taşıtsalar, o kadın artık cenini
düşürmez. Yazılacak şekil budur

خياحلمقي
Diğer havvası:
Bir kimse bu ismi şerifleri adedsiz olarak hergün her namaz ardından okumaya
devam etse, hakk tealanın izni keremi ile kalbine tabiat ilimleri akmaya başlar.
Zamanın en bilgili Tıb uzmanı olur.

البارئ املعيد
El-bâriü El-müiyd
Bu iki ismi şerifin havvası budur ki:
Herkim bu iki ismi şerifi her gün aded gözetmeksizin dilinin döndüğü kadar
okumaya devam etse, Hakk teala ol kişiye iki tane melek gönderir, kendisine
dost eyler, şöyleki ne zaman bu mübarek isimleri okumaya başlasa bu iki melek
hemen hazır olup kendisi ile beraber zikrederler. Hatta öyleki bu iki melek o
kişinin ruhu ile beraber ittifak ederler. Bir zaman sonra bu kişi kuvvetli ruhu
sayesinde yeryüzünde acaib işler yapar.

العِل
El-aliyyü
Bir kimse bu ismi şerifin şu hatemini güneş esed burcunda iken bir kağıda yazıp
110 gün taşısa ve her gün bu hatemden bir tane yazsa, 110 gün sonra Hakk teala
o kulunu insanlar katında yüce kılar, maddi mertebesi yüksek olur, heybetli olur.
Hatem budur.

املصور املبدئ
El-musavviru El-mübdi-ü
Bu iki ismi şerifin havvası:
Bir kimse bu ismi şerifleri temiz bir deriye yazıp her ne zaman başında bir ağrı
olsa, başına koysa biiznillah ağrı hemen diner.
Diğer havvası:
Bir kimse bu isimleri şu şekilde bir altın levhaya nakşedip yanında taşısa herkim
görse muhabbet eder kanı kaynar. Bir kadın kimse görse aklını yitiri gibi olur.
Eğer bir zalimin karşısına varırken bu hatemi eline yüzüne sürse sonra o zalimin
karşısına çıksa, o zalim kişi korkudan yüzüne bile bakamaz. Hatemi şerif budur

القوي الواحد
El-kaviyyü El-vâhidü
Havvası şerifi:
Bir kimse bu isimleri şu şekil üzere meshurun eline yazsa sonra meshur elini
yalasa yazı bozulsa Hakk tealanın emri ile sihir bozulur.
Eğer bir temiz tabağa yazıp ağrısı ve sızısı olan kişiye suyunu içirseler ağrısı ve
sızısı diner.
Şekil budur

قواايحود
Diğer havvası:
Bu ismi şeriflerin şu vefkini çizip içerisinde gizli bölmeler veya hazineler
olduğu tahmin edilen bir yere bıraksalar, o gizli yerler veya hazineler ayanen
görünür olur. Lakin bu ismi şerifi her gün adet gözetmeksizin okumak lazımdır.
Vefki şerif budur.

Amma El vâhidü El kaviyyü ismi şerifleri:
Bu mübarek iki ismi şerifi şu şekil üzere yazıp sonra yazdığın kağıdı bir aslanın
kafatasına koyup sonra bu kafatasını düşmanının mekanına gömsen veya koysan
o mekana katiller ve caniler musallat olur.
Eğer bu sureti ramazanı şerifin 11.ci günü bir mermer taşa yazıp evin orta yerine
gömseler o eve cinlerden veya şeytanlardan hiç bir zararlı mahluk giremez.
Eğer bu suret bir altın levhaya yazılıp hernereye varsalar herkes ondan korkar.
sırtlanların arasına girseler elbette hiç bir zarar veremezler.
Eğer bu sureti bir temiz bir deriye yazıp unutkan kişi üstünde taşısa artık
unutkanlık ondan zail olur.
Yazılacak suret budur.

الصَد املقتدر
Es-samed El-muktedir
Bu iki ismi şerifin havvası:
Bu mübarek isimlerin aşağıdaki vefkini bir kurşun levhaya çizip deryaya atsalar
civarda ne kadar balina varsa hepsi oraya toplanır.

الفعال القادر
El-fe’âlu El-kâdir
Bu iki ismi şerifin havvası:
Bu isimleri bir bakır levhaya yazıp taşısan kimse seninle kavga etmeye cenk
etmeye cedelleşmeye harb etmeye cesaret edemez. Lakin bu ismi şerifleri
hergün zikretmek lazımdır.
Diğer havvası:
Bu isimlerin imtizacı şu şekildir.

فقعادارل
Bu isimleri bu şekil üzere sağ eline yazıp 3 gün boyunca adedsiz olarak bu
isimleri zikret ve her gün sağ elinle sol elini mümkün olduğu kadar birbirine

birleştir. Bunun havvası budur ki: 3 gün sonra hangi hayvan seni görse hemen
sana tâbi olur.
Diğer havvası:
Bir kimse altın bir levha alıp ortasına şu şekli çizse, levhanın diğer yüzünede
kâdir ismi şerifinin şu vefkini çizse, sonra bu iki ismi şerifi (fe’âl ve kâdir ismi
şeriflerini) zikretmeye başlasa bir zaman sonra meleklerde o kişi ile zikretmeye
başlar. Meleklerin sesini dahi işitirler.
Levhanın bir tarafına yazılacak şekil budur.

Diğer tarafına yazılacak kâdir vefki budur.

Diğer havvası:
Bu isimleri şu şekil üzere bir bakır levhaya yazıp bir ticarethaneye bıraksalar o
ticarethanenin bereketi az olur, müşterisi kesilir, kimse alış veriş yapmaz.
(Allah’tan kork) şekil budur

البصري السَيع
El-basir Es-semi’
Havvası şerifleri:
Bir kimse Cuma günü güneş doğarken bu ismi şerifleri aşağıdaki şekil üzere
altın bir levhaya çizip sonra bir hafta boyunca (yani diğer cumaya kadar, Cuma
gğnğde dahil) riyazetli oruç tutsa, ve gece ve gündüzleri durmadan bu iki ismi
şerifi zikretse, 1 Hafta sonra hakk teala o kulunu şöyle mal ve mülk ve öyle bir
sultanlık nasip ederki o zamanda öyle mal mülk kimse olmaz. Azim sırrı ilahiler
tecelli eder. Şekil budur

Diğer havvası:
Bir kimse bu ismi şerifi bir levhaya bir arabi ayın ilk günü yazıp Hakk tealadan
mal ve mülk talep etse ve bir kaç gün boyunca bu ismi şerifi zikretmekle meşgul
olsa Hakk teala yerin altındaki hazinelerden bir hazine açar kendisine. Yazılacak
suret budur.

Diğer havvası:
Bu ismi şerifleri çok okuyanlar meleklerin ayak seslerini duyarlar.

القادر املقتدر
El-kâdir El-muktedir
Havası şerifi:

Bir kimse kendisini daima yorgun hissetse bu ismi şerifleri şu şekil üzere vefk
edip pazusunda taşısa artık kendisini dinç hisseder, yorgunluk kalmaz. Şekil
budur.

َّييح َّيقيوم َّيرمحن َّيرحمي َّيمِل َّيقدوس َّيعِل َّيعظمي
َّيكبري َّيمتعال
Yâ hayyu Yâ kayyum Yâ rahmânu Yâ rahîm Yâ melikü Yâ kuddus Yâ
aliyyü Yâ azîm Yâ kebîrü Yâ müteâl
Bu ismi şerifleri ehli murâkaba olanlar okumalıdır. Bu isimlerden hayyun
kayyum isimleri isimleri isrâfil aleyhisselâm ve onun avânelerinin zikirleridir.

Hayyun kayyum:
Bu iki ismi şerifin zikir vakti fecir vaktinden güneşin doğuşuna kadar olan
vakittir. Herkim bu iki ismi şerifi bu vakitte zikretmeye devam etse yüksek
ahlaklı bir kimse olur. Halk içinde kim görse muhabbet eder.
Diğer havvası:
Eğer bu iki ismi şerifin aşağıdaki vefkini Cuma günü güneş doğarken bir değerli
madeni levhaya çizseler ve çizerken dahi bu isimleri okusalar, sonra bu levhayı
eline ve yüzüne sürüp daima yanında taşısalar hakk teala o kişinin kalbine dirlik
verir, daima Allahü teala ile beraber olur. Herkesin kalbi öldüğü vakitte o kişinin

kalbini Allahü teala öldürmez. Allah katından bol rızka malik olur. Vefki
yazdıktan sonra hergün bu dua ile dua etmelidir.

Okunuşu:
Rabbi ferrihnî bimâ terdâ bihî annî

ار ِب فا ِر ْح ِىن ِب اَا تا ْر اَض ِب ِه اع ِىن

Vefk budur.

Hayyun kayyum,
ismi şeriflerini Cuma geceleri 2277 defa okusalar acayibler ifşa olur. Bu vefkide
bir kağıda yazıp bir ucundan ip geçirip ipin bir ucunu tesbihin başına diğer
ucunuda vefke bağla. Vefk budur.

Rahmân Rahîm
Rahmân ismi şerifi hakk tealanın rahmeti umumisine aiddir. Rahim ismi şerifi
ise rahmeti hususi sine aiddir. Yani Allahü teala hazretleri Rahman ismi şerifi ile
dünyadaki mahlukların hepsine, mümin olanada mümin olmayanada, kafirede
fâsık-ada, hatta kendisine dahi inanmayıp şeytana tapanada rızık verip karnını
doyurur. Hepsine aynı şefkati gösterir.
Ancak rahim ismi şerifi ile ahirette yalnızca mümin kullarına şefkat eder ve
onları cennetteki nimetleri ile nimetlendirir. Cemalini göstererek hususi rahmeti
ile rızıklandırır.
Şimdi şu halde bu iki ismi şerif yan yana geldiğinde mana itibarı ile bir birine zıt
gibi olur. Bundan da kâhir manası doğar. Kâhir manasını tazammun eden
isimlerse 3 dür, El-müntekim, El-muktedir, zül-batşi.
Bunların hepsinden hasıl olan vefki şerif budur ki: çok azim tesiri vardır.
Heybetli ve aziz olmak için taşınır. Bu isimleride hergün zikretmeye devam
etseler ateş dahil bütün mahlukat kendisine musahhar olur. Vefk budur.

Diğer havvası:

Bu iki ismi şerifin şu vefkini Cuma günü günün sonunda altın bir levhaya çizip
taşısalar hakk teala o kişinin ömrüne malına mülküne evladına herşeyine bereket
verir. Öyleki ömründe sıkıntı yüzü görmez. Hernereye varsa herkim görse tazim
ve saygı gösterir. Hakk tealadan ne dilese dileği makbul olur. Sırrı azim vardır.
Vefk budur.

Rahman ve rahim isimlerini şu şekilde yazıp elini ateşe tutsalar ateş yakmaz.
Budur

شهيد خالق مجيل طاهر حفيظ رقيب قريب
Şehîd Hâlik Cemîl Tâhir Hafîz Rakîb Karîb
Bir kimse bu ismi şerifleri şu şekilde vefk edip Cuma günü güneş doğarken altın
bir levhaya çizip sonra eline yüzüne sürse ve daima yanında taşısa Hakk tealanın
emri ile hiç bir hastalık o kişiye ulaşmaz olur. Eğer hasta ise ölümden başka
hertürlü hastalıpa şifa olur. Vefk budur

املِل القدير
El-melikü El-kadîr
Bu iki ismi şerifi sâlik okumaya devam etse şehvetine gâlip gelir.C.hakk o
derviş kulunun kuvveti melekiyyesini güçlendirir.
Eğer bu ism şeriflerin şu vefkini bir altın levhaya çizip bir eve assalar Hakk
tealanın izni ile o evde daima muhabbet olur, ev halkı salih kimselerden olurlar.
Kavga dövüş olmaz. Hertürlü afetlerden emin olurlar. Vefk budur.

Bu isimlerin teksiri böyledir.

مرليدكق

العِل العظمي
El-aliyyü El-azîm
Havvası:
Bu iki ismi şerifin şu teksirli vefkini Cuma günü zeval vaktinde altın bir levhaya
yazıp sonra yüzüne gözüne sürseler ve daima yanında taşısalar Allahü tealanın
izni ile kimse o kişiye çirkin bir söz söyleyemez. Ömründe ve malında bereket
olur. Afetlerden belalardan emin olur. Allahü tealanın gizli lutuflarına mazhar
olur. Teksiri böyledir.

ععلظييم
Vefki budur.

املهمين املقيت العزيز اجلبار املتكرب احمليط احلافظ الفاطر
ذواجلالل والاكرام
El-müheyminü El-mukîtü El-azîzü El-cebbâru El-mütekebbiru Elmuhîtü El-hâfizu El-fâtiru Zül-celâli vel-ikrâm
Bu isi şerifleri ehli murâkaba olanların zikretmeleri uygundur.

El-müheyminü El-mukîtü:
Bu iki ismi şerifin aşağıdaki vefkini Cuma günü ikindi den sonra bir altın
levhaya çizse, çizerkende bu isimleri okumaya devam etse, çizme işi bitince
eline yüzüne sürse ve daima yanında taşısa Allahü teala o kişinin ruhunu
kuvvetlendirir. Eğer bu levhayı daima yanında taşır olduğu halde bu iki ismi
şerifi dahi okumayı kendisine vird edinse eğer o kişi zelil ise izzetli olur, fakir
ise zengin olur, hakir ise Hakk teala o kişiyi yükseltir, alemi ervahtan çok şeyler
kendisine gösterilir. Cinler ve insanlar kendisinden haya eder. Her zaman mutlu
ve sa-adetli olur. Teksiri böyledir.

ممهقييمِن
Vefki şerif budur

Hafîz ismi:
Bir kimse bu ismi şerifin vefkini bir altın levhaya nakşetse, nakşederken dahi 40
defa bu ismi okusa veya böyle dua etse (aşağıda) ve vefki daima yanında
taşısa,bi-iznillah o kişi artık yerden gelen ve gök yüzünden gelen bütün
belalardan emin olur. İnsanlardan cinlerden ve şeytanların şerlerinden emin olur.
Hertürlü fenalıklardan muhafaza olunur. Vefk budur.

Dua budur.
Yâ hafîzu ihfaznî

El-müheymin:

Bu ismi şerifin aşağıdaki hatemini iyi bir saatte bir altın levhaya nakşedip daima
yanında taşısalar ve hemde bu mübarek ismi şerifi her gün okumaya devam
etseler, artık o kişi her ne duysa veya her ne görse asla unutmaz olur. Aklı ve
fehmi çok kuvvetli olur. Hatem budur.

El-muhîtü:
Bu mübarek ismi şerifin vefkini bir demir levhaya nakşedip saralı veya buna
benzer kendisinde hastalık olan bir sabî çocuğun boynuna assalar, o çocuk
derhal şifa bulur. Vefk budur.

El-fâtır Zül-celâli vel-ikrâm:
Bu iki ismi şerifin 24 saat içinde toplam 24 tane havvası vardır. Bunlardan bir
kaçını aşağıda zikredeceğiz. Çok azim sırrı ilahi gizlidir bu iki ismi şerifte. Ez
cümle bunun havvasından biri budur ki: bu iki ismi şerifi aşağıdaki gibi iyi bir
saatte kırmızı altından bir levhaya nakşetseler ve daima yanında taşısalar,
zamanın en kuvvetli en dirayetli ve en sözü geçkin kişisi olurlar. Bunu taliplere
mutlaka tavsiye ederiz. O mübarek vefki şerif budur.

1.ci havvas:
Gündüzün ilk saatinde bir siyah kurşun levhaya nakşedip bir harabe evin veya
bahçenin duvarının dibine gömseler Bi-iznillah o mekan mamur olur.
2.ci havvas:
Gündüzün ikinci saatinde demir bir levhaya yazıp deryaya atsalar balinalar
oraya toplanır.
3.cü havvas:

Eğer gündüz üçüncü saatte (bu saatte hamele-i arş melekleri Allahü tealayı
zikreder) bir sarı küp parçasına yazıp define olduğunu tahmin ettiği yere, veya
karanlık bir yere bıraksalar, gece uyurkende bu isimleri aded gözetmeksizin
okusalar, sonra dilediği bir şeyi görmeyi isteseler, rüyasında acaib şeyler
gösterirler.
4.cü havvas:
Gündüzün 4.cü saatinde, eğer kaybolan birini veya giden birini geri döndürmek
istersen, hemen matlubun elbisesinden bir parçasına bu levhayı yazıp sonra bu
isimleri o elbise üzerine okuyup sonra ‘ Bana gel yâ fülan’ dersen matlub dönüp
geri gelir.
5.ci havvas:
Gündüzün 5.ci saatinde, demir bir levhaya bu hatemi çizip sonra bu ismi şerifleri
okumaya devam ederek eli ile o levhayı ovalasalar Ervahtan bir takım kişiler
kendisine zahir olurlar. Onlara dilediği şeyi sorsalar hepsine cevap verirler.
6.cı havvas:
Gündüzün 6.cı saatinde bir beyaz taş alıp bu hatemi o taşa resmet, sonra bu
isimleri okuyarak yine aynı taşa bir akrep sureti çiz. Sonra taşı alıp bir eve veya
bir şehre gömsen artık o eve veya o şehre akrepler giremezler.
7.ci havvas:
Gündüzün 7.ci saatinde bir altın levhaya matlubun (kızın) ismi ile beraber bu
hatemi nakşedip matlubun evine bıraksan, artık o evde senden çok bahsedilir
olur. Senin iyiliklerinden güzel huylarından bahsedilir. O ev halkı tarafından çok
sevilen biri olursun.
8.ci havvas:
Gündüzün sekizinci saatinde, bir beyaz ipeğe bu hatemi yazıp sonra bunu bir
beyaz horozun boynuna bağlayıp define olduğu tahmin edilen bir mekana
bıraksalar, horoz gidip definenin üzerinde durup orayı eşeler.
9.cu havvas:
Bu saatte beyaz bir balmumu alıp üzerine ata binmiş ve elindede bu levha olan
bir adam sureti çizip hemen o saatte bir düşmanın kapısının eşiğine gömseler, o
düşman orda durmaya güç yetiremeyip kaçıp gider bir daha geri dönmez.
Gömerken böyle demelidir: Bihakki hâzil esmâi yensariful adüvvü an hâzihil
beldeti.
10.cu havvas:
Ahşap bir tahtaya bu levhayı çizip sonra katrana bulayıp matlubun evinin
kapısının altına gömseler, matlub üzerinden geçince helak olur. Ölür.

11.ci havvas:
Keten bezinden bir beze bu saatte hatemi yazıp sonra üzerine bu ismi şerifleri
okumaya devam etseler, taki uykusu gelinceye kadar uykusu gelince bu dua ile
dua etseler ve o bezi baş altına koyup uyusalar, muradı ne ise kendisine uykuda
beyan olunur. Dua budur Bihakki mâ fîhî erinî haberun kezâ ve kezâ
12.ci havvas:
Bir kurşun levha alıp bunu kalaylayıp üzerine bu saatte hatemi şierifi çizip bir
mekana bıraksalar, artık o mekana hiç bir eziyet veren hayvan yaklaşmaz. Kurt
aslan sırtlan v.s. gibi.
1.ci havvas:
Gecenin 1.ci saatinde, doğumdan sonraki arta kalan deriden biraz alıp
kuruttuktan sonra gecenin birinci saatinde bu deriye bu hatemi yazıp sonra bunu
insanlardan gizlemek istediğin bir defineye sürsen (define küpüne) sürerkende
bunu okusan artık onu kimse bulamaz, ve o define başkasnın eline geçmekten
muhafaza olunur. Söyleyecek budur : Yâ rabbi ahbis alâ mülkî.
2.ci havvas:
Gecenin 2.ci saatinin havvası, bir antilop derisine bu hatemi gecenin 2.ci
saatinde yazıp sonra bu isimleride deriye okuyup sonra şöyle dua etsen ve
devamlı üzerinde taşısan herkim görse hemen muhabbet edip kanı kaynar.
İnsanlar katında aziz ve kıymetli olur. Okuyacak budur:

وب النه ِاس ِم ْن احا ِم ِ ِهل
ِ ُِ احب ِق اه ِذ ِه االا ْ امسا ِء اَّي اذا الْ اج اال ِل اواال ْك ارا ْم اا ِل ُف الْ اَهااب ا ات ِِف قُل
ِ ِ فُ اال ْن بايْنا ُه اوب ا ْ اْي قُلُوهبِ ِ ْم ِان اهك فا اعا ٌل ِل ِ اَا يُ ِر ْيد قاا ِد ٌر عا اىل اماتاشا ا ُء ا اَّي ْر اح ام هالر
امح ْْي
Okunuşu:
Bihakki hâzihil esmâ-i yâ zelcelâli vel-ikrâm ellifül mehabete fî kulûbinnâsi min
hâmilîhî fülân beynehü ve beyne kulûbihim inneke fe’âlün limâ yürîd kâdirün
alâ mâ teşâ-ü yâ erhamerrâhimîn.
Eğer özel olarak bir kimse için yapılıyorsa o zaman fülân yazan yere matlubun
adı yazılmalıdır.
3.cü havvas:
Gecenin bu saatinde yeryüzündeki melâike-i kirâm Allahü teala hazretlerini
zikreder ve bu saatte yeryüzüne bereketler inmeye başlar. Eğer bu saatte bu
hatemi şerifi bir altın levhaya yazıp bunu evine gömsen veya para dolu bir
sandığa koysan veya cüzdanına koysan koyarkende bu ismi şerifleri zikretsen
çok büyük bereket hasıl olur. Bundan gafil olmamak lazım.

4.cü havvas:
Gecenin bu saatinde bir altın levha alıp bu hatemi çiz, çizdikten sonra bunu
okuyup sonra bu ismi şerifi hergün okumaya devam et, Allahü teala seni
insanlar katında aziz ve muhabbetli kılar. Okuyacak budur:

يح قالْ ِِب ِان اهك فا اعا ٌل ِل اَا تاشا ا ْء قاا ِد ٌر عا اىل اماتاشا ا ُء اَّي ُذو اجلا اال ِل اواال ْك ارا ْم
ِا ْظه ْار ِذ ْك ِرى او اا
ِ
ِ
Okunuşu:
İzhar zikrî ve ahyi kalbî inneke fe’âlün limâ teşâ’ kâdirün alâ mâ teşâ’ yâ zül
celâli vel-ikrâm.
5.ci havvas:
Gecenin bu saatinde bir kırmızı bakır levha alıp bu hatemi çiz, sonra bu ismi
şerifi okuyup ardından bunu okumaya devam etsen ervahtan bir bölük gelip
seninle konuşur. Okuyacak budur:

ِ احب ِق اه ِذ ِه االا ْ امسا ِء ِائْتِ ِىن ِب اَ االئِ اكتِ اك
Okunuşu:
Bihakki hâzihil esmâ-i i’tinî bimelâiketike
6.cı havvas:
Gecenin bu saatinde bir beyaz balmumuna yazıp sonra hergün bu ismi şerifleri
okumaya devam etseler Allahü teala görünmez hazinelerinden bir hazine açıp o
kuluna bolca ve kolayca rızık gönderir.
7.ci havvas:
Gecenin bu saatinde bir yeşil beze çizip sonra üzerine zül celali vel-ikram ismi
şerifini okuyup evin bir yerine gömseler böcekler ve haşereler o evden kaçıp
giderler.
8.ci havvas:
Gecenin bu saatinde bu hatemi bir zeytuni kadeh içine çizip sonra üzerine su
doldurup abdest alıp 2 rekat hacet namazı kılsalar, sonra ellerini semaya kaldırıp
böyle dua etseler Hakk teala duasını kabul eder. Dua:
Bihakki hâzihil esmâ-i if-al lî kezâ ve kezâ (keza ve keza yerine hacet söylenir)
9.cu havvas:
Yer mantarı denilen bitkinin sert olan yerinden bir mühür yapıp, gecenin bu
saatinde hatemi şerifi bu mühre resmedip bu duayı okuyup o mührü evin bir
yerine koysalar o evdeki bütün sivri sinekler kaçıp giderler. Dua budur: Bihakkil
kirâm yâ kerîm if-al bî keza ve keza (keza ve keza yerine hacetini söyle.

10.cu havvas:
Eğer bir memlekete bir eve refah ve huzurun gelmesini istersen yukarda tarif
ettiğimiz hatemi balmumuna vurup sonra o balmumunu refahın gelmesini talep
ettiğin yere bırak maksat hasıl olur. Lakin balmumuna mührü vurunca bunu
söylemelisin: ye’tî erruhâ-u ila mevzi-in keza ve keza (keza ve keza) yerine
maksadını söyle.
11.ci havvas:
Bir yerden refahın kalkmasını istersen yukarda tarif ettiğimiz mührü siyah zifte
vurup bu zifti matlub olan yere bırak, maksat hasıl olur. Zifte vurduktan sonra
bunu söyle: Ye’tî elgula’ ilâ mevzi-in keza ve keza (keza ve keza) maksadını
söyle.
12. havvas:
Gecenin bu vaktinde bu hatemi bir kaplan derisine yazıp cin görünen veya
şeytan görünen veya habis ruhlar görünen bir mekana bıraksalar, bu
saydıklarımız o mekandan kaçıp giderler.

العلمي احلكمي
El-alîm El-hakîm
Bir kimseyi köpek ısırsa bu iki ismi şerifi bir tabağa yazıp sonra su ile bozup
suyunu içirseler kuduz illetine şifa olur. Ve dahi artık o kişiye köpekler
saldırmaz.
Bir tabağa yazıp zeytin yağı ile yazıyı bozup saralı kimseye içirseler şifa bulur.
Eğer evin duvarına bu isimlerin aşağıdaki hatemini çizseler, pireler o evden
kaçıp giderler.
Aşağıdaki hatemi bir aynaya yazıp üzerine süt döküp sonra bu isimleride 4000
defa okusan bu isimlerin avaneleri zuhur eder. Dilediğini sorup cevabını
alabilirsin. Her türlü hacetini reva ederler.
Bu ismi şerifleri çok okuyanlara gizli ilimlerden bir ilim öğretilir.
Hatemi şerif budur.

Alîm ismi şerifinin vefki aşağıdaki gibidir. Bunu dahi yazıp taşısalar ve her gün
alim ismi şerifini okumaya devam etseler Hakk teala o kişinin anlayışını fehmini
geniş kılar. Vefk budur.

Hakîm ismi şerifinin şu aşağıdaki vefkini bir çelik levhaya çizip sonra üzerine
bu ismi şerifi her gün okumaya devam etsen, çizdikten hemen sonrada bunu
okusan Hakk teala hazretleri bütün insanların kalbine senin sevgini yerleştirir.
Kimse düşmanlık etmeye cesaret edemez. Okuyacak budur. Bi hakki ismike
veffik lî murâdî.
Vefki şerif budur.

البديع النور
El-bedîu En-nûr
Bu ismi şerifleri bir altın levhaya yazıp daima yanında taşısalar ve her zaman bu
ismi şerifleri okumaya devam etseler Hakk teala o kuluna gizli işleri aşikar
eder.eşyaya bakınca eşyanın hakikatini görür. Hakk teala o kuluna bir nur verir
ki: daima o nur onu takip eder. Eğer bir münacat için bu levhaya baksa Hakk
teala okulunun kalbine ilham eder.
Bir kimse aşağıdaki vefki misk zağferan ve gül suyu ile Cuma günü yazıp
yanında taşısa sonra Cuma namazını kılıp hiç kimse ile konuşmadan (Yâ bediu)
ismi şerifini 21 defa okusa Hakk teala o kulunu bütün insanlara sevdirir. Vefk
budur.

الباسط الظاهر
El-bâsıt Ez-zâhir
Bir kimse temiz olduğu halde abdestli olarak yatağına yatsa, sonra uyuyuncaya
kadar bu ismi şerifleri okumaya devam etse Hakk teala hacetini rüyasında ona
gösterir.
Bu isimlerin vefki böyledir.

الباسط القابض
El-bâsıt El-kâbıd
Bir kimseyi sefere çıkmaktan men etmek istersen, matlubun yolunun üzerinden
bir taş alıp aşağıdaki hatemi o taşa çizip bu isimleride bir kaç defa okuduktan
sonra şunu okuyup taşı tekrar yola bırak. Elbette o kişi sefere çıkmaktan
vazgeçer. Okuyacak budur: Yuhbesü fülan anisseferi. (fülan yerine matlubun
ismini söyle)
Kıymetli bir havvası budur ki: eğer dilersen kimse senin hanımın ile veya
kocanla yakınlaşmaz, yani kimse hanımına veya erkeğine bakmaz ve senden
başka kimse ile arasında muhabbet olmaz. Şöyleki her hangi bir arabi ayın son
gününde kamerin noksan olduğu bir vakitte aşağıdaki hatemi şerifi bir siyah
kurşun madenine çizip matlubun anası ile matlubun kendi isminide sonuna çizip
bir eski kabrin içine gömseler maksat hasıl olur. Bunda hiç şekk ve şüphe
yoktur. Çünkü tecrübe olundu. Hatem aşağıdadır.

الاول الاخر
El-evvelü El-ahiru
Bu ismi şeriflerin teksiri şöyledir:

ااوخلر

Bu ismi şeriflerin teksirli halini yani yukarda görüldüğü gibi, Cuma günü zeval
vaktinde bir gümüş bir hateme nakşedip yanında taşısalar, eğer bir cinli
kimsenin yanına varınca bir miktar balmumuna o hatemi vursalar (harfleri
balmumuna çıkacak şekilde) sonra bu balmumunu cin musallat olan kişinin
burnuna tüttürseler filhal cin yanar.

الظاهر الباطن
Ez-zâhiru El-bâtın
Bu ismi şeriflerin aşağıdaki hatemini bir beyaz keçinin derisinden bir parçaya
yazıp bunu yemeğe katıp bir cemaate yedirseler hepsi birden kalplerinde olan
gizlilikleri, düşüncelerini söylerler. Hatemi şerif budur.

Bu ismi şeriflerin teksiri şöyledir.

بطااظهن

Bu isimlerin teksirli şekillerini Salı günü güneş doğarken altın bir yüzüğe çizip
daima bu levhayı yanında taşısan ve bu isimleride daima okumaya devam etsen
Hakk tealanın izni ile hertürlü işin gaybi sırlarına vakıf olursun.
Eğer K.kerim öğrenmeye başlayan birisi bu yüzüğü taksa Allahü tealanın izni ile
çabucak öğrenip bir çok gizli manalarına dahi vakıf olurlar.

القابض الاول الاخر الظاهر الباطن
El-kâbidu El-evvelü El-âhiru Ez-zâhiru El-bâtinu
Bu esma-i şerifleri yukardaki tertip üzere yani sırası ile okumak kişide tevhidi
hâs-sı ortaya çıkartır. Eğer aşağıdaki vefki şerifi bir kağıda yazıp daima yanında
taşısan ve her namaz ardından bu isimleri okumaya devam etsen Kabz ve Bast
halleri sende zuhur eder. Alemlerdeki batını ve zahiri sırlardan bir çok sırlar
sana ifşa olur. Vefk böyledir.

الرؤف املنان الكرمي ذوا الطول الوهاب الغفور الغافر العفو
اجمليب احلكمي
Er-râûfu El-mennânu El-kerîmü Zuttavli El-vehhâbu El-gafûru Elgâfiru El-afüvvü El-mücîbü El-hakîmü
Bir evde hırsızlık olsa amma hırsızın kim olduğu bilinmese, bu ismi şerifleri şu
aşağıdaki şekilde o evin odasının duvarına çizseler ve bu isimleri okumaya
devam etseler elbette hırsızın kim olduğu açığa çıkar. Şekil budur

Eğer bir kimse bu şekli bir kağıda yazıp daima üzerinde taşısa kendisini bir nur
takip eder.
Eğer bir tahtaya çizip bir mekana bıraksalar o mekan hertürlü afetlerden
korunur.
Eğer yazılıp sütün içine konulup aralarında zıtlık olan anlaşamayan kişilere
içirseler artık nefisleri birbirine uyuşur. Anlaşırlar.

العفو
El-afüvvü
Bu ismi şerifin aşağıdaki hatemini bir kağıda yazıp bir sultanın veya bir amirin
mekanına bıraksalar tez zamanda görevinden azlolunur. Hatem budur.

الاكِف الغىن الفتاح الرزاق اللطيف الودود الواسع الشهيد
نعم املوىل ونعم النصري
El-kâfî El-ganî El-fettâh Er-razzâk El-latîf El-vedüd El-vâsiu eş-şehîd
ni’mel mevlâ veni’mennasîr
Bu isimleri bu hali ile mikail a.s ve avaneleri zikrederler. Eğer bir kimse bu
isimleri aşağıdaki gibi hatem yapıp daima yanında taşısa ve bu isimleride
yukardaki gibi okumaya devam etse mikail a.s ve avaneleri kendisine zuhur
eder.
Aşağıdaki hatemi bir kurbağa derisine yazıp başına koysalar düşmanlarının
arasına girseler kimse onu görmez.
Aşağıdaki hatemi bir kağıda çizip daima yanında götürüp bu isimleride her gün
namazlardan sonra okumaya devam etseler Allahü teala o kuluna hiç ummadık
yerlerden rızık kapıları açar. Hatem budur.

الاكِف الغىن
El-kâfî El-ganiyyü
Bu iki ismi şerifin şu aşağıdaki hatemini bir kırmızı bakıra çizip daima yanında
götürseler Hiö kimse o kişiye düşmanlık etmez. Nereye varsa saygı ve sevgi
görür. Hatem budur.

Eğer yukardaki hatemi yazıp altınada bu isimlerin teksirini yazıp taşısa cinlerin
ve şeytanların şerlerindende emin olur. Teksiri böyledir.

كغانوفيي

الواسع والشهيد
El-vâsiu Veş-şehîd
Bu iki ismi şerifin şu şekilde bir kağıda Pazar günü güneş doğarken yazıp daima
yanında taşısalar ahlakı güzel olur, malında bereket olur, işleri yolunda girer.
Hatem budur.

اللطيف
El-latîf
Bir kimse bu ismi şerifin aşağıdaki vefkini bir kağıda yazıp daima yanında taşısa
ve her namaz ardından latif ismi şerifini okumaya devam etse C.hakkın bir çok
lutuflarına mazhar olur. Vefk budur.

ذوا القوة املقتدر
Zül-kuvvetü El-muktedir
Bu iki ismi şerifin aşağıdaki hatemini bir yazıp daima yanında taşısalar ve her
namaz ardından bu isimleri okumaya devam etseler Allahü tealanın izni ile o
kişinin ömrü bereketli olur, malı mülkü çok ve mübarek olur, herkesin gözünde
ve kalbinde yüce makamlara erişir, herkes katında sevilen bir kimse olur.
Hatem budur.

الرقيب
Er-rakîb
Bu ismi şerifin vefkini bir lokma ekmeğe yazıp bir köleye yedirseler köle o
evden kaçmaz. Eğer bir evin kapısına çizilse o evdeki hiç kimse Allahü tealaya
isyan etmez, daima ta-at üzere olurlar. Vefk böyledir.

Bundan sonra İmam Ahmed el-buni rahmetullahi aleyh hazretleri der ki: Ey talib
bilki isimler 4 kısma ayrılır. Birinci kısımın hatemini (aşağıda hatemi şerif
yazılacak) bir kağıda yazıp daima abdestli olarak yanında taşısalar taşıyan kişi
kuvveti ruhaniyyesinde hasıl olan kuvvetlere şahid olur. (yani ruhu kuvvetlenir)
Hatem budur.

İkinci kısım isimlerin hatemini bir kağıda yazıp balgam ve soğuktan meydana
gelen hastalıklardan muzdarip olanlara taksalar şifa bulurlar. Hatem budur.

Üçüncü kısım isimlerin şu hatemini bir kağıda yazıp rutubetten ve soğuktan
hasıl olan hastalıklardan müzdarip kimseye taksalar şifa bulurlar. Hatem budur.

Dördüncü kısım isimlerin hatemini bir kağıda yazıp rüzgardan hasıl olan
hastalıklardan müzdarip olan kişi taksa şifa bulur. Veya fil hastalığına yakalanan
kişi taksa şifa bulur. Veya vucudunda çıban veya apse olan kişiye taksalar şifa
bulur. Hatemi şerif budur.

َّيهللا َّيهو
Yâ Allâhu Yâ Hû
Bir kimse bir mecliste tek oturuşta 12 bin defa Ya Allahu ya hu isimlerini okusa
bütün insanlar cinler vahşi hayvanlar havada uçan hayvanlar her türlü mahlukat
kendisine musahhar ve mûtî olur.
Eğer her gün 12 bin defa okumaya devam etseler gizli alemlere birçok kapılar
açılır.
Eğer her gün 1001 defa okumaya devam etseler nefesi kibriti ahmer olur. Ehli
hakikat ve ehli yakin olurlar.

Allah ismi şerifini Muhammed a.s ismi şerifi ile aşağıdaki gibi vefk edip
kamerin şerefli bir saatinde yazıp daima yanında götürseler ve her gün sabah
namazının farzından sonra Ya Allah Ya Hu ismi şerifini 1000 defa okuyup
peygamber efendimizede çokca salavatı şerif okusalar çok büyük havvaslar
zuhur eder. Alemi gaybtan bir çok gizli şeyler zuhur eder. Vefk budur.

Ya Allahu Ya Hu ismi şeriflerini şu aşağıdaki gibi vefk edip her günde bu iki
ismi şerifi 1000 defa okumaya devam etseler maddi ve manevi bir çok büyük
nimetlere kavuşurlar. Vefk budur.

Eğer bir kimse her gün Haşr suresinin son ayeti kerimeleri olan (hüvallahüllezi
la ilahe illa hu.... sonuna kadar) okusa Hakk teala o kişiyi ehli yakin ve ehli hak
kılar. Ehli tevhid ten olur.
Bu isimlerin adedi 1931 dir. Her gün adedince okumaya devam etseler ehli keşif
olup toprağın altındakilerin halleri kendisine ayan olur.
Bu ismi şerifin büyük havvası:
Eğer 19 gün boyunca riyazetli oruç tutup her gün farz namazların ardından bu
isimleri büyük adedince yani 14832 defa okumaya devam etseler yer altındaki
defineler, değerli madenler ve alemi gayb kendisine ifşa olur.
Diğer büyük havvası:
Eğer bir kimse 19 gün boyunca hayvanat yemeyip inzivaya çekilip bu isimleri
her gün 44496 defa okusa okurken öd ve sandal buhur etse bütün insü cin ve
hayvanat kendisine musahhar olur. Yer altındaki ve yerin üstündeki cümle
hayvanat kendisine itaat eder. Alemi gaybın kapıları açılır. Bir çok maddi ve
manevi nimetlere kavuşur. Ehli yakıyn olur. Meleküt âlemine ve diğer alemlere
seyahat eder. Anlatılamayacak kadar büyük havaslar zuhur eder. Ehli keramet
olurlar. Büyük tayyi mekan nimetine mazhar olurlar. Göz açıp kapayıncaya
kadar âlemin bir ucundan diğer ucuna giderler. Nefesi kibriti ahmer olur. Bir taşı
eline alıp nefes etse bi-iznillah taş altın olur.
Allah ismi şerifinin teksirli vefki budur.

Bu vefk dahi Allah ismi şerifinin kıymetli vefkidir. Yazıp taşısalar madden çok
faideleri celbeder. Vefk budur.

Bu vefki dahi yazıp taşısalar ve her gün Allah ismi şerifini zikretseler maddeten
ve manen futuhatı rızık hasıl olur. Vefk budur.

الرمحن
Er-rahman
Her kim bu ismi şerifi her farz namazından sonra 100 defa okumaya devam etse
Hakk teala hazretleri o kulunun kalbinden gaflet ve zulmeti kaldırıp yerine nur
doldurur.
Her kim her namaz ardından 298 defa okumaya devam etseler cümle mahlukat
kendisine musahhar olur. Ehli yakıyn olurlar. Bütün düşmanları can dostu olur.
Eğer Cuma günü ikindi namazından sonra hiç konuşmadan ta güneşin zeval
vaktine kadar Ya Allahu Ya Rahman isimlerini aded gözetmeden okusalar, zeval
vaktinde secdeye varıp hacetini dileseler hangi maksat için olursa olsun dilekleri
kabul olunur.
Bir kimse rahman ismi şerifinin besmele-i şerif ile olan şu vefkini güneşin
şerefli vaktinde yazıp daima abdestli olarak taşısa azim havvaslar zuhur eder.
Hem maddi hem manevi çok nimetlere vasıl olurlar. Vefki şerif budur.

Bir kimse bu ismi şerifi her gün 786 defa okumaya devam etse Hakk tealanın
izni ile hangi tılsıma nefes etse fil hal tılsım batıl olur. Hakk teal o kuluna bütün
zorlukları asan kılar. Bütün işleri hayırlı olur. Malı ve mülkü çok ve mübarek
olur. Amma bunun şartı okuma işi bitince peygamber efendimize ve ailesine 132
defa salavatı şerife okumaktır.
Eğer yukardaki vefki şerifide yazıp taşısalar ve hemde okusalar hem maddi hem
manevi büyük nimetlere kavuşurlar.
Her kim 6 gün boyunca her gün bu ismi şerifi tek celsede hiç konuşmadan 3330
defa okusa havvası azim zuhur eder. 6 gün sonra hakk teala hazretleri o kuluna
düşmanlarına karşı yardım eder. Halk arasında hürmetli olur. Maddi ve manevi
bir çok nimete vasıl olur.
Eğer bu ismi şerifi yemenden gelen akik taşına çizseler ve okumaya devam
etseler bütün düşmanlarına galip gelirler. Halkın nazarında aziz olur.

الرحمي
Er-rahîm
Her kim bu ismi şerifi her gün 100 defa okumaya devam etse Hakk teala o
kişiye çok müşfik olur. Büyük devlet sahibi olur. Yani dünya ve ahiret
nimetlerine kavuşur.
Eğer 9 gece boyunca her gece 557 defa okumaya devam etseler, bütün insanlar
katında sözü geçkin olur. Halk arasında muhabbetli olur. Aziz olur.

Bu ismi şerifin büyük havvası:
Bir kimse 40 gün boyunca hayvanat yemese helalinden giyinip helalinden yese
küçük ve büyük günahlardan külliyyen içtinab etse, her gün gusül edip daima
abdestli olsa, her gün güzel kokular sürünse, her gün bu ismi şerifi 27500 defa
okusa Dünya eline geçer, sayılmayacak kadar büyük havvaslar zuhur eder.
Melekler gelip o kişi ile dost olurlar. Dünyalık her ne dilese önünde hazır
ederler. Nefesi kibriti ahmer olur. Bütün mahlukat kendine muti olur. Büyük
tayyi mekan nimetine vasıl olur.safayı batın hasıl olur.
Diğer büyük havvası:
Bir kimse 40 gece boyunca her gece bu ismi şerifi 5500 defa okusa bütün
mahlukat fermanına boyun eğer. Hiç bir mahluk emrine itiraz etmez. Dağlar ve
taşlar dahi emrine boyun eğer.
Diğer büyük havvası:
Her gün 1000 defa okumaya devam etseler bütün kalpleri teshir eder. Kimin
yanına varsa hemen arasında ülfet ve muhabbet hasıl olur. Ervah dahi kendisine
dost olur.
Diğer büyük havvası:
Eğer bir mecliste 50130 defa okunsa ismi azam tecelli eder. Ne dileseler makbul
olur.
Bu ismi şerifin vefkini bir kağıda yazıp daima abdestli olarak taşısalar bütün
belalardan kazalardan emin olurlar. Halk arasında muhabbetli ve sözü geçkin
olur. Düşmanlarına galip gelirler. Hakk teala hazretleri ummadığı yerden rızıklar
yollar. Eğer bir sabiye bağlasalar o çocuk akıllı zeki ve anlayışı ziyade olur.
Vefki şerif budur.

املِل
El-melikü
Bu ismi şerifin büyük havvası:
Her kim 9 gün oruç tutup günahlardan kaçınıp bu ismi şerifide her gece 9000
defa okusa bu ismi şerifin büyük havvasları zuhur eder. Ez cümle bütün
mahlukat teshir olur. Emrine itaat eder. Maddi ve manevi çok nimetlere kavuşur.
Dünya eline geçer. Alemi mânâ dan çok şeyler kendisine ifşa olur. Kalp gözü
açılır. Biz bu kadar saydık anlayan anladı.
Bu ismi şerifin vefki böyledir.

القدوس
El-kuddûs
Her kim bu ismi şerifi zeval vaktinde 170 defa okusa artık o kişinin kalbine
şeytan vesvese veremez. Nefsi o kişiye galip gelemez. Şeytan ve cinlerin
şerrinden emin olur. Batını pak ve saf olur. Ehli hakikatten olur.
Eğer her gün 111 defa okusalar hem bedenen hemde batınen sıhhatli olurlar.
Hastalık nedir bilmezler.
Bir kimse Cuma günü bir lokma ekmeğe subbûhun kuddûsun rabbul melâ-iketü
verrûh diye okuyup yese hemen karşısına bir melek sureti peyda olur. (Böyle
şeyler yalnızca ehli hakikat olanlara peyda olur)
Bu ismi şerifin vefki budur.

السالم
Es-selâm
Hasta bir kimseye 131 defa okuyupnefes etseler, veya ağrıyan yerini sıvazlasalar
şifa bulurlar.
Eğer her gün 111 defa okumaya devam etseler her türlü fenalıklardan belalardan
emin olurlar.
Bu ismi şerifin vefkini bir tabağa yazıp suyunu içseler cüzzam hastalığına ve
daha bir çok hastalığa şifa olur. Eğer daima yanında taşıyıp bu ismi şerifi dahi
okumaya devam etseler her türlü hastalığa şifa olur. Kazalardan belalardan emin
olurlar.
Eğer vefki şerifi yazıp ticarethaneye assalar orda bereket hasıl olur.
Vefki şerif budur.

املؤمن
El-mü’minü
Bir kimse bu ismi şerifi bir gümüş yüzüğe yazıp daima abdestli olarak taşısa
şeytanın ve cinlerin şerrinden emin olur. Vesveselerden emin olur.
Düşmanlarına galip gelir.
Her gün 167 defa okusalar bâtıni ve zahiri vesveselerden emin olurlar. Kimse o
kişiye düşmanlık etmeye kadir olamaz. Ehli hakikat olur.
Bu ismi şerifin vefki böyledir.

Her kim bu ismi şerifi 1121 defa okumaya devam etse büyük havvaslar zuhur
eder.

املهمين
El-müheymin
Her kim bu ismi şerifi gusül abdesti alıp banyodan çıktıktan sonra hiç
konuşmadan 100 defa okusa insanlar katında şerefli ve aziz olur.
Bu ismi şerifin büyük havvası:
Bir kimse safayı batın murad etse veya gizli sırları keşfetmek istese, 9 gün eğer
maksat hasıl olmazsa 40 gün eğer yine hasıl olmazsa ta 70 gün boyunca her gün
gusül abdesti alıp her gusülden sonra hiç konuşmadan bu ismi şerifi 1040 defa

okusalar elbette ve elbette maksat hasıl olur. Büyük havvaslar zuhur eder. Kalp
gözleri açılıp mahlukatı asli suretlerinde görürler. Her kim görse heybetinden
yüzüne bakmaya çekinirler. Bütün mahlukat kendisine musahhar olur. Feyzi
ilahi yüzünde ve kalbinde parıl parıl parlar. Maksat hasıl olduktan sonra bir
gümüş levhaya bu ismi şerifin vefkini çizip daima yanında taşısalar bu havvaslar
daim olur.
Bu ismi şerifin vefkini dahi iyi bir vakitte gümüş bir levhaya yazıp taşısalar çok
menfeatleri celp eder. Vefk budur.

العزيز
El-azîz
Bu ismi şerifi her farz namazın ardından 41 defa okumaya devam etseler Allahü
teala o kişi kimseye muhtaç etmez. İnsanlar katında derecesi yüksek olur. Aziz
olur.
Her kim bu ismi şerifi her gün sabah namazından sonra 838 defa okumaya
devam etse insanlar katında muhabbetli ve heybetli olur. Sözü geçer bir kimse
olur.
Bu ismi şerifi şu şekilde okumak daha tesirlidir:
Yâ müizzü e-iznî bi-izzetike yâ azîz.

اَّي ُم ِع ُّز اا ِع ْز ِِن ِب ِع هزتِ اك اَّي اع ِز ْيز

Bu ayeti kerimeyi bir temiz mekanda tek celsede 2898 defa okumaya devam
etseler acayip havvaslar zuhur eder. Ez cümle mahlukat katında aziz olur.
Sultanlar ve devlet adamları katında sözü geçer. Her daim izzet ve hürmet görür.
Düşmanlarını kahreder. Amma bunları dahi güneşin şerefli bir vaktinde yazıp
taşımak lazımdır. Yazılacak vefkler budur.

اجلبار
El-cebbâr

Bu ismi şerifi her gün 1001 defa veya 1203 defa okusalar Allahü tealanın izni ile
o gün o kişi şeytanın ve cinlerin şerrinden ve vesveselerinden emin olur.
Bu ismi şerifin vefki böyledir, yazıp taşısalar çok menfeatleri celbeder.
Düşmanları kahreder. Halk arasında heybetli ve sözü geçkin olur. Vefk budur.

املتكرب
El-mütekebbir
Bu ismi şerifin vefki budur. Eğer yazıp taşısalar çok menfeatler celbeder.

Eğer bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 8530 defa okumaya devam etseler
büyük havvasları zuhur eder.

اخلالق
El-hâlık
Bu ismi şerifi 100 gün boyunca her gün 1000 defa veya 2386 defa okusalar, eğer
daima abdestli ve oruçlu olarak okusalar 100 gün sonra büyük havvasları zuhur
eder. Eğer oruçsuz okusalar dahi küçük havvasları zuhur eder.
Vefki şerifi budur yazıp taşısalar çok menfeatler celbeder.

البارئ
El-bâriu
Bu ismi şerifi her Cuma günü 100 defa okumaya devam etseler, ehli hakikat
olurlar. Ölünce kabrine nur dolar.
Eğer bir hafta oruç tutup abdestsiz yere basmadan her gün bu ismi şerifi aded
gözetmeden okusalar Hakk teala o kuluna ta ölünceye kadar meleklerini dost
eyler.
Bu ismi şerifin vefki böyledir, yazıp taşısalar çok menfeatleri celbeder.

املصور
El-musavvir
Bu ismi şerifi her ne maksat için olursa olsun bir tenha yere oturup tek celsede
336 defa okumaya devam etseler elbette çok geçmeden maksatları hasıl olur.
Vefki şerifi böyledir. Yazıp taşısalar çok menfeatleri celbeder.

Hergün 2802 defa okumaya devam etseler acayib havvaslar zuhur eder.

الغفار
El-gaffâr
Bir kimse her Cuma günü Cuma namazından sonra bu ismi şerifi 129 defa şu
şekilde okusa Hakk teala o kulunun günahlarını magfiret eder. Kabir azabından

emin olur. Okunacak şekil böyledir.

اَّي غافه ْار ِا ْغ ِف ْر ِىل ُذن ُِوب

Yâ gaffâr igfirlî

zunûbî
Bu ismi şerifin vefini bir akik taşına çizip daima yanında taşısalar gizli işler
kendisine ayan olur. Kim görse dost olmak ister. Vefk böyledir.

القهار
El-kahhâr
Her kim düşmana gâlip gelmek için Cuma namazının sünneti ile farzı arasında
bu ismi şerifi 100 defa içinden okusa elbette düşmanı zelil ve hakir olur.
Vefki şerifi böyledir. Yazıp taşısalar halk katında heybetli olurlar.

املغىن
El-mugni
Futuhatı rızık için bu ismi şerifin hatemini bir kağıda yazıp güzel kokulu buhur
ile buhurlayıp halvet yere girip her namaz ardından bu ismi şerifi 1100 defa
okusalar halvette 9 gün veya 11 veya 21 en nihayet 41 gün böyle zikretseler, 41
gün tamam olunca Hakk teala şöyle zenginlik mal ve mülk ihsan ederki o
zamanda öyle zenginlik dünyada hiç kimsede olmamıştır. Vefki her gün güzel
kokulu buhur ile buhurlamalıdır. Vefk budur.

Bir kimse bu duâyı her gün güneş saatinde 1060 defa okusa biiznillah çok vakit
geçmeden dünyalık mevkilere ulaşır. Dua budur: Allâhümme yâ Ganiyyü igninȋ
ammen sivâke.

الوهاب
El-vehhâb
Her kim her gün sabah namazından sonra başını secdeye koyup bu ismi şerifi
97 defa okusa Allahü teala o kulunu bütün mahlukattan müstagni kılar.
Kendisinden başkasına muhtaç eylemez.
Bir kimse Cuma günü veya Perşembe günü temiz abdest alıp 100 defa salavatı
şerif okuyup sonra 2 rekat hacet namazı kılsa, her rekatte fatihadan sonra 15
defa ayetel kürsi 25 defa ihlası şerif okusa, namaz bitince 41000 defa Yâ
vehhâbu diye bu ismi şerifi okusa her ne dilek dilese hakk teala katında makbul
olur. İsmi azam tecelli eder.
Bir kimse bu ismi şerifi hergün 1035 defa şu şekilde okumaya devam etse
dünyada sıkıtn yüzü görmez. Fakirlikten biran evvel kurtulur. Okuyacak şekil
budur: yâ vehhâbu zettavli
Eğer 40 gün boyunca her ne dilek için olursa olsun 1484 defa okusalar elbette
dileği hasıl olur. Rızık kapıları açılır. Acayip havvaslar zuhur eder.
Bu ismi şerifin vefki böyledir. Yazıp taşısalar çok menfeatler celbeder.

الرزاق
Er-razzâk
Her kim bu ismi şerifi evinin 4 köşesinde sırası ile 100 er defa okusa Hakk teala
o eve bereket ihsan eder. O ev halkı fakirlikten emin olur.
Bir kimse 40 gün boyunca bu ismi şerifi her gün 1845 defa okusa acayib
havvaslar zuhur eder.
Eğer 40 gün boyunca her gün 7680 defa okusalar Allahü teala o kulunu
ölünceye kadar kendisinden başka hiç bir mahluka muhtaç etmez. Tarif
edilmeyecek zenginlik ihsan eder. Oruçlu olarak okusalar bu ismi şerifin büyük
havvasları zuhur eder.
Eğer 40 gün boyunca her türlü günahdan uzak durup bu ismi şerifi her gece
44700 defa okusalar, son gece olunca okuma işi bitince kalkıp 2 rekat hacet
namazı kılsalar, sonra bu ismi şerifin vefkini bir yüzüğe nakşedip daima yanında
taşısalar bu ismi şerifin en büyük havvasları zuhur eder. Ez cümle alemi gayb ve
alemi melekut kapıları açılır. Her ne türlü nesne dilese hemen önünde hazır
ederler. Büyük tayyi mekan bahşolunur. Saymakla bitmez maddi ve manevi
nimetilere kavuşur. Vefki şerif böyledir.

الفتاح
El-fettâh
Her kim bu ismi şerifi her gün sabah namazından sonra 77 defa okumaya
devam etse Hakk teala o kuluna gök hazinelerinden bir hazine açar. Gafletten ve
miskinlikten emin kılar. Dünyadada yüksek bir mevki verir.
Her kim 9 gece boyunca her gece bu ismi şerifi 8790 defa okusa 9 gece tamam
olunca hakk teala o kulunun gözünden manevi perdeleri kaldırır. Kabz ve bast
hali tecelli eder.alemi gaybın kapıları açılır. Bir çok maddi ve manevi nimetler
ihsan olunur. Amma 9 gün boyunca oruç tutmalıdır. 9 günden sonra dahi bu
nimetler kendisine bahşolunca bu ismi şerifi vird edinip her gün 500 defa
okumalıdır.
Bu ismi şerifin vefki budur çok kıymetlidir. Yazıp taşısalar bir çok menfeatleri
celbeder.

العلمي
El-alîm
Bir kimse 3 gün boyunca daima abdestli olup riyazetli oruç tutsa, geceleride
kalkıp 2 rekat nafile namaz kılıp namazdan sonra 150 defa bu ismi şerifi okusa,
sonra tâki uykusu tekrar bastırıncaya kadar peygamber efendimize salavatı şerife
okusa, elbette bi-iznillah 3 gün tamam olunca rüyada alemi gaybı gösterirler. Bir
çok gizlilikleri keşfederler. Eğer 3 günden sonra dahi bu hal üzere devam etseler
Allahü tealanın lutfuda devamlı olur.

Bu ismi şerifin vefkini çizme şekli böyledir. Cuma gecesi olunca abdest alıp 2
rekat nafile namaz kılıp ardından 100 defa salavatı şerife okunur. Sonra bu ismi
şerif 450 defa Yâ alîm diyerek okunurve vefki şerifin ilk dış çizgisi çekilir.
Sonra 1721 defa tekrar okunup 2.ci dış çizgisi çekilir. Sonra 37 defa daha
okunup 3.cü dış çizgi çekilir. Sonra peygamber efendimize 100 salavatı şerif
okunup vefkin 4.cü dış çizgisi çekilir ve vefki şerif bitirilir.
Bunun havvası budur ki: bu vefki şerifi daima yanında abdestli olarak taşıyıp her
namaz ardından bu ismi şerifide 150 defa okusalar anlatılmayacak kadar hem
maddi hemde manevi faideleri vardır. Ez cümle uykuda iken manevi alemlerden
çok şeyler gösterirler. Safayı zahir ve safayı batın hasıl olur. Amma azizim bilki
her şeyde olduğu gibi bu gibi mevzular yalnızca takva sahibi kimselerde zuhur
eder. Bu ismi şerifin vefki böyledir.

القابض
El-kâbiz
Bir kimsenin kuvvetli bir düşmanı olsa, 3 gece boyunca her gece kalkıp 1000
defa bu ismi şerifi okusalar bi-iznillah düşmanı dost olur. Yahut helak olur.
Bu ismi şerifin vefkini dahi iyi bir saatte yazıp taşısalar halk katında aziz olur.
Heybetli olur. Sözü geçkin olur. Düşmanların şerrinden emin olur. Vefki şerif
budur.

الباسط
El-bâsıt
İyi bir vakitte abdest alıp bir yere oturup bu ismi şerifi 1296 defa okuyup, hemen
bir atlas kumaş üzerine bu ismi şerifin vefkini yazıp daima abdestli olarak
yanında taşısalar hem maddi hem manevi bir çok nimetler bahşolunur. Vefki
şerif budur.

41 dirhem

alıp 41 defa bu duayı oku, bir kabak veya biber dibine

suya bırak, o eridikçe matlub yavaş yavaş

olur. Okuyacak budur.

Bismillâhirrahmânirrahîm yâ kâhiru yâ kâdiru yâ zâhiru yâ bâtınu
yâ latîfu yâ habîr kavluhul hakk velehül mülkü yevme yunfehu
fissûri âlimül gaybi veşşehâdeti vehüvel hakîmül habîr.

İsmi azam
İmam ahmed el-buni hazretleri şerhi ismi azam isimli kitabında bu hatem
hakkında derki ! ismi azam bu hatemde gizlidir, bu hatemin havvası: belaları def
etmek, hastalıklardan korunmak, hayırları celb etmektir. Devamında derki ! bu
hatemin havvasını açıklamaya kelimeler kafi gelmez. Hatemi şerif budur.

Bundan sonra İmam Ahmed el-buni rahmetullahi aleyh hazretleri kuranı kerimin havvasları hakkında buyurdu ki:

C.hakk insanoğlunu hacetleri çok olan bir mahluk olarak yarattı, bunun yanında
birde aciz olarak yarattı. Lakin insanoğlu

ا هَلَك ا هن ْاالن ْ اس اان ‘ َأ ْن ار اأ آ ُه ْاس تاغ اْىن
ِ ِ

 ‘ لا اي ْطغاىKella innel insane leyetga en-ra-ahüstagna, Elbette insanoğlu
azar ve kendisinin aciz bir mahluk olduğunu inkar eder.
Ancak her türlü hastalığa her türlü çaresizliğe karşı C.hakk Müslüman kullarına
hazreti kur`anı hediye etmiştir. Elbette onda her türlü hastalığa şifa her türlü
dertlere deva vardır.

Uyuyan kişiyi konuşturmak
Eğer uyuyan kişiyi konuşturmak istersen,

ْ ُ اَّلل الْ اَ ْو اَت اويُ ِر
ون
ُ اْضبُو ُه ِب اب ْع ِضهاا كا اذ ِ اِل ُ ُْي ِِي
ِ ْ فا ُقلْناا
يمك أ آ اَّيتِ ِه لا اعل ه ُ ْمك تا ْع ِقلُ ا

Bir kimse bu ayeti kerimeyi şu şekilde sağ avucuna yazıp avucunu uyuyan
kimsenin göğsüne koysa o kimse yaptığı şeylerden haber verir. Şekil budur.

Kuyuya veya çeşmeye su getirmek

ُ همث قا اس ْت قُلُوبُ ُمك ِمن ب ا ْع ِد اذ ِ اِل فاه اِيي ااكلْ ِح اج اار ِة أَ ْو َأ اش ُّد قا ْس او ًة اوا هن ِم ان الْ ِح اج اار ِة لا اَا
ِياتا اف هج ُر ِمنْ ُه ا َْلهنْ ا ُار اوا هن ِمهنْ اا لا اَا ياشه قه ُق فا ايخ ُْر ُج ِمنْ ُه الْ اَاء اوا هن ِم ِهنْ اا لا اَا هيا ْ ِبطُ م ْن
ِ
ِ
ِ خ ْاش اي ِة
ُ
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ُ اَّلل او اما
ْا ا
Bu ayeti kerimeyi şu şekil üzere bir kiremit parçasına yazıp kuyuya atılırsa
çekilen su bikudretillah geri gelir. Eğer kuruyan çeşmenin borusunun içine
koysalar su geri gelir. Hatemi şerif budur.

Bereket için

ِ ِا
ِ ون أَ ْم اوالاهُ ُم ابْ ِتغااء ام ْرضا
اَّلل اوتاثْبِيتًا ِم ْن أَن ُف ِسهِ ْم اَكاث ِال اجن ه ٍة ِب اربْ او ٍة
او امث ا ُل ه ِاَّل اين يُن ِف ُق ا
ٌون ب ا ِصري
ُ أَ اصاهبا اا اوا ِب ٌل فاأآت ْات أُ ُلكاهاا ِض ْع اف ْ ِْي فاان ل ه ْم ي ُ ِصْبْ اا اوا ِب ٌل فا اط ٌّل او
اَّلل ِب اَا تا ْع اَلُ ا
ِ
Eğer bir malın veya paranın veya altının veya her hangi bir şeyin
bereketlenmesini istersen, bu ayeti kerimeyi şu şekilde yazıp matlub olunan
şeyin üzerine koy. Bereket hasıl olur.

Eğer yazıp bağlı kimseye verseler fil hal bağı çözülür. Şekil budur.

Zalimi helak etmek
Eğer zalim kişiyi helak etmek murad etsen bu ayeti kerimeyi bir demir levhaya
çiz, altınada matlubun ismi ile anasının ismini çiz. Sonra o levhayı alıp ateşe atıp
şöyle söyle: falancanın oğlu (veya kızı) helak oldu, öldü. Diye söyle. Maksat
hasıl olur. Ayeti kerime budur.

وىس ِلقا ْو ِم ِه اَّي قا ْو ِم ان ه ُ ْمك اظلا َْ ُ ْمت أَنْ ُف اس ُ ْمك ِاب ِ اختا ِذ ُمكُ الْ ِع ْج ال فاتُوبُوا ا ا ٰىل ااب ِرئِ ُ ْمك
اوا ْذ قاا ال ُم ا
ٰ
ِ
ِ ا
ِا
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِاب عالا ْي ْمك ان ه ُه ه اُو الته هو ُاب هالرح ُمي
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ْ
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ْ
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ن
فاقتُلوا أ اسمك ذَٰ لمك اخ ٌري لمك نْدا ااب ِرئمك فتا ا
ِ
Bu ayeti kerimenin demir levhaya yazılacak hatemi budur.

Zalimi helak etmek
Her hangi bir arabi ayın en son Salı günü günün sonunda biraz alçı al. Bu
alçıdan bir insan sureti yap. Göğsüne ve sırtına bu ayeti kerimenin aşağıdaki
hatemini çiz. Hatemin altlarınada matlubun ve anasının isimlerini yaz. Sonra bir
taş alıp ismin yazılı olduğu yere vurarak şöyle söyle : Ey Allahın melekleri
falanca kadının oğlu falanca adama (şöyle şöyle, burda dileğini söyle) yapın.
Dersen maksat hasıl olur. Ayeti kerime budur.

اواتْ ُل عالاْيْ ِ ْم ن ا ابأَ ابْ ا ْين أ آ اد ام ِابلْ اح ِق ا ْذ قا هر ااب قُ ْر اابَنً فاتُ ُق ِب ال ِم ْن َأ اح ِد ِ اِها اول ا ْم يُتاقابه ْل ِم ان ْاْل آ اخ ِر
ِ
ْ
اَّلل ِم ان ال َُته ِقْي
ُ قاا ال ا َْل ْق ُتلانه اك قاا ال ان ه اَا ي ا اتقابه ُل ه
ِ

لا ِ ِْئ ب ا اس ْط ات ا ا هَل يادا كا ِلتا ْقتُلا ِين اما أََنا ِب اب ِاسطٍ ي ا ِد اي الا ْي اك ِْلَ ْقتُ ا ا
اَّلل ار هب
ِل ا ِين َأخ ُااف ه ا
ِ
ِ
ِ
الْ اعالا َِ اْي
Ayeti kerimenin hatemi budur.

تفريك بْي الزوجْي
Çarşamba günü ikindi namazından sonra zift üzerine bir insan sureti çiz. sonra
bu ayeti kerimenin hatemini ve matlubların isimlerinide yazıp bu suretin
karnınada kedi ve köpek kılı koy. Sonra bu zifti alıp matlubların kapısının
eşiğine koy. Filhal maksad hasıl olur. Ayeti kerime budur.

ِ ْ الش ايا ِط ُْي عا ا ٰىل ُم
ِل ُسلا ْي اَ اان او اما اك اف ار ُسلا ْي اَ ُان اولا َٰ ِك هن ه
اوات ه اب ُعوا اما تا ْتلُو ه
الش ايا ِط اْي
ِ ون النه ااس
وِ او اما
وِ او ام ُار ا
الس ْح ار او اما أُنْ ِز ال عا اىل الْ اَلا اك ْ ِْي ِب ابا ِب ال ه ُاار ا
اك اف ُروا يُ اع ِل َُ ا

ون ِب ِه
ون ِمهنْ ُ اَا اما يُ اف ِرقُ ا
يُ اع ِل اَ ِان ِم ْن َأ اح ٍد اح ه َّٰت ياقُ اوال ان ه اَا ا َْن ُن ِف ْتنا ٌة فا اال تا ْك ُف ْر فا ايتا اعل ه َُ ا
ِ
ب ا ْ اْي الْ اَ ْر ِء او از ْو ِج ِه
Hatem budur.

Zenginlik ve hayır kapılarının açılması için
Eğer bir kimse fakirlikten muzdarip olsa işleri ters gitse, beyaz altından bir levha
yapıp bu ayeti kerimenin hatemini bu levhaya çizip eline alsalar, hemen ol
vakitte hayır kapıları açılır. Hakk teala hazretleri o kuluna gök hazinelerinden
bir hazine açar ömrü boyunca fakirlikten emin olur. Ayeti kerime budur.

ون
وىس ل ا ْن ن ُ ْؤ ِم ان ا اِل اح ه َّٰت نا ارى ه ا
اَّلل ا َْج ار ًة فاأَ اخ اذتْ ُ ُمك ه
الصا ِعقا ُة اوأَن ُ ْْمت تا ْن ُظ ُر ا
اوا ْذ قُلْ ُ ْمت اَّي ُم ا ٰ
ُِ
ه
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ا
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
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ْ
ْ
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همث ا ا ثناامك م ْن ب ا ْعد ام ْوتمك ل اعلمك تشك ُر ا
السلْ او ٰى ۖ ُلكُوا ِم ْن اط ِي اب ِ
اِ اما ار ازقْنا ُ ْامك او اما
او اظلهلْناا عالا ْي ُ ُمك الْغا اَا ام اوأَنْ ازلْناا عالا ْي ُ ُمك الْ اَ هن او ه
ون
اظلا َُوَنا اولا َٰ ِك ْن ااكنُوا أَنْ ُف اسهُ ْم ي ا ْظ ِل َُ ا

Hatem budur.

Cema-atı tefrik
Şer üzerine birleşmek isteyen bir cemaatı birbirlerinden ayırmak istersen bir
kazana bu ayeti kerimenin hatemini zağferan ve gül suyu ile yazıp üzerine
yağmur suyu döküp yazıyı boz. Sonra bu cemaate bu sudan içiseler artık
birbirleri ile anlaşamazlar. Aralarında muhalefet olur. Ayeti kerime budur.

ْ ُ اَّلل ُم ْب ات ِل
ُ ُفالا هَا فا اص ال اطال
ش اب ِمنْ ُه فالايْ اس ِم ِين او ام ْن
ِ يمك ِبهنا ا ٍر فا اَ ْن ا
وِ ِابلْ ُجنُو ِد قاا ال ا هن ه ا
ِ
رشبُوا ِمنْ ُه ا هال قا ِل ًيال ِمهنْ ُ ْم ۚ فالا هَا اج ااو از ُه
ِ لا ْم ي ا ْط اع َْ ُه فاان ه ُه ِم ِين ا هال ام ِن اغْ ا ارت اف غُ ْرفا ًة ِب اي ِد ِه ۚ فا ا
ِ
ِ
ِ ه
ْ
ا
ا
ُ
ُ
وِ او ُجنُو ِد ِه
ه اُو او ِاَّل اين أ آ امنُوا ام اع ُه قاالوا ال اطاقا اة لناا ال اي ْو ام ِ اجبال ا
Hatem budur.

Unutkanlığı gidermek ve anlayışı ziyadeleştirmek
Hilal ilk göründüğü vakit bir kırmızı bakır levhaya bu ayeti kerimeyi yazıp
daima yanında taşısalar aklı ve fehmi ziyade olur.
Eğer bu ayeti kerimenin hatemini bir antilop derisine misk ve zağferanla yazıp
taşısalar aklı ve anlayışı ve hafızası çok kuvvetli olur. İnsanlar katında makbul
ve sevilen sözü geçen bir kimse olur.
Ayeti kerime budur.

ٍ اَّلل او ارفا اع ب ا ْعضا هُ ْم د اار اج
تِ ْ ا
اِ اوأآتايْناا
ُ ِل ُّالر ُس ُل فاضه لْناا ب ا ْعضا هُ ْم عا ا ٰىل ب ا ْع ٍض ِمهنْ ُ ْم ام ْن الكه ام ه
ِ ِع ايَس ابْ ان ام ْر ا امي الْ اب ِينا
اَّلل اما ا ْقتاتا ال ه ِاَّل اين ِم ْن
ُ اِ اوأَي ه ْدَنا ُه ِب ُروحِ الْقُدُ ِس اول ا ْو اش ااء ه
ُ ب ا ْع ِد ِ ْمه ِم ْن ب ا ْع ِد اما اج ااءهتْ ُ ُم الْ اب ِينا
اِ اول ا َٰ ِك ِن ا ْختالا ُفوا فا َِهنْ ُ ْم ام ْن أ آ ام ان او ِمهنْ ُ ْم ام ْن اكفا ار اول ا ْو
ُاَّلل ي ا ْف اع ُل اما يُ ِريد
ُ اش ااء ه
اَّلل اما ا ْقتا اتلُوا اولا َٰ ِك هن ه ا
Hatem budur.

Korunmak için
Malını, mülkünü, evladını, evini, bağını, bahçeni hasılı her türlü şeyini
belalardan kazalardan afetlerden muhafaza etmek istersen, bu ayeti kerimenin
hatemini bir kağıda misk ve yağferanla yazıp taşı. Eğer çocuğa taksalar her türlü
kötülüklerden muhafaza olunur. Korunmasını istedğin her ne türlü şeyin üzerine
koysan her türlü fenalıklardan emin olur. Eğer bahçenin 4 bir yanına gömseler
her türlü belalardan kazalardan haşerelerden emin olurlar. Ayeti kerime budur.

الس اَ ااو ِاِ او اما ِف
ُه
اَّلل اال ِالا َٰ اه ِا هال ه اُو الْ اح ُّي الْقايُّو ُم اال تاأْخ ُُذ ُه ِس نا ٌة او اال ن ْاو ٌم ا َُل اما ِف ه
ْ َاْل ْر ِض ام ْن اذا ه ِاَّلي ي ْاش اف ُع ِع ْندا ُه ا هال ِاب ْذ ِن ِه ي ا ْع ا َُل اما ب ا ْ اْي أَيْ ِد ِهي ْم او اما اخلْ افهُ ْم او اال
ِ ِ

الس اَ ااو ِاِ او ْاْلَ ْر اض او اال يائُو ُد ُه
ُ ُِي ُيط ا
ْ ون ب ا
َِش ٍء ِم ْن ِعلْ َِ ِه ِا هال ِب اَا اش ااء او ِس اع ُك ْر ِس يُّ ُه ه
ِح ْف ُظهُ اَا اوه اُو الْ اع ِ ُِّل الْ اع ِظ ُمي
Hatemi şerif budur.

Bu ayeti kerimenin 2.ci havvası:
Eğer bir kağıda yazıp bir beldenin girişine defnetseler o beldeye düşman askeri
girmez. Eğer yazıp evin bir yerine defnetseler veya duvara assalar o eve akrep
gibi zararlı hayvanlar girmez. Hatem budur.

Hamile kalabilmek için
Bu ayeti kerimenin hatemini bir kağıda yazıp taşımalıdır. Hem cenin muhafaza
olunur hemde hamile kalır. Ayeti kerime budur.

امل
اَّلل اال الا َٰ اه ا هال ه اُو الْ اح ُّي الْقايُّو ُم
ُه
ِْ ِ
اب ِابلْ اح ِق ُم اص ِدقًا ِل اَا ب ا ْ اْي يادا يْ ِه اوأَنْ از ال الته ْو ارا اة او ْاال ْ ِْني ال
نا هز ال عالا ْي اك ال ِكتا ا
ِ

ِ ِم ْن قا ْب ُل هُدً ى ِللنه ِاس اوأَنْ از ال الْ ُف ْرقا اان ۗ ا هن ه ِاَّل اين اكفا ُروا ِبأ آ اَّي ِِ ه
ۗ اب اش ِدي ٌد
ٌ اَّلل لاهُ ْم عا اذ
ِ
اَّلل اع ِز ٌيز ُذو انْ ِتقاا ٍم
ُ او ه
الس اَا ِء
ا هن ه ا
ْ اَّلل اال ا َْيفا ٰى عالا ْي ِه ا
َش ٌء ِف ْاْلَ ْر ِض او اال ِف ه
ِ
ُ
ه
ْ
ْ
ْ
ه
ا
ا
ْ
ه اُو ِاَّلي يُ اص ِو ُرمك ِف اْلَ ْر احا ِم ك ْي اف ياشا ا ُء ۚ ال الا َٰ اه اال ه اُو ال اع ِز ُيز ال اح ِك ُمي
ِ ِ

Hatem budur.

Azletmek için
Eğer bir zalim memuru veya valiyi veya bir emiri bulunduğu mevkisinden
azletmek istersen, bir kiremit parçasına bu ayeti kerimelerin aşağıdaki hatemini
yazıp altınada matlubun annesinin ve matlubun ismini yazıp matlubun
bulunduğu mevkiye bırak, hemen ol vakitte isyan başlar, taki matlub mevkisini
kaybedinceye değin isyan devam eder. Ayeti kerime budur.

ا ْن ي ا َْ اس ْس ُ ْمك قا ْر ٌح فاقا ْد ام هس الْقا ْو ام قا ْر ٌح ِمث ُ ُْهل اوتِ ْ ا
ِل ْ َاْل هَّي ُم ن ُدا ا ِولُهاا ب ا ْ اْي النه ِاس او ِل اي ْع ا اَل
ِ
اَّلل اال ُ ُِي ُّب ه
الظا ِل َِ اْي
اَّلل ه ِاَّل اين أ آ امنُوا اوياته ِخ اذ ِمنْ ُ ْمك ُشهادا ااء او ه ُ
هُ
اَّلل ه ِاَّل اين أ آ امنُوا اوي ا َْ اح اق الْ ااك ِف ِر اين
او ِل ُي اَ ِح اص ه ُ
Hatem budur

İnsanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
Bir kimse bu ayeti kerimenin hatemini yazıp daima yanında taşısa insanların ve
cinlerin şerlerinden emin olur. Cinli bir kimse taşısa şifa bulur. Ayeti kerime
budur.

اِ أَ ْو قُتِ ال انْقالا ْب ُ ْمت عا ا ٰىل
او اما ُم اح هَ ٌد ا هال ار ُسو ٌل قا ْد اخل ا ْت ِم ْن قا ْب ِ ِهل ُّالر ُس ُل أَفاا ْن ام ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ا
ِ
ِ
اَّلل الشه اك ِر اين
اَّلل اشيْئًا او اس اي ْج ِزي ه ُ
ُض ه ا
أَ ْعقاا ِب ُ ْمك او ام ْن ي ا ْنقال ْب عا ٰىل اعق اب ْيه فال ْن ي ا ُ ه
Hatem budur.

Rızık ve korunmak için
Bir kimse bu ayeti kerimeyi 7 Cuma günü boyunca güneş doğarken eline yazıp
sonra yalasa, Allahü teala ol kuluna rızık kapılarını açar, hasta ise şifa bulur.
Halk nazarında izzetli ve şerefli olur. Bütün cinlerin ve insanların şerrinden
emin olur. Ayeti kerime budur.

او ِ ه َِّلل ُم ْ ُ
الس اَ ااو ِاِ او ْاْلَ ْر ِض او اما بايْهنا ُ اَا اوالا ْي ِه الْ اَ ِصري
ِل ه
ِ
اَّي أَ ْه ال الْ ِكتا ِاب قا ْد اج ااء ُمكْ ار ُسولُناا يُ اب ِ ُْي لا ُ ْمك عا ا ٰىل فا ْ ارت ٍة ِم ان ُّالر ُس ِل أَن تاقُولُوا اما اج ااءَنا
َش ٍء قا ِد ٌير
اَّلل عا ا ٰىل ُ ِ
ِمن ب ا ِش ٍري او اال ن ا ِذي ٍر فاقا ْد اج ااء ُمك ب ا ِشريٌ اون ا ِذ ٌير او ه ُ
لك ا ْ
وىس ِلقا ْو ِم ِه اَّي قا ْو ِم ْاذ ُك ُروا ِن ْع اَ اة ه ِ
اَّلل عالا ْي ُ ْمك ا ْذ اج اع ال ِف ُ ْ
يمك أَنْ ِبيا ااء او اج اعلا ُ ْمك
اوا ْذ قاا ال ُم ا
ٰ
ِ
ِ
ُملُو ًاك اوأآَتا ُمكْ اما ل ا ْم ي ُ ْؤ ِِ َأ احدً ا ِم ان الْ اعالا َِ اْي
اَّلل لا ُ ْمك او اال تا ْرت ا ُّدوا عا ا ٰىل أَد اْاب ِر ُمكْ فاتا ْنقا ِل ُبوا
اَّي قا ْو ِم ا ْد ُخلُوا ْاْلَ ْر اض الْ َُقاد اهس اة ال ه ِِت اكتا اب ه ُ
اارس اين
خِ ِ

Kuruyan ağaçları yeşertmek
Bu ayeti kerimeyi temiz bir kaba yazıp sonra yazıyı kuyu suyu ile bozup
ağaçların dibine dökseler bereket hasıl olur. Meyve vermeye başlar.
Bu ayeti kerimenin diğer havvası:
Kalbten cimriliği gidermek için, bir adamın elbisesinden bir parça alıp bu ayeti
kerimeyi o parçaya misk ve gül suyu ile yazıp sonra su ile yazıyı bozup adama
içirseler adamın kalbinden cimrilik zail olur.
Diğer havvası:
Bu ayeti kerimenin aşağıdaki hatemini sıcak süt ile bir adamın elbisesine yazıp
giydirseler, artık o adam ibadete ve taate düşkün olur. Salih bir kimse olur. Ayeti
Kerime budur.

اَّلل ِب ِه عا ِل ٌمي
َش ٍء فاا هن ه ا
لان تاناالُوا الْ ِ هرب اح ه َّٰت تُن ِفقُوا ِم هَا ُ ِحتبُّ ا
ْ ون او اما تُن ِف ُقوا ِمن ا
ِ
Hatem budur.

Hiddetlenen kişiyi sakinleştirmek
Bu ayeti kerimenin hatemini bir kağıda yazıp taşısalar hiddetli ve sinirli
kimsenin yanına varsalar o kişi sakinleşir siniri geçer. Ayeti kerime budur.

الس اَ ااو ُاِ او ْاْلَ ْر ُض أُ ِعد ْهِ ِللْ َُته ِق اْي
او اسا ِر ُعوا ِا ا ٰىل ام ْغ ِف ار ٍة ِمن ه ِبر ُ ْمك او اجن ه ٍة اع ْرضُ هاا ه
Hatem budur.

Zalimi azletmek ve zulmünü önlemek
Bu ayeti kerimenin hatemini bir aslan derisine yazıp yanında taşısalar, ve dahi
zalim kimsenin yanına varsalar artık korkak birisi olur, kimseye zulüm edemez.
Her kiminde o zalim kişide hakkı varsa herkese hakkını verir. Rezil ve rüsva
olur. Ayeti kerime budur.

اَّلل ياأْ ُم ُر ُمكْ أَن تُ اؤ ُّدوا ْاْلَ اماَنا ِِ ا ا ٰىل أَ ْه ِلهاا اوا اذا اح ا َْك ُمت ب ا ْ اْي النه ِاس أَن ا ْحت َُكُوا
ا هن ه ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ااك ان امسي ًعا ب ا ِص ًريا
اَّلل نع هَا ياع ُظمك ِبه ا هن ه ا
ِابل اع ْد ِل ا هن ه ا
ِ
ِ
Hatem budur.

Define çıkarmak ve manilerini çözmek
Bu ayeti kerimenin hatemini bir vahşi hayvan derisine yazıp sonra yazıyı
yağmur suyu ile boz. Sonra bu ayeti kerimeleri okuyup suyu define olan yere
serp. Biiznillah gece rüyada ruhaniler gelip definenin nasıl çıkarılacağını ayanen
sana bildirirler.
Diğer havvası:
Eğer bu hatem bir demir levhaya çizilip suç mahalline bırakılsa hemen ol vakitte
suçu işleyen kişi açığa çıkar.
Diğer havvası:
Eğer bu hatemi bir kaplumbağanın cildine yazıp taşısalar o kimseye sihir ve
tılsımlar asla kar etmez. Hayaletler ve cinler o kişiye yaklaşamaz.

Ayeti kerimeler budur.

اَّي أَهيُّ اا ه ِاَّل اين أ آ امنُوا ْاذ ُك ُروا ِن ْع اَ ات ه ِ
اَّلل عالا ْي ُ ْمك ا ْذ ا همه قا ْو ٌم أَ ْن يابْ ُس ُطوا الا ْي ُ ْمك أَيْ ِدهيا ُ ْم فا اك هف
ِ
ِ
ْ
اَّلل اوعا اىل ه ِ
ون
اَّلل فالْ ايتا او ه ِ
أَيْ ِدهيا ُ ْم اعنْ ُ ْمك اواتهقُوا ه ا
لك ال َُ ْؤ ِمنُ ا
اَّلل ا ِمجي ًعا او اال تا اف هرقُوا او ْاذ ُك ُروا ِن ْع اَ ات ه ِ
اوا ْع ات ِص َُوا ِ احب ْب ِل ه ِ
نمت أَعْدا ًاء فاأَل ه اف
اَّلل عالا ْي ُ ْمك ِا ْذ ُك ُ ْ
نمت عا ا ٰىل اش افا ُح ْف ار ٍة ِم ان النها ِر فاأَنقا اذ ُمك ِمهنْ اا كا اذٰ ِ اِل
ب ا ْ اْي قُلُو ِب ُ ْمك فاأَ ْص اب ْح ُمت ِب ِن ْع اَتِ ِه ِاخ اْواَنً او ُك ُ ْ
ون
يُ اب ِ ُْي ه ُ
اَّلل لا ُ ْمك أ آ اَّيتِ ِه لا اعل ه ُ ْمك هتا ْتادُ ا
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Sihir iptal etmek
Sihir yapılan kimsenin avucuna yasemin yağı ile veya buna benzer yağlarla
yazsalar vehem de bir kağıda yazıp taşıtsalar sihir batıl olur. Amma avucuna her
gün yeniden yazmalıdır. Yazıp taşısalar sihir tesir etmez. Ayete kerime budur.

ِ ِ اَّلل او ار ُس
ِ او امن ا َْي ُر ْج ِمن بايْتِ ِه ُمه ِااج ًرا ا اىل ه
وَل ُ همث ي ُ ْد ِر ْك ُه الْ اَ ْو ُِ فاقا ْد اوقا اع أَ ْج ُر ُه عا اىل
ِ ِ
ِه
اَّلل غا ُف ًورا هرحميًا
ُ اَّلل او ااك ان ه
Hatem budur.

Zalimi susturmak vs.
Bu ayeti kerimenin hatemini bir kağıda yazıp taşısalar, zalim kişi karşısına
gelince kağıdı o kişiye verseler eline alır almaz aklı gider gibi olur. İşler tersine
dönüp o zalim kişi artık korkak bir kimse olur.
Diğer havvası:
Yalan söyleyen veya yanlış hüküm veren bir hakim için, eğer bir temiz kaba
zağferan ve gül suyu ile yazıp yağmur suyu ile bozup hakimin bulunduğu

mekana dökseler, artık hakim doğru hüküm verir. Veya yalan söyleyen kişi artık
doğruyu söyler.
Diğer havvası:
Perşembe günü yeni bir gömlek alıp bu hatemi yazıp çok konuşan çok yalan
söyleyen fitne çıkaran bir kadının evinin kapısının eşiğine gömseler, artık o
kadın diline sahip olur. Eğer tekrar diline sahip olmasa kadını korkuturlar.
Ayeti kerime budur.

اَّلل ا ِمسي ًعا عا ِلميًا
ُ اَّلل الْ اجه اْر ِاب ُّلسو ِء ِم ان الْقا ْو ِل ا هال امن ُظ ِ اَل او ااك ان ه
ُ ال ُ ُِي ُّب ه
ِ
Hatem budur.

Dil bağlamak için
Bu ayeti kerimenin hatemini bir kağıda yazıp matlubun annesinin ismi ve
matlubun isminide altına yaz. Sonra bu kağıdı alıp bir zarf içine koyup ağzını
iyice bağlayıp üzerinde taşı. Artık matlub senin hakkında bir kelime dahi
konuşamaz. Ayeti kerime budur.

Hatem budur.

اَّلل ااك ان اع ُف ًّوا قا ِد ًيرا
ان تُ ْبدُ وا خ ْ ًاريا أَ ْو ُ ْخت ُفو ُه أَ ْو ت ا ْع ُفوا اعن ُسو ٍء فاا هن ه ا
ِ
ِ

Ölmüş kimsenin ruhunu çağırmak
Bu ayeti kerimenin hatemini bir mavi beze yazıp bu bezi alıp matlubun
elbisesinin bir yerine bağlayıp elini üzerine koy. Sonra bu ayeti kerimeyi
okumaya devam et. Elbette ruh hazır olur. Ayeti kerime budur.

ِ او ْاذ ُك ُروا ِن ْع اَ اة ه
اَّلل عالا ْي ُ ْمك او ِميث ااقا ُه ه ِاَّلي اواثاقا ُمك ِب ِه ا ْذ قُلْ ُ ْمت ا ِمس ْعناا اوأَ اط ْعناا اواتهقُوا ا ه اَّلل ا هن
ِ
ِ
الصدُ و ِر
ها
ُّ ِاَّلل عا ِل ٌمي ِب اذ ِا

Okunuşu:
Veżkurû ni’metallâhi aleykum vemîśâkahu-lleżî vâśekakum bihi iż kultum
semi’nâ veata’nâ vettekûllâh innallâhe alîmun biżâti-ssudûr
Hatem budur.

Seferden men etmek
Yola gitmek isteyen kişiyi yolundan caydırmak için, matlubun geçeceği yol
üzerinden bir taş alıp bu ayeti kerimenin hatemini ve matlubun ismi ile anasının
ismi o taşa yazıp bir kuyuya atsalar matlub asla yola çıkamaz. Taki o taş ordan
çıkarılıncaya kadar. Ayeti kerime budur.

نت او ارب ُّ اك فاقاا ِت اال اَنه
وىس اَنه لان ن ْهد ُخلاهاا أَبادً ا هما داا ُموا ِفْياا ۖۖ فاا ْذه ْاب أَ ا
قاالُوا اَّي ُم ا
ٰ
ِ
ِ
ون
هاا ُهناا قاا ِعدُ ا
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Dil bağlamak
Bu ayeti kerimenin hatemini bir temiz deriye yazıp altınada matlubun ismi ile
anasının ismini yazıp taşısalar ve dahi matlubun karşısına çıksalar matlubun dili
bağlanır. Hiç kötü laf söylemeden hacetini yerine getirir. Tesiri azim vardır.
Ayeti kerime budur.

اب فاا اذا اد اخلْ ُت َُو ُه فاان ه ُ ْمك
ُ ون أَنْ اع ام ه
اَّلل عالاْيْ ِ اَا ا ْد ُخلُوا عالاْيْ ِ ُم الْ اب ا
قاا ال ار ُج اال ِن ِم ان ه ِاَّل اين ا اَيافُ ا
ِ
ِ
ِ ون اوعا اىل ه
اَّلل فاتا او هلكُوا ان ُك ُنمت ُّم ْؤ ِم ِنْي
غاا ِل ُب ا
ِ

Hatemi budur.

Bağlı çözmek
Bu ayeti kerimenin hatemini bağlı kimsenin uyluğuna yazsalar filhal bağı
çözülür.
Diğer havvası:
Eğer bir geminin bir yerine resmetseler o gemi batmaz.
Ayeti kerime budur.

فاا ِل ُق ْاال ْص اباحِ او اج اع ال الل ه ْي ال اس اكنًا اوالشه َْ اس اوالْقا اَ ار ُح ْس اباَنً اٰذ ِ اِل تا ْق ِد ُير الْ اع ِزي ِز
ِ ْ
ال اع ِل ِمي

Hatem budur.

Alemi gayba muttali olmak
Bu ayeti kerimenin hatemini siyah bir kurşun levhaya çizip daima yanında
taşısalar vedahi bu ayeti kerimeyi her namaz ardınca okumaya devam etseler
alemi gayba muttali olurlar. Kudreti ilahi o kişide açığa çıkar. Her yerde ve her
zaman rabbül aleminin hıfzı emininde olurlar.
Diğer havvası:
Eğer bu hatemi bir antilop derisine yazıp taşısalar huyları güzel olur. Her kes
tarafından sevgi ve saygı ile karşılanır. Düşmanları dost olur. Daima Allahü
telanın hıfzı emininde olurlar. Ayeti kerime budur.

ُ ا ْذ قاا ال ه
ِاَّلل اَّي ِع ايَس ا ْب ان ام ْر ا امي ْاذ ُك ْر ِن ْع اَ ِِت عالا ْي اك اوعا ا ٰىل او ِ االتِ اك ِا ْذ أَيهدت اُّك ِب ُروح
ِ
ْ
اب اوالْ ِح َْكا اة اوالته ْو ارا اة
الْقُدُ ِس تُ ا ِك ُم النه ااس ِف الْ اَهْ ِد او اكه ًْال اوا ْذ عال ه َْتُ اك ال ِكتا ا
ِ ِ ْ ِْن ا ْ ا ْ ُ ِ ِ اكهي
ُ
ِ
ْ
ا
ْ
ه
ا
ُ
ِ
ف
ت
ف
ون اط ْ ًريا
ك
ت
ا
ْي
ف
ُخ
ف
ن
ين
ذ
اب
ري
الط
اواال يل اواذ ختل ُق م ان الطْيِ ا ْئاة ِ ِ ا
ُ ا ا
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ا
ا
ْ
ْ
ْ
ْ
ا
َ
ِاب ْذ ِين اوت ُْربِئُ اْلَك اه اواْلبْ ار اص ِابذ ِين اواذ ْخت ِر ُج ال اَ ْو َٰت ِابذ ِين اواذ ك اف ْف ُت ب ا ِين
ِ
ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ه
ِ انك ا ْذ ِجئْهتا ُم ِابل اب ِينا
رسائِي ال ع ا
ْ اِ فاقاا ال ِاَّل اين اك اف ُروا ِمهنْ ُ ْم ا ْن اه ٰـ اذا اال
حس ٌر ُّمبِْي
اْ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
Okunuşu:
Iż kâlallâhu yâ îsâ-bne meryeme-żkur ni’metî aleyke ve alâ vâlidetike iż
eyyedtuke birûhi-lkudusi tukellimu-nnâse fî-lmehdi vekehlâ ve-iż allemtukelkitâbe velhikmete ve-ttevrâte vel-incîl ve-iż taḣluku mine-ttîni kehey-eti-ttayri
bi-iżnî fetenfuḣu fîhâ fetekûnu tayran bi-iżnî vetubri-u-l-ekmehe vel-ebrasa bi-

iżnî ve-iż tuḣricu-lmevtâ bi-iżnî ve-iż kefeftu benî isrâ-île ‘anke iż ci tehum
bilbeyyinâti fekâle-lleżîne keferû minhum in hâżâ illâ sihrun mubîn
Hatem budur.

Sakinleştirmek vs.
Bu ayeti kerimenin hatemini sinirli ve asabi bir kimsenin elbisesinden bir
parçasına yazılsa sonra böyle söylense : Bi hakki hâzihil esmâ-i elki alâ fülan
ibni fülanessekînete vel vekâr.
Sonra bu bezi alıp bir akar suya bıraksalar o kişiden asabiyet ve sinir kalkar.
Diğer havvası:
Eğer bu ayeti kerimenin hatemini bir vahşi eşek derisine yazıp altınada
matlubun ismi yazıp matlubun geçtiği bir yola bıraksalar matlubta vesvese hasıl
olur. Cinler musallat olur.
Diğer havvası:
Bu ayeti kerimeyi bir yılan derisine yazıp matlubun evinin kapısının altına
gömseler o eve her gün hırsızlar gelir. Kapı eşiğine koyarken bunu söylemelidir:
bi hakki hâzihil esmâ-i tedhulul-lusûse fî dâri fülân ibni fülân
Diğer havvası:
Çamurdan bir suret yapıp bu ayeti kerimeleri ve matlubun ismi ile anasının ismi
ve habîr ve latîf isimlerinide o surete yaz. Sonra o çamuru alıp matlubunda gelip
geçtiği bir yol kenarına bırak. Matlub ordan geçince aklını kaybeder.
Diğer havvası:
Eğer bir mekanda haşere olsa, bir kiremit parçası alıp o kiremite o haşerenin
resmini çiz. Sırtınada bu hatemi çizip mekana bırak. Hemen ol vakitte o haşere
ordan kaçıp gider bir dahada o mekana yaklaşmaz.
Ayeti kerime budur.

ون ا َُل او ا ٌل اول ا ْم تا ُكن ه َُل اصا ِحبا ٌة او اخل ا اق ُ ه
لك
ُ الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر ِض أَ ه ِٰن يا ُك
ب ا ِدي ُع ه
َش ٍء عا ِل ٌمي
ِ ُ َش ٍء اوه اُو ِب
ْ لك ا
ْا
َش ٍء او ِكي ٌل
ِ ُ َش ٍء فاا ْع ُبدُ و ُه اوه اُو عا ا ٰىل
ِ ُ اَّلل ا بر ُّ ُ ْمك اال ال ا َٰ اه ا هال ه اُو خاا ِل ُق
ُ اذَٰ ِل ُ ُمك ه
ْ لك ا
ْ لك ا
ِ ِ
اال ت ُْد ِر ُك ُه ْ َاْلبْ اص ُار اوه اُو ي ُ ْد ِركُ ْاْلَبْ اص اار اوه اُو الل ه ِط ُيف الْ اخب ُِري
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Matlubu kovmak
Bu ayeti kerimenin hatemini bir beyaz cam üzerine yazıp sonra yazıyı yaümur
suyu ile bozup matlubun evine serpseler, matlub o şehirden kaçar gider. Eğer
kaçmasa evin duvarlarından korkunç sesler işitir, acayi korkuturlar. Ayeti
kerime budur.

ِ َالظلُ ا
ُّ الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر اض او اج اع ال
اِ اوالنُّ اور ُ همث ه ِاَّل اين اكفا ُروا
الْ اح َْدُ ِ ه َِّلل ه ِاَّلي اخلا اق ه
ون
ِب ار ِ ِهب ْم ي ا ْع ِدلُ ا
ون
ٰ ه اُو ه ِاَّلي اخلاقا ُ ْمك ِم ْن ِط ٍْي ُ همث قا ا
َض أَ اج ًال اوأَ اج ٌل ُم اس ًَّى ِع ْندا ُه ُ همث أَن ُ ْْمت تا َْ ا ُرت ا

ون
اوه اُو ه ُ
رس ُمكْ او ا َْج ار ُمكْ اوي ا ْع ا َُل اما تا ْك ِس ُب ا
الس اَ ااو ِاِ او ِف ْاْلَ ْر ِض ي ا ْع ا َُل ِ ه
اَّلل ِف ه
او اما تاأْ ِت ِْي ْم ِم ْن أآي ا ٍة ِم ْن أ آ اَّي ِِ ار ِ ِهب ْم ا هال ااكنُوا اعهنْ اا ُم ْع ِر ِض اْي
ِ
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Bağ bahçe ve hayvanları korumak
Bu ayeti kerimelerin hatemi bir zeytin ağacınnın tahtasına yazıp bağ ve
bahçelerin kapısına assalar, o bahçelerdeki meyveler ve sebzeler hem bereketli
hemde iyi olur.
Eğer bu hatemi tabaklanmış koyun derisine yazıp bir hayvanın boynuna assalar,
o hayvan her trülü kazalardan belalardan hastalıktan nazardan korunur.
Ayeti kerime budur.

ٍ وش
ٍ وش
ٍ اوه اُو ه ِاَّلي أَنشا أَ اجن ه
اِ اوغا ْ اري ام ْع ُر ا
اِ هم ْع ُر ا
اِ اوالنه ْخ ال او هالز ْر اع ُم ْختا ِل ًفا أُ ُلكُ ُه
ون او ُّالر هم اان ُمتاشا اهبِ ًا اوغا ْ اري ُمتاشا ا ِب ٍه ُلكُوا ِمن ثا اَ ِر ِه ا اذا أَثْ اَ ار اوأآتُوا احقه ُه ي ا ْو ام
او هالزيْ ُت ا
ِ
رسِف اْي
ِ ْ َُ ْرسفُوا ان ه ُه اال ُ ُِي ُّب ال
ِ ْ ُ اح اصا ِد ِه او اال ت
ِ
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Kahretmek ve muhabbet
Bu ayeti kerimeyi bir kağıda şu şekilde yazıp (fülan ibni fülan yazan yere
matlubun ismi ile anasının ismi yazılacak) üzerinde taşısalar matlub ile arasında
acayib muhabbet hasıl olur.
Eğer bu ayeti kerimenin hatemini bir kağıda yazıp yanında taşısalar, her kim
düşmanlık etse perişan ve kahrolur.
Ayeti kerime budur.

ِل ُح هج ُتناا أآتايْنااهاا ابْ ارا ِه امي عا ا ٰىل قا ْو ِم ِه نا ْرفا ُع د اار اج ٍ
اوتِ ْ ا
اِ ام ْن ناشا ا ُء ا هن ارب ه اك اح ِك ٌمي عا ِل ٌمي
ِ
ِ
ِ
وب ُ ًَّلَك هادا يْناا اون ُو ًحا هادا يْناا ِم ْن قا ْب ُل او ِم ْن ُذ ِريهتِه د ُااوو اد
او او اه ْبناا ا َُل ا ْحس اااق اوي ا ْع ُق ا
ِ
ْ
ا
ِ
ا
ِ
ون اوك ا َٰذ ِ اِل ْْن ِزي ال َُ ْحس ن اْي
او ُسلا ْي اَ اان اوأَي ُّ ا
وىس اوه ُاار ا
وس اف او ُم ا ٰ
وب اوي ُ ُ
يَس اوالْ اي ااس ُ ٌّ
الصا ِل ِح اْي
لك ِم ان ه
او ازكا ِر هَّي او ا ُْي ا ٰىي او ِع ا ٰ
ُ ِ
س اولُ ً
وطا او ُ ًَّلَك فاضه لْناا عا اىل الْ اعالا َِ اْي
اوا ْ امسا ِعي ال اوالْيا اس اع اويُون ا
ِص ٍاط ُم ْس تاق ٍميِ
امه اوهادا يْنا ُْ
او ِ ِم ْن أ آ اابِئِ ِ ْم او ُذ ِر هَّيهتِ ِ ْم اواخ اْواهنِ ِ ْم اوا ْجتا ابيْنا ُْ
امه ا ا ٰىل اِ
ِ
ا
اذَٰ ِ اِل هُدا ى ه ِ
ُ
اَّلل هيا ْ ِديِ ِب ِه ام ْن ياشا ا ُء ِم ْن ِع ابا ِد ِه اول ا ْو َأ اْ
شكوا ل اح ِبطا اعهنْ ُ ْم اما ااكنُوا
ون
ي ا ْع اَلُ ا
 den sonra şöyleاذَٰ ِ اِل هُدا ى ه ِ
اَّلل هيا ْ ِدي ِب ِه ام ْن ياشا ا ُء
كذاِل هيتدى فالن ابن فالنة اىل حمبت فالن ابن فالنة yazılır:
Burada yani en son ayetteki :
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Kendine tâbî etmek
Bu ayeti kerimenin hatemini tamiz bir deriye yazıp hatemin altınada matlubun
ismi ile anasının ismini yazıp taşısalar matlub o kişiye tabi olur. Bir an bile
yanından ayrılmak istemez. Ayeti kerime budur.

اوه اُو ه ِاَّلي أَنشا أَ ُمك ِمن ن ه ْف ٍس اوا ِحدا ٍة فا َُ ْس اتقا ٌّر او ُم ْس تا ْو اد ٌع قا ْد فا هصلْناا ْاْل آ اَّي ِِ ِلقا ْو ٍم
ُون
ي ا ْفقاه ا
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Yüksek mevkilere erişmek
Bir kimse devlet işlerinde yüksek bir mevkiye erişmek istese, bu ayeti kerimenin
hatemini bir altın levhaya çizip altınada mevkinin ismini çizseler,
Sonra buayeti kerimeleride hemen 100 defa okuyup o mevkiyi sultandan veya
devlet reisinden taleb etseler maksat hasıl olur. Ayeti kerime budur.

ٍ اوه اُو ه ِاَّلي اج اعلا ُ ْمك خ ااالئِ اف ْاْلَ ْر ِض او ارفا اع ب ا ْعضا ُ ْمك فا ْو اق ب ا ْع ٍض د اار اج
اِ ِل اي ْبلُ او ُمكْ ِف اما
رسي ُع الْ ِعقا ِاب اوان ه ُه لاغا ُف ٌور هر ِح ٌمي
ِ أآَتا ُمكْ ا هن ارب ه اك ا
ِ
ِ
Okunuşu:
Vehuve-lleżî ce alekum ḣalâ-ife-l-ardi verafe’a ba’dakum fevka ba’din deracâtin
liyebluvekum fî mâ âtâkum inne rabbeke serî’u-l’ikâbi ve-innehu leġafûrun
rahîm
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Korunmak vs.
Bu ayeti kerimenin hatemini Perşembe günü tabaklanmış bir eşek derisine yazıp
taşısalar, bütün insanlar ve cinlerin şerinden muhafaza olurlar.
Eğer bu hatemi siyah bir şiş üzerine yazıp taşısalar bütün insanlar o kişiden
korkar.
Eğer bu hatemi kırmızı altından bir levhaya yazıp taşısalar duaları makbul olur.
Allahü tealanın büyük lutuflarına mazhar olurlar. Her ne dileği varsa hepsi
makbul olur.
Ayeti kerime budur.

الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر اض ِابلْ اح ِق اوي ا ْو ام ياقُو ُل ُكن فا اي ُكو ُن قا ْو ُ َُل الْ اح ُّق او ا َُل
اوه اُو ه ِاَّلي اخلا اق ه
ُ ْ َُ ْال
الصو ِر عاا ِل ُم الْغا ْي ِب اوالشه هاا اد ِة اوه اُو الْ اح ِك ُمي الْ اخب ُِري
ُّ ِل ي ا ْو ام يُن افخُ ِف
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Alemi gayba muttali olmak vs.
Bu ayeti kerimenin hatemini bir demir levhaya çizip daima yanında taşısalar
gaybi sırlara muttali olurlar. Kalbinden din üzerine olan şekk ve şüphe yok olur.
Bazı sırlı ilimlere vakıf olurlar.
Eğer büyükçe bir çanağa yazıp içine yağmur suyu doldurup suyunu
konuşamayan bir çocuğa içirseler hemen ol vakitte dili açılır konuşmaya başlar.
Konuşamayan (ahraz) kişilere dahi içirseler hemen ol vakitte konuşur. Eğer
konuşamazsa 3 güne kadar tekrar tekrar yazılırsa utlaka konuşur. Ayeti kerime
budur.

اوا ْذ قاا ال ابْ ارا ِه ُمي ِ َْلبِي ِه أ آ از ار أَتاته ِخ ُذ أَ ْصناا ًما أ آ ِلها ًة ا ِين أَ اراكا اوقا ْو ام اك ِف ضا اال ٍل ُمب ٍِْي
ِ
ِ
ِ
ا
ْ
ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ِ
ِ
ِ
ا
َ
ِ
ا
ون م ان ال َُوقن اْي
اوك َٰذ ِل نُ ِري ابْ اراه امي املك ا
الس اَ ااواِ اواْل ْرض اول ايك ا
وِ ه
ِ
ْ
ا
ه
ا
ِ
ِ
ا
ا
ِ
فالا هَا اج هن عالا ْي ِه الل ْي ُل ارأَ ٰى ك ْوك ًبا قاا ال اه َٰ اذا ار ِّب فال هَا أَفا ال قاا ال ال أُح ُّب اْلآفل اْي

فالا هَا ارأَى الْقا اَ ار ااب ِزغًا قاا ال اه َٰ اذا ار ِّب فالا هَا أَفا ال قاا ال ل ا ِ ِْئ ل ا ْم هيا ْ ِد ِين ار ِّب اْلَ ُكونا هن ِم ان
الْقا ْو ِم الضه ِال اْي
فالا هَا ارأَى الشه َْ اس ااب ِزغا ًة قاا ال اه َٰ اذا ار ِّب اه َٰ اذا أَ ْك ا ُرب فالا هَا َأفال ا ْت قاا ال اَّي قا ْو ِم ا ِين با ِري ٌء
ِ
ون
ِم هَا ت ُ ْ ِ
رش ُك ا
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Huysuz ve söz dinlemeyen kadına boyun eğdirmek
Bu ayeti kerimenin hatemini bir parça ekmeğe yazıp hanımına yedirseler, artık o
kadın kocasından korkar, sözüne muhalefet etmez.

Eğer bu hatemi savaşta iken bir kalkan-a çizseler bütün düşman askerleri o
kişiden korkar. Ayeti kerime budur.

ً او ِم ان ْاْلَنْ اعا ِم ا ُمح ا
اَّلل او اال تات ه ِب ُعوا خ ُُط او ِاِ ه
الش ْي اط ِان ان ه ُه
ُ وَل اوفا ْر ًشا ۚۖ ُلكُوا ِم هَا ار ازقا ُ ُمك ه
ِ
لا ُ ْمك عادُ ٌّو ُّمب ٌِْي
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Duanın makbul olması, dileğin kabul olması
Bu ayeti kerimenin hatemini bir altın levhaya çizip gece olunca 2 rekat namaz
kılıp elerini semaya kaldırıp : Yâ rabbi bi hakki hâzihil âyeti ecib duâ-î yâ
erhamerrâhimîn. Deseler ol vakitte duası makbul olur.
Ayeti kerime budur.

الس َِي ُع الْ اع ِل ُمي
اوتا هَ ْت ا ِلك اَ ُت ارِب اك ِص ْدقًا اوعا ْد ًال هال ُمبا ِد ال ِل ا ِك اَاتِ ِه اوه اُو ه
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Yüksek mevkilere erişmek
Bu ayeti kerimenin hatemini altın bir levhaya çizip levhayı elinde tutup
sultandan veya devlet erkanından yüksek bir mevki talep etseler elbette muradı
hasıl olur.
Eğer bu hatemi bir taşa yazıp o taşıda evin duvarına örseler o eve akrep yılan
çıyan gibi zararlı haşereler girmez. Ayeti kerime budur.

املص
اب أُنْ ِز ال الا ْي اك فا اال يا ُك ْن ِف اص ْد ِركا اح ار ٌج ِمنْ ُه ِل ُتنْ ِذ ار ِب ِه او ِذ ْك ار ٰى ِللْ َُ ْؤ ِم ِن اْي
ٌ ِكتا
ِ
ْ
ا
ِ َالظلُ ا
ُّ اب أَنْ ازلناا ُه ال ْي اك ِل ُت ْخ ِر اج النه ااس ِم ان
ِص ِاط
ٌ الر ِكتا
اِ ا اىل النُّو ِر ِاب ْذ ِن ار ِ ِهب ْم ا ا ٰىل ِ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ اع ِزي ِز الْ اح َِي ِد
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Evde ve iş yerinde bereket hasıl olması
Bu ayeti kerimenin hatemini bir kağıda yazıp eve veya iş yerine assalar çok
bereket olur. Rızık kapıları açılır. Ayeti kerime budur.

ون
اولاقا ْد امكهن ه ُامكْ ِف ْاْلَ ْر ِض او اج اعلْناا لا ُ ْمك ِفْياا ام اعا ِي اش قا ِل ًيال هما ت ا ْش ُك ُر ا
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Kan akıtmak
Bu ayeti kerimenin hatemini siyah kurşun levhaya çizip altınada matlubun adı
ile annesinin adını yaz. Sonra levhayı bir akar suya bıraksalar ol vakitte
matlubtan kan gelmeye başlar.
Eğer bu hatem7 tane taşa yazıp her birinin üzerine yüz defa ayeti kerimeyi
okuyup teker teker susuz kuyuyaya atsalar ol vakitte kuyuya su gelir.
Ayeti kerime budur.

ُوح ابْنا ُه او ااك ان ِف ام ْع ِز ٍل اَّي ب ُ ا هين ْار اك ْب ام اعناا
ٌ يه ا َْت ِري هبِ ِ ْم ِف ام ْوجٍ ااكلْ ِج اب ِال اوَنا د ٰاى ن
او ِ ا
او اال تا ُك ْن ام اع الْ ااك ِف ِر اين
ِ اِص الْ اي ْو ام ِم ْن أَ ْم ِر ه
اَّلل ا هال ام ْن ار ِح ام
قاا ال اسأ آ ِوي ا ا ٰىل اجبا ٍل ي ا ْع ِص َُ ِين ِم ان الْ اَا ِء قاا ال اال عا ِ ا
ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
او احا ال بايْهنا ُ اَا ال اَ ْو ُج فا ااك ان م ان ال َُغ اْرق اْي

Okunuşu:
Vehiye tecrî bihim fî mevcin kelcibâli venâdâ nûhunibnehu vekâne fî ma’zilin
yâ buneyye-rkeb me’anâ velâ tekun me’a-lkâfirîn
Kâle seâvî ilâ cebelin ya’simunî mine-lmâ-i kâle lâ âsime-lyevme min emrillâhi
illâ men rahim vehâle beynehumâ-lmevcu fekâne mine-lmuġrakîn
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Rızık kapılarını açmak
Bu ayeti kerimenin hatemini kıymetli bir levhaya yazıp evine assalar bereket
olur. İş yerine assalar müşteri çoğalır. Bağ bahçenin kapısına assalar ağaçların
meyvesi çok olur.
Ayeti kerime budur.

ون
ِ ُ اِس اوأَنْ ابتْناا ِفْياا ِم ْن
ٍ َش ٍء ام ْو ُز
ْ لك ا
او ْ َاْل ْر اض امدا دَْنا هاا او َألْقا ْيناا ِفْياا ار او ِ ا
او اج اعلْناا لا ُ ْمك ِفْياا ام اعا ِي اش او ام ْن لا ْس ُ ْمت ا َُل ِب ارا ِزِق اْي

Hatem budur.

Cin şerrinden kurtulmak
Bu ayeti kerimelerin hatemini korkan kimse ve hayalet gören kimseler için yazıp
taşıtsalar artık korkmaz ve hayaletler görmezler.
Eğer bir kimseye bir cin tabi olsa daima yanına gelse bu ayeti kerimeleri
okumaya devam etseler ve hatemini hastanın gömleğine yazsalar artık o cin
gelmez olur.
Ayeti kerimeler bunlardır.

ون ِاب ْْل آ ِخ ار ِة ِح اج ًااب ام ْس تُ ًورا
اوا اذا قا ارأْ اِ الْ ُق ْرأ آ ان اج اعلْناا بايْنا اك اوب ا ْ اْي ه ِاَّل اين اال ي ُ ْؤ ِمنُ ا
ِ
او اج اعلْناا عا ا ٰىل قُلُوهبِ ِ ْم َأ ِكنه ًة أَ ْن ي ا ْفقاهُو ُه او ِف أ آ اذاهنِ ِ ْم اوقْ ًرا اوا اذا اذكا ْر اِ ارب ه اك ِف الْ ُق ْرأ آ ِن
ِ
او ْحدا ُه اول ه ْوا عا ا ٰىل َأد اْاب ِر ِ ْمه ن ُ ُف ًورا
Okunuşu:
Ve-iżâ kara’te-lkur-âne cealnâ beyneke vebeyne-lleżîne lâ yu’minûne bil-âḣirati
hicâben mestûrâ
Vece alnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu vefî âżânihim vakrâ ve-iżâ
żekerte rabbeke fî-lkur-âni vahdehu vellev ‘alâ edbârihim nufûrâ

Hatem budur.

Bir topluluğun arasını bozmak
Bu ayeti kerimenin hatemini bir tabağa yazıp sonra bu yazıyı su ile bozup
yemek yapıp bir cemaate yedirseler hemen ol vakitte aralarında fesad ve fitne
çıkar. Bir birleri ile kavga edip ayrılırlar. Bir daha biraraya gelmezler.
Ayeti kerime budur.

وىس أَ ِن ائْ ِت الْقا ْو ام ه
الظا ِل َِ اْي
ٰ اوا ْذ َنا د ٰاى ارب ُّ اك ُم ا
ِا
ا
ِ
ُ
َ
ي
ون
ق
ت
ال
أ
ن
و
ع
ر
ف
م
و
قْ ا ْ اْ ا اه ا

Hatem budur.

Topluluk arasını bozmak
Yeni bir kazana bu ayeti kerimenin hatemini yazıp üzerine su döküp yazıyı
bozup tekrar o su ile aynı kazanda yemek pişirip bir topluluğa yedirseler ol
vakitte aralarına fitne fesad düşer, kavga edip birbirlerinden ayrılırlar. Ayeti
kerime budur.

ُون
ون ِن ااك ًحا اح ه َّٰت ي ُ ْغ ِنْيا ُ ُم ه ُ
اَّلل ِمن فاضْ ِ ِهل او ه ِاَّل اين يابْتاغ ا
اولْيا ْس ات ْع ِف ِف ه ِاَّل اين اال اَيِدُ ا
ُومه ِمن هم ِال ه ِ
ومه ا ْن عا ِل َْ ُ ْمت ِف ِْي ْم خ ْ ًاريا اوأآت ُ
اَّلل ه ِاَّلي
الْ ِكتا ا
اب ِم هَا املا اك ْت أَيْ اَانُ ُ ْمك فا ااك ِت ُب ُ ْ
ِ
ْ
ِ
ا
ِ
أآَتا ُمكْ او اال تُ ْك ِر ُهوا فاتا اياتِ ُ ْمك عا اىل الْ ِبغاا ِء ا ْن أَ ارد اْن احت ُّصنًا ل اتبْتاغُوا اع ار اض ال اح اياة الُّ نْ ايا او امن
ِ
اَّلل ِمن ب ا ْع ِد ا ْك ارا ِهه هِن غا ُف ٌور هر ِح ٌمي
يُ ْك ِرهه هُّن فاا هن ه ا
ِ
ِ

Hatem budur.

Kaybolan kişiyi geri döndürmek
Bu ayeti kerimenin hatemini bir mavi beze yazıp altınada ayeti kerimeyi yaz.
Onun altınada matlubun ismi ile anasının ismini yazıp matlubun evinin rüzgar
değen bir yerine assalar matlup çıkar gelir.
Bu ayeti kerimenin hatemini bir aynaya her hangi bir arabi ayın son Cuma
gecesinde yazıp hemen üzerine 40 defa bu ayeti kerimeyi okusalar, 40 gün
boyunca da her gece 40 defa okusalar 40 gün tamam olunca her kim o aynaya
baksa bütün hastalıklara şifa olur.
Ayeti kerime budur

الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر ِض امث ا ُل ن ُو ِر ِه ا َِك ْش ااك ٍة ِفْياا ِم ْص اب ٌاح الْ َِ ْص اب ُاح ِف ُز اجا اج ٍة
ُه
اَّلل ن ُُور ه
شِقيه ٍة او اال غا ْرِبيه ٍة يا ااك ُد
ْ ُّالز اجا اج ُة ا ََكهنه اا كا ْوكا ٌب د ُِر ٌّي يُوقادُ ِم ْن اَش اار ٍة ُمبا ااركا ٍة ازيْتُون ا ٍة اال ا
ُض ُب
ِ ْ اَّلل ِل ُنو ِر ِه ام ْن ياشا ا ُء اوي ا
ُ از ْيهتُ اا ي ُ ِِض ُء اول ا ْو ل ا ْم تا َْ اس ْس ُه َنا ٌر ن ٌُور عا ا ٰىل ن ُو ٍر هيا ْ ِدي ه
َش ٍء عا ِل ٌمي
ِ ُ اَّلل ِب
ُ اَّلل ْاْلَ ْمث اا ال ِللنه ِاس او ه
ُه
ْ لك ا

Okunuşu:
Allâhu nûru-ssemâvâti vel-ard meśelu nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâh elmisbâhu
fî zucâce ezzucâcetu keennehâ kevkebun durriyyun yûkadu min şeceratin
mubâraketin zeytûnetin lâ şarkiyyetin velâ ġarbiyyetin yekâdu zeytuhâ yudî-u
velev lem temses-hu nâr nûrun ‘alâ nûr yehdillâhu linûrihi men yeşâ
veyadribullâhu-l-emśâle linnâs vallâhu bikulli şey-in ‘alîm
Hatem budur.

Ağrı sızı ateş şifası için
Eğer bir kimse hasta olsa abdest alıp 2 rekat namaz kılıp bu ayeti kerimeyi 27
defa okuyup bu ayeti kerimenin hatemini yazıp taşısalar şifa olur.
Eğer yazıp taşısalar insanlar katında makbul olurlar. Sözü geçer. Daima
doğruluk üzere olur. Ayeti kerime budur.

ه ِاَّلي اخلاقا ِين فاه اُو هيا ْ ِد ِين او ه ِاَّلي ه اُو يُ ْط ِع َُ ِين اوي ا ْس ِقْيِ اوا اذا ام ِرضْ ُت فاه اُو ي ْاش ِفْيِ او ه ِاَّلي
ِ
يُ َِيت ُ ِين ُ همث ُ ُْييِْيِ او ه ِاَّلي أَ ْط اَ ُع أَ ْن ي ا ْغ ِف ار َِل خ ِاطيئ ا ِِت ي ا ْو ام ِال ِين ار ِب ه ْاب َِل ُح َْكًا
اوأَلْ ِح ْق ِين ِاب هلصا ِل ِح اْي اوا ْج اع ْل َِل ِل اس اان ِص ْد ٍق ِف ْاْل آ ِخ ِر اين اوا ْج اعلْ ِين ِم ْن او ارث ا ِة اجن ه ِة
ُون ي ا ْو ام اال ي ا ْن اف ُع اما ٌل او اال
النه ِع ِمي اوا ْغ ِف ْر ِ َْل ِّب ان ه ُه ااك ان ِم ان الضه ِال اْي او اال ُ ْخت ِز ِين ي ا ْو ام يُ ْب اعث ا
ِ
ِاَّلل ِبقالْ ٍب اسل ٍمي
ون ا هال ام ْن أَ اَت ه ا
ب ا ُن ا
ِ
Okunuşu:
Elleżî ḣalekanî fehuve yehdîn Velleżî huve yut’imunî veyeskîn Ve-iżâ meridtu
fehuve yeşfîn Velleżî yumîtunî śümme yuhyîn Velleżî atme’u en yaġfira lî ḣatîetî yevme-ddîn Rabbi heb lî hukmen veelhiknî bi-ssâlihîn Vec’al lî lisâne sidkin
fî-l-âḣirîn Vec’alnî min veraśeti cenneti-nne’îm Vaġfir li-ebî innehu kâne mineddâllîn Velâ tuḣzinî yevme yub’aśûn Yevme lâ yenfe’u mâlun velâ benûn İllâ
men etallâhe bikalbin selîm
Hatem budur.

İş yerinde iyi satış için
Bu ayeti kerimenin hatemini Kurşun bir levhaya zağferan ve gül suyu ile yazıp
iş yerine assalar çok bereketli olur. Müşterisi çok olur. Ayeti kerime budur.

او ِعندا ُه امفاا ِت ُح الْغا ْي ِب اال ي ا ْعلا َُهاا ا هال ه اُو اوي ا ْع ا َُل اما ِف الْ ا ِرب اوالْ اب ْح ِر او اما ت ا ْس ُقطُ ِمن او ارقا ٍة
ِ
ِ َا هال ي ا ْعلا َُهاا او اال احبه ٍة ِف ُظلُ ا
اِ ْ َاْل ْر ِض او اال ار ْط ٍب او اال اَّيب ٍِس ا هال ِف ِكتا ٍاب ُّمبِْي
ِ
ِ
Hatem budur.

Kalpleri teshir etmek
Bu ayeti kerimenin hatemini bir altın levhaya yazıp 40 gün boyunca her gün 40
defa bu ayeti kerimeyi okusalar 40 gün sonra bütün kalpler teshir olur. Kim
görse musahhar olur. Rızkı çok olur. Azim tesiri vardır. Ayeti kerime budur.

الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر اض ِف ِس ته ِة أَ هَّي ٍم ُ همث ْاس تا او ٰى عا اىل الْ اع ْر ِش
ُ ا هن ا بر ه ُ ُمك ه
اَّلل ه ِاَّلي اخل ا اق ه
ِ
يُغ َِْش الل ه ْي ال الهنه ا اار ي ا ْطلُ ُب ُه اح ِثيث ًا اوالشه َْ اس اوالْقا اَ ار اوالنُّ ُجو ام ُم اسخ اهر ٍاِ ِبأَ ْم ِر ِه أَ اال ا َُل
اَّلل ار ُّب الْ اعالا َِ اْي
ُ الْ اخلْ ُق او ْاْلَ ْم ُر تا اب ااركا ه
Okunuşu:
İnne rabbekumullâhu-lleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda fî sitteti eyyâmin śümmestevâ alâ-l arşi yuġşî-lleyle-nnehâra yatlubuhu haśîśen ve-şşemse velkamera vennucûme musaḣḣarâtin bi-emrih elâ lehu-lḣalku vel-emr tebârakallâhu rabbul’âlemîn
Hatem budur.

Hırsızı rüyada görmek
Hırsızı rüyada görmek veya kaybolan bir şeyin yerini görmek için, bu ayeti
kerimenin hatemini bir kağıda her hangi bir ayın ilk Cuma gecesi yatsı
namazından sonra yazıp yastığının altına koy. Sonra bu duayı ta uykuya
dalıncaya kadar oku. Elbette rüyada hırsızı veya yitiğin nerde olduğunu
gösterirler. Ayeti kerime budur.

ْ اَّي ب ُ ا هين اهنه اا ا ْن ت ُاك ِمثْقاا ال احبه ٍة ِم ْن خ ْارد ٍال فاتا ُك ْن ِف ا
الس اَ ااو ِاِ أَ ْو ِف
َص ار ٍة أَ ْو ِف ه
ِ ِ
ا
ِ
ٌاَّلل لط ٌيف اخبِري
ُ ْ َاْل ْر ِض ياأْ ِِ هبِ اا ه
اَّلل ا هن ه ا
ِ
Okuyacak dua budur.

ُس ْب اح اان ام ْن الا ا َْيفاى عالا ْي ِه خاا ِفيا ٌة ُس ْب اح اان ه ِاَّلى يُ ْظه ُار قُ ْد ارت ا ُه ُس ْب اح اان ا ه َِّلى ِب اي ِد ِه
وب و ْ ااالفْ اوا ُه اوالا تا ازا ُل
ُ ُال ُقل
Okunuşu:
Sübhânellezî men lâ yahfâ aleyhi hâfiyetün sübhânellezî yuzheru kudretehû
sübhânellezîbiyedihil kulûbu vel-efvâhu velâ tezâlu
Hatem budur.

Terbiye etmek
Bu ayeti kerimenin hatemini bir tabağa yaz. Yazıyı yağmur suyu ile bozup suyu
iki kısım et. Bir kısmını terbiye etmek istediğin ahlakını güzelleştirmek istediğin
kişiye içir. Mesela çocuğuna veya hanımına. (veya hayvanlarada içirilir mesela
atı terbiye etmek için) diğer kısmı ilede tam 7 gün boyunca çocuğun veya

hanımın yüzünü yıka. 7 gün tamam olunca ahlakı çok güzel bir kimse olurlar.
Ayeti kerime budur.

ه ِاَّلي أَ ْح اس ان ُ ه
َش ٍء اخلاقا ُه اوبادا أَ اخلْ اق ْاالن ْ اس ِان ِم ْن ِط ٍْي
لك ا ْ
ِ
ُ همث اج اع ال ن ا ْس ا ُهل ِم ْن ُس اال ا ٍَل ِم ْن اما ٍء امه ٍِْي
الس َْ اع او ْ َاْلبْ اص اار او ْ َاْلفْئِدا اة قا ِل ًيال اما
ُ همث اس هوا ُه اون ا افخا ِفي ِه ِم ْن ُرو ِح ِه او اج اع ال لا ُ ُمك ه
ون
ت ا ْش ُك ُر ا
Hatem budur.

Bereket için
Pamuktan yapılmış 4 tane bez parçası alıp her birine bu ayeti kerimenin
hatemini çizip evin 4 yerine veya iş yerinin 4 tarafına assalar çok büyük bereket
hasıl olur. Asla gafil olmamak lazım. Ayeti kerime budur.

اب ه ِ
ون
ون ِكتا ا
الص اال اة اوأَن ْ اف ُقوا ِم هَا ار از ْقنا ُ ْ
اَّلل اوأَقاا ُموا ه
رسا اوعا اال ِن اي ًة يا ْر ُج ا
امه ِ ًّ
ا هن ه ِاَّل اين ي ا ْتلُ ا
ِ
ِ اَت اار ًة ل ا ْن تا ُب اور
يدامه ِم ْن فاضْ ِ ِهل ان ه ُه غا ُف ٌور اش ُك ٌور
ِل ُي او ِفْيا ُ ْم ُأ ُج اور ُ ْمه اويا ِز ُ ْ
ِ

Hatem budur.

Rızık celbetmek
Sabah namazından sonra ve ikindi namazından sonra hiç konuşmadan yüzünü
kıbleden ayırmadan 40 gün boyunca 100 defa fatiha-i şerif okumaya devam
etseler 40 gün tamam olunca maksat hasıl olur. Asla gafil olmamalıdır. 40
günden sonra dahi okumaya devam etseler çok daha fazlasına kavuşurlar.

Rızık ve hayır kapılarının açılması
Aşağıda vefk yusuf suresi ile vakıa suresinin vefkidir. İkisi bir vefk edilmiştir.
Bunu iyi bir saatte yazıp taşısalar her türlü hayır ve rızık kapıları açılır.
Sayılmayacak kadar faideleri vardır. Vefk budur.

Evlenmek için
Her hangi bir arabi ayın ilk günü bu ayeti kerimeyi bir kağıda yazıp altınada bu
hatemi yazsalar eğer bir kız veya dul kadın bunu taşısa çok kısa vakitte evlenir.
Eğer bir köle veya hapite haksız yere yatan kişi taşısa kısa vakitte çıkar. Ayeti
kerime budur.

ون
ُ فا ه
اَّلل ا ُْي ُ ُمك بايْهنا ُ ْم ي ا ْو ام الْ ِق ايا ام ِة ِفمياا ااكنُوا ِفي ِه ا َْي ات ِل ُف ا
Hatem budur.

Her türlü hayır bereket vs.
Bu ayeti kerimenin hatemini bir kalkan-a çizseler, veya bir savaş aletine
çizseler, veya bir bakır levhaya veya bir altın levhaya çizseler sonra savaşa
girseler her kim önüne çıksa kahru perişan olur. Bütün düşmanları bir lahza bile
önünde duramayıp zelil olur helak olur.
Eğer bir hasmının yanına varırken okusa elbette hasmına karşı Allahü teala o
kuluna yardım eder.
Eğer okuyup korkulan bir yere girse bütün korkulardan emin olur.
Eğer bu hatemi ve bu harfleri

( )الر املر كهيعص مح عسق طه طسم يس ق ن

bir yüzüğe receb ayının ilk günü nakşetseler bütün şerli mahlukların şerinden
emin olur. Korku nedir bilmez. Her nereye gitse Allahü tealanın hıfzı emininde
olur. Kimden hacet dilese elbette hacetini yerine getirir. Heybetinden kimse
yüzüne bakmaya cesaret edemez. Eğer bu yüzüğü yağmur suyu ile yıkayıp
suyunu içseler bütün ağrıları diner. Eğer bir kadın bu yüzüğe dokunsa tez vakitte
evlenir. Eğer saralı bir kimseye taksalar hemen ol vakitte şifa bulur. Eğer
birazcık kendir buhurunu yakıp yüzüğü buhurlayıp kendisine sihir yapılmış
kişiye taksalar hemen ol vakitte sihir batıl olur. Daha çok faideleri ve havvasları
vardır lakin bu kadarla ihtisar ettik. Ayeti kerime budur.

ون
امه فاهُ ْم اال ي ُ ْب ِ ُ
او اج اعلْناا ِم ْن ب ا ْ ِْي أَيْ ِد ِهي ْم اسدًّا او ِم ْن اخلْ ِفهِ ْم اسدًّا فاأَ ْغشا يْنا ُ ْ
ّص ا
Hatem budur.

Duanın veya dileğin kabul olması için
Seher vaktinde kalkıp 2 rekat hacet namazı kılıp yerinden kalkmadan bu ayeti
kerimenin hatemini sağ avucuna yazıp bu duayı okusalar ardından hacetini
dileseler duası dileği makbul olur. Ayeti kerime budur.

ون
ٌ اولاقا ْد َنا اداَنا ن
ُوح فالا ِن ْع ام الْ َُ ِجي ُب ا
Okuyacak dua:
Yâ rabbi bihakki hâzâ ecib da’vetȋ inneke semȋudduâ
Hatem budur.

İhfa
Bu aytei kerimelerin hatemini bir yüzüğe nakşetseler, yüzüğü takıp bu ayeti
kerimeleri okusalar kimseye gözükmezler. Bütün insanların gözünden kaybolur.
Ayeti kerimeler budur.

يس
اوالْ ُق ْرأ آ ِن الْ اح ِك ِمي

ان اهك لا َِ ان الْ َُ ْر اس ِل اْي
ِ
ا
ِص ٍاط ُم ْس ات ِق ٍمي
عا ٰىل ِ ا
تا ْ ِْني ال الْ اع ِزي ِز هالر ِح ِمي
ون
ِل ُتنْ ِذ ار قا ْو ًما اما أُن ْ ِذ ار أ آ ااب ُؤ ُ ْمه فاهُ ْم غاا ِفلُ ا
ون
لاقا ْد اح هق الْقا ْو ُل عا ا ٰىل أَ ْك ا َِث ِ ْمه فاهُ ْم اال ي ُ ْؤ ِمنُ ا
ون
اَنه اج اعلْناا ِف أَ ْعناا ِقهِ ْم َأغْ اال ًال فاه اِيي ا اىل ْ َاْل ْذقا ِان فاهُ ْم ُم ْق اَ ُح ا
ِ
ِ
ْ
ْ
ا
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون
ُ ِ امه فاهُ ْم ال ي ُ ْب
ْ ُ او اج اعلناا م ْن ب ا ْ ِْي أَيْد ِهي ْم اسدًّا اوم ْن اخلفهِ ْم اسدًّا فاأَغشا يْنا
ّص ا
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
Hatem budur.

Rızık kapılarını açmak
Bu ayeti kerimenin aşağıdaki hatemini bir kağıda çizip bu duayı okuyup daima
yanında taşısalar Hakk teala her cihetten o kuluna rızıklar gönderir. Büyük
havvasları dahi vardır. Ez cümle yazıp taşımak çok acib havvasları celbeder.
Ayeti kerime budur.

اولاقا ْد فاتانها ُسلا ْي اَ اان اوأَلْقا ْيناا عا ا ٰىل ُك ْر ِس ِي ِه اج اسدً ا ُ همث أََنا اب
هاب
قاا ال ار ِب ا ْغ ِف ْر َِل اوه ْاب َِل ُملْ ًاك اال يان ْ اب ِغي ِ َْل اح ٍد ِم ْن ب ا ْع ِدي ان اهك أَن اْت الْ اوه ُ
ِ
اب
فا اسخ ْهرَنا ا َُل ِالرحيا ا َْت ِري ِبأَ ْم ِر ِه ُرخ ًااء اح ْي ُث أَ اص ا
او ه
الش ايا ِط اْي ُ ه
لك بانها ٍء اوغا هو ٍاص
اوأ آ اخ ِر اين ُمقا ه ِنر اْي ِف ْ َاْل ْص افا ِد
اه َٰ اذا اع اطا ُؤَنا فاا ْم ُ ُْن أَ ْو أَ ْم ِس ْك ِبغ ْ ِاري ِح اس ٍاب
اوا هن ا َُل ِع ْندا َنا لا ُزلْ اف ٰى او ُح ْس ان امأ آ ٍب
ِ
Hatem budur.

Erkeği bağlamak
Bir kağıda bir adam sureti çizip alnına ismini ve annesinin ismini yaz. Sonra
bunu söyle : yâ fülân ibni fülan zehebet şehvetüke aninnisâ-i bihakki hâzihil
âyeti. Sonra bu ayeti kerimenin hatemini çizip kağıdı bir ölü kefenine sarıp eski
bir mezara gömseler matlub artık kadınlardan geri kalır. Kadınlara şehvetsiz
kalır. (bu ameli haketmeyene yapmamalıdır. Haksız yere böyle şeyler yapanların
ömrü kısa olur)
Ayeti kerime budur.

ُ اِ ْاْلَخِ اوبانا
ُ ُح ِر ام ْت عالا ْي ُ ْمك أُ همهااتُ ُ ْمك اوبانااتُ ُ ْمك اوأَخ ااواتُ ُ ْمك او ا همعاتُ ُ ْمك اوخ اااالتُ ُ ْمك اوبانا
اِ ْاْلُخ ِْت
ُ اوأُ همهااتُ ُ ُمك هالال ِِت َأ ْرضا ْعنا ُ ْمك اوأَخ ااواتُ ُمك ِم ان هالرضا اعا ِة اوأُ همه
ااِ ِن اسائِ ُ ْمك او ار اابئِ ُب ُ ُمك هالال ِِت ِف
ُح ُجو ِر ُمك ِمن نِ اسائِ ُ ُمك هالال ِِت اد اخلْ ُمت هبِ ِ هن فاان ل ه ْم تا ُكونُوا اد اخلْ ُمت هبِ ِ هن فا اال ُجنا ااح عالا ْي ُ ْمك
ِ
ْ
ه
ا
اَّلل
او اح االئِ ُل أَبْناائِ ُ ُمك ه ِاَّل اين ِم ْن أَ ْص اال ِب ُ ْمك اوأَن َْت اَ ُعوا ب ا ْ اْي ُاْل ْختا ْ ِْي اال اما قا ْد اسلا اف ا هن ه ا
ِ
ِ
ااك ان غا ُف ًورا هر ِحميًا
Hatem budur.

Define manisi çözmek vs.

Bu ayeti kerimeyi bir demir levhaya Cumartesi günü şüneşin eşref saatinde ve
kamerde sevr burcunda iken yazıp su ile yazıyı bozup tılsımlı yere dökseler
bütün tılsımlar batıl olur.
Eğer saralı bir kimseye içirseler şifa bulur.

Eğer bir evin bir yerine yazılsa artık o eve akrep yılan ve eziyet veren hiç bir
hayvan girmez.
Eğer sihir yapan kimsenin yanında bu ayeti kerimeyi okusalar sihirleri batıl olur.
Ayeti kerime budur.

اِ أَ ْو قُتِ ال انقالا ْب ُ ْمت عا ا ٰىل
او اما ُم اح هَ ٌد ا هال ار ُسو ٌل قا ْد اخل ا ْت ِمن قا ْب ِ ِهل ُّالر ُس ُل أَفاان هم ا
ِ
ِ
اَّلل الشه ا ِك ِر اين
ُ اَّلل اشيْئًا او اس اي ْج ِزي ه
ُض ه ا
أَ ْعقاا ِب ُ ْمك او امن يانقا ِل ْب عا ا ٰىل اع ِق اب ْي ِه فالان ي ا ُ ه
Okunuşu:
Vemâ muhammedun illâ rasûlun kad ḣalet min kablihi-rrusul efe-in mâte ev
kutile-nkalebtum alâ a’kâbikum vemen yenkalib alâ akibeyhi felen yedurrallâhe
şey-â veseyeczillâhu-şşâkirîn

Cin padişahlarını çağırmak
Bir tane hind diyarından gelen ayna alıp her hangi bir arabi ayın ilk Cumartesi
günü bu ayeti kerimenin hatemini aynaya yaz. Sonra bu ayeti kerimeyi 4000
defa okuyup aynaya gelmesini istediğin cin padişahlarından birinin adını şu
şekilde söylersen padişah aynaya gelir. Söyleyecek budur: İ’ti yâ fülân (fülan
yerine cin padişahının ismi söylenir)
4000 defa okunacak ayeti kerime budur.

ِ ان ه ُه ِم ْن ُسلا ْي اَ اان اوان ه ُه ب ِْس ِم ه
اَّلل هالر ْ امح َٰ ِن هالر ِح ِمي
ِ
ِ
ه
ُ
ا
ِ
أَال تا ْعلوا عا هِل اوأْت ُِوين ُم ْسل َِ اْي

Okunuşu:
İnnehu min suleymâne ve-innehu bismillâhi-rrahmâni-rrahîm
Ellâ ta’lû aleyye vetûnî muslimîn
Hatemi yazılacak olan ayeti kerime budur:

اوتا افقهدا ه
الط ْ اري فاقاا ال اما ِ اَل اال أَ ارى الْه ُْدهُدا أَ ْم ااك ان ِم ان الْغاائِب اِْي
(sure-i neml, ayet 20 den 31 e kadar)
Okunuşu:
Ve tefekkadat tayra fe kâle mâliye lâ eral hudhude em kâne minel gâibîn
Le uazzibennehu azâben şedîden ev le ezbehannehû ev le ye’tiyennî bi sultânin
mubîn
Fe mekese gayre baîdin fe kâle ehattu bi mâ lem tuhıt bihî ve ci’tuke min sebein
bi nebein yakîn
İnnî vecedtumreeten temlikuhum ve ûtiyet min kulli şey’in ve lehâ arşun azîm
Vecedtuhâ ve kavmehâ yescudûne liş şemsi min dûnillâhi ve zeyyene lehümuş
şeytânu a’mâlehum fe saddehum anis sebîli fe hum lâ yehtedûn
Ellâ yescudû lillâhillezî yuhriculhab’e fîs semâvâti vel ardı ve ya’lemu mâ
tuhfûne ve mâ tu’linûn
Allâhu lâ ilâhe illâ huve rabbul arşil azîm
Kâle se nenzuru e sadakte em kunte minel kâzibîn
İzheb bi kitâbî hâzâ fe elkıh ileyhim summe tevelle anhum fenzur mâzâ yerciûn
Kâlet yâ eyyuhel meleu innî ulkıye ileyye kitâbun kerîm
İnnehu min suleymâne ve innehu bismillâhir rahmânir rahîm
Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî muslimîn
Hatem budur.

Eğer yukardaki hatemi demir levhaya çizip bir saralı kimsenin başına koysalar
hemen iyi olur.
Eğer bir demir levhaya çizip sonra bu levha ile muma bastırıp izini çıkarıp sonra
bu mum u saralı kimsenin burnuna yakın yerde yaksalar, saralı kimse hemen iyi
olur, cin ise emre amade olur. Ne sorsalar cevap verir.
Eğer bu levhayı sihirli kimsenin başına koysalar sihir batıl olur.
Eğer bu hatemi altın veya gümüş bir levhaya çizip yatmadan evvel eline yüzüne
gözüne bu levhayı sürse sonra başının altına koyup uyusa gece rüyasında alemde

olup biten herşeyden haber verirler. Kime niyet edip öyle uyusa gece rüyasında
matlubun bütün halleri kendisine gösterilir.
Eğer bu hatemi kamerin ve güneşin eşref saatinde bir aluminyum levhaya çizip
yanında taşısalar, definelerin hazinelerin ve kıymetli madenlerin yerleri
kendisine ayan olur.
Yukardaki hatemi ham öd-e çizip altınada bunu çizip define olduğu sanılan yere
varıp ham öd-ü parmağına bağlayıp gözünü kapayıp önce yukardaki ayetleri
(20.ci ayetten 31.ci ayete kadar okuyup ) sonra bunu okusalar elinden tutup
define olan yere götürüler durdururlar.
Çizilecek şekil budur.

Okuyacak budur:
Ahriç ettühmete billezȋ yuhracul hab-e fissemâvâti vel-ardi veya’lemu mâ yuhfȋ
vemâ nu’lin, Allâhu lâ ilâhe illâ hüve rabbül arşil kerȋm.

Cinli kimse için
Bu ayeti kerimenin hatemini bir siyah demire her hangi bir arabi ayın 27.ci günü
güneşin iyi bir saatinde çizip bir cinli kimseye taşıtsalar artık o kişiye cin
yaklaşamaz. Ayeti kerime budur.

اوأَن ه ُه ت ا اع ا ٰاىل اج ُّد ا ِربناا اما ه ا
اخت اذ اصا ِحبا ًة او اال او ا ًلا

(cin suresi 3.cü ayetten 6.cı ayete kadar)
Hatem budur.

Alış verişi bağlamak
Zalim bir kişinin ticarethanesinin alış verişini bağlamak için, bu ayeti kerimenin
hatemini bir taşa yazıp o zalimin ticarethanesine bıraksalar o ticarethane
bağlanır. Ayeti kerime budur.

اويْ ٌل ِللْ َُ اط ِف ِف اْي

(mutaffifin suresi 1.ci ayetten 6.cı ayete kadar)
Hatem budur.

Ruh çağırma
Her hangi bir arabi ayın il Pazar günü veya Çarşamba günü bir hint diyarından
gelen aynaya kadr sureinin hatemini yazıp sonra sure-i kadr-ı oku. Okuma işi
bitince: uhdur yâ fülân (fülân yerine ruhun ismini söyle) ruh gelip aynada sana
görünür. Sorularına cevap verir.
Hatem budur.

Alış verişi bağlamak
Asr suresinin hatemini Cumartesi günü zuhal saatinde siyah kurşun levhaya
yazıp malup olan ticarethaneye bıraksalar artık o ticarethanenin alış verisi
kesilir, bağlanır. Hatem budur.

Zalimin evini başına yıkmak
Her hangi bir arabi ayın son Cumartesi günü zuhal saatinde eski bir kiremit
parçasına fil suresinin hatemini yazıp zalimin evinin dibine bir yere atsalar veya
gömseler zalimin evi başına yıkılır. Hatem budur.

Vesveselerden kurtulmak
Her hangi bir arabi ayın son dolunay günü akşam dolunay çıkınca Nas suresinin
hatemini bir temiz aynaya yazıp suyunu içseler ve abdest alsalar artık
şeytanların cinlerin vesveselerinden emin olurlar. Sihir varsa batıl olur. Hayalet
görüyorsa görmez olur. Bütün kötülklerden kurtulur. Hatem budur.

Kabir azabı görmemek için
Her kim her gün 1 defa mülk suresini okumaya devam etse ölünce kabir azabı
görmez. Kişi öldüğü zaman okuduğu mülk suresi nurdan bir kandil olur ve gelip

mevtanın kabrini ta kıyamete kadar aydınlatır. Hayatta ikende bütün fitne ve
fesatlardan korunur.

Bütün fenalıklardan belalardan emin olmak için
Bir kimse güneş doğarken haşr suresini okusa bütün gün boyunca her türlü
fenalıklaran belalardan kazalardan korunur. Şekk ve şüphe yoktur. Denenmiştir.

Hacet için (rızık)
Bir mecliste tek oturmada hiç konuşmadan 40 defa vakıa suresini okusalar rızık
kapıları açılır. Her türlü maddi hacetleri giderilir. Denenmiştir sahihtir.

Baht açmak
Bir kimsenin bahtı kapalı olsa, temiz abdest alıp 1 fatiha, 3 elem neşrah leke ve
11 defa kadr suresini okusalar bahtı açılır. Her gün okumaya devam etseler çok
daha iyidir.

Rızık için
Bir kimse fecir vaktinde taha suresini okusa o gün evine mutlaka yeni bir rızık
gelir. Eğer her gün okumaya devam etseler C.hakk her gün başka bir rızık yollar.
Fakirlikten kurtulur.

Her türlü ağrı ve sızı için
Bir kimse ihlas suresi, felak suresi ve nas suresini okuyup ellerine üfleyip sonra
ağrı ve sızı olan yerlerini sıvazlasa şifa bulur.

Cin ve insan şerrinden emin olmak
Her türlü cin insan hayvan böcek ve haşerelerin şerrinden emin olmak için, ihlas
suresini temiz bir tavşan derisine yazıp taşısalar o kişiye şerli olan cin insan ve
zararlı olan hayvan ve böcekler dahi yaklaşmazlar.

Rızkı genişletmek için
İmam ahmed el-buni rahmetullahi aleyh hazretleri mefetihul guyub isimli
kitabında buyurdu: temiz abdest alıp 2 rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatte

او ِعنْدا ُه ام افاتِ ُح الْغا ْي ِب اال ي ا ْعلا َُهاا ا هال ه اُو اوي ا ْع ا َُل
ِ َاما ِف الْ ا ِرب اوالْ اب ْح ِر او اما ت ا ْس ُق ِطُ ِم ْن او ارقا ٍة ا هال ي ا ْعلا َُهاا او اال احبه ٍة ِف ُظلُ ا
اِ ْ َاْل ْر ِض او اال
ِ
ه
ا
ِ
ٍ
ْ
ارط ٍب اوال اَّيبِس اال ِف كتا ٍاب ُمب ٍِْي
ِ
fatihadan sonra bu ayei kerimeyi oku:

Ve ’indehu mefâtihu-lġaybi lâ ya’lemuhâ illâ hu ve ya’lemu mâ fîlberri velbahr vemâ teskutu min verakatin illâ ya’lemuhâ velâ habbetin fî
zulumâti-l-ardi velâ ratbin velâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn
Okunuşu:

ِ او اما ِم ْن دااب ه ٍة ِف ْاْلَ ْر ِض ا هال عا اىل ه
اَّلل ِر ْزقُهاا
ِ
ٌّ ُ اوي ا ْع ا َُل ُم ْس اتقا هرهاا او ُم ْس تا ْو اد اعهاا
لك ِف ِكتا ٍاب ُمب ٍِْي
İkinci rekatte fatihadan sonra bunu oku:

Okunuşu: Vemâ min dâbbetin fî-l-ardi illâ ‘alallâhi rizkuhâ veya’lemu

mustekarrahâ vemustevde’ahâ kullun fî kitâbin mubîn

Selam verdikten sonra bu dua ile dilediğin kadar dua et elbette hakk teala senin
üzerine bir kapı açar. Bütün maddi sıkıntılardan kurtulursun. Dua budur:
estagfirullâh elgafûrurrahȋm

Her türlü ağrı için
Ramazanı şerifin son Cumasında bu ayeti kerimeleri yazıp taşısalar şifa bulurlar.

َأل ا ْم تا ار ا ا ٰىل ارب اِك اك ْي اف ام هد ِالظ هل اولا ْو اش ااء لا اج اع ا ُهل اسا ِكنًا ُ همث اج اعلْناا الشه َْ اس عالا ْي ِه اد ِل ًيال
ِ
Baş ağrısı için
Sağ elini başına koyup 3 defa veya 7 defa bunu okusalar Allahü teala şifa verir.

ِ ِ الس اَا ِء ب ِْس ِم
ِ هللا خ ْ ُاري اْلَ ْ امسا ِء ب ِْس ِم
ِ ب ِْس ِم
اَّلل ا ْ ُمس ُه با اركا ٌة او ِش افا ٌء ب ِْس ِم
هللا ار ِب اْلَ ْر ِض او ه
ِ الش افا ُء ب ِْس ِم
ِ هللا ه ِاَّلي ِب اي ِد ِه
ِ
ُض ام اع ا ْ ُمس ُه اش ْ ٌٌئ ِف اْل ار ِض او اال ِف
ُّ ُ هللا ه ِاَّلي اال ي ا
الس َِي ُع ال اع ِلمي
الس اَا ِء اوه اُو ه
ه
Okunuşu: bismillâhi hayrul esmâ-i bismillâhi rabbil ardi vessemâ-i bismillâhi

ismuhû bereketün veşifâ-ün bismillâhillezȋ biyedihiş şifâ-u bismillâhillezȋ lâ
yedurru ma-asmihȋ şey-ün fil ardi velâ fissemâ’ vehüvessemȋul alȋm

Peygamber efendimizi veya ailesini veya vefat etmiş kimseyi
rüyada görmek için
İmamı caferi sadık hazretleri Havvasul kur`an isimli kitabında buyurdu: Bir
kimse yatsı namazından sonra hiç yüzünü kıbleden çevirmeden kalkıp yine iki
rekat hacet namazı kılıp namazdan sonra yine yüzünü hiç kıbleden çevirmeden

1000 defa peygamber efendimiz hazretlerine salavatı şerif okuyup ardındanda
1000 defa kevser suresini okuyup C.hakka iltica etse elbette hiç şekksiz şüphesiz
rüyasında rasulullah efendimizi veya dilediği kimseyi görür ve halinden haber
alır. Bu amel tecrübe olundu.
Yine Caferi sadık hazretleri buyurdu: bir kimse güneş batarken 100 defa kadr
suresini okusa, akşam namazını kılıp sonra 100 defa daha kadr suresini okusa o
gece rüyasında peygamber efendimizi görmek nasip olur.
Bir kimse her hangi bir arabi ayın ilk Cuma gecesi gusül edip 12 rekat hacet
namazı kılsa, her rekatta fatiha-i şeriften sonra 1 defa müzemmil suresini okusa,
selam verdikten sonra peygamber efendimize 1000 defa salavatı şerife okusa
sonra yatıp uyusa elbette ve elbette rüyasında peygamber efendimizle müşerref
olur, her türlü hacetleri reva olunur.

Hacet için
Bir kimse kadr suresini Cuma geceleri okumaya devam etse cenabı hakk o
kulunun adını münafıklar defterinden siler, eğer ihlas ve samimiyetle okumaya
devam etseler Hakk teala o kuluna ismi azam havvası nasip eder, şöyleki ne
dilese bir zaman sonra dileği haceti yerine gelir.
Bir kimse kadr suresini hayırlı bir saatte yazıp su ile yazıyı bozup suyunu içse
Hakk teala o kulunun kalbini yüzünü ve gözlerini nurlandırır, kalbindeki
kötülükleri çıkarır, hafızası kuvvetli olur.

İbadetlerde ihlaslı ve gayretli olmak için

ُ ْ او ِ ه َِّلل ُم
َش ٍء قا ِد ٌير
ِ ُ اَّلل عا ا ٰىل
ُ الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر ِض او ه
ْ لك ا
ِل ه
الس اَ ااو ِاِ او ْاْلَ ْر ِض اوا ْخ ِت اال ِف الل ه ْي ِل اوالهنه اا ِر اْل آ اَّي ٍِ ِْلُ ِوَل ْاْلَلْ اب ِاب
ِا هن ِف اخلْ ِق ه
ِالس اَ ااو ِا
ون ه ا
اَّلل ِقياا ًما اوقُ ُعودًا اوعا ا ٰىل ُجنُوهبِ ِ ْم اوي ا ات افكه ُر ا
ه ِاَّل اين ي ا ْذ ُك ُر ا
ون ِف اخلْ ِق ه
او ْاْلَ ْر ِض اربهناا اما اخلا ْق ات اه َٰ اذا ااب ِط ًال ُس ْب احان ااك فا ِقناا عا اذ ااب النها ِر
اربهناا ان اهك ام ْن ت ُْد ِخ ِل النه اار فاقا ْد أَخ اْزيْتا ُه او اما ِل هلظا ِل َِ اْي ِم ْن أَن اْصا ٍر
ِ

اربهناا انهناا ا ِمس ْعناا ُمناا ِد ًَّي يُناا ِدي ِل ْالمي ا ِان أَ ْن أ آ ِمنُوا بِ ا ِبر ُ ْمك فاأ آ امنها اربهناا فاا ْغ ِف ْر لاناا ُذنُوباناا او اك ِف ْر
ِ اعنا ِسيئا ِتنا وت اوفهنا مع ْ َاْلبرار
ِ ه ا ِ ا ا ا ا ا ا ا ْا
اربهناا اوأ آ ِتناا اما اوعا ْدتاناا عا ا ٰىل ُر ُس ِ ا
ِل او اال ُ ْخت ِزَنا ي ا ْو ام الْ ِق ايا ام ِة ان اهك اال ُ ْخت ِل ُف الْ َِي اعا اد
ِ

Okunuşu:

Velillâhi mulku-ssemâvâti vel-ard vallâhu alâ kulli şey-in kadîr
İnne fî ḣalki-ssemâvâti vel-ardi vaḣtilâfi-lleyli ve-nnehâri leâyâtin
li-ulî-l-elbâb
Elleżîne yeżkurûnallâhe kiyâmen veku’ûden ve alâ cunûbihim
veyetefekkerûne fî ḣalki-ssemâvâti vel-ardi rabbenâ mâ ḣalakte
hâżâ bâtilen subhâneke fekinâ ażâbennâr
Rabbenâ inneke men tudḣili-nnâra fekad aḣzeyteh vemâ
lizzâlimîne min ensâr
Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî lil-îmâni en âminû
birabbikum feâmennâ rabbenâ faġfir lenâ żunûbenâ vekeffir ‘annâ
seyyi-âtinâ veteveffenâ me’a-l-ebrâr
Rabbenâ veâtinâ mâ ve’adtenâ ‘alâ rusulike velâ tuḣzinâ yevmelkiyâme inneke lâ tuḣliful mîâd
İmamı caferi sadık hazretleri buyurduki: her kim bu ayetleri hergün okumaya
devam etse Allahü teala ol kulunu iman üzere sabit kılar vefat ederken imanlı
olarak vefat etmek nasip olur. Kalbini dünya telaşlarından temizler.
Bu ayeti kerimleri bir tahta leğenin içine yazıp sonra o yazıyı zemzem suyu ile
bozup sonra güzel ve hayırlı ameller işlemeye niyet edip bu sudan içse o gün ve
gecesinde daima ibadet ile meşgul olmak ister. İbadet etmek kendisine ağır
gelmez. Bilakis aşk şevk ve zevkle ibadet eder. Vedahi suyu içerken gece
falanca vakitte kalkmaya niyet etseler hemen o vakitte ruhaniler gelip o kişiyi
uyandırırlar.

İbadetlerde ihlaslı samimi ve gayretli olmak için

اَّلل أَ ِو ا ْد ُعوا هالر ْ امح َٰ ان أَ ًَّّي اما ت ْاد ُعوا فا ا ُهل ْ َاْل ْ امسا ُء الْ ُح ْس ا ٰىن او اال ا َْته ْار
قُ ِل ا ْد ُعوا ه ا
ب اِص االتِ اك او اال ُ اختا ِف ْت هبِ اا اوابْ اتغ ِ ب ا ْ اْي اذَٰ ِ اِل اسب ًِيال
ٌ ش
ِ ْ َُ ْيك ِف ال
ِل اول ا ْم يا ُك ْن ا َُل او ِ ٌَّل
ِ اوقُ ِل الْ اح َْدُ ِ ه َِّلل ه ِاَّلي ل ا ْم ياته ِخ ْذ او ا ًلا اول ا ْم يا ُك ْن ا َُل ا
ِم ان ا َُّّل ِل او اك ِ ْرب ُه تا ْكب ًِريا
Okunuşu:

Kuli-d’ûllâhe evi-d’û-rrahmân eyyen mâ ted’û felehu-l-esmâulhusnâ velâ techer bisalâtike velâ tuḣâfit bihâ vebteġi beyne żâlike
sebîlâ
Vekuli-lhamdu lillâhi-lleżî lem yetteḣiż veleden velem yekun lehu
şerîkun fî-lmulki velem yekun lehu veliyyun mine-żżulli
vekebbirhu tekbîrâ
Bu mübarek ayeti kerimelerin havvası budur ki: bir kimse çok uyuşuk olsa bunu
gidermek istese, veya hayırlı ameller işlemeyi murad etse, veya ibadeti taatına
düşkün olmak istese Perşembe gecesi kalkıp hemen abdest alıp 2 rekat namaz
kıl, sonra bir cam kaseye bu ayeti kerimeleri zağferan ve gül suyu ile yazıp
tekrar yazıyı bozup hasıl olan suyu iç, bu mübarek ayeti kerimelerin bereketi ile
hakk teala kalbinden gam keder ve hüznü çıkarır, bunun yerine ibadet ve ta-at
aşkı doldurur. Anlayışın ve zekan gelişir. Hem maddi hem manevi bir çok
kapılar açılır. Suyu içerken böyle dua et:

يأ آ ع اا ِلم ُ ا
يب
ٍ لك اخ ِف ٍى ام ْح ُج
وب يأ آ ام ْن االيان ْ اَس ام ْن اذكا ار ُه او اال َُيي ُِب ام ْن اس اا ا َُل يأ آ ُم ِج ا
ْضى او ُذ ِىل او اه ْب ِىل ِمنْ اك ام احبه ًة
الس اوء ِا ْك ِش ْف ُ ه
ُ ادع اْو ِة الْ َُضْ اط ِر اين ِاذا داع اا ُه اويا ْك ِش ُف
حز ِن
ْ ِْل الصلاو ِة او ِنشا اط ًا او ِا ْقبا ًاال اوانْ اف ْذ ِِن ِم ان الْ اك ْس ِل والْ افشا ِل والْها ِم اوالْغ ِام اوال
Okunuşu:

Yâ âlimü külle hafiyyin mahcubin Yâ men lâ yensâ men zekerehü
velâ yuhayyibü men se-elehü yâ mücibe da’vetil muztarriyne izâ
de-ahü veyekşifüssü-e ikşif durri vezülli vehebli minke mahabbeten
lissalâti venişâtan ve ikbâlen venfezni minel kesli velfeşeli
velhemmi velgammi velhüzni
Gaybi sırlara vakıf olmak için
Ey kardeşim eğer gaybi sırlara vakıf olup cinleri ve insanları kendine itaat
ettirmek istersen, ilk günü Perşembe gününe denk gelen herhangi bir arabi ayın
ilk gününde oruç tutmaya başla. İftardada hayvansal gıdalar yeme. Yatsı
namazını kılıp uyu. Gece yarısı olunca kalkıp abdest alıp Allah rızası için 2 rekat
nafile namaz kıl. Selam verdikten sonra bu ayeti kerimeyi 30 defa oku. 30 defa
kuduktan sonra bu kasemide 1 defa oku. Sonra mersin yaprağının suyu,
zağferan, misk ve gül suyu bunları karıştırıp elde edilen mürekkep ile yine ayni
ayeti kerimeleri cam bir tabağa yazıp içine su doldurup bu su ile iftar et. Bu şekil
üzere bir sonraki Perşembe gününe kadar devam et. Perşembe günü akşam
olunca yine orucunu aç, sonra yatsı namazını kılıp uyu, gece yarısı olunca tekrar
kalkıp 2 rekat namaz kılıp selam verdikten sonra bu ayeti kerimeyi 70 defa oku.
Kasemi ise 40 defa oku. Okumaya başlamadan evvel ise bulunduğun mekanı öd
ile buhurlamış olman lazım. Okuma işi bitince üzerinde durduğun seccade
üzerinde uyu. Uyku ile uyanıklık halinde iken sana dileğini,maksadını
gösterirler. Ehli keşif olursun.
Okunacak ve tabağa yazılacak Ayeti kerime budur.

اوا ْذ قاا ال ارب ُّ اك ِللْ اَ االئِكا ِة ا ِين اجا ِع ٌل ِف ْ َاْل ْر ِض اخ ِلي اف ًة قاالُوا أَ ا َْت اع ُل ِفْياا ام ْن يُ ْف ِسدُ ِفْياا
ِ
ا
ا
ا
ا
ِ
ِ
ا
ِ
ون
او ِي ْاس ِف ُك ِال ام ااء او ا َْن ُن ن ُ اس ب ُِح احب َْدكا اونُقاد ُس اِل قاال ا ِين أَعْ َُل اما ال ت ا ْعل َُ ا
ِ
اوعا ه اَل أ آ اد ام ْ َاْل ْ امس ااء ُلكههاا ُ همث اع ارضا هُ ْم عا اىل الْ اَ االئِ اك ِة فاقاا ال أَنْ ِبئُ ِوين ِبأَ ْ امسا ِء اه َٰ ُؤ اال ِء ا ْن ُك ْن ُ ْمت
ِ
اصا ِد ِق اْي
قاالُوا ُس ْب احان ااك اال ِع ْ اَل لاناا ا هال اما عال ه َْ اتناا ان اهك أَن اْت الْ اع ِل ُمي الْ اح ِك ُمي
ِ
ِ

Okunuşu

Ve-iz kâle rabbuke lilmelâ-iketi innî câ’ilun fil-ardi halîfeten kâlû
etec’alu fîhâ men yufsidu fîhâ veyesfiku-ddimâe venahnu
nusebbihu bihamdike venukaddisu lek, kâle innî a’lemu mâ lâ
ta’lemûn
Ve’alleme âdeme-l-esmâe kullehâ śumme ‘aradahum ‘ale-lmelâiketi fekâle enbi-ûnî bi-asmâ-i hâulâ-i in kuntum sâdikîn
Kâlû subhâneke lâ ‘ilme lenâ illâ mâ ‘allemtenâ inneke entel’alîmu-lhakîm
Okunacak kasem budur

اايههتُ اا االا ْر او ُاح ه
رسهاا
ِ ِ ون ِل
ون هبِ ا اذا ا اال ْر او ُاح امل ُ ِطي ُع ا
الطا ِه ار ُة االو ِص ا َُل ِابل ات ْق ِد ِيس اوامل ُ او هلكُ ا
الساعا اة اح هَّت اان ِْط ُق ِب اَا
امل ُو ِد ُع ِفْياا اا ِجي ُبوا اله ع اْو اة اواا ِفيضُ وا اانْو اار ُرو احا ِني ه ِت ُ ْمك عا ا هِل فاهاا ِذ ِه ه
ِ اخ ِف اى اوااخ ِ ْْرب ِ ِاب ْذ ِن ه
ِ اَّلل ِابلْ ااكيِ ِن اصا ِدقًا اواا ِميلُوا ِا اىل ُو ُجو ِه با ِن اا اد ام اوبانا
اِ اح هواء اواا ِملُوا
قُلُوهبا ُ ْم ارعْب ًا او ارهاب ًا
Okunuşu

Eyyetühel ervâhuttâhiretü bittakdîsi velmüvekkelûne bihâzel ervâhul mutîûne
lisırrihel mûdi-u fîhâ ecîbüdda’vete ve-efîdû envâra rûhâniyyetiküm aleyye
fehâzihissâ-ate hattâ entiku bimâ hafiye ve ahbir bi-iznillâhi bilkâyini sâdikan
ve-emîlû ilâ vucûhi benî âdeme vebenâti havvâ-e ve emilû kulûbehüm ra’ben
vereheben.

Kalp gözünü açmak ve ehli keşif olmak için
Eğer C.Hakkın bir çok insandan gizlediği gizli ilimlere muttali olmak ve bu
ilimleri öğrenmek istersen, yer altında saklı olan hazinelere definelere ve

kıymetli mücevherleri yerin üstünü gördüğün gibi görmek istersen, Allah rızası
için 40 gün boyunca riyazetli olarak oruç tut. Yani hayvani gıdalar yemeden
oruç tut. Bu zaman zarfında haramlardan itina ile kaçın. Her gece uykuya
varacağın vakit 7 defa Veşşemsi veduhaha 7 defada vedduha suresini oku.
Sonrada bu dua ile dua et. Bu zaman zarfında halvette olmak şart değildir.
Okunacak dua budur:

لك اش ْ ٌٍئ ياأا آ احدُ اَّي ا ا
االله هُم ِا ِِن اا ْس ئا ُ ا
َصدُ اَّي ِوتْ ُر
ِ ُ ِل ِب ُق ْد ارِت اك عا اىل
ِ ُ لك اش ْ ٌٍئ اوت ا ْس ِخ ُريكا ِل
رس ِىل ال ِع ْ اَل ه ِاَّلى اس ا ْرتت ا ُه عا اىل
يح اَّيقايُّو ُم اا ْن ت اُص ِ اىل عا اىل ُم اح هَ ٍد اوأ آ ِل ُم اح هَ ٍد اواا ْن تايا ه ا
ُّ اَّي
ِ ْ ُ اِل امل
اك ِث ٍري ِم ْن اخلْ ِق اك اواا ْك ار ْم ات ِب ِه اك ِثرياً ِم ْن اا ْو ِل ايائِ اك فاان اهك ام ِ ا
ُِل او ِب اي ِدكا امقاا ِليد
ِ ِِ َ ِ ا ا ُ ا ا
لك ش ْ ٌٍئ قد ٌير
ِ الس اَواِ اواْل ْرض اوان اْت عاىل
ه
Okunuşu:

Allâhümme innî es-elüke bikudretike alâ külli şey-in veteshîrüke
likülli şey-in yâ ehadü yâ samedü yâ vitrü yâ hayyu yâ kayyûmu
en tusalliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve enteyesseralî
el-ilmellezi setertehû alâ kesîrin min halkike ve ekremte bihî
kesîran min evliyâike fe-inneke mâlikel mülki vebiyedike
mekâlîdüssemâvâti vel-ardi ve-ente alâ külli şey-in kadîr.
Duyduğu ve gördüğü hiç bir şeyi unutmamak için
Temiz bir tabağa misk zağferan ve gül suyu ile bu ayeti kerimeleri yazıp sonra
üzerine zemzem suyu döküp yazıyı bozup çocuklara içirseler Allahü teâlânın
izni ile artık o çocuk duyduğu ve gördüğü hiç bir şeyi unutmaz.
Yazılacalar bunlardır:

ا هلر ْ امح َٰ ُن عا ه اَل الْ ُق ْرأ آ ان اخل ا اق ْاالن ْ اس اان عال ه اَ ُه الْ اب اي اان الشه َْ ُس اوالْقا اَ ُر ِ ُحب ْس اب ٍان اوالنه ْج ُم
ِ
اوالشه اج ُر ي ْاس ُجدا ِان

اال ُ احت ِركْ ِب ِه ِل اسان ااك ِلتا ْع اج ال ِب ِه ا هن عالا ْيناا ا ْمج اع ُه اوقُ ْرأآن ا ُه فاا اذا قا ار ْأَنا ُه فاات ه ِب ْع قُ ْرأآن ا ُه ُ همث ا هن عالا ْيناا
ِ
ِ
ِ
ب ا ايان ا ُه
ٍ ب ا ْل ه اُو قُ ْرأ آ ٌن هم ِجي ٌد ِف ل ا ْوحٍ هم ْح ُف
وظ
Keşfül hicap
Eğer kalbinden ve gözünden manevi perdeleri kaldırmak istersen, halis zağferanı
misk suyuna kat, elde ettiğin mürekkeple bir büyük beyaz tabağa bu ayeti
kerimeyi yaz, sonra yazıyı gül suyu ile boz, bu suya birazda şeker kat. 40 gün
boyunca Allahü teâlânın rızası için oruç tut. Bu müddet zarfındada her akşam bu
su ile iftar et. Bi-emrihi teâlâ 40 gün dolunca kalbinden ve gözünden manevi
perdeler kalkar eşyayı artık hakiki suretinde görürsün.
Yazılacak ayeti kerime budur.

ِ اَّي أَهيُّ اا ه ِاَّل اين أ آ امنُوا تُوبُوا ا اىل ه
َس ا بر ُّ ُ ْمك أَ ْن يُ اك ِف ار اع ْن ُ ْمك اس ِيئااتِ ُ ْمك
ٰ اَّلل ت ْاوب ا ًة ن ُاصو ًحا اع ا
ِِ ْ ِ ا ُ ْ ٍ ا
ه
ْ
ا
ا
ِ
آ
َ
ُ
ْ
ال
ْهن
ِْهت
اَّلل نه ِ هِب اواَّل اين أ امنُوا ام اع ُه
ُ اوي ُ ْدخلمك اجنهاِ َت ِري م ْن حت اا اْل ا ُار ي ا ْو ام ال َي ِزي ه
لك
ِ ُ ون اربهناا أَتْ َِ ْم لاناا ن اُورَنا اوا ْغ ِف ْر لاناا ان اهك عا ا ٰىل
ن ُُور ُ ْمه ي ْاس اع ٰى ب ا ْ اْي أَيْ ِد ِهي ْم او ِبأَيْ اَاهنِ ِ ْم ياقُولُ ا
ِ
َش ٍء قا ِد ٌير
ْا
Ruhanileri görmek ve konuşmak için
Eğer ruhanileri görmek ve onlarla konuşmak istersen, Fatiha-i şerifeyi cam bir
tabağa halis misk ile yaz. Üzerine ocak ayında yağan yağmur suyunu döküp
yazıyı boz. Elde edilen su üzerinede isfehan sürmesi döküp iyice karıştır. Sonra
beyaz bir horozun ve siyah bir tavuğun safra kesesini alıp bu sürme ile karıştırıp
hasıl olan maddeyi gözlerine sürme gibi çek, hemen o vakitte ruhanileri görüp
onlarla konuşursun.

Ruhanileri görmek ve konuşmak için
Eğer ruhanileri görüp onlarla sohbet etmek ve hertürlü ahvalden sorular sormak
istersen, birazcık biberiye, birazcık sondoros, birazcık ağaç kavununun yaprağı,
birazcık çöl çiçeği, birazcık mastik alıp bunların hepsini iyice dövüp birbirine
iyice karıştır. İşlem bitince birazda yasemin otu ve birazda yasemin otunun
sütünden katıp hasıl olan maddeden fındık büyüklüğünde koparıp koparıp al.
Sonra hepsini bir temiz kaba koyup gölge bir yerde kurumaya bırak. Her gece bu
kabı alıp gece yıldızların altına koymalısın. Lakin bütün bu ameller Salı günü
güneş doğduktan 4 saat sonra yapılmaya başlanmalıdır. Hemde bir gün
evvelinde ve o gün (yani Pazartesi ve Salı günü) riyazetli oruç tutmalısın.
Hemde bu ameli işlerken 70 defa sure-i kadr-i okumalısın. Gece yıldızların
altına koyduğun kaba 14 defa yine sure-i kadr-i oku. 3 gece böyle devam et.
Müddet tamam olunca bir buhurdanlık içine meşe kömürü koyup üzerine fındık
büyüklüğündeki bu maddeleri teker teker yavaş yavaş atıp yak. Ateş yanınca
ruhanileri çağır, elbette ruhaniler sana gelip hacetini reva ederler.

Cin padişahlarından birini getirmek
Hasılban ve sondoros buhurlarını yakıp bu ayeti kerimeleri okuyup hazır
olmasını istediğin cin padişahlarından birinin ismini söyle. Elbette o cin padişahı
hazır olur. Sonra cin padişahının kasemini okuyup matlubunu söyle.
Okuyacak ayeti kerimeler bunlardır.

ِ اِ اصفًّافا هالز ِاج ار ِاِ از ْج ًرافاالتها ِل اي
ِ الصاف ه
الس اَ ااو ِاِ او ْاْلَ ْر ِض
او ه
اِ ِذ ْك ًر ِاا هن ِالا َٰ ه ُ ْامك ل ا اوا ِح ٌد ار ُّب ه
لك اش ْي اط ٍان
ِ ُ الس اَ ااء الُّ نْ ايا ِب ِزينا ٍة الْكا اوا ِكب اِو ِح ْف ًظا ِم ْن
او اما بايْهنا ُ اَا او ار ُّب الْ اَشا ا ِرِق ِاَنه ازيهنها ه
اب او ِاصبٌا هال
ِ ُ ون ِم ْن
ٌ لك اجا ِنبٍدُ ُح ًورا اولاهُ ْم عا اذ
ون ا اىل الْ اَ اال ْاْلَعْ ا ٰىل اويُ ْق اذفُ ا
اما ِر ٍد اال ي هاس هَ ُع ا
ِ
ِ
ااب اَث ِق ٌب
ٌ ام ْن خ ِاط اف الْخ ْاط اف اة فاأَتْ اب اع ِ ُه ِشه
Okunuşu:

Ve-ssâffâti saffâ Fe-zzâcirâti zecrâ Fe-ttâliyâti żikrâ İnne ilâhekum
levâhid Rabbu-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ ve rabbulmeşârik İnnâ zeyyennâ-ssemâe-ddunyâ bizînetinl kevâkib Ve

hifzan min kulli şeytânin mârid Lâ yessemme’ûne ilâ-lmele-i-l-a’lâ
veyukżefûne min kulli cânib Duhûrâ velehum ‘ażâbun vâsib İllâ
men ḣatife-lḣatfete feetbe’ahu şihâbun śâkib
Eğer cinlerden birisi sana asi olsa veya huzura gelmekte gecikse veya gelmese
evvela okunması gereken kasemi oku. Sonra bu ayeti kerimeleri oku. Elbette o
cin veya ruhani hemen hazır olur.
Okunacak ayetler bunlardır.

ون
ُّ اون ُ ِفخا ِف
الصو ِر فاا اذا ُ ْمه ِم ان ْاْلَ ْجدا ِاث ا ا ٰىل ار ِ ِهب ْم يان ْ ِسلُ ا
ِ ا ب ِع ِ ا ِ ا
ْ
ُ
ْ
ا
ون
ل
س
ر
َ
ل
ا
ق
دا
ص
و
ن
مح
الر
دا
ع
و
ا
م
ا
قاالُوا اَّي اويْلناا ام ْن ا ا ثاناا م ْن ام ْرقدَنا اه َٰ ذ ا ا ا ه َٰ ُ ا ا ا ُ ْ ا ا
ون
ُ ا ْن ااكن ْات ا هال اص ْي اح ًة اوا ِحدا ًة فاا اذا ُ ْمه ا ِمجي ٌع ا اليْناا ُم ْح ا
ُض ا
ِ
ِ
ِ
Okunuşu

Venufiḣa fî-ssûri fe-iżâ hum mine-l-ecdâśi ilâ rabbihim yensilûn
Kâlû yâ veylenâ men be’aśenâ min merkadinâ hâżâ mâ ve’aderrahmânu vesadeka-lmurselûn İn kânet illâ sayhaten vâhideten feiżâ hum cemî’un ledeynâ muhdarûn
Cinleri veya ruhanileri hazır etmek için

ِ لا ْو أَنْ ازلْناا اه َٰ اذا الْقُ ْرأ آ ان عا ا ٰىل اجبا ٍل ل ا ارأَيْتا ُه خ ِااش ًعا ُمتا اص ِدعًا ِم ْن خ ْاش اي ِة ه
اَّلل اوتِ ْ ا
ِل ْ َاْل ْمث اا ُل
ون
ِ ْن
اُضهبُ اا ِللنه ِاس ل ا اعلههُ ْم ياتا افكه ُر ا
اَّلل ه ِاَّلي اال الا َٰ اه ا هال ه اُو عاا ِل ُم الْغا ْي ِب اوالشه هاا اد ِة ه اُو هالر ْ امح َٰ ُن هالر ِح ُمي
ُ ه اُو ه
ِ ِ

ُ ِ َاَّلل ه ِاَّلي اال الا َٰ اه ا هال ه اُو الْ ا
الس اال ُم الْ َُ ْؤ ِم ُن الْ َُها ْي َِ ُن الْ اع ِز ُيز الْ اجبه ُار
ُ ه اُو ه
ُ ِل الْ ُقد
ُّوس ه
ِِ ِ
ُ
ا
ه
ْ
ي
ون
ك
ُرش
ا
مع
الْ َُ ات اك ِ ُرب ُس ْب اح اان هاَّلل
ِ ا
ِالس اَ ااو ِا
ُ ه اُو ه
اَّلل الْخاا ِل ُق الْ ابا ِرئُ الْ َُ اص ِو ُر ا َُل ْ َاْل ْ امسا ُء الْ ُح ْس ا ٰىن ي اُس ب ُِح ا َُل اما ِف ه
او ْ َاْل ْر ِض اوه اُو الْ اع ِز ُيز الْ اح ِك ُمي
Okunuşu

Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne ‘alâ cebelin leraeytehu ḣâşi’an
mutesaddi’an min ḣaşyetillâh ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi
le’allehum yetefekkerûn Huvallâhu-lleżî lâ ilâhe illâ hu ‘âlimulġaybi ve-şşehâde huve-rrahmânu-rrahîm Huvallâhu-lleżî lâ ilâhe
illâ huve-lmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminul’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir subhânallâhi ‘ammâ yuşrikûn
Huvallâhu-lḣâliku-lbâri-u-lmusavvir lehu-l-esmâu-lhusnâ
yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard vehuve-l’azîzu-lhakîm
Bu mübarek ayeti kerimelerin cinleri ve ruhanileri bir yerde toplamak için azim
faidesi vardır.
Eğer hergün bu şekilde okumaya devam etsen çok büyük maddi ve manevi
hayırlara vesile olur. Sayılmayacak kadar menfeatleri celbedersin.
Evvela temiz bir mekana girip riyazetli oruç tuttuğun halde bu ayeti kerimeleri
şu şekilde oku.

ِ لا ْو أَنْ ازلْناا اه َٰ اذا الْقُ ْرأ آ ان عا ا ٰىل اجبا ٍل ل ا ارأَيْتا ُه خ ِااش ًعا ُمتا اص ِدعًا ِم ْن خ ْاش اي ِة ه
اَّلل اوتِ ْ ا
ِل ْ َاْل ْمث اا ُل
ون
ِ ْن
اُضهبُ اا ِللنه ِاس ل ا اعلههُ ْم ياتا افكه ُر ا
اَّلل ه ِاَّلي اال الا َٰ اه ا هال ه اُو عاا ِل ُم الْغا ْي ِب اوالشه هاا اد ِة ه اُو هالر ْ امح َٰ ُن هالر ِح ُمي
ُ ه اُو ه
ِ ِ

ُا ْق ِس ُم عالا ْي ُ ْمك اَّي ام االئكا ُة ار ِب او اَّيخدها ُم اه ِذ ِه ْاالا ْ امسا ِء او ْاْل آ اَّي ِِ او اَّي ُرو احا ِنيه ُة اه ِذ ِه الْ ُح ُر ِ
وف
رسا ِر اوالْ ُح ُر ِ
رسع ُ ْْمت
وف ِااله اما اح ا ْ
ُض ُ ْت اواا ْ ا
ِ احب ِق اه ِذ ِه ْاالا ْ امسا ِء او ْاالأ آ اَّي ِِ او ِب اَا ِفْياا ِم ان ْاالا ْ ا
او ا ِمس ْع ُ ْمت اواا اط ْع ُ ْمت اوت ه ْ
اولك ُ ْمت ِىل ِ اجبلْ ِب ا ِمجيع ِ الْ اَناا ِفع ِ اوالْخ ْ ِاري او ِالر ْز ِق او ادفا اع ا ِمجيع ِ الْ اَضا ِار اع ِىن
او اع ْن ام ْن ا ُُي ُوط اش افقا ُة قالْ ِِب اوقا اَ اع ُ ه
لك اجبها ٍر اعنِي ٍد او اش ايط ٍان ام ِري ٍد او اذلههُ ْم اوخاضا اعهُ ْم ِىل
رسا ِفي ْل اا ِج ْب اَّي اع ْز ارائِي ْل اا ِج ْب
اا ِج ْب اَّي اج ْ اربائِي ْل اا ِج ْب اَّي ِم اياكئِي ْل اا ِج ْب ي ا ِأ آ ْ ا
ون اا ِج ْب اَّي اص الصائِي ْل اا ِجي ُبوا
اَّيط ْح اط ْع ايلْ اَ ْان اا ِج ْب اَّيفا ْغشا لشا اخٍ اا ِج ْب اَّي ام ْي اط اط ُر ْ
اَّي ام االئِكا ُة ار ِب او اَّي ُخ هدا ُم اه ِذ ِه ْاالأ آ اَّي ِِ التها هم ِ
اِ ْ ااال ْ امسا ِء الْ َُ اب اار ااك ِِ اواا ْن تا از هج ُروا
ُضوا ُخدها ام اه ِذ ِه ْاالأ آ اَّي ِِ التها هم ِ
ُضوا ُرو احا ِنيههتِ اا
اِ او ْاالا ْ امسا ِء الْ َُ اب اار ااك ِِ اواا ْن ا ْحت ا ُ
او ا ْحت ا ُ
او اع اوا ِم ِلهاا او ُخدها ِمهاا ِِف ِخ ْد ام َِّت او اطا اع َِّت اولا هَا ُا ِريدُ ِم ْن اجلْ ِب ام ْن اف اع ٍة او ِر ْز ٍق او اخ ٍري او ادفْع ِ
يق اوقا اَ اع ُ ه
لك اجبها ٍر اع ِني ٍد او اش ايط ٍان ام ِري ٍد اولا هَا
ُض ٍة اولا هَا ُا ِريدُ ُه ِم ْن فا ِك ع ْ ٍ
ام ا ه
ُرس او ِض ٍ
ُا ِريدُ ُه ِم ْن ا ِمجيع ِ ُا ُمو ِرى اوقاضا ا ِء اح او ِاَيِى او اح اوا ِي ام ْن ا ُُي ُوط اش افقا َِّت ِ احب ِق اه ِذ ِه ْاالأ آ اَّي ِِ
التها هم ِ
ون ا ْن ااكن ْات ا هال اص ْي اح ًة
اِ ْ ااال ْ امسا ِء الْ َُ اب اار ااك ِِ او ِ احب ِق ام ْن ياقُو ُل ِل هش ٌِئ ُك ْن فا اي ُك ْ
ِ
ِ
ون او اال اح ْو ال اوالا قُ هو اة ِا هال ِاب َِّلل ال اع ِ ِِل الْ اع ِظ ْمي
اوا ِحدا ًة فاا اذا ُ ْمه ا ِمجي ٌع ا اليْناا ُم ْح ا ُ
ُض ا
ِ
ه
ْ
ْ
ه
ا
ا
ِ
ِ
ُ
ُ
الس اال ُم الْ َُ ْؤ ِم ُن الْ َُها ْي َِ ُن الْ اع ِز ُيز الْ اجبه ُار
ُّوس
د
ق
ل
ا
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ل
ا
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ه
ل
ا
ال
ي
اَّل
اَّلل
ا
ه اُو ه ُ
ُ ه
ِ َٰ ِ ا ا
الْ َُ ات اك ِ ُرب ُس ْب اح اان ه ِ
ون
اَّلل ا همعا ي ْ ِ
ُرش ُك ا
ُا ْق ِس ُم عالا ْي ُ ْمك اَّي ام االئكا ُة ار ِب او اَّيخدها ُم اه ِذ ِه ْ ااال ْ امسا ِء او ْاْل آ اَّي ِِ او اَّي ُرو احا ِنيه ُة اه ِذ ِه الْ ُح ُر ِ
وف
رسا ِر اوالْ ُح ُر ِ
رسع ُ ْْمت
وف ِااله اما اح ا ْ
ُض ُ ْت اواا ْ ا
ِ احب ِق اه ِذ ِه ْاالا ْ امسا ِء او ْاالأ آ اَّي ِِ او ِب اَا ِفْياا ِم ان ْاالا ْ ا
او ا ِمس ْع ُ ْمت اواا اط ْع ُ ْمت اوت ه ْ
اولك ُ ْمت ِىل ِ اجبلْ ِب ا ِمجيع ِ الْ اَناا ِفع ِ اوالْخ ْ ِاري او ِالر ْز ِق او ادفا اع ا ِمجيع ِ الْ اَضا ِار اع ِىن
او اع ْن ام ْن ا ُُي ُوط اش افقا ُة قالْ ِِب اوقا اَ اع ُ ه
لك اجبها ٍر اعنِي ٍد او اش ايط ٍان ام ِري ٍد او اذلههُ ْم اوخاضا اعهُ ْم ِىل
رسا ِفي ْل اا ِج ْب اَّي اع ْز ارائِي ْل اا ِج ْب
اا ِج ْب اَّي اج ْ اربائِي ْل اا ِج ْب اَّي ِم اياكئِي ْل اا ِج ْب ي ا ِأ آ ْ ا
ون اا ِج ْب اَّي اص الصائِي ْل اا ِجي ُبوا
اَّيط ْح اط ْع ايلْ اَ ْان اا ِج ْب اَّيفا ْغشا لشا اخٍ اا ِج ْب اَّي ام ْي اط اط ُر ْ
اَّي ام االئِكا ُة ار ِب او اَّي ُخ هدا ُم اه ِذ ِه ْاالأ آ اَّي ِِ التها هم ِ
اِ ْ ااال ْ امسا ِء الْ َُ اب اار ااك ِِ اواا ْن تا از هج ُروا

ُضوا ُخدها ام اه ِذ ِه ْاالأ آ اَّي ِِ التها هم ِ
ُضوا ُرو احا ِنيههتِ اا
اِ او ْاالا ْ امسا ِء الْ َُ اب اار ااك ِِ اواا ْن ا ْحت ا ُ
او ا ْحت ا ُ
او اع اوا ِم ِلهاا او ُخدها ِمهاا ِِف ِخ ْد ام َِّت او اطا اع َِّت اولا هَا ُا ِريدُ ِم ْن اجلْ ِب ام ْن اف اع ٍة او ِر ْز ٍق او اخ ٍري او ادفْع ِ
يق اوقا اَ اع ُ ه
لك اجبها ٍر اع ِني ٍد او اش ايط ٍان ام ِري ٍد اولا هَا
ُض ٍة اولا هَا ُا ِريدُ ُه ِم ْن فا ِك ُع ْ ٍ
ام ا ه
رس او ِض ٍ
ُا ِريدُ ُه ِم ْن ا ِمجيع ِ ُا ُمو ِرى اوقاضا ا ِء اح او ِاَيِى او اح اوا ِي ام ْن ا ُُي ُوط اش افقا َِّت ِ احب ِق اه ِذ ِه ْاالأ آ اَّي ِِ
التها هم ِ
ون ا ْن ااكن ْات ا هال اص ْي اح ًة
اِ ْ ااال ْ امسا ِء الْ َُ اب اار ااك ِِ او ِ احب ِق ام ْن ياقُو ُل ِل هش ٌِئ ُك ْن فا اي ُك ْ
ِ
ِ
ون او اال اح ْو ال اوالا قُ هو اة ِا هال ِاب َِّلل ال اع ِ ِِل الْ اع ِظ ْمي
اوا ِحدا ًة فاا اذا ُ ْمه ا ِمجي ٌع ا اليْناا ُم ْح ا ُ
ُض ا
ِ
الس اَ ااو ِاِ
ه اُو ه ُ
اَّلل الْخاا ِل ُق الْ ابا ِرئُ الْ َُ اص ِو ُر ا َُل ْ َاْل ْ امسا ُء الْ ُح ْس ا ٰىن ي اُس ب ُِح ا َُل اما ِف ه
او ْ َاْل ْر ِض اوه اُو الْ اع ِز ُيز الْ اح ِك ُمي
ُا ْق ِس ُم عالا ْي ُ ْمك اَّي ام االئكا ُة ار ِب او اَّيخدها ُم اه ِذ ِه ْ ااال ْ امسا ِء او ْاْل آ اَّي ِِ او اَّي ُرو احا ِنيه ُة اه ِذ ِه الْ ُح ُر ِ
وف
رسا ِر اوالْ ُح ُر ِ
رسع ُ ْْمت
وف ِااله اما اح ا ْ
ُض ُ ْت اواا ْ ا
ِ احب ِق اه ِذ ِه ْاالا ْ امسا ِء او ْاالأ آ اَّي ِِ او ِب اَا ِفْياا ِم ان ْاالا ْ ا
او ا ِمس ْع ُ ْمت اواا اط ْع ُ ْمت اوت ه ْ
اولك ُ ْمت ِىل ِ اجبلْ ِب ا ِمجيع ِ الْ اَناا ِفع ِ اوالْخ ْ ِاري او ِالر ْز ِق او ادفا اع ا ِمجيع ِ الْ اَضا ِار اع ِىن
او اع ْن ام ْن ا ُُي ُوط اش افقا ُة قالْ ِِب اوقا اَ اع ُ ه
لك اجبها ٍر اعنِي ٍد او اش ايط ٍان ام ِري ٍد او اذلههُ ْم اوخاضا اعهُ ْم ِىل
رسا ِفي ْل اا ِج ْب اَّي اع ْز ارائِي ْل اا ِج ْب
اا ِج ْب اَّي اج ْ اربائِي ْل اا ِج ْب اَّي ِم اياكئِي ْل اا ِج ْب ي ا ِأ آ ْ ا
ون اا ِج ْب اَّي اص الصائِي ْل اا ِجي ُبوا
اَّيط ْح اط ْع ايلْ اَ ْان اا ِج ْب اَّيفا ْغشا لشا اخٍ اا ِج ْب اَّي ام ْي اط اط ُر ْ
اَّي ام االئِكا ُة ار ِب او اَّي ُخ هدا ُم اه ِذ ِه ْاالأ آ اَّي ِِ التها هم ِ
اِ ْ ااال ْ امسا ِء الْ َُ اب اار ااك ِِ اواا ْن تا از هج ُروا
ُضوا ُخدها ام اه ِذ ِه ْاالأ آ اَّي ِِ التها هم ِ
ُضوا ُرو احا ِنيههتِ اا
اِ او ْاالا ْ امسا ِء الْ َُ اب اار ااك ِِ اواا ْن ا ْحت ا ُ
او ا ْحت ا ُ
او اع اوا ِم ِلهاا او ُخدها ِمهاا ِِف ِخ ْد ام َِّت او اطا اع َِّت اولا هَا ُا ِريدُ ِم ْن اجلْ ِب امنْ اف اع ٍة او ِر ْز ٍق او اخ ٍري او ادفْع ِ
يق اوقا اَ اع ُ ه
لك اجبها ٍر اع ِني ٍد او اش ايط ٍان ام ِري ٍد اولا هَا
ُض ٍة اولا هَا ُا ِريدُ ُه ِم ْن فا ِك ع ْ ٍ
ام ا ه
ُرس او ِض ٍ
ُا ِريدُ ُه ِم ْن ا ِمجيع ِ ُا ُمو ِرى اوقاضا ا ِء اح او ِاَيِى او اح اوا ِي ام ْن ا ُُي ُوط اش افقا َِّت ِ احب ِق اه ِذ ِه ْاالأ آ اَّي ِِ
التها هم ِ
ون ا ْن ااكن ْات ا هال اص ْي اح ًة
اِ ْ ااال ْ امسا ِء الْ َُ اب اار ااك ِِ او ِ احب ِق ام ْن ياقُو ُل ِل هش ٌِئ ُك ْن فا اي ُك ْ
ِْ
ا ا ا ُ ِ ه ِ ِِ
ِ
ون اوال اح ْول اوال ق هو اة اال ابَّلل ال اع ِ ِِل ال اعظ ْمي
اوا ِحدا ًة فاا اذا ُ ْمه ا ِمجي ٌع ا اليْناا ُم ْح ا ُ
ُض ا
ِ

Okunuşu

Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne ‘alâ cebelin leraeytehu ḣâşi’an
mutesaddi’an min ḣaşyetillâh ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi
le’allehum yetefekkerûn Huvallâhu-lleżî lâ ilâhe illâ hu ‘âlimulġaybi ve-şşehâde huve-rrahmânu-rrahîm
Uksimü aleyküm yâ melâiketü rabbî veyâ hüddâmü hâzihil esmâi
vel-âyâti veyâ rûhâniyyetü hâzihil hurûfi bihakki hâzihil esmâ-i
vel-âyâti vemâ fîhâ minel esrâri velhurûfi illâ mâ hadartüm veesra’tüm vesemi’tüm ve-eta’tüm vetevekkeltüm lî bicelbi cemî-il
menâfi-i vel hayri verrizki vedefe-a cemî-il madârri annî ve-an men
yehûtu şefekatü kalbî vekame-a külle cebbârin anîdin veşeytânin
merîdin vezellehüm vehada-ahüm lî ecib yâ cebrâîl ecib yâ mîkâîl
ecib yâ isrâfîl ecib yâ azrâîl ecib yâ tahta’yelmân ecib yâ fa’şelşâhin
ecib yâ meytatarûn ecib yâ salsaîl ecîbû yâ melâiketü rabbî ve yâ
hüddâmü hâzihil âyâti-ttâmmâti vel esmâ-il mübârekâti ve en
tahdurû rûhâniyyetihâ ve avâmilihâ vehüddâmihâ fî hidmetî ve tâatî velemmâ ürîdü min celbi menfe-atin verızkin ve hayrin ve def-i
madarratin velemmâ ürîdühû min fekki usrin vedîkin vekame-a
külle cebbârin anîdin veşeytânin merîdin velemmâ ürîdühû min
cemî-i umûrî vekadâ-i havâyicî vehavâyici men yehûtu şefakatî
bihakki hâzihil âyâti-ttâmmâti vel esmâ-il mübârekâti vebihakki
men yekûlu lişşey-i kün feyekûn in kânet illâ sayhaten vâhideten
fe-izâhüm cemî-un ledeynâ muhdarûn velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm.

Huvallâhu-lleżî lâ ilâhe illâ huve-lmeliku-lkuddûsu-sselâmulmu/minu-lmuheyminu-l’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir subhânallâhi
‘ammâ yuşrikûn
Uksimü aleyküm yâ melâiketü rabbî veyâ hüddâmü hâzihil esmâi
vel-âyâti veyâ rûhâniyyetü hâzihil hurûfi bihakki hâzihil esmâ-i
vel-âyâti vemâ fîhâ minel esrâri velhurûfi illâ mâ hadartüm veesra’tüm vesemi’tüm ve-eta’tüm vetevekkeltüm lî bicelbi cemî-il
menâfi-i vel hayri verrizki vedefe-a cemî-il madârri annî ve-an men
yehûtu şefekatü kalbî vekame-a külle cebbârin anîdin veşeytânin
merîdin vezellehüm vehada-ahüm lî ecib yâ cebrâîl ecib yâ mîkâîl
ecib yâ isrâfîl ecib yâ azrâîl ecib yâ tahta’yelmân ecib yâ fa’şelşâhin
ecib yâ meytatarûn ecib yâ salsaîl ecîbû yâ melâiketü rabbî ve yâ
hüddâmü hâzihil âyâti-ttâmmâti vel esmâ-il mübârekâti ve en
tahdurû rûhâniyyetihâ ve avâmilihâ vehüddâmihâ fî hidmetî ve tâatî velemmâ ürîdü min celbi menfe-atin verızkin ve hayrin ve def-i
madarratin velemmâ ürîdühû min fekki usrin vedîkin vekame-a
külle cebbârin anîdin veşeytânin merîdin velemmâ ürîdühû min
cemî-i umûrî vekadâ-i havâyicî vehavâyici men yehûtu şefakatî
bihakki hâzihil âyâti-ttâmmâti vel esmâ-il mübârekâti vebihakki
men yekûlu lişşey-i kün feyekûn in kânet illâ sayhaten vâhideten
fe-izâhüm cemî-un ledeynâ muhdarûn velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm.

Huvallâhu-lḣâliku-lbâri-u-lmusavvir lehu-l-esmâu-lhusnâ
yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard vehuve-l’azîzu-lhakîm
Uksimü aleyküm yâ melâiketü rabbî veyâ hüddâmü hâzihil esmâi
vel-âyâti veyâ rûhâniyyetü hâzihil hurûfi bihakki hâzihil esmâ-i
vel-âyâti vemâ fîhâ minel esrâri velhurûfi illâ mâ hadartüm veesra’tüm vesemi’tüm ve-eta’tüm vetevekkeltüm lî bicelbi cemî-il
menâfi-i vel hayri verrizki vedefe-a cemî-il madârri annî ve-an men
yehûtu şefekatü kalbî vekame-a külle cebbârin anîdin veşeytânin
merîdin vezellehüm vehada-ahüm lî ecib yâ cebrâîl ecib yâ mîkâîl
ecib yâ isrâfîl ecib yâ azrâîl ecib yâ tahta’yelmân ecib yâ fa’şelşâhin
ecib yâ meytatarûn ecib yâ salsaîl ecîbû yâ melâiketü rabbî ve yâ
hüddâmü hâzihil âyâti-ttâmmâti vel esmâ-il mübârekâti ve en
tahdurû rûhâniyyetihâ ve avâmilihâ vehüddâmihâ fî hidmetî ve tâatî velemmâ ürîdü min celbi menfe-atin verızkin ve hayrin ve def-i
madarratin velemmâ ürîdühû min fekki usrin vedîkin vekame-a
külle cebbârin anîdin veşeytânin merîdin velemmâ ürîdühû min
cemî-i umûrî vekadâ-i havâyicî vehavâyici men yehûtu şefakatî
bihakki hâzihil âyâti-ttâmmâti vel esmâ-il mübârekâti vebihakki
men yekûlu lişşey-i kün feyekûn in kânet illâ sayhaten vâhideten
fe-izâhüm cemî-un ledeynâ muhdarûn velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm.

Bedenî kuvvet ve korunmak için
Caferi sadık aleyhisselam buyurdu. Bir kimse sabah namazından sonra amme
yetesâ-elûn suresini okusa, o gün sabahtan akşama kadar bütün fenalıklardan
muhafaza olunur. Eğer bu mübarek sure-i şerifi bir kağıda zağferan misk ve gül
suyu ile yazıp sağ pazusunda taşısalar hertürlü fenalıklardan belalardan emin
olurlar. Bedeni dahî güç bulur.

Kalp çarpıntısı için
Bir kimsede kalp çarpıntısı olsa, kafirun suresini bir temiz kaba misk zağferan
ve gül suyu ile yazıp sonra su ile bozup içse biiznillah şifa bulur.

Zalimi cezalandırmak için
Eğer bir zalim kişiyi cezalandırmak etmek istersen veya bulunduğu yerden,
evinden uzaklaştırmak istersen talak suresini baştan sonuna kadar hiç eksiksiz
bir kaba yazıp üzerine su doldurup yazıyı boz. Sonra bu suyu alıp o zalim
kişinin evinin eşiğine dök. O zalim kişio yerden defolup gider. Unutmamalıdır
ki: bu suyun döküldüğü yerde fitneler fesatlar kıtaller kavgalar çok olur. Sen bu
işi hayırdan başka bir şey için yapma.

Saç çıkarmak için
Bu ayeti kerimeyi bir temiz kaba gül suyu ve misk ile yazıp sonra yazıyı zeytin
yağı ile bozup Cuma günü camide başlamak sureti 3 gün boyunca bu yağ ile
saçlarını yağlasalar saçları yeniden çıkar. Yazılacak ayeti kerime budur.

ِ يه خاا ِوي ا ٌة عا اىل ع ُُر
اَّلل ب ا ْعدا ام ْوهتِ اا
ُ وشهاا قاا ال َأ ه اِن ُ ُْي ِِي اه ِذ ِه
َأ ْو ااك ه َِّلي ام هر عا اىل قا ْري ا ٍة او ِ ا
اَّلل ِمئا اة عاا ٍم ُ همث ب ا اعث ا ُه قاا ال امكْ لا ِبث ْ ات قاا ال ل ا ِبث ْ ُت ي ا ْو ًما أَ ْو ب ا ْع اض ي ا ْو ٍم قاا ال بال ل ه ِبث ْ ات
ُ فاأَ امات ا ُه
ُ ِمئا اة عاا ٍم فا
شاب اِك ل ا ْم يات ا اس نه ْه او ُانظ ْر ا اىل ِ امحا ِركا او ِلنا ْج اع ا ا
ِل أآي ا ًة
انظ ْر ا اىل اط اعا ِم اك او ا ا
ِ
ِ

نِشهاا ُ همث نا ْك ُسوهاا لا ْح ًَا فالا هَا ت ا اب ه اْي ا َُل قاا ال أَعْ ا َُل أَ هن
ُ ِ ُ ِللنه ِاس اوا ُنظ ْر ا اىل ال ِع اظا ِم اك ْي اف ن
لك ِ ْا
َش ٍء قا ِد ٌير
ِ ُ اَّلل عا اىل
ا
Uyuyan kadını konuşturmak için
Buluğ çağına ermemiş bir kız çocuğunun elbisesinden bir parça alıp üzerine bu
ayeti kerimeleri yazıp uyuyan kadının göüsüne koysalar kadın yaptığı herşeyden
haber verir. Lakin yazma işi Salı akşamı saat 10 olmalıdır. Yazılacak ayeti
kerimeler bunlardır.

ِ ُرسائِي ال ْاذ ُك ُروا ِن ْع اَ ِ اِت ال ه ِِت أَن ْ اع َْ ُت عالا ْي ُ ْمك اوأَ ْوفُوا ِب اعهْ ِدي أ
وف ِب اعهْ ِد ُمكْ اوا هَّي اي
اَّي ب ا ِين ا ْ ا
ِ ِِ آ
ِ
ِ
ْ
ا
ُ
ا
ُ
ِ
ِ
ْ
ِ
ا
ا
ا
ا
ً
ا
َ
َ
ْ
ۖ اوأمنُوا ِب اَا أنْ ا لز ُت ُم اصدقا ل اَا ام اعمك اوال تاكونُوا أ هول اكف ٍر ِبه ۖ اوال تش ُرتوا ف ْار اه ُبون
ون
ِ ُِبأ آ اَّي ِِت ثا اَنًا قا ِل ًيال اوا هَّي اي فااتهق
ون
او اال تالْب ُِسوا الْ اح هق ِ ِابلْ ابا ِط ِل اوتا ْكتُ َُوا الْ اح هق اوأَن ُ ْْمت ت ا ْعلا َُ ا
Uyuyan kadını konuşturmak için
Çarşamba gecesi bu ayeti kerimeleri hüd hüd kanı ile sağ eline yazıp elini
uyuyan kadının göğsüne koysalar kadın işlediği herşeyden haber verir.
Ayeti kerimeler bunlardır.

لك أُ هم ٍة بِشا هِي ٍد او ِجئْناا ب اِك عا ا ٰىل اه َٰ ُؤ اال ِء اشهِيدً ا
ِ ُ فا اك ْي اف ا اذا ِجئْناا ِم ْن
ِ
ْ
ه
ْ
ا
ا
ا
ِ
ُ
ا
َ
اَّلل
ون ه ا
ي ا ْو امئِ ٍذ ي ا او ُّد اَّل اين ك اف ُروا او اع اص ُوا هالر ُسول ل ْو ت اس هو ٰى هبِ ِ ُم اْل ْر ُض اوال ياكتُ َُ ا
اح ِديثًا
Hıfz (korunmak) için
Mülk suresini eksiksiz olarak zağferan gülsuyu ve misk ile yazıp taşısalar
hertürlü afetlerden belalardan ve fenalıklardan emin olurlar.

Düşmanı hastalandırmak için
Rum suresini bir kağıda yazıp ağzı dar bir şişeye koyup sonra şişeyi bir eve
koysalar o eve kim girse hasta olur.

Ölüm anındaki kişiye sure-i vakı-a okusalar ruhu kolaylıkla çıkar.

Verem için şifa
Neuzubillah bir kimse verem olsa, her gün güneş doğarken bu ayeti kerimeleri

اول ا ْو أَ هن قُ ْرأآَنً ُس ِ اري ِْ ِب ِه الْ ِج ابا ُل أَ ْو
قُ ِط اع ْت ِب ِه ْاْلَ ْر ُض أَ ْو ُ ِلك ام ِب ِه الْ اَ ْو ا َٰت بال ِ ه َِّلل ْاْلَ ْم ُر ا ِمجي ًعا اك ْي اف اان اْت ااهيُّ اا ْال ِع ه َُل
اوي ْاسأَلُون ااك اع ِن الْ ِج اب ِال فاقُ ْل ي ا ِنس ُفهاا ار ِّب ن ا ْس ًفا فايا اذ ُرهاا قااعًا اص ْف اص ًفا الا تا ار ٰى ِفْياا ِع او ًجا
او اال أَ ْمتًا كا ْي اف اان اْت ااهيُّ اا ْال ِع ه َُل ل ا ْو أَ انزلْناا اه ٰـ اذا الْ ُق ْرأ آ ان عا ا ٰىل اجبا ٍل ل ه ارأَيْتا ُه خ ِااش ًعا ُّمتا اص ِدعًا
ِم ْن خ ْاش اي ِة هللا اك ْي اف اان اْت ااهيُّ اا ْال ِع ه َُل
bu şekil üzere okusa şifa bi-iznillah şifa bulur. :

Okunuşu:

Velev enne kur-ânen suyyirat bihi-lcibâlu ev kutti’at bihi-l-ardu ev
kullime bihi-lmevtâ bel lillâhi-l-emru cemî’â keyfe ente eyyül illetü
Veyes-elûneke ‘ani-lcibâli fekul yensifuhâ rabbî nesfâ Feyeżeruhâ
kâ’an safsafâ Lâ terâ fîhâ ‘ivecen velâ emtâ keyfe ente eyyühel
illetü Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne ‘alâ cebelin leraeytehu ḣâşi’an
mutesaddi’an min ḣaşyetillâh keyfe ente eyyühel illetü.

Hikmet ilmini öğrenmek
Bir kimse her hangi bir arabi ayın ilk Perşembe günü 3 gün oruç tutsa, 3 gün
tamam olunca yani 4.cü gün bu ayeti kerimenin hatemini bir cam tabağa yazıp
yazıyı bir akarsuyun suyu ile bozup 3 gün boyunca bu sudan sabahları güneş
doğmadan içseler hakk teala o kişiye hikmet ilmini öğretir. Bazı gaybi şeylere
vakıf olur. Allahü tealaya kalben yakınlık hasıl olur. Ayeti kerime budur:

ون
او هصلْناا لاهُ ُم الْقا ْو ال ل ا اعلههُ ْم ياتا اذكه ُر ا

اولاقا ْد

Hatem budur:

Her türlü hacet için
Bu ayeti kerimeleri her gün 56 defa okusalar hem maddi hemde manevi çok
nimetlere kavuşurlar. Ayetler bunlardır.

ُ الس اَا ِء فاا ْختالاطا ِب ِه ن ا اب
اِ ْاْلَ ْر ِض فاأَ ْص اب اح ه ِاش ميًا ت ْاذ ُرو ُه ِالر اَّي ُح
ا امَك ٍء أَنْ ازلْناا ُه ِم ان ه
اَّلل ه ِاَّلي اال الا َٰ اه ا هال ه اُو عاا ِل ُم الْغا ْي ِب اوالشه هاا اد ِة ه اُو هالر ْ امح َٰ ُن هالر ِح ُمي
ُ ه اُو ه
ِ ِ

وب ا الى الْ احنا ِاج ِر ااك ِظ َِ اْي اما ِل هلظا ِل َِ اْي ِم ْن ا ِمح ٍمي او اال اش ِفيع ٍ يُ اطا ُع
ُ ُي ا ْو ام ْاْل آ ِزفا ِة ا ِذ الْ ُقل
ِ
ِْ ُض
عا ِل اَ ْت ن ا ْف ٌس اما أَ ْح اا
فا اال أُ ْق ِس ُم ِابلْ ُخن ه ِس
الْ اج اوا ِر الْ ُكن ه ِس
اوالل ه ْي ِل ا اذا ع ْاس اع اس
ِ
الص ْب ِح ا اذا تانافه اس
ُّ او
ْص اوالْ ُق ِ ْرأ آ ِن ِذي ِاَّلك ِر
ب ا ِل ه ِاَّل اين اك اف ُروا ِف ِع هز ٍة او ِشقا ٍاق

Okunuşu:

kemâ-in enzelnâhu mine-ssemâ-i faḣteleta bihi nebâtu-l-ardi
feasbeha heşîmen teżrûhu-rriyâh Huvallâhu-lleżî lâ ilâhe illâ hu
‘âlimu-lġaybi ve-şşehâde huve-rrahmânu-rrahîm yevme-l-âzifeti iżilkulûbu ledâ-lhanâciri kâzimîn mâ lizzâlimîne min hamîmin velâ
şefî’in yutâ ‘Alimet nefsun mâ ahdarat Felâ uksimu bilḣunnes
Elcevâri-lkunnes Velleyli iżâ ‘as’as Ve-ssubhi iżâ teneffes Sâd
velkur-âni żî-żżikr Beli-lleżîne keferû fî ‘izzetin veşikâk

Göz ve nazardan korunmak için
Göz değen veya nazara uğrayan kişiye bunu okusalar tez zamanda iyi olur.
Budur:

ِ ب ِْس ِم ه
اَّلل ي ْاش ِف ا
َش ٍء ي ُ ْؤ ِذ ا
اَّلل َأ ْرِق ا
يك
ِ ُ يك او ِم ْن
ِ ُ يك ُم ْن
ُ لك ن ا ْف ٍس اوعا ْ ٍْي اح ِاس ٍد ه
ْ لك ا
ِ ب ِْس ِم ه
اَّلل َأ ْرِق ا
يك

Okunuşu:

Bismillâhi erkȋke min külli şey-in yü’zȋke vemin külli nefsin ve
aynin hâsidin allâhu yeşfȋke bismillâhi erkȋke

Göz ve nazardan emin olmak için
Bu ayeti kerimeleri yazıp taşımalıdır.

ون
الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر ِض أَ ْك ا ُرب ِم ْن اخلْ ِق النه ِاس اول ا َٰ ِك هن أَ ْك ا اَث النه ِاس اال ي ا ْعلا َُ ا
لا اخلْ ُق ه
ّص اه ْل تا ار ٰى ِم ْن فُ ُطو ٍر
فا ْار ِجع ِ الْ اب ا ا
ٌّص اخ ِاس ئًا اوه اُو اح ِسري
ُ ّص كا هرت ْ ِاْي ي ا ْنقا ِل ْب الا ْي اك الْ اب ا
ُ همث ْار ِجع ِ الْ اب ا ا
ِ

Cinleri şeytanları mekandan kovmak
Bu ayet kerimeleri yazıp bir mekanın 4 tarafına gömseler oraya cin şeytan gibi
şerir varlıklar asla giremezler. Ayetler budur:

از ا اَع ه ِاَّل اين اكفا ُروا أَ ْن ل ا ْن يُ ْب اعثُوا قُ ْل ب ا ا ٰىل او ار ِّب لا ُت ْب اع ُ هُث ُ همث لا ُتنابه ُؤ هن ِب اَا ا ِمعلْ ُ ْمت او اذَٰ ِ اِل عا اىل
ِه
ٌاَّلل ي ِاسري
Alkolden men-etmek
Eğer müminun suresini bir kağıda yazıp yeşil ipekten bir kumaşa sarıp içkiye
müptela olan kişiye taşıtsalar içkiden tiksinir ve alkol almayı bırakır.

Vird diğer
Bir kimse bu isimleri 1 hafta boyunca her gün 812 defa okusa bu vefki dahi
yazıp taşısa hem madden hem manen büyük nimetlere kavuşurlar. Vefkin
ortasına hacetin ismi yazılır. İsimler budur:
Vehhâbun samedün kayyûmun
Vefk budur:

Göz değmesi ve nazar için
Bu tılsımı bir kağıda yazıp altına bu ayeti kerimeleri yazıp hastaya taksalar şifa
bulur. Tılsım budur.

Ayeti kerimele bunlardır.

ُم اح هَ ٌد ار ُسو ُل ه ِ
امه ُركه ًعا ُُسهدً ا
اَّلل او ه ِاَّل اين ام اع ُه أَ ِشدها ُء عا اىل الْ ُك هفا ِر ُر ا امحا ُء بايْهنا ُ ْم تا ار ُ ْ
ُون فاضْ ًال ِم ان ه ِ
الس ُجو ِد اذَٰ ِ اِل امثالُهُ ْم
اَّلل او ِرضْ اواَنً ِس مي ا ُ ْ
ي ا ْبتاغ ا
امه ِف ُو ُجو ِههِ ْم ِم ْن أَثا ِر ُّ
يل كا از ْرعٍ أَخ اْر اج اش ْطأَ ُه فاأ آ از ار ُه فا ْاس تا ْغلاظا فا ْاس تا او ٰى عا ا ٰىل
ِف الته ْو ارا ِة او امثالُهُ ْم ِف ْاال ْ ِْن ِ
سو ِق ِه يع ِجب الزرا اع ِلي ِغ ِ
ْ
ه
ُ
ُ
ا
الصا ِل اح ِ
ِ
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آ
ه
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ُ ا ا ا ُ ا اُ ا
ُ ُ ْ ُ ُّ ه ا
ام ْغ ِف ار ًة اوأَ ْج ًرا اع ِظميًا
الس اَ ااو ِاِ او اما ِف
هُ
اَّلل اال ِالا َٰ اه ِا هال ه اُو الْ اح ُّي الْقايُّو ُم اال تاأْخ ُُذ ُه ِس نا ٌة او اال ن ْاو ٌم ا َُل اما ِف ه
ْ َاْل ْر ِض ام ْن اذا ه ِاَّلي ي ْاش اف ُع ِع ْندا ُه ا هال ِاب ْذ ِن ِه ي ا ْع ا َُل اما ب ا ْ اْي أَيْ ِد ِهي ْم او اما اخلْ افهُ ْم او اال
ُِ ُ ا ٍ ِ ِ ِْ ِ ه ا ِ ِ
ْ
ا
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
الس اَ ااواِ اواْل ْر اض اوال يائُو ُد ُه
ُييط ا
ون ب ْ
َِشء م ْن علَه ِاال ِب اَا ش ااء اوس اع ك ْرس يُّ ُه ه
ِح ْف ُظهُ اَا اوه اُو الْ اع ِ ُِّل الْ اع ِظ ُمي
االْ اح َْدُ ِهلل ار ِب ال اعالا َِ اْي هالر ْ امح ِن هالر ِح ِمي ام ِ ِ
اِل ي ا ْو ِم ِال ِين ا هَّيكا ن ا ْع ُبدُ وا هَّيكا ن ا ْس ات ِع ُْي
وب عالاْيْ ِ ْم اوالا
ِص ااط ه ِاَّل اين أن ْ اع َْ ات عالاْيْ ِ ْم غا ْ ِري الْ اَغْضُ ِ
ِا ْه ِدَنا ِالّص ااط الْ َُ ْس تا ِق امي ِ ا
الضه ِال ِ اْي

İstihare
Pazar günü riyazetli oruç tutup bunu bir kağıda misk zağferan ve gül suyu ile
yazıp kağıdı uyurken başına bağla. Ancak kağıd tam iki gözünün arasına
gelmelidir. Rüyada define yeri gösterirler. Yazılacaklar budur.

هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا
هللا هللا ج ج ج ج ج ج وكذاِل نرى ابراهمي ملكوِ السَواِ والارض فكشفنا
عنك غطائك فبّصك اليوم حديد

Matlubu kovmak
Zalim ve hain komşuyu veya bir kimseyi kovmak istersen, bu ayeti kerimeleri
bir eski tuğlaya yazıp matlubun evinin bir yerine gömseler veya bıraksalar
matlub dayanamaz biran evvel o evden kaçar gider. Yazılacaklar bunlardır.

شفشفى شفشفى شفشفى شفاشفى مالىخ مالىخ مالىخ رماخَّت ا ََكهنه ُ ْم ي ا ْو ام
يا ار ْوهنا اا ل ا ْم يالْ ابثُوا ا هال ع ِاش يه ًة أَ ْو ُ ا
ُضاهاا
ِِ ِ ا ً ِ ا
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ا
ِ
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تا ْعلا َُ ا
اوي ْاسأَلُون ااك اع ِن الْ ِج اب ِال فاقُ ْل يان ْ ِس ُفهاا ار ِّب ن ا ْس ًفا
فايا اذ ُرهاا قااعًا اص ْف اص ًفا
اال تا ار ٰى ِفْياا ِع او ًجا او اال أَ ْمتًا
Define keşfetmek
Pazar günü kamer saatinde bir kağıda gül suyu ve zağferanla sure-i rahmanı yaz.
Yazarken kara günlük buhur et. Sonra kağıda 300 defa sure-i veşşemsi... yi oku.
Okurken neddül esved ve lübanı zeker buhur et. Kağıt kalkıp define olan yere
uçar.

Korunmak vs.
Bu ayeti kerimeyi Pazar günü güneş doğarken bir kağıda harflerinin adedi kadar
yazıp üzerinde taşısalar o kişi her türlü görünür veya görünmez kazalardan
belalardan bütün şerlerden kötülüklerden emin olur. Ayeti kerime budur.

ٌاَّلل ِم ْن او اراِئِ ِ ْم ُم ِحيط
ُ او ه
ب ا ْل ُه او قُ ْرأ آ ٌن ام ِجي ٌد

ٍ ِف ل ا ْوحٍ ام ْح ُف
وظ
İnsanlara güzel görünmek vs.
Bir kimse muhammed suresini bir kaseye veya bir tepsiye yazıp zemzem suyu
ile veya yağmur suyu ile bozup o su ilede yüzünü yıkasa insanlar o kişiyi çok
güzel olarak görür. Bütün hacetlerini reva ederler.

Evde kalmış kızı evlendirmek
İmamı caferi sadık hazretlerinden rivaettir, bir geyik derisine ahzab suresini
yazıp evlenemeyen kızın yaşadığı evin kapısına assalar tez zamanda evlenir.

Saralı kimse için
Buruç suresini ayrık harflerle bir kaseye yazıp su ile yazıyı boz. Sonra bu suda
saralı kimseye içir. Başını yıka. Hemen ol vakitte şifa bulur. Eğer bu suyu
korkulan bir yere serpseler ordaki şerli varlıklar yanar.

Eşya satmak için müşteri için
Bunu karınca yuvasına 3 defa okuyup sonra karınca yuvasından bir avuç toprak
alıp her neyi satmak istiyorsan üzerine saç, müşteri çok olur. O mal hemen
satılır. Okuyacak budur.

ِ ب ِْس ِم ه
اَّلل هالر ْ امح َٰ ِن هالر ِح ِمي
ِ اوا اذا ارأَ ْوا ِ اَت اار ًة أَ ْو لاه ًْوا انْ افضُّ وا الاْيْ اا اوتا ار ُكوكا قاائِ ًَا قُ ْل اما ِعنْدا ه
اَّلل خ ْ ٌاري ِم ان اللههْ ِو او ِم ان
ِ ِ ْ
اَّلل خ ُاري هالرا ِزق اْي
ُ ِ ِالت اج اار ِة او ه

Bağ ve bahçede çok bereket olması
Bu ayeti kerimeyi iyi bir vakitte beyaz bir ipeğe misk, zağferan ve gül suyu ile
yazıp lübanı zekerle buhurlayıp arasınada 10 tane buğday tanesi veya arpa tanesi
koy, bundan evvel dahi her tane üzerine bu ayeti kerimeyi 10 bin defa oku.
Sonra bunu bahçenin orta yerine göm, biiznillah o mekanda öyle bereket hasıl
olurki dünya kurusa o mekanda asla kuraklık olmaz. Hakk tealanın bereketi o
mekan üzerine olur. bin yılda geçse o yerde asla bir eksiklik olmaz , o yerden
bereket kalkmaz. Ayeti kerime budur.

اَّلل لا ِط ٌيف ِب ِع ابا ِد ِه يا ْر ُز ُق ام ْن ياشا ا ُء ۖ اوه اُو الْقا ِو ُّي الْ اع ِز ُيز
ُه
Her türlü zarar ve ziyandan bela ve msibetten emin olmak
Bu ayeti kerimeleri güneşin şerefli olduğu vakitte harflerinin adedleri kadar
yazıp üzerinde taşısan biemrillahi teala ne bir insan ne bir cin hiç bir mahluk
sana ilişmez, kötülük edemez. Budur:

ٌاَّلل ِم ْن او اراِئِ ِ ْم ُم ِحيط
ُ او ه
ب ا ْل ه اُو قُ ْرأ آ ٌن ام ِجي ٌد
ٍ ِف ل ا ْوحٍ ام ْح ُف
وظ

Uyuyan kişiyi konuşturmak
Bunu sağ eline yazıp matlubun göğsüne elini koy, matlup hayır ve şer her ne
işlediyse hepsinden haber verir. Budur.

Hırsızı bulmak
Hırsız olduklarından şüphelendiğin şahısları bir yere toplayıp sağ ellerine bu
ayeti kerimeyi şu şekide yaz. sonra hepsine sağ elinizi kapatın de. Hırsız kimse
o kişi elini kapatamaz. Yazılacak budur.

Cin, şeytan ve bütün kötülüklerden emin olmak, ve korkan
kişilerden korkuyu izale etmek, dil bağlamak, kem gözlerden
emin olmak, ve celbi rızık için
Bunları yazıp üzerinde taşımalıdır, bütün maksatları hasıl olur. budur.

Kaybolan kişiyi getirmek
Bir kimse kaybolsa sende onu tekrar geri getirmek dilesen, bu vefki ve ayeti
kerimeyi Cuma günü zöhre saatinde bir kağıda yazıp matlubun gelmesini
istediğin yerin kapı eşiğine göm. Biiznillah matlup döner gelir. Budur.

ِ ب ِْس ِم ه
اَّلل هالر ْ امح َٰ ِن هالر ِح ِمي
َش ٍء قا ِد ٌير
ِ ُ اَّلل عا ا ٰىل
ُ أَيْ ان اما تا ُكونُوا ياأْ ِِ ِب ُ ُمك ه
اَّلل ا ِمجي ًعا ۚ ا هن ه ا
ْ لك ا
ِ
تأتوا َّيععففحائيل عىل جلب فالن ابن فالنة اىل مْنَل فالنة بنت فالنة حبق هذا
الطالمس والاَّيِ الساعة الساعة وال حول وال قوة الا ابهلل العِل العظمي
Vefk budur

Hamile kalmak için
Sebbihisme rabbikel a’lâ (

امس ارب اِك ْ َاْلعْ اىل
 ) اس ب ِِح ْ اsure-i şerifini bir kağıda yazıp

veya bir leğene yazıp suyunu matluba içir. Sonra aynı sureyi bir beze yazıp
matlub üzerinde taşısın. Biiznillah maksat hasıl olur.

Denizde ve karada selamet bulmak için
Yolculuğa çıkarken kimsenin seni rahatsız etmemesini istersen, yani yol
kesicilerden ve eziyet veren her türlü mahlukattan emin olmak için, bu ayeti
kerimeleri okuyup ellerini yere vurup yüzüne sür. Biiznillah maksadın hasıl olur.
budur.

بسم هللا الرمحن الرحمي
الس اَ ااو ِاِ او اما ِف
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ِ ِ ُ ُِي ُ ا ٍ ِ ِ ْ ِ ِ ه ا
ُ
ِ
ِ
س
الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر اض ۖ او اال يائُو ُد ُه
ه
ي
ر
ك
ع
س
و
ُ
يط ا
ْ ون ب
َِشء م ْن علَه ِاال ِب اَا ش ااء ۚ ا ا ْ ُّ ه
ِح ْف ُظهُ اَا ۚ اوه اُو الْ اع ِ ُِّل الْ اع ِظ ُمي
اْض ْب لاهُ ْم اط ِريقًا ِف الْ اب ْح ِر يابا ًسا اال ا اخت ُاف د اار ًاك او اال ا ْخت اش
ِ ْ فا
ون
ُ ِ امه فاهُ ْم اال ي ُ ْب
ْ ُ او اج اعلْناا ِم ْن ب ا ْ ِْي أَيْ ِد ِهي ْم اسدًّا او ِم ْن اخلْ ِفهِ ْم اسدًّا فاأَ ْغشا يْنا
ّص ا
Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahȋm
Allâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-lkayyûm lâ te/ḣużuhu sinetun
velâ nevm lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-ard men że-lleżî yeşfe’u
‘indehu illâ bi-iżnih ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum
velâ yuhîtûne bişey-in min ‘ilmihi illâ bimâ şâ vesi’a kursiyyuhussemâvâti vel-ard velâ yeûduhu hifzuhumâ vehuve-l’aliyyu-l’azîm
fadrib lehum tarîkan fî-lbahri yebesen lâ teḣâfu deraken velâ
taḣşâ
Vece’alnâ min beyni eydîhim sedden vemin ḣalfihim sedden
feaġşeynâhum fehum lâ yubsirûn

Her türlü hayır ve bereketin ev üzerine yağması için

Eğer evinin üzerine hayır ve bereket kapılarının açılmasını istersen, bu ayeti
kerimeleri yazıp evinin bir yerine as. Biiznillah maksat hasıl olur.
Budur.

بسم هللا الرمحن الرحمي
ا هن أَ هو ال بايْ ٍت ُو ِض اع ِللنه ِاس ل ا ه َِّلي ِب ابكه اة ُمبا اار ًاك اوهُدً ى ِللْ اعالا َِ اْي
ِ
ِفي ِه أ آ اَّي ٌِ ب ا ِينا ٌ
اِ امقاا ُم ابْ ارا ِه امي ۖ او ام ْن ادخ ا ُاهل ااك ان أ آ ِمنًا ۗ او ِ ه َِّلل عا اىل النه ِاس ِح ُّج الْ ابيْ ِت ام ِن
ِ
ْ
ا
ا
ِ
ا
اَّلل غ ِ ٌّين اع ِن ال اعالَ اْي
ْاس تا اطا اع الا ْي ِه اسب ًِيال ۚ او ام ْن كفا ار فاا هن ه ا
ِ
ِ
ا
ا
َ
ف
ف
ح
ت
الس اَا ِء ِب اَا ٍء ُمهنْ ا َِ ٍر اوفا هج ْرَنا ْ َاْل ْر اض ُع ُيوَنً فاالْ اتقاى الْ اَا ُء
اب
و
ب
أ
ا
ن
َّيرزاق
َّيفتاح
ا ْ ا ْا ا ه
عا ا ٰىل أَ ْم ٍر قا ْد قُ ِد ار َّيرزاق َّيرزاق َّيرزاق ارزقىن ِف الامور النيا ومبا هديتنا وهو
اَّلل فاات ه ِب ُع ِوين ُ ُْي ِب ْب ُ ُمك وُيبونه كذاِل
ون ه ا
عىل لك ش ٌئ قدير قُ ْل ا ْن ُك ْن ُ ْمت ُ ِحتبُّ ا
ِ
عيىن ا ْذ تا َْ َِش أُ ْختُ اك فاتا ُقو ُل اه ْل أَدُل ُّ ُ ْمك عا ا ٰىل ام ْن يا ْك ُف ُهل ُۖ
القَيصة حمبة مىن عىل
ِ
فا ار اج ْعنااكا ا ا ٰىل أُ ِم اك ا َْك تاقا هر اع ْيهنُ اا اىل ماكن َك تقر عيىن اذ ميىش أُ ْختُ اك فاتاقُو ُل اه ْل
َ ُّ ُ ْ ا ِ
ْ
ِ
ُ
ا
ا
ِ
ْ
ُ
َ
ا
َ
ا
ُون او َُل أ ْس اَل ام ْن
أدُلمك عا ٰىل ام ْن ياكف ُهل ۖ ف ار اج ْعنااكا عيهنا وال حتزن أفغ ااري د ِين هاَّلل ي ا ْبغ ا
ون وال حول وال قوة الا ابهلل العىل
الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر ِض اط ْوعًا اوكا ْرهًا اوالا ْي ِه يُ ْر اج ُع ا
ِف ه
ِ
العظمي

Futuhatı rızık
Bu ayeti kerimeleri 41 defa bir kağıda yazıp taşımalıdır. Eğer her günde 41 defa
okusalar daha çok ve daha çabuk tesir eder. Ayetler bunlardır.

ون
ُس ْب اح اان ار ِب اك ار ِب الْ ِع هز ِة ا همعا ي ا ِص ُف ا
اذ ْر ِين او ام ْن اخلا ْق ُت او ِحيدً ا
او اج اعلْ ُت ا َُل ام ًاال هم َْدُ ودًا

اوب ا ِن اْي ُشهُودًا
هدِ ا َُل تا َْهِيدً ا
ُّ او امه

Evini terk eden erkeği geri getirmek
Bunları iyi bir saatte yazıp güzel kokulu bir buhur ile buhurlayıp matlubun
elbisesinden bir parça ile birlikte rüzgara as. Biiznillah matlub döner gelir.
Yazılacaklar bunlar.

Evini terkeden kişiyi geri getirmek

Salı günü kamerin nuru ziyade olduğu bir vakitte matlubun elbisesinden bir
parçasına bunu yazıp veya bir kağıda yazıp lüban ve miatu saile ile birinci saatte
buhurla. Sonra alıp havaya as, biiznillah matlub döner geri gelir. Yazılacaklar
budur.

ب ِْس ِم ٰ ِ
اَّلل هالر ْ ٰمح ِن هالر ۪ح ِمي
ِص ٍاط ُم ْس تا ۪ق ٍميۜٓ ت ْ ۪اْني ال الْ اع ۪زي ِز هالر ۪ح ِِۙمي
ي ۜٓآٰس اوالْقُ ْرٰا ِن الْ اح ۪ك ِِۙمي ِان اهك لا َِ ان الْ َُ ْر اس ۪ل اِْۙي عا ٰىل ِ ا
ون
ون لاقا ْد اح هق الْقا ْو ُل عا ٰ آىل اا ْك ا َِث ِ ْمه فاهُ ْم اال ي ُ ْؤ ِمنُ ا
ِل ُت ْن ِذ ار قا ْوم ًا ا آما ُان ْ ِذ ار ٰا ا آاب ُُ۬ؤ ُ ْمه فاهُ ْم غاا ِفلُ ا
ون او اج اعلْناا ِم ْن ب ا ْ ِْي اايْ ۪د ِهي ْم
ِاَنه اج اعلْناا ۪ آف اا ْعناا ِقهِ ْم ااغْ االالً فاه اِيي ِا اىل ْاالا ْذقا ِان فاهُ ْم ُم ْق اَ ُح ا
ون او اس ا آوا ٌء عالاْيْ ِ ْم اءاان ْ اذ ْرهتا ُ ْم اا ْم ل ا ْم
امه فاهُ ْم اال يُ ْب ِ ُ
اسداًّ او ِم ْن اخلْ ِفهِ ْم اسداًّ فا اا ْغشا يْنا ُ ْ
ّص ا
رش ُه ِب اَ ْغ ِف ار ٍة
اَش هالر ْ ٰمح ان ِابلْغا ْي ِ ۚب فابا ِ ْ
تُنْ ِذ ْر ُ ْمه اال ي ُ ْؤ ِمنُ ا
ون ِان ه اَا تُنْ ِذ ُر ام ِن ات ه اب اع ِاَّل ْك ار اوخ ِ ا
اواا ْج ٍر كا ۪ر ٍمي ِاَنه ا َْن ُن ُ َْن ِي الْ اَ ْو َٰت اونا ْكتُ ُب اما قا هد ُموا او ٰا اَث ار ُ ْمهۜٓ او ُ ه
َش ٍء اا ْح اص ْيناا ُه ۪ آف
لك ا ْ
ِا اما ٍم ُمب نٍْ۪ي
اب الْقا ْري ا ِة ِا ْذ اج اآاءهاا الْ َُ ْر اسلُ اۚ
اْض ْب لاهُ ْم امث ا ًال اا ْ ا
ون ِا ْذ اا ْر اسلْـناآا ِالاْيْ ِ ُم اثْنا ْ ِْي
او ْ ِ
حص ا
ون
قاالُوا امآا اان ُ ْْمت ِا هال ب ا ا ٌ
رش ِمثْلُنااِۙ او امآا اانْ از ال فاكا هذب ُ ُ ا
وِها فا اع هز ْزَنا ِبث اا ِل ٍث فاقاالُآوا ِاَنه آ ِالا ْي ُ ْمك ُم ْر اسلُ ا
ون او اما عالا ْيناآا ِا هال
ون قاالُوا اربُّناا ي ا ْع ا َُل ِاَنه آ ِالا ْي ُ ْمك لا َُ ْر اسلُ ا
َش ٍ ِۙء ِا ْن اان ُ ْْمت ِا هال تا ْك ِذب ُ ا
هالر ْ ٰمح ُن ِم ْن ا ْ
اب اا ۪ل ٌمي
الْ اب اال ُغ الْ َُب ُْ۪ي قاالُآوا ِاَنه ت ااط ه ْريَنا ِب ُ ْمكۚ ل ا ِ ِْئ ل ا ْم تانْهتا ُوا لا ا َْن ُ امجنه ُ ْمك اولا اي اَ هس نه ُ ْمك ِمن ها عا اذ ٌ
ون او اج اآاء ِم ْن اا ْق اصا الْ اَ ۪دينا ِة ار ُج ٌل
قاالُوا ا آطائِ ُر ُمكْ ام اع ُ ْمك ۜٓ اائِ ْن ُذ ِك ْر ُ ْتۜٓ ب ا ْل اان ُ ْْمت قا ْو ٌم ُم ْ ِ
رسفُ ا
ي ْاس ٰعى

Giden kişiyi döndürmek
Matlubun elbisesinden bir parçaya veya bir kağıda bunları yazıp matlubun daha
evvel durduğu bir yere mesela yatak odasına gömseler matlub döner gelir.
Budur.

Panik atak, bunalım v.s. için
Bunları yazıp taşımalıdır.

ب ِْس ِم ٰ ِ
اَّلل هالر ْ ٰمح ِن هالر ۪ح ِمي االْ اح َْدُ ِ ٰ َِّلل ار ِب الْ اعالا َ۪ اِْۙي اا هلر ْ ٰمح ِن هالر ۪ح ِِۙمي ام ِ ِ
اِل ي ا ْو ِم ۪ال ِ ۜٓين
ِص ااط ه ۪اَّل اين اانْ اع َْ ات عالاْيْ ِ ِْۙم غا ْ ِري
الّص ااط الْ َُ ْس ات ۪ق اِۙمي ِ ا
ِا هَّيكا ن ا ْع ُبدُ اوا هَِّيكا ن ا ْس ات ۪ع ُ ْۜٓي ِا ْه ِدَنا ِ ا
وب عالاْيْ ِ ْم او اال الضه آ ۪ال اْي
الْ اَغْضُ ِ
وصىل هللا عىل س يدَن محمد وحصبه امجعْي

Bey, hanımına eziyet etse
Eğer koca hanımına eziyet etse bunu yazıp hanım kişi boynunda taşısın
biiznillah erkeği ondan razı olur. yazılacak budur:

ِ ب ِْس ِم ه
اَّلل هالر ْ امح َٰ ِن هالر ِح ِمي

امل امل املص الر الر الر الر الر الر امل امل امل الْ اح َْدُ ِ ه َِّلل ار ِب الْ اعالا َِ اْي مح مح مح
محعسق مح مح مح هالر ْ امح َٰ ِن هالر ِح ِمي كهيعص طه طسم طس طسم ام ِ ِ
اِل ي ا ْو ِم ِال ِين
ون ُس اور ٌة أَنْ ازلْنااهاا اوفا ارضْ نااهاا اوأَنْ ازلْناا ِفْياا أ آ اَّي ٍِ ب ا ِينا ٍ
ون
اِ لا اعل ه ُ ْمك ت ااذكه ُر ا
قا ْد َأفْل ا اح الْ َُ ْؤ ِمنُ ا
الّص ااط
ا هَّيكا ن ا ْع ُبدُ اوا هَّيكا ن ا ْس ات ِع ُْي يس اوالْ ُق ْرأ آ ِن الْ اح ِك ِمي ب ا ْل ا ِجع ُبوا أَ ْن اج ااء ُ ْمه ا ْه ِدَنا ِ ا
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ه
ْ
ه
ا
ا
ًّ
َ
ل
ُرسا
ا ُ ْس تاق امي او ه
الصافاِ اصفا اواَّلا ِر اَّيِ ذ ْر ًوا فال احامالِ ِوق ًرا فال اجا ِر اَّيِ ي ْ ً
فاالْ َُقا ِس اَ ِ
ِص ااط ه ِاَّل اين او ُّ
الطو ِر او ِكتا ٍاب ام ْس ُطو ٍر ِف ار ٍق امن ْ ُشو ٍر ن ۚ اوالْقا ا َِل او اما
اِ أَ ْم ًرا ِ ا
وب عالاْيْ ِ ْم او اال الضه ِال اْي
ون اَنه فاتا ْحناا ا اِل فا ْت ًحا ُمبِينًا أَن ْ اع َْ ات عالاْيْ ِ ْم غا ْ ِري الْ اَغْضُ ِ
ي ْاس ُط ُر ا
ِ
امْي
اللهم اِن اس ئِل َّيودود ان تلقي ود فالنة ِف قلب زوَجا وان َتلب لها روحانية
قلبه مادامت هذه الاحرف معها بألف الف وال حول وال قوة الا ابهلل العِل
العظمي

İstihare
Yatsı namazından sonra 3 defa veşşemsi, 3 defa velleyli, 3 defa vettini, 3 defa
ihlası şerif ve 1 er defa felak ve nas surelerini okuyup muradını C.hakk tan
dileyip hiç konuşmadan sağ yanına yatıp uyusualar rüyada maksadı ayan olur.

Diş ağrısı için
Dişi ağrıyan kimse bu ayeti kerimeyi bir kağıda yazıp dişi üstüne koysa ağrısı
sakin olur. Budur.

للك نباء مس تقر

Nefis namaz kılmaya zorlansa
Her namazdan evvel bu ayeti kerimeleri okuyup kendine üfürse bir müddet
sonra artık namaz kılmak o kişiye zor gelmez. Budur.

بسم هللا الرمحن الرحمي
ون لاناا ِعيداً ِ َْل هو ِلناا
ُ الس اَاء تا ُك
قاا ال ِع ايَس ابْ ُن ام ْر ا امي اللهه هُم اربهناا أَن ِز ْل عالا ْيناا امأآئِدا ًة ِم ان ه
اوأ آ ِخ ِرَنا اوأآي ا ًة ِم ا
نت خ ْ ُاري هالرا ِزِق اْي
نك او ْار ُز ْقناا اوأَ ا
Bismillâhirrahmânirrahîm

Kâle îsebnu meryemellâhumme rabbenâ enzil aleynâ mâideten
mines semâi tekûnu lenâ îden li evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten
mink, verzuknâ ve ente hayrur râzikîn

Matlubun rüyasına girmek
Her ne surette istersen bir kimsenin rüyasına girersin. Şöyleki yatacak vakit 70
defa vel-adiyati suresini okuyup ardından bu isimleri 120 defa okuyup yat.
Maksat hasıl olur. Amma okumaya başlamadan evvel niyet etmelidir. İsimler
budur.

Yâ kayyûm yâ râfiu yâ settâr yâ fettâh.

Matlubu kovmak
İstemedği bir kimse yanına gelse bu ayeti kerimeyi 3 defa okuyup yüzüne
üfürsen derhal defolup gider. Budur.

ِ ب ِْس ِم
اَّلل هالر ْ امح ِن هالر ِح ِمي
ون
ُ ِ امه فاهُ ْم الا ي ُ ْب
ْ ُ او اج اعلْناا ِمن ب ا ْ ِْي أَيْ ِد ِهي ْم اسدًّا او ِم ْن اخلْ ِفهِ ْم اسدًّا فاأَ ْغشا يْنا
ّص ا
Bismillâhir rahmânir rahîm
Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe
agşeynâhum fe hum lâ yubsırûn

İstihare
Yatacak vakit 17 defa bu ayeti kerimeyi okuyup ardından 10 defa salavatı şerif
okusalar rüyada istediği şey kendisine beyan olunur.
Ayeti kerime budur.

ِ او ام ْن أَ ْح اس ُن قا ْو ًال ِم هَن ادعاا ا اىل ه
اَّلل او ا ِمع ال اصا ِل ًحا اوقاا ال ان ِهين ِم ان الْ َُ ْس ِل َِ اْي
ِ
ِ
Ve men ahsenu kavlen mimmen deâ ilâllâhi ve amile sâlihan ve kâle
innenî minel muslimîn

istihare
yatmadan evvel temiz abdest alıp 7 defa asr suresini okuyup hiç konuşmadan
yatıp uyusalar maksat hasıl olur.

Diş ağrısı için
Diş ağrısı için baş parmağını ağrıyan diş üstüne koyup bu ayeti kerimeyi
okusalar ağrısı sakin olur. Budur.

ون
الس َْ اع او ْ ااالبْ اص اار او ْ ااالفْـِدا اةۜٓ قا ۪لي ًال اما ت ا ْش ُك ُر ا
قُ ْل ه اُو الهـ ۪ آذي اانْشا اا ُمكْ او اج اع ال لا ُ ُمك ه
Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel
ef’ideh, kalîlen mâ teşkurûn

Evi her türlü felaketlerden korumak
Bu ayeti kerimeleri 4 adet kağıda Pazar günü güneş doğarken yazıp mısk ve
anberle buhur edip evin 4 kenarına gömseler ve hemde gömerken devamlı
bismillâhirrahmânirrahîm deseler bundan sonra artık o ev maddi ve manevi
kötülüklerden korunur. Yazılacaklar budur.

ِ ب ِْس ِم
اَّلل هالر ْ امح ِن هالر ِح ِمي
اس اال ٌم قا ْو ًال ِمن هر ٍب هر ِح ٍمي
ِ ِ اس اال ٌم عالا ْي ُ ْمك ِط ْب ُ ْمت فاا ْد ُخلُوهاا خ
اال اين
اس اال ٌم عالا ْي ُمك ِب اَا اص ا ْرب ُ ْت فا ِن ْع ام ُع ْق اِب اله ا ِر
يه اح ه َّٰت ام ْطلاع ِ الْ اف ْج ِر
اس اال ٌم ِ ا

Hertürlü hastalık için
Her namaz ardından hastaya 7 şer defa fatiha ayetel kürsi amenerrasulu ihlası
şerif ve muavvezeteyn okunur. Lakin okuyan kişi salih bir kimse olmalıdır.

Dil bağlamak için
Bu amel çok defalar tecrübe olundu. 7 renk ibrişim alıp birbirine 7 düğümle
bağla, ve bu ayeti kerimeyi her düğüm attıkta besmele ile bir defa okuyup üfür.
Sonra ibrişimi alıp bir şişe içine koyup ağzını sıkıca bağlayıp bir mezar deliğine
bırak. Maksat hasıl olur. Ayeti kerime budur.

الس اَ ااو ِاِ او ْاْلَ ْر ِض
اَّي ام ْع ا ا
رش الْ ِج ِن او ْ ِاال ِنس ِا ِن ْاس تا اط ْع ُ ْمت أَن تان ُف ُذوا ِم ْن أَ ْق اطا ِر ه
ون ا هال ب ُِسلْ اط ٍان
فاان ُف ُذوا اال ت ان ُف ُذ ا
ِ
Okunuşu

Yâ ma'şerel cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris
semâvâti vel ardı fenfuzu lâ tenfuzûne illâ bi sultân

Ahir ömrün istiharesi
Eğer bu dünyadan göçerken imanlımı imansızmı veya hangi halde vefat
edeceksin bunu bilmek için, yatacak vakit sağ yanına dönüp vedduhâ ve
elemneşrah leke surelerini 7 defa okuyup uyusalar ya o gece veya 2.ci gece
maksat hasıl olur.

Düşmanı helak etmek
Akşam namazı ile yatsı namazı arasında 150 defa fil suresini okumaya devam
etseler (besmelesiz) düşman yakın zamanda helak olur. Lakin hak etmeyene
yapsalar kendine döner perişan olur.

Malı çalınsa
Gece yarısı kalkıp abdest alıp 2 rekat namaz kılıp bu ayeti kerimeyi 1000 defa
okusalar hırsızın yüzü simsiyah olur. Malı geri getirmedikçe siyahlığı geçmez.
Ayeti kerime budur.

ون
قُ ْل امن يا ْكا ُؤ ُمك ِابلل ه ْي ِل اوالهنه اا ِر ِم ان هالر ْ امح ِن ب ا ْل ُ ْمه اعن ِذ ْك ِر ار ِ ِهبم ُّم ْع ِرضُ ا
Okunuşu

Kul men yekleukum bil leyli ven nehâri miner rahmâni bel hum
an zikri rabbihim mu’ridûn

Duyduğunu unutmamak ve aklı ziyadeleştirmek
Yasini şerifi bir kağıda zağferan ve kilap ile yazıp üzerinede 7 defa yasini şerif
okuyup sonra suyunu içseler artık duyduğu hiç bir şeyi unutmaz. Bu ameli
çocuklara yapsalar yani suyunu .ocuklara içirseler azim faideleri vardır. Gaflet
etme.

Teshiri kebir
Halk yattıktan sonra 41 tane zeytin çekirdeği alıp her birinin üzerine 1 defa
vettîni vezzeytûni suresini okuyup bitince hepsini birden ateşe at. Matlup
musahhar olur.

Cüzdandan para eksik olmaması için
3 gün riyazetli oruç tutup 4.cü gün Pazar gününe denk gelsin amma arabi
aylardan birinin ilk pazarı olsun, sabah namazından sonra bu ayeti kerimeyi bir
kağıda misk ve zağferanla yazıp cüzdanına koy, yazdıktan sonra dahi
peygamber efendimize 100 salavatı şerife oku. Velakin namaz ve abdesti hiç
bırakmayıp taat üzere olmalıdır. Ayeti kerime budur.

ون
فاتا ْع ِرفُوهنا اا او اما ارب ُّ اك ِبغاا ِف ٍل ا همعا تا ْع اَلُ ا
Hertürlü hastalığa şifa için
Bir kağıda 20 defa besmele-i şerifi yazıp üzerinde taşısalar hertürlü hastalığa
şifa olur. Lakin yazan kimse salih bir kimse olmalıdır.
Eğer bir kağıda 7 defa besmele-i şerifi yazıp onuda 7 kat muşambaya sarıp
taşısalar hiç baş ağrısı çekmezler.
Nazardan korunmak için:
Bir kağıda 41 defa

 ماشاء هللاyazıp ufak çocukların boynuna assalar bütün kötü

nazarlardan muhafaza olurlar.

Baht açmak
Bu ayeti kerimeyi bir kağıda yazıp bir kızın boynuna assalar bahtı açılır hemde
bahtı iyi olur. Budur.

الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر ِض اجا ِع ِل الْ اَ االئِكا ِة ُر ُس ًال أُ ِوَل َأ ْج ِن اح ٍة همث ا ْٰىن
الْ اح َْدُ ِللهـ ِه فاا ِط ِر ه
َش ٍء قا ِد ٌير هما ي ا ْفتا ِح اللهـ ُه
ِ ُ اوثُ اال اث او ُر ااب اع يا ِزيدُ ِف الْ اخلْ ِق اما ياشا ا ُء ا هن اللهـ اه عا ا ٰىل
ْ لك ا
ِ

ِللنه ِاس ِمن هر ْ امح ٍة فا اال ُم َْ ِس اك لاهاا او اما ي ُ َْ ِس ْك فا اال ُم ْر ِس ال ا َُل ِمن ب ا ْع ِد ِه اوه اُو الْ اع ِز ُيز
الْ اح ِك ُمي

Kendine ram etmek
Bir insanı veya bir hayvanı kendine ram etmek dilersen, sağ kulağına 3 defa bu
ayeti kerimeyi okusalar maksat hasıl olur. Budur.

الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر ِض اط ْوعًا اوكا ْرهًا اوال ا ْي ِه
أَفاغ ْ ااري ِد ِين اللهـ ِه ي ا ْبغ ا
ُون او ا َُل أَ ْس ا اَل امن ِف ه
ِ
ون
يُ ْر اج ُع ا
Okunuşu

Efe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel
ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn

İki helal arasında muhabbet
Eğer iki helal arasında muhabbet peyda etmek dilesen, veya kadın veya koca
birbirini sevmese, ali imran suresini 13 defa kadın ve koca nın ismini ve
analarının ismini söylerek okusaalr maksat hasıl olur. Yani şu şekilde
söylemelidir : fülan kızı fülanın veya fülan oğlu fülanın – fülan kızı fülanı veya
fülan oğlu fülanı sevmesi için, aralarında tekrar muhabbet hasıl olması için.
Demelidir.

Uyku getirmek
Eğer bir kimsenin uykusu gelmese, tebbet suresini okuyup ardından amme
suresini okuyup yatsalar çok uykusu gelir.

Kadının evden çıkmaması için
Kadının saçından 7 tane tel alıp 7 düğüm vurup her düğüm üzerine 32 defa ihlası
şerif okuyup evine gömseler kadın evden çıkmaz olur.

Kilidi açmak
Eğer kilidi anahtarsız olarak açmak istersen, bu ayeti kerimeleri kilit üzerine 7
defa okuyup bir taşla kilide bir defa vur, biiznillah kilit kendiliğinden açılır.
Okuyacak bunlardır.

ۚاَّلل ُم ْخ ِر ٌج اما ُكنْ ُ ْمت تا ْكتُ َُ ا
ون
ُ ٰ او ِا ْذ قاتالْ ُ ْمت ن ا ْفس ًا فا ٰاد ار ْء ُ ْت ۪فْياا ۜٓ او
ْ ُ اَّلل الْ اَ ْو َٰت اويُ ۪ر
ون
ُ ٰ اْضبُو ُه ِب اب ْع ِضهاا ۜٓ كا ٰذ ِ اِل ُ ُْي ِي
ِ ْ فا ُقلْناا
يمك ٰا اَّيتِ ۪ه لا اعل ه ُ ْمك تا ْع ِقلُ ا
ُ همث قا اس ْت قُلُوبُ ُ ْمك ِم ْن ب ا ْع ِد ٰذ ِ اِل فاه اِيي ااكلْ ِح اج اار ِة اا ْو اا اش ُّد قا ْس او ًةۜٓ اوا هِن ِم ان الْ ِح اج اار ِة لا اَا
ي ا ات اف هج ُر ِمنْ ُه ْ ااالهنْ ا ُ ۜٓار اوا هِن ِمهنْ اا لا اَا ياشه قه ُق فا ايخ ُْر ُج ِمنْ ُه الْ ا آَا ُءۜٓ اوا هِن ِمهنْ اا لا اَا هيا ْ ِبطُ ِم ْن
ِٓۜ ٰ خ ْاش اي ِة
ون
ُ ٰ اَّلل او اما
اَّلل ِبغاا ِف ٍل ا همعا ت ا ْع اَلُ ا
Okunuşu

Ve iz kateltum nefsen feddâre’tum fîhâ vallâhu muhricun mâ
kuntum tektumûn Fe kulnâdribûhu bi ba’dıhâ kezâlike yuhyîllâhul
mevtâ ve yurîkum âyâtihî leallekum ta’kılûn Summe kaset
kulûbukum min ba’di zâlike fe hiye kel hıcâreti ev eşeddu kasveh,
ve inne minel hıcâreti lemâ yetefecceru minhul enhâr ve inne
minhâ lemâ yeşşakkaku fe yahrucu minhul mâu, ve inne minhâ
lemâyehbitu min haşyetillâh ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn

Futuhatı rızık
Bu ayeti kerimeleri bir hafta boyunca sabah kalkarkalkmaz abdest alıp hemen
avucuna yazıp yalasaalr bir hafta sonra biiznillah rızık kapıları açılır, hemde dini
ilimleri öğrenmek o kişiye nasip olur. aim olur. ayetler bunlardır.

ِ ٰ وىس ِلقا ْو ِم ۪ه اَّي قا ْو ِم ْاذ ُك ُروا ِن ْع اَ اة
ْ ُ اَّلل عالا ْي ُ ْمك ِا ْذ اج اع ال ۪ف
يمك اانْ ِبيا آ ااء او اج اعلا ُ ْمك
ٰ او ِا ْذ قاا ال ُم
ْ ُ ُملُواكً ۗ او ٰا ٰت
يمك اما ل ا ْم ي ُ ْؤ ِِ اا احداً ِم ان الْ اعالا َ۪ اْي
اَّلل لا ُ ْمك او اال تا ْرت ا ُّدوا عا ٰ آىل ااد اْاب ِر ُمكْ فاتا ْنقا ِل ُبوا
ُ ٰ اَّي قا ْو ِم ا ْد ُخلُوا ْاالا ْر اض الْ َُقاد اهس اة ال ه ِ۪ت اكتا اب
اارس اين
ِ۪خ
Futuhatı rızık ve bereket
Bu ayeti kerimeyi yazıp evine veya bahçesine gömseler biiznillah rızkı çoğalır.
Budur.

اَّي ب ا ۪ آين ٰا اد ام قا ْد اانْ ازلْناا عالا ْي ُ ْمك ِل اباس ًا ي ُ او ۪اري اس ْو ٰاتِ ُ ْمك او ۪ريش ً۠ ًا او ِل اب ُاس الته ْق ٰوى ٰذ ِ اِل خ ْ ٌۜٓاري ٰذ ِ اِل
ِ ٰ ِِ ِم ْن ٰا اَّي
اَّلل ل ا اعلههُ ْم ي ا هذكه ُرو ان
Düşmanı hasta etmek
Bunları bir demir levhaya nakş edip ateşe yakın yere gömseler matlup hasta
olur, ancak helak bile olabilir bu yüzden Allah tan korkmalıdır, haksız yere
yapmamalıdır. Budur.

اَّلل ُموتُوا
ُ ٰ اال ا ْم تا ار ِا اىل ه ۪اَّل اين خ اار ُجوا ِم ْن ِد اَّي ِر ِ ْمه او ُ ْمه ُالُ ٌوف اح اذ ار الْ اَ ْو ِ ِۖ فاقاا ال لاهُ ُم
موتوا ه بن ه حبق هذه

اْلسامء هيا العجل الوحا الساعة
Altını ısltan çocuk için
Bunu yazıp çocuğun boynuna assalar artık altına ıslatmaz. Budur.

الس َٰ او ِاِ او ْاالا ْر اض اا ْن تا ُز ا ۚ
وال اولا ِ ِْئ ازالاتاآا ِا ْن اا ْم اس اكهُ اَا ِم ْن اا اح ٍد ِم ْن
ِا هن ٰ ا
اَّلل يُ َْ ِس ُك ه
ب ا ْع ِد ۪هۜٓ ِان ه ُه ااك ان اح ۪لاميً غا ُفوراً
اللهم أحبس
بول ه بن ه حبق هذه اْلسامء هيا جعل الوحا الساعة

Konuşamayan çocuk için
Bunları yazıp boynuna assalar yavaş yavaş konuşmaya başlar. Budur.

ما ل ْمك ال تنطقون
مس ارب اِك ه ۪اَّلي اخل ا اۚق
ِاقْ ارأْ ِاب ْ ِ
اخلا اق ْ ِاالن ْ اس اان ِم ْن عال ا ۚ ٍق
ِاقْ ارأْ او ارب ُّ اك ْ ااال ْك ار ُِۙم
اا ه َّ۪لي عا ه اَل ِابلْقا ا َِِۙل
عا ه اَل ْ ِاالن ْ اس اان اما ل ا ْم ي ا ْع ا ْ َۜٓل
ون ِا هال ام ْن اا ِذ ان ا َُل هالر ْ ٰمح ُن اوقاا ال اص اوا ًاب
اال ي ا ات اكه َُ ا
انطقنا هللا فالن بن فالن اَّلى انطق لك ش ٌئ ففهَناها سلامين وَلَك اتينا انطق
فالن بن فالن حبق هذه الاسامء

Bağlı çözmek
Üç tane yumurta alıp suda yıkayıp, birincisi üzerine bunu yaz

ِ وىس اما ِجئ ُ ْْمت ِب ِه
اَّلل اال ي ُ ْص ِل ُح ا امع ال الْ َُ ْف ِس ۪د اين
ٰ قاا ال ُم
اَّلل اسيُ ْب ِط ُ ُ ۜٓهل ِا هن ٰ ا
الس ْح ُ ۜٓر ِا هن ٰ ا
İkinci yumurtaya bunu yaz

اِها ۜٓ او اج اعلْناا ِم ان الْ ا آَا ِء ُ ه
لك
الس َٰ او ِاِ او ْاالا ْر اض ااكن ا اتا ارتْق ًا فا افتا ْقنا ُ ا
اا اول ا ْم يا ار ه ۪اَّل اين اكفا ُ آروا اا هن ه
ون
ٓۜ ٍ َش ٍء ا
يح اافا اال ي ُ ْؤ ِمنُ ا
ْا
Üçüncüye bunu yaz

ًاوقا ِد ْمناآا ِا ٰىل اما ا ِمعلُوا ِم ْن ا امع ٍل فا اج اعلْناا ُه اه اب آ ًاء امنْثُورا
Sonra yumurtaları bağlı kişiye yedirseler bağı çözülür.

istihbarat
akşam yatmadan evvel 7 defa yasini şerifi okuyup her ne zaman mübin
kelimesini okusan hemen bunu söyle, sonra yatağına yatıp uyusan rüyade
sorunun cevabını görürsün. Söyleyecek budur ( yâ mübîn beyyin lî .....(burda
sorunu söyle)

istihare
2 rekat nafile namaz kılıp ardından bu ayeti kerimeyi 7 defa okuyup sonra bunu
söyle. Ayeti kerime budur.

او ِعنْدا ُه امفاا ِت ُح الْغا ْي ِب اال ي ا ْعلا َُهاآا ِا هال ه ا ُۜٓو اوي ا ْع ا َُل اما ِف الْ ا ِرب اوالْ اب ْح ۜٓ ِر او اما ت ا ْس ُقطُ ِم ْن او ارقا ٍة
ِ َِا هال ي ا ْعلا َُهاا او اال احبه ٍة ۪ف ُظلُ ا
اِ ْاالا ْر ِض او اال ار ْط ٍب او اال اَّيب ٍِس ِا هال ۪ف ِكتا ٍاب ُمب ٍْ۪ي
okunuşu

Ve indehu mefâtihul gaybi lâ ya’lemuhâ illâ huve, ve ya’lemu mâ
fîl berri vel bahr, ve mâ teskutu min varakatin illâ ya’lemuhâ ve lâ
habbetin fî zulumâtil ardı ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin
mubîn
Söyleyecek budur.
Yâ mübîn beyyin lî.

Düşmana humma musalalt etmek
Cumartesi günü nahıs bir saatte bunu bir tencere içine matlubun ismi ile anasının
ismini bunlarla beraber yazıp tencereyi ateşe koysalar matlubu hemen humma
tutar.
Yazılacak budur

Futuhatı rızık
Arabi ayların birinin ilk Pazar günü bir altın levhaya eğer altın bulunmazsa sarı
bir kağıda bunu yazıp taşısalar görülmemiş şekilde rızık kapıları açılır.
Yazılacak budur.

Basur hastalığı için
Her namaz ardından inşirah suresini okumaya devam etseler tez zamanda şifa
bulurlar.

Hertürlü hastalık için
Peygamber efendimiz hergün 1 bardak suya 7 fatiha 7 ayetel kürsi 7 ihlası şerif
ve 7 muavvezeteyn surelerini okuyup 3 gün böyle yapardı.

Zenginlik için
41 gün boyunca vakıa suresini hergün 1 adet artırara oku. Yani birinci gün 1
defa, ikinci gün 2 defa, 3. Gün 3 defa böyle artırarak oku. 41 gün tamam olunca
Allahü tealanın sana neler ihsan ettiğini görürsün.

Baht açmak ve zenginlik
40 gün boyunca hergün 41 defa fatiha-i şerifi oku. Sonunda bu dua ile 13 defa
dua et, biiznillah üzerine rızık kapıları açılır. Bahtın açılır, işlerin yoluna girer.
Dua budur

Yâ müfettih fettih yâ müsebbib sebbib yâ müyessir yessir yâ
müsehhil sehhil yâ mütemmim temmim

Matluba isteğini kabul ettirmek
Yenecek bir şey üzerine 170 defa bunu okuyup matluba veya matlublara
yedirsen herkim ondan yese ne istesen acetini verirler, kabul ederler. okuyacak
budur

ُۚوح فالانِ ْع ام الْ َُ ۪جي ُب ا
ون فاا ْس ات اج ْبناا ا َُِۙل او اْنه ْيناا ُه ِم ان الْغ ِۜٓام اوكا ٰذ ِ اِل ن ُ ْن ِجي
ٌ اولاقا ْد َنا دٰيناا ن
الْ َُ ْؤ ِم ۪ن اْي
Velekad nâdânâ nûhun feleni’mel mücîbûn festecebnâ lehû
venecceynâhu minel gammi vekezâlike nuncil mu/minîn

Yılanın ağzını bağlamak
Eğer yılanın ağzını bağlamak istersen, hatta öyleki eline dahi alsan sana zarar
vermez. Yılanın üzerine bunları oku
İhlası şerif
Ayetel kürsi
İnnehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahîm illâ ta’lû aleyye
ve/tûnî müslimîn yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrâhîm innâ fetahnâ leke
fethan mübînâ.

Hafızayı kuvvetlendirmek, aklı geliştirmek, unutkanlığı gidermek
v.s.
İyi bir saatte bu ayetleri bir kağıda yazıp üzerinde taşısalar maksat hasıl olur.
çok faidelidir. ayetler bunlardır

يح
ٌ ْ اوالنه ْج ِم ِا اذا ه ٰاو ِۙى اما ضا هل اصا ِح ُب ُ ْمك او اما غا ٰو ۚى او اما ي ا ْن ِط ُق اع ِن الْه ٰاو ۜٓى ِا ْن ه اُو ِا هال او
وىح عال ه اَ ُه اش ۪ديدُ الْقُ ٰو ِۙى ُذو ِم هر ٍةۜٓ فا ْاس تا ٰو ِۙى اوه اُو ِاب ْ ُالفُ ِق ْاالاعْ ٰ ۜٓىل ُ همث ادَنا فاتادا ٰ ِۙىل فا ااك ان
ِۙ ٰ ُ ي
ىح اما كا اذ اب الْ ُف ُٰ۬ؤا ُد اما ارٰاى اافاتُ اَ ُارون ا ُه
قا ا
ٓۜ ٰ اب قا ْو اس ْ ِْي اا ْو ااد ٰ ِْۚن فا اا ْو ٰ آىح ِا ٰىل اع ْب ِد ۪ه ا آما اا ْو
عا ٰىل اما يا ٰرى اولاقا ْد ارٰا ُه نا ْز ا ًَل ُاخ ْٰر ِۙى ِعنْدا ِس ْد ار ِة الْ َُ ْنهتا ٰيى ِعنْدا هاا اجن ه ُة الْ اَأْ ٰو ۜٓى ِا ْذ ياغ اْىش
ِ
ّص او اما اط ٰغى لاقا ْد ارٰاى ِم ْن ٰا اَّي ِِ ا ِرب ِه الْـ ُك ْ ٰربى
ُ ْىش اما ازاغا الْ اب ا
ِۙ ٰ الس ْد ار اة اما ياغ

Baht açmak
Bat açmak ve insanlar katında muhabbetli olmak, kendi ismini ebced hesabı ile
hesap edip çıkan adet kadar bu ayeti kerimeyi 7 gün boyunca oku. maksat hasıl
olur. ayet budur

İyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn
Veya bunu 7 gece boyunca her gece 1377 defa oku. okuyacak budur

Yâ allâhu yâ fettâhu yâ razzâk

Bir kimseyi kendine musahhar etmek için, cebrail a.s mın isimlerini tilavet
etmelidir. Bunlardır, el-müizzü el-aliyyü, el-vedüd.
Rızık için mikail a.s mın isimlerini tilavet etmelidir. Budur, el-kafi.

Tefrik için israfil a.s mın isimlerini gece yarısı tilavet etmelidir. Budur, el-basir,
el-hasib.
Düşmanları kahır için azrail a.s mın isimlerini ikindi namazından sonra
okumaya devam etmelidir. Budur, eşşehid.

Evrad zikir ve duâlar
Haftalık vird
Cuma: Yâ Allâh 1000 defa
Cumartesi: Lâ ilâhe illallâh 1000 defa
Pazar: yâ hayyu yâ kayyûm 1000 defa
Pazartesi: salavatı şerife 1000 defa
Salı: lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim 1000 defa
Çarşamba: istiğfarı şerif 1000 defa
Perşembe: sübhânallâh 1000 defa

Haftalık vird diğer
Cuma günü ikindi namazından sonra başlayıp ta akşam namazına kadar hiç
konuşmadan yerinden kalkmadan daima ayetel kürsi okunur.
Bunun havvası oldur ki: henüz yerinden kalkmadan bütün maksatları hasıl olur.

Günlük vird
Her gün sabah namazından sonra 1000 defa yâ hayyu yâ kayyûm, sonra 1000
defa yâ vehhâb, 41 gün tamam olunca ne muradı varsa hasıl olur.

Hazreti Ali efendimizin duası

الهيى كفاِن خفرا ان تكون ىل راب وكفاِن عزا ان اكون ِل عبدا انت كام اريد
فاجعلىن كام تريد َّي من هو اقرب اَل من حبل الوريد َّي من ُيول بْي املرء وقلبه
َّي من اذا اراد ش يأ ان يقول َل كن فيكون الهيى اعرتفنا بذنوبنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفر
عنا س يأتنا وتوفنا مع الابرار رب زدَن علام ومعال ويقينا واحلقنا ابلصاحلْي برمحتك
َّيارمح الرامحْي
İlâhî kefânî fahran en tekûne lî rabben vekefânî izzen en ekûne
leke abden ente kemâ ürîde fec-alnî kemâ türîde yâ men hüve
akrabu ileyye min hablil verîd yâ men yehûlu beynel mer-i ve
kalbihî yâ men izâ erâde şey-en en yekûle lehû kün feyekûn ilâhî
i’terafnâ bizunûbinâ fagfirlenâ zunûbenâ ve keffir annâ seyyi-âtinâ
veteveffenâ ma-al ebrâr rabbi zidnâ ilmen ve amelen ve yakînen ve
elhiknâ bissâlihîn birahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Cüneydi bağdadi hazretlerinin duası:

كهيعص باكف كفيت وهباء هديت وبياء يرسِ وبعْي عوفيت وعرفت وبصاد
صدقت ابنه ال اَل الا انت اللهم اِن ادرء بك ِف َنورمه واعوذبك من شورمه

واس ئِل من خري ما عندك وما َيريه عىل ايدهيم فس يكفيكهم هللا وهو السَيع
العلمي وال حول وال قوة الا ابهلل العِل العظمي
Kâf hâ yâ ayn sâd bikâfin küfiyet ve bihâin hüdiyet ve biyâin
yesseret ve biaynin ûfiyet ve arrefet ve bisâdin saddakat biennehû
lâ ilâhe illâ ente allâhümme innȋ edreü bike fȋnuhûrihim ve eûzü
bike min şurûrihim ve es-elüke min hayrin mâ ındeke vemâ
yucrȋhi alâ eydȋhim. feseyekfȋkehumullâh vehüvessemȋul alȋm,
velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azȋm.

Salavati ruh

بـســم هللا ال رحـَ ن ال رحـيـم
ِ ول
ِ ب ِِــ ْس ِم
ِ ُ هللا او ال ح ا َ ْ دُ ِهلل او ال ص هِــال ُة او الـس هِــال ُم ع اــل ا ى ارس
هللا
ي ِ ِدن ا ا م ُ ح ا َ ه ٍد صِــل ى هللا عِــلِــيِــه و س لِــم

سا

ــل اعـل اى اسِــي ِــ ِدنـاا ُم احــ هَــ ٍد اصِــالة ت ُ ْحِــي ِ ي ب ِ ه اــا ُر ْو ِح ي
الـل ه ه ُِــ هم اص ِ
او ت ُ اوف ِ ار ب ِ ه اِــا ف ُ ت ُ ْو ِح ي  ،او ت ا رف ا اع ب ِ ه اِــا ُح ُجــــب ِ ي
او ت ُ ن ا ِو ار ب ِ ه اِــا ق اــــل ْــــب ِ ي  ،او ت ُ ؤك ِ دا ب ِ ه اِــا ح ُ ب ِ ي
او ت ُ ح اــــق ِ اق ب ِ ه اِــا ق ُ ْرب ِ ي  ،او ت ُ ازك ِ ي ب ِ ه اِــا ل ُ ب ِ ي
او ت ُ ف ا ِر اج ب ِ ه اِــا ك ا ْرب ِ ي  ،او ت اــــك ْــــش ِ اف ب ِ ه اِــا غ ا َ ِ ي
او ت اــــغ ْ ف ِ ار ب ِ ه اِــا ذن ْ ب ِ ي  ،او ت اــــ ْس ت ُ ار ب ِ ه اِــا ع اــــي ْــــب ِ ي
او ت ُ ه ا ي ا ئ ُّ ن ِ ي ل ِ ُرؤي ا ت ِ

ِه

Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bismillâhi velhamdülillâhi vessalâtu vesselâmu alâ rasulillâhi
Seyyidinâ muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem
Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin salatan tuhyî bihâ
rûhî
Vetüveffira bihâ futûhî ve terfea bihâ hucûbî ve tünevvira bihâ
kalbî ve tüekkide bihâ hubbî ve tühakkika bihâ kurbî ve tüzekkî

bihâ lubbî ve tüferrice bihâ kürbî ve tekşife bihâ gammî ve tagfira
bihâ zenbî ve testüre bihâ aybî ve tüheyyi/nî liru/yetihî

Şeyh şihabüddin es-sühreverdi-nin duası

م هللا الرمحن الرحمي

بس

Bismillâhirrahmânirrahîm

ِالهيي واَل مجيع املوجوداِ من املعقوالِ واحملسوسا
İlâhî ve ilâhü cemîil mevcûdâti minel ma’kûlâti vel-mahsûsât

َّي واهب النفوس والعقول
yâ vâhibünnufûse vel-ukûl

وخمرتع ماهياِ اْلراكن واْلصول
ve muhteriu mâhiyâtul erkâni vel-usûl

َّي واجب الوجود
yâ vâcibul vucûd

وَّي فائض اجلود
veyâ fâizul cûd

َّي جاعل القلوب واْلرواح
yâ câilul kulûbe vel-ervâh

وَّي فاعل الصدور واْلش باح

veyâ fâilussudûra vel-eşbâh

َّي نور اْلنوار
yâ nûral envâr

َّي مدبر اْلحوال
yâ müdebbiral ahvâl

وَّي ُمدور اْلدوار
veyâ müdevviral edvâr

أنت اْلول واْلآخر

entel evvelü vel-âhiru

أنت اْلول اَّلي ال أول قبِل
entel evvel-üllezî lâ evvelü kableke

وأنت اْلآخر اَّلي ال أآخر بعدك

ve entel âhiru-llezî lâ âhira ba‘deke

املالئكة عاجزون عن ادراك جالِل
el-melâiketü âcizûne an idrâki celâlike

والناس قاِصون عن معرفة كامِل
vennâsu kâsırûne an ma’rifeti kemâlike

العقل قطرة من قطراِ حبار ملكوتك
el-aklu katratun min katarâti bihâri melekûtike

والنفس ُشعَل من شعالِ جامل جربوتك
ven-nefsü şu’letün min şualâti cemâli ceberûtike

ذاتك ذاِ فياضة تفيض مهنا جواهر روحانية
zâtüke zâtün feyâdatün tefîdu minhâ cevâhiru rûhâniyyetin

ال ممتكنة وال متحزية

lâ mütemekkinetün velâ mütehayyizetün

ال متصَل وال منفصَل
lâ muttasıletün velâ munfasıletün

ُمربأة عن اْلحيان واْلين
müberre-etün anil ahyâni vel-eyni

ُم هعراة عن الوصل والبْي

muarrâtun anilvasli velbeyni

اللهم خلصنا من العالئق النية اجلسامنية
Allâhümme hallisnâ minel-alâiki-ddeniyyetil cismâniyyeti

وجنبنا من العوائق الردية الظلامنية
vecenebnâ minel-avâiki-rreddiyyeti-zzulmçaniyyeti

ارسل عىل أرواحنا شوراق أنوارك
irsil alâ ervâhinâ şevâriki envârike

وأفض عىل نفوس نا بوارق أآَثرك
ve efid alâ nufûsinâ bevâriki âsârike

انك أنت هللا ال تدركك اْلبصار
inneke entellâhu lâ tüdrikkel ebsâru

وال يَُثِل اْلفاكر
velâ yümessilükel efkâru

ِل امحلد والثناء ومنك املنح والعطاء
lekel hamdu vessenâu veminkel minehu vel-atâu

واليك اجلود والبقاء
ve ileykel cûdi velbekâi

 فس بحان اَّلي بيده ملكوِ لك َش ٍء واليه ترجعون.
Fesubhânellezî biyedihî melekûtu külli şey-in ve ileyhi turceûn

Dünya bir kimseden yüz çevirse
Yani işleri kapalı olsa, yani rızkı dar olsa fakir olsa, bu duayı fecir doğarken 100
defa okumaya devam etse elbette elbette dünya tekrar o kişiye teveccüh eder,
yani rızkı bollaşır işleri düzelir. (bu dua melaike-i kiramın salavatıdır, gaflet
etme) Dua budur.

Sübhânallâhi vebihamdihî sübhânallâhil azîm estagfirullâh.

Fakirlikten kurtulmak
Bu duayı sabah namazının ardın 100 defa okumaya devam etseler maksat hasıl
olur. Mücerreptir, gaflet etme. Budur.

Lâ ilâhe illallâhul melikül hakkul mübîn

Evradı İmam fahreddin razî
Bu virde herkim tam itikat ile devam etse acayip ve garaib havvaslarını
müşahede eder. hatta derki bütün günahlarına keffaret olur. Derecesi yüce olur.
Dünya ve ahiret maksatları hasıl olur. Budur
Cumartesi: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn 100 defa
Pazar: lâ ilâhe illallâhul melikül hakkul mübîn 100 defa
Pazartesi: lâ ilâhe illallâhu azîzen cemîlen yâ azîzü yâ cemîl 100 defa
Salı: Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî vesahbihî veselleme
teslîmen kesîrâ 100 defa
Çarşamba: lâ ilâhe illallâhu hâlisan muhlisan 100 defa
Perşembe: lâ ilâhe illallâhu hâliku külle şey-in vehüve alâ külli şey-in kadîr 100
defa
Cuma: estagfirullâh subhânallâhi velhamdülillâhi velça ilâhe illallâhu vallâhu
ekber velâ havle velâ kuvvete illça billâhil aliyyil azîm 100 defa

Vird
Bu ismi şerifleri söylenilen aded kadar her gün okusalar çok geçmeden çok
büyük maddi ve manevi nimetlere kavuşurlar.

 اَّي اطا ِه ُرYâ tâhiru 210 defa
 ياأ آ ه َُّلل اَّي اع ِظميYâ allâhu yâ azȋm 1906 defa
 اَّي از ِ ُّكYâ zekiyyü 37 defa
 اَّيد هاَّي ُنYâ deyyânu 65 defa
 اَّيعا ِلميYâ alȋm 2000 defa
 اَّيلا ِطيفYâ latȋf 4000 defa
 اَّي اجبهارYâ cebbâr 206 defa
 اَّيب ا ِدي ُعYâ bedȋu 94 defa
 اَّيهاا ِدىYâ hâdȋ 3036 defa
 اَّي احنهانYâ hannân 191 defa
 اَّي اس االمYâ selâm 2000 defa
 اَّي او ِاس ُعYâ vâsi-u 377 defa
 اَّي اح ِلميYâ halȋm 3000 defa
 اَّي ااك ِِفYâ kâfȋ 4000 defa
ُ ِ  اَّي امYâ mâlikü 4000 defa
اِل
 اَّيهُوYâ hû 5000 defa
Virdi ismi azam
İmamı gazali rivayet eder. her kim bunu hergün 25 defa okumaya devam etse
her türlü hayırları kendisine celbeder ve her türlü şerleri def eder. okuyacak
budur.

أس تغفر هللا العظمي
ِاَّلي ال اَل اال هو الرمحن الرحمي احلي القيوم اَّلي ال ميو
وأتوب اليه
Estağfirullâh el-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmânurrahîm
elhayyul kayyûm elleî lâ yemûtu ve etûbu ileyhi
Havvasul kur-ân burada bitti.

Vefkler
Dünyada sıkıntı yüzü görmemek
Dünyada sıkıntı yüzü görmeyip daima afiyette olmak için, hayır ve bereketlerin
seni takip etmesi için. Bu vefki bir temiz kağıda yazıp taşısalar maksat hasıl
olur. Vefk budur.

Allahü tealadan mal ve mülk istemek
Besmele-i şerifin şu hatemini yazıp besmele-i şerifide her gün 111 defa okusalar
Hakk teala kuluna mal ve mülk ihsan eder. Vefk budur.

Her türlü fenalıklardan emin olmak vs.
Bir kimsenin bahtı kapalı olsa, başı belalardan kurtulmasa yâ latif ismi şerifini
1111 defa okuyup bu hatemi çizip yanında taşısalar bahtı açılır. Her türlü
fenalıklardan muhafaza olunur. Vefk budur (kenarındanki isimler yâ latif
isminin ters yazılışıdır)

Salih bir kul olmak
Bir kimse (kayril magdubi aleyhim veleddallin) ayeti kerimesinin aşağıdaki
vefkini yazıp taşısa dini ilimleri daha tez ve doğru anlar. Salih bir kul olur.
Vefkin ortasındaki boş haneye anne isminle kendi ismini yaz. Vefk budur.

Futuhatı rızık
Allahü tealanın bu isimlerinin vefkini yazıp evin 4 yerine gömseler tarifi
imkansız futuhatı rızık meydana gelir. İsimler budur:
Ya kerim Ya vehhab Ya zittavli Ya fettah Ya razzak Ya kafi Ya gani.
Vefk budur.

Futuhatı rızık
Bu vefki iyi bir saatte yazıp üzerine 1115 defa Yâ câmi’ ismini okuyup evin bir
yerine bıraksalar her yerden rızıklar gelir. Vefk budur.

Kelime-i tevhid vefki
Kelime-i tevhidi bu vefki yazıp 72 bin defa okusalar acayib zuhurat hasıl olur.
Vefk budur.

Futuhatı rızık
Sure-i vakıanın bu vefkini yazıp üzerine 44 defa vakıa suresini okuyup bir eve
koysalar veya gömseler veya iş yerine assalar veya cüzdanına koysalar çok
büyük futuhat hasıl olur. Vefk budur.

Rızık için
İmamı gazali hazretleri buyurdu: bir kimse Cuma günü Cuma vakti bu betadin
zehecin vahin vefkini şu tılsımla beraber yazıp taşısa rızkı bol olur. Vefk ve
tılsım budur.

Fatiha-i şerifin vefki
Bu vefki Pazar günü güneş doğarken yazıp taşısalar hayır kapıları açılır. Vefk
budur.

Fatiha-i şerifin diğer vefki
Bu vefki şerifi müşteri saatında bir beyaz kağıda tek oturuşta yazmalıdır, bos
hanesine matlubun ismi ile annesinin ismi yazılır. bundan sonraki günlerde dahi
sabah ve akşam namazlarından sonra 7 defa fatiha-i şerif okumaya devam
etmelidir. Eğer taşıyan kimse hasta ise şifa bulur, rızkı dar ise rızkı bol olur,
korkuyorsa her trülü korkulardan emin olur, daha bir çok faideleri vardır biz
kısalttık. Vefk budur. Gaflet etme.

Fatiha-i şerif diğer vefki

Bakara suresinin vefki
Eğer yazıp taşısalar bütün ağrıları diner. Eğer korkar kimse taksa korkmaz olur.
Eğer saralı kimseye taksalar hemen şifa bulur. Cin şerrine uğramış kimseye
takıp bakara suresini okusalar her sayfanın sonundada Hu diye hasta üfürseler
şifa bulur. Vefk budur.

Ali imran suresinin vefki
Eğer hamile kalamayan kadın için zağferanla yazıp üzerinde taşısa hamile kalır.
Eğer bahtı kapalı kimse yazıp sağ pazusuna bağlasa bahtı açılır, rızkı geniş olur.
Vefk budur.

Nisa suresinin vefki
Bir tabağa yazıp yağmur suyu ile bozup suyunu içseler her türlü fenalıklardan
emin olur. Hasta ise şifa bulur. Vefk budur.

Maide suresinin vefki
Bu vefki yazıp değerli eşyaların olduğu sandığa koysalar her türlü şerlerden
emin olur. Evn bir yerine assalar belalardan kazalardan korunur. Vefk budur.

En-am suresinin vefki
Eğer bir tabağa misk ve zağferan ile yazıp yağmur suyu ile bozup 3 gün üst üste
bir kadın içse artık o kadına hayır kapıları açılır. Ölünceye kadar sıkıntı çekmez.
Eğer yazıp hastaya bağlasalar şifa bulur. Vefk budur.

Araf suresinin vefki
Gül ve zağferanla yazıp taşısalar bütün düşmanların şerrinden akrep ve yılan
sokmasından emin olurlar. Kem gözlerden korunur. Vefk budur.

Tevbe suresinin vefki

Eğer yazıp bağında taşısalar bütün şerlerden emin olurlar.
Eğer bir tabağa yazıp bedenini yıkasalar her trülü hastalığa şifadır. Vefk budur.

Yunus suresinin vefki
Cinlenmiş kişilere çok faide eder. yazıp başına veya boynuna takmalıdır

Bu dahi mağribi vefkidir.

Hud suresinin vefki
Eğer bir antilop derisine yazıp taşısalar Allahü teala kuvvet ve güç verir.
Velevki 100 tane düşman arasına dalsa elbette hepsine galip gelir.
Velevki düşmanı cin olsa onada galip gelir.
Eğer zağferanla yazıp su ile bozup suyunu içseler kalbi kuvvetli olur.
Vefk budur.

Bu dahi mağribi vefkidir.

Yusuf suresinin vefki
Eğer bir kağıda yazıp evinde bir yerde 3 gün durduktan sonra çıkarıp evinin
dışarısına assalar insanlar hizmet eder. Hacetlerini yerine getirirler.
Eğer yazıp suyunu içseler rızkı bol olur. Vefk budur.

Bu dahi mağribi vefkidir.

Kehf suresinin vefki
Eğer yazıp evin bir yerine assalar Allahü tealadan gayri kimseye muhtaç
olmazlar. Vefk budur.

Bu dahi mağribi vefkidir.

Meryem suresinin vefki
Bir tabağa yazıp suyunu içseler hayır ve bereketler o kişiyi takip eder. Vefk
budur.

Budahi mağribi vefkidir.

Kaf ha ya ayn sad vefki

Yasin suresinin murabba vefki

Eğer yazıp suyunu 1 hafta içseler duyduğu ve gördüğü hiç bir şeyi unutmaz.
Halk katında dercesi yüksek olur.
Eğer yazıp üstünde taşısalar cinler ve insanların şerrinden emin olur. Vefk
budur.

Bu dahi mağribi vefkidir.

Hadid suresinin vefki

Vakıa suresinin vefki
Eğer yazıp evin bir yerine assalar veya 4 tarafna defnetseler çok acayip hayır ve
bereket hasıl olur. Vefk budur.

Bu dahi mağribi vefkidir.

Mülk suresinin vefki

Asr suresinin vefki

Fil suresinin vefki

Ihlas suresinin vefki

İhlas suresinin diğer vefki, her türlü hastalık için yazıp suyunu içmelidir, ve
yazıp taşımalıdır. Budur.

Felak suresinin vefki

Nas suresinin vefki

Lekad caeküm rasulun min enfüsiküm... vefki
Ölümden başka her derde devadır. Vefk budur.

ِ اَّلل لاناا ه اُو ام ْو االَنا اوعا اىل ه
ون
ِ اَّلل فالْ ايتا او ه
ُ قُ ْل ل ا ْن يُ ِصيباناا ا هال اما اكتا اب ه
لك الْ َُ ْؤ ِمنُ ا
ِ
Kul len yusibena illa ma keteballahu lena.. vefki

Her türlü hayır ve bereketlerin seni takip etmesi için, düşman şerrinden görünür
görünmez bütün belalardan korunmak için Pazar günü güneş doğarken yazıp
taşınır. Budur.

لك
ِ ُ اوا ْن ي ا َْ اس ْس اك ِ اخب ْ ٍري فاه اُو عا ا ٰىل
ِ

ُِض فا اال ااك ِش اف ا َُل ا هال ه اُو
ُ اوا ْن ي ا َْ اس ْس اك ه
ٍ ُ اَّلل ب
ِ ا
ِ
َش ٍء قا ِد ٌير
ْ

Ve ın yemseskellahu bidurrin... vefki

Pazartesi günü kuşluk vaktinde yazıp taşınır. Her trülü hayrı bereketi celbeder.
Budur.

ِ او اما ِم ْن دااب ه ٍة ِف ْ َاْل ْر ِض ا هال عا اىل ه
ٌّ ُ اَّلل ِر ْزقُهاا اوي ا ْع ا َُل ُم ْس اتقا هرهاا او ُم ْس تا ْو اد اعهاا
لك ِف
ِ
ِ
ك
م
تا ٍاب ُ ب ٍِْي
Vema min dabbetin fil ardi... vefki
Salı günü öğle namazından sonra yazıp taşısalar dünyada fakirlik çekmezler.
Budur.

ِ ا ِين ت ااو ه ْلك ُت عا اىل ه
اَّلل ار ِّب او ار ِب ُ ْمك اما ِم ْن دااب ه ٍة ا هال ه اُو أ آ ِخ ٌذ ِبنا ِاص ايهتِ اا ا هن ار ِّب عا ا ٰىل
ِ
ِ
ِ
ِا
ِص ٍاط ُم ْس ات ِق ٍمي
İnni tevekkeltü alallahi rabbi... vefki
Çarşamba günü ikindi namazından sonra yazıp taşısalar dünyada sıkıntı yüzü
görmezler. Budur.

الس َِي ُع الْ اع ِل ُمي
ُ او اَكَيِ ْن ِم ْن دااب ه ٍة اال ا ْحت َِ ُل ِر ْزقاهاا ه
اَّلل يا ْر ُزقُهاا اوا هَّي ُمكْ اوه اُو ه
ِ
Vekeeyyin min dabbetin... vefki
Perşembe günü akşam namazından sonra yazıp taşımalıdır. Rızık için.

اَّلل ِللنه ِاس ِم ْن ار ْ امح ٍة فا اال ُم َْ ِس اك لاهاا او اما يُ َْ ِس ْك فا اال ُم ْر ِس ال ا َُل ِم ْن ب ا ْع ِد ِه
ُ اما ي ا ْفتا ِح ه
اوه اُو الْ اع ِز ُيز الْ اح ِك ُمي
Ma yeftahillahu linnasi... vefki
Cuma günü yatsı namzından sonra yazıp taşımalıdır. Futuhatı rızık hasıl olur.
Budur.

Ya basıt ya razzak ya beduh ya vedüd vefki
Maddi ve manevi rızıklar için yazıp taşımalıdır. Bu isimleri dahi zikretseler
acaib faideleri vardır. Budur.

Cinli kimse için

Bu vefki yazıp cinli kimseye taksalar ve 313 defa ayetel kürsiyi okusalar
biiznillah şifa bulur. Vefk budur.

Bütün hacetler için
Maddi ve manevi her türlü hacetler için bu vefki şerifi yazıp taşımalıdır. Allah
ismi şerifinide her namaz ardından 66 defa okusalar her türlü hacetleri reva
olunur. Vefk budur.

Nasr suresinin vefki

Futuhatı rızık hayır ve bereket
Bu ayeti kerimenin vefkini her hangi bir arabi ayın ilk Cuma günü bir sarı renkli
hayvanın tabaklanmış derisine yazıp 7 gün boyunca cavi buhuru ile buhur edip 7
gün sonra alıp yanında taşısalar, her kim görse muhabbet eder. Dünyalık
mevkisi yüce olur. Devlet erkanından veya her hangi bir kimseden hacet dilese
hacetini yerine getirir. Rızık hayır ve bereket kapıları açılır. Bir çok faidesi
vardır. Ayeti kerime budur.
Vefki budur.

ِ ِ اربهناا افْتا ْح ب ا ْيناناا اوب ا ْ اْي قا ْو ِمناا ِابلْ اح ِق اوأَن اْت خ ْ ُاري الْفا
ۖاحتْي ا

Zalimin evini başına yıkmak
Cumartesi günü ikindi vakti 60 tane taş alıp hepsine birden 60 defa ihlas suresini
okuyup zalimin evine veya bahçesine atsalar maksat hasıl olur. Amma her taşa
bu hatemi yazmalıdır. Hatem budur.

Müşteri celbetmek
Bu vefki herhangi bir günün müşteri saatinde yazıp bir dükkana assalar, sonra
her gün bu vefke bakarak 1000 defa yâ kâfȋ ismini okusalar iş iş yerine
müşterileri celbeder. Vefk budur.

Şakkul ard
Eğer yeri yarmak ve içinde define olup olmadığına bakmak istersen, Çarşamba
günü zuhal saatinde bu isimleri 66 defa oku. Okuma anında sondoros ve ırkı
cenâh buhur et. Sonra şu tevkili oku. Bundan evvel dahi hatemi tabaklanmış bir
sıtlan derisine yazıp define olduğu tahmin edilen yere bırak. Yer yarıldıktan
sonra hadimi gödermek için sure-i cin-i ve sure-i zelzeleyi eştâtâ-ya kadar oku.
66 defa okunacak budur:

أمشخ أمشخ شامخ شامخ خيطال خيطال اكامن اكامن الشالعوَث الشاعلوَث طَهيل
طَهيل خيدار خيدار فيدار فيدار ادوَنى ادوَنى
Okunuşu:

Eşmahin eşmahin şemâhin şemâhin haytalâ haytalâ ekmânin ekmânin
eşşâleûsâ eşşâleûsâ tamhȋlin tamhȋlin haydârin haydârin feydârin feydârin
edûnâyi edûnâyi
Okuyacak tevkil budur:

اجيبوا َّيخدام هذه الاسامء واخلنفطرَّيِ واكشفوا هذا الفْي واطردوا عامره
Okunuşu:

ecȋbû yâ huddâmu hâzihil esmâi velhanfatariyyât vekşifû hâzeddefȋni ve
ütarridû âmiruhû
Hatem budur

Müşteri celbetmek ve bereket için
Bu hatemi bir ceylan derisine yazıp başında taşısalar rızkı çoğalır. Veya
ticarethaneye assalar o yerde bereket olur. Hatemin etrafına bunları yazmalıdır.

Hatem budur.

Define yeri tespit etmek
Bu hatemi bir kağıda yazıp cavi ve kizbere buhuru yak. Kağıdı buhurlayıp
hemen yasini şerifi okumaya başla. Taki kağıt havalanıp gidip define olan yere
duruncaya kadar oku. Bu amel tecrübe olundu sahihtir.
Hatem budur.

Diğer yöntem: yukardaki hatemi bir kağıda yazıp kizbere buhuru ile kağıdı
buhurlayıp hemen fatiha suresini okumaya başla. Taki kağıt havalanıp define
olan yere gidinceye kadar oku. Kağıt yere inince duhâ suresini oku. Eğer kağıt
tekrar havalanırsa bilki orda define yoktur. Eğer kağıt havalanmazsa orda define
vardır.

Matlubu uzaklaştırmak
Salı günü nahıs bir saatte bu vefki siyah bir kağıda yaz. Etrafınada bunu yaz:

ّص
ِ ْ اوالْ اع
رس
ٍ ْ ا هن فالن ابن فالن لا ِفي ُخ
ِ
ِ الصا ِل اح
اِ اوت ااو ااص ْوا ِابلْ اح ِق
االه بنوا فالن ابن فالن حَّت انه ه ِاَّل اين أ آ امنُوا او ا ِمعلُوا ه
ِ
اوت ااو ااص ْوا ِاب هلص ْ ِرب
Sonra kağıdı katran ile buhur edip matlubun evine bir yere göm veya bırak.
Matlup o evde duramayıp kaçar gider. Vefk budur.

İsmi azam vefki (ve yazılma şekli)
Çarşamba günü kamer nahıs olmayan bir burçta iken, güneşte iyi bir burçta iken,
kıymetli bir madeni levhaya yazılırsa kibriti ahmerdir. Sayılmayacak kadar
faideleri vardır.
Sureti budur.

Kaybolan, kaçan veya evini terkeden kişiyi getirmek
Bu vefki 4 adet kağıda yazıp (fülan ibni fülan yazan yerlerine matlubun ismi ile
anasının ismini yaz) birini ateşe at, birini suya at, birini toprağa göm, birinide
havaya as. Matlub çıkar gelir. Vefk budur.

Nazar için
Bu vefki yazıp taşımalıdır. Budur

Her türlü hayır ve bereket için
Her türlü hayır ve bereketlere vasıl olmak için, anlayış ve zekanın çok ileri
dereceye ulaşması için yeni bir kaseye bu vefki gül suyu ve zağferanla yazıp
üzerine yağmur suyu döküp yazıyı bozup 40 gün sabahları aç karnına birer
yudum içseler 40 gün sonra maksat hasıl olur. Tarifi imkansız hayırlara
kavuşurlar. Vefkin adedleri Yasini şerif, mülk suresi, vakıa suresi (azimeti ile
beraber), haşr suresi, muavvezeteyn, ihlası şerif, 12 ayeti kerime, hadid suresinin
evvel ayetleri, duhan suresi, kureyş suresinin adedleridir. Vefki şerif budur.

İhlası şerif vefki (her türlü hayır için)
İhlası şerifin bu vefkini Cuma günü Cuma namazından sonra misk zağferan ve
gül suyu ile bir kağıda yazıp üzerinede 11 defa Allah ismi şerifini okuyup daima
yanında taşısalar ömrü bereketli olur. Elini her neye atsa onda bereket olur.
Hayır kapıları o kişi üzerine açılır. Eğer suyunu hastaya içirseler şifa bulur.
Vefki şerifi budur.

Her kes tarafından sevilmek
Bu vefki iyi bir vakitte misk zağferan ve gül suyu ile yazıp üzerine 1000 defa
salavatı şerif okuyup güzel kokulu buhurla buhurlayıp taşısalar insanlar katında
mahbub olur. Vefk budur.

Veya bu vefk yazılır.

Dünyada sıkıntı yüzü görmemek için
Kamerin iyi bir saatinde bu vefki yazıp daima yanında taşısalar Biiznillah
dünyada sıkıntı yüzü görmezler. Mücerrebtir sahihtir. Budur:

Hacet istemek
Şeyh baha-i hazretleri derki! bu hatemi her angi bir arabi ayın ilk Cuma günü
güneş doğmaya yakın bir vakitte misk, gülsuyu ve zağferanla yazıp pazunda
veya göğsünde taşısan her kimden hacetini dilesen elbette hacetini verir. Hatem
budur

Bütün şerlerden emin olmak
Fatiha-i şerifin şu müselles vefkini yazıp taşısalar her yerde ve her zaman daima
Allahü tealanın hıfzı emininde olurlar. Vefk budur:

Bütün isteklerine nail olmak için
Kamer şarteyn burcunda iken Allah ismi şerifinin bu vefkini bir kağıda yazıp
hemen üzerine 66 defa Allah ismi şerifini okuyup daima üzerinde taşısalar
hemen ol vakitte bütün maksatlarına nail olur. Vefki şerif budur:

Bu vefki şerif dahi çok kıymetlidir, kamerin iyi bir vaktinde yazıp taşımalıdır
budur:

Düşmanlara karşı üstün olmak
Eğer düşmalarına karşı daima üstün olmak istersen bunu yazıp taşımalıdır.
Yusuf suresinin vefkidir.

Her türlü hastalık için
Bir kağıda fatiha-i şerifi nesteîn-e kadar yazıp hatemide 7 defa yazıp sonra
kağıdı suya ıslayıp iç. 7 gün boyunca her gün böyle yap. Biiznillah şifa bulur.
Hatem budur.

Rızık celbetmek
Bu vefki yazıp taşımalıdır.

Göz ağrısı için
Bunu yazıp taşımalıdır.

Hacet için
Bir kimsenin işleri yolunda gitmese, işleri bir türlü selamet bulmasa, bahtı kapalı
olsa, temiz bir yere oturup 786 defa besmele-i şerif okuyup ardından 786 defa
veya 132 defa salavatı şerif okusalar hemen ol vakitte bahtı ve işleri açılır.
Çok mühim bir iş için veya her türlü hacet için bir temiz mekana oturup 12 bin
defa besmele-i şerif okuyup ardından 2 rekat hacet namazı kılsalar her türlü
hacetleri makbul olur.
Belaları defetmek için, bahtın açılması için, hacetlerin kabulü için her namaz
ardından 19 defa besmele-i şerif okuyup ardından bu dua okunur:

ِ او ا اْنا ًة ِمنْ اك اَّي اس يِدا الْكا ِر ْمي ا ِْنناا اوخ ِال ْصناا ِ احب ِق ب ِْس ِم ه
اَّلل هالر ْ امح ِن هالر ِح ْمي
Venecâten minke yâ seyyidel kerîm neccinâ vehallisnâ bihakki
bismillâhirrahmânirrahîm

Evden çıkarken (rızık için)
Bu duayı her kim evden çıkarken okusa o gün evine mutlaka dışardan bir rızık
girer. Dua budur

اَّي ام ْن اابب ُ ُه ِم ْفتا ٌاح ِل الطا ِل ِب اَّي ام ْن اابب ُ ُه ِم ْفتا ٌاح ِل السائِ ِل اَّي ام ْن ِالاي ِه ي ا ْط اَ ُع امل ا اطا ِم ُع اَّي ام ْن
ي ا ْع ا َُل ُم ارا ُد امل ُ ِري ِدين

Okunuşu: yâ men bâbuhû miftâhun littâlibi yâ men bâbuhû miftâhun lissâili yâ

men ileyhi yatme-ul metâmiu yâ men ya’lemü murâdül mürȋn

Hayır ve bereket kapılarının açılması için
Temiz bir mekana oturup bu vefki bir kağıda yazıp kağıdın bir ucundan bir ip
geçirip ipin bir ucunu tesbihin başına, bir ucunuda kağıda bağla. Sonra tesbihi

eline alıp 489 defa Yâ fettâh ismini oku. Her 100 defada ve aded tamam olduğu
vakit bu ayeti kerimeyide 11 defa oku. Allahü teala senin üzerine hayır ve
bereket kapılarını açar. Bahtın açılır. İşin gücün yoluna girer.
Okuyack ayeti kerime budur:

ِ ِ اربهناا افْتا ْح ب ا ْيناناا اوب ا ْ اْي قا ْو ِمناا ِابلْ اح ِق اوأَن اْت خ ْ ُاري الْ اف
احتي

Okunuşu: rabbenâ-ftah beynenâ vebeyne kavminâ bilhakki veente

ḣayru-lfâtihîn

Vefk budur.

Mal ve mülke nail olmak ummadık yerden rızıklanmak
Bir kimse her gün 1001 defa bu dua ile dua etse Hakk teala hazretleri o kuluna
hiç ummadığı yerlerden rızık yollar. Halk arasında sevimli ve aziz olur. Dua
budur.

اا ه َُّلل لا ِط ٌيف ِب ِع ابا ِد ِه يا ْر ُز ُق ام ْن ياشا ا ُء اوه اُو الْقا ِو ُّي الْ اع ِز ْيز
Okunuşu:

Allâhu latîfün bi-ibâdihî yerzuku men yeşâ-u vehüvel kaviyyül
azîz.

Paranın eksilmemesi için
Gecenin son 3 te birinde kalkıp abdest al, sağ ve sol eline paraları al. Sonra 1100
defa Yâ zelcelâli vel-ikrâm ismi şerifini zikret. Sonra paraları alıp bir beze sarıp
bezide cüzdana koy. Biiznillah parada bereket olur. Eksilmez. Amma bir defada
hepsini birden çıkarmamalıdır.

Bereket için
Her hangi bir şeyde bereket hasıl olmasını dilersen, bunları yazıp murad ettiğin
şeyin arasına koy biiznillah maksadın hasıl olur. Yazılacak budur:

ماهف ماهف

نوِف ضوِف بنوىق بنوىق كهيعص محعسق يس والقران احلكمي

Müşteri celbetmek, evlenmek, define açmak için
Eğer bir mekana müşteri celbetmek istersen aşağıdaki vefkin etrafına bu ayeti
kerimeleri yazıp istediğin mekana as maksat hasıl olur, eğer bu yazılanları bir
bakire kız veya erkek başında taşısa hemen tez bir vakitte evlenir. Vefkin
etrafına yazılacak budur:

ِ اب ه
ون ِ اَت اار ًة ل ا ْن
ون ِك ات ا
ْ ُ الص اال اة اوأَنْ افقُوا ِم هَا ار از ْقنا
اَّلل اوأَقاا ُموا ه
رسا اوعا اال ِن اي ًة يا ْر ُج ا
ًّ ِ امه
ي ا ْتلُ ا
تا ُب اور
يق
ِ ُ لك ضا ا ِم ٍر ياأْ ِت اْي ِمن
ِ ُ اوأَ ِذن ِف النه ِاس ِابلْ اح ِج ياأْتُوكا ِر اج ًاال اوعا ا ٰىل
ٍ لك فا ٍج ا ِمع

ابلف الف ال حول وال قوة الا ابهلل العِل العظمي وصل هللا عىل س يدَن محمد وعىل
اَل وحصبه وسَل
Vefk budur:

Eğer bu vefki 4 tane kağıda yazıp bir tılsımlı definenin 4 kenarına gömseler
bütün tılsımlar bozulur. Eğer evin 4 yanına gömseler o eve cin ve şeytanlar
girmez.

Rızık ve baht açmak
İmamı gazaliden rivayet ederler.
Pazar
Elhamdülillahi rabbil alemin
Ya fettah 1071 defa
Pazartesi

Errahmanirrahim
Ya nur 874 defa
Salı
Maliki yevmiddin
Ya müteal 782 defa
Çarşamba
İyyake na’budu ve iyyake nestein
Ya latif 9650 defa
Perşembe
İhdinessıratal müstekim
Ya gani 2122 defa
Cuma
Sıratallezine en-amte aleyhim
Ya razzak 211 defa
Cumartesi
Gayrilmagdubi aleyhim veleddallin
Ya aziz 4297 defa
Bir hafta bu minval üzere devam etseler maksad hasıl olur.
Eğer riyazetli oruç tutsalar çok daha iyidir.

Davada üstün olmak için
Bir kimse davada hakim karşısında üstün olmak dilese, bu vefki şerifi gül suyu
ve misk ile bir tabağa yazıp sonra yazıyı eli ile bozup elinide yüzüne ve gözüne
sürüp hakim karşısına davaya çıksa elbette üstün olur. Veya yazıp yanında
taşımalıdır. Budur.

Beş ayeti kerimenin vefki
Meşhur beş ayeti kerimelerin vefki şerifidir. Eğer yazıp üstünde taşısalar her
türlü fenalıklardan emin olurlar. Gaflet etme. Budur.

Ayetel kürsi vefki
Bu mübarek vefki Perşembe günü birinci saatte kamer müşteriye muttasıl iken
yazıp sonra öd ve anber ile buhur edip taşısalar, sayısını yalnız C.hakkın bildiği
sonsuz nimetlere kavuşurlar. Gaflet etme. Budur.

Ayetel kürsinin diğer vefki

Bu vefki Pazartesi günü güneş doğmaya yakın bir vakitte yazıp güzel kokulu bir
buhurla buhur edip başının sağ tarafında taşısalar 72 türlü derde devadır. Bos
olan hanesine taşıyan kişinin adı yazılır. Budur.

Ayetel kürsinin diğer vefki
Bunun havvası budurki! Maddi ve manevi bütün düşmanlarının şerlerinden emin
olurlar, sihir ve büyü tesir etmez, rızkı bol olur, daha bir çok havvası vardır biz
kısalttık. Lakin müşteri saatinde yazılmalıdır. Yazdıktan sonra üzerine dahi 50
defa ayetel kürsi okumalıdır. Budur

Siğil için
Bu iki kelimeyi bir kağıda yazıp katlayıp ağzını sıkıca bağlayıp bir parça tuğlaya
bağlayıp siğili olan kimsenin eline verip o dahi bir deniz veya baraj gibi derin
bir su kenarına varıp 3 ihlas bir fatiha okuyup üveysi karani hazretlerinin ruhuna
bağışlasın, sonra o tuğlayı suya atıp hiç arkasına bakmadan dönüp evine gelsin.
Biiznillah siğil def olur. Yazılacak kelime budur.

اا ْر ِدى اواار ِدي ِدى

Bütün mahlukatı teshir etmek
Bu isimleri hergün 1000 defa okusalar maksat hasıl olur. Kâdir, kavî, cebbâr,
mâlik, vedûd.

Matlubu uyutmak
Bunu yazıp matlubun baş altına koysalar uyur. Budur.

لك اش ٌٍئ او اوا ِرثُ ُه
ِ ُ اَّي ار ُّب

İstediğin şeyi rüyada görmek
Bu vefki şerifi bir kağıda yazıp üzerine 155 defa Lâ ilâhe illallah oku, sonra
vefki şerifi alıp sağ tarafından yastığının altına koyup uyu. Biiznilah maksat
hasıl olur. Vefk budur:

Süleyman a.s. hatemi
Hertürlü hastalık ve ruhsal sıkıntılar için yazılıp başta taşınır. Budur.

Ümmü sıbyan için
Bu hatemi yazıp yanında taşısalar çok faide eder. budur.

Vakıa suresinin vefki
Hergün yatsıdan sonra veya gece yarısından sonra veya her sabah namazından
sonra vakıa suresini azimeti ile beraber okusalar ve hemde bu vefkini dahi
yanında taşısalar rızkı çok olur. İşleri yoluna girer. Bereket hasıl olur. (vakıa
azimeti birinci cildde zikir olundu) Vefki budur.

İhlası şerif vefki
İhlası şerif vefkini herhangi bir arabi ayın il Perşembe günü güneş saatinde
kapıda yazıp öd, anber ve günlük ile buhur edip üzerine 1 defa besmele ile 1000
defa ihlası şerif okuyup katlayıp üzerinde taşısalar, hemde hergece 1000 defa
daha ihlası şerif okumaya devam etseler evvelinde ve ahirinde dahi 1000 defa
salavatı şerif okusalar saymakla bitmez havvaslar zuhur eder. Ancak yazmadan
evvel 1 hafta boyunca kuvve-i melekiyyesini güçlendirmelidir. Vefki şerif
budur.

Vefki celcelutiyye
Ey can dostum bilki celcelutiyyedeki havvasların çoğu kitaplarda açık açık
yazılmamıştır. Celcelutiyye duası 7 feleğin havvasını ihtiva eder. hepsinin dahi
hatemleri vardır. Bir arabi ayın ilk Pazar günü (eğer arabi ayın ilk günü Pazar
olursa daha evladır) başlayıp diğer Pazar-a kadar riyazetli oruç tut. Hemde her
güne aid olan celcelutiyye hatemini hergüne aid olan gezegenin eşref saatinde
çiz. Hemde üzerine 7 defa celcelutiyye duasını okuyup o güne aid olan buhur ile
buhurla. Bu şekilde 7 gün tamam olunca elinde 7 tane hatem olur, bu hatemler
ismi azamdır kıymetini iyi bil. Sayılmayacak kadar faideleri vardır. Ez cümle
bütün hayırları kendine celbeder. Hatemler bunlardır.
Pazar:

Pazartesi:

Salı:

Çarşamba:

Perşembe:

Cuma:

Cumartesi:

Bu dahi hepsinin toplamı ve ismi azamın hatemidir. Son gün bunu dahi
yazmalıdır. Budur.

Evini terk eden kimseyi geri getirmek
Bu vefki bir kağıda veya matlubun elbisesinden bir parçaya yazıp matlubun
yatmış olduğu yere gömüp üzerine ağır bir taş koysalar matlub dönüp geri gelir.
Fulan yazan yere matlubun adını yazmalıdır. Budur.

Karşındakine sözünü emri kabul ettirmek
Eğer bir kimsede hacet dileyecek olsan, bu isimleri bir kağıda yazıp kağıdı
katlayıp balmumu içine koy, sonra balmumunu dilinin altına koyup matlubdan
hacetini dile. Biiznillah hacetine kavuşursun. Yazılacak budur.

بسم هللا الرمحن الرحمي اا ْش ُي ٍوس اا ُس ٍوس قاا ال اجيبوا فْيا وال تكَون قوَل احلق
وال امك لغلغطل ِص بمك معي فهم ال يتكَون

Zalimin şerrinden kurtulmak için:
temiz ve sakin bir yere girip besmele-i şerif 73 defa okunur sonra 3 defa salavatı
şerif okunur. Bu amele bir hafta devam edilirse zalimin zulmünden necat
bulurlar.

Zalimi helak etmek:
temiz ve sakin yere girip 1000 defa besmele-i şerif, 1000 defa elhamdülillah,
1000 defa la ilahe illallah muhammedün rasulullah, 1000 defa salavatı şerife, ve
her 1000 defa ların sonunda ya rabbi falanca adamdan hakkımı al, veya falanca
adamın cezasını ver denilir.
İrsalı hatif:
Evvela temiz abdest alıp 4 rekat namaz kıl. 1.ci rekatta fatihadan sonra 10 ihlas
oku. 2.ci rekatta fatihadan sonra 20 ihlas, 3.cü rekatta fatihadan sonra 30, 4.cü
rekatta fatihadan sonra 40 ihlas oku. Selam verdikten sonra 50 ihlası şerif daha
oku. Sonra 50 şer defa : Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azȋm,
estağfirullâh el-azȋm ve-etübü ileyk, oku. Sonra 70 defa Allahümme salli alâ
seyyidinâ muhammedininnebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim
oku. Sonra 1000 defa (Yâ muntekim yâ kahhâr) oku. Ve her 100 defa 1 kere

اقسَت عليك َّي سليط انت وخدامك واتباعك ان تذهب اىل فالن
ابن فالنة ِف صفَّت وهيئَّت وخوفوه وارجفوه واقلقوه حَّت يأَت اَل خاضعا ذليال
الواحا الواحا العجل العجل الساعة الساعة
bunu söyle:

Aksamtu aleyke yâ selȋt ente vehuddâmüke ve-etbâuke en tezhebe
ilâ (burada matlubun ve anasının ismini söyle) fȋ sıfâtȋ ve hey-etȋ
vehavvifûhu ve-ercifûhu ve aklakûhu hattâ ye’tȋ ileyye hâdi-an
zelȋlen elvâhan elvâhan el-acel el-acel essâ-ate essâ-ate.
İrsalı hatif:

Necm suresini 41 defa okuyup dileğini söyle. Okuma anında lüban buhur et.
Mücerreb.

Kahriyye:
Bu isimleri her gece 1000 defa okusalar 1 hafta sonra düşman kahru perişan
olur. Bunlardır: celil, celal, kabıd, cebbar, mümit, müntakim, vahid, kahhar.

Düşman için
Düşmanın niyetine onun ismi ile 41 tane buğday alıp suya ısla, iyice şişsin.
Sonra alıp her birerinin üzerine 1 defa vakıa suresini oku. Sonra bunları bir ipe
geçirip güneşe as. Taki kurusun. Kuruyunca düşman hasta olur. Ölür. Amma
haksız olarak bir kimseye yapsan bu amel sana döner. İyazu billah helak
olursun.

Çok mal ve mülke nail olmak
Bu vefki iyi bir saatte bir kağıda yazıp daima yanında taşısalar maksat hasıl olur.
Yazdıktan sonra dahi güzel kokulu bir buhurla buhurlamalıdır. Mücerreptir,
gaflet etme. Budur.

Bu vefki şerifi dahi yazsalar maksat hasıl olur. Bu dahi mücerreptir. Budur.

Dilek için v.s
Latif ismi şerifinin bu vefkini iyi bir saatte yazıp boş hanesinede kendi ismin ile
annenin ismini yazıp güzel kokulu bir buhurla tütsüleyip taşı, bütün hacetlerin
biiznillah kabul olur. Eğer boş hanesine hacetinin ismini yazsan dahi olur. Eğer
yazdıktan sonra latif ismini dahi üzerine adedi kadar okuyusan çok daha iyidir.
Vefk budur.

Vefk 1
Havvası, gam ve kederden uzak olur, maddi ve manevi düşmanların şerlerinden
emin olur, korkularından emin olur, kötü nazarlardan emin olur. Yazılma vakti
Cumartesi günü güneş saatında veya merih saatında yazılmalıdır. Küçük
çocuklara takılcaksa zöhre saatında yazmalıdır. Budur.

Vefk 2

Havvası: hertürlü hastalık için zöhre saatında bir kağıda yazıp suyunu içseler
biiznillah hertürlü hastalığa şifadır. Budur.

Vefk 3
Havvası: düşmana galip olmak, düşman şerrini def-etmek, eğer iki helalden
birisi yazıp taşısa (kadın veya erkek) aralarında muhabbet ve meveddet hasıl
olur.
Yazma vakti: Salı günü merih saatında veya müşteri saatında yazılmalıdır.
Budur.

Vefk 4
Havvası: maddi ve manevi düşmanlardan emin olmak için Pazar günü güneş
doğarken yazılır taşınır. Budur.

Vefk 5
Havvası: baht açmak, işlerinin yoluna girmesi için, rızkın bollaşması için,
müşteri saatında yazılır. Budur.

Vefk 6
Havvası: rızık çoğalması için, işlerin yoluna girmesi için yazıp güzel kokulu
buhurla tütsü etmelidir ve taşımalıdır. Budur.

Vefk 7
Havvası: mahlukat katında aziz olmak kerim olmak sevgili ve mahbub olmak
için, bunu yazıp taşısalar herkes hacetini reva eder. boş hanesine isim ve
validesinin ismi yazılır veya hacetin ismi dahi yazılır. budur.

Vefk 8
Havvası: rızık için arabi ayın ilk Pazar günü sabah güneş doğmadan evvel 2
rekat hacet namazı kılınır, ardından 7380 defa yâ razzâk okusa sonra bir kağıda
bu vefki yazıp sonrada güzel kokulu bir buhurla tütsüleyip taşısa ve 1 hafta
boyunca hergün adedince yâ razzâk ismini okusa mal ve mülkü celbeder,
dünyalık faidesi sayısızdır. Vefk budur.

Vefk 9
Havvası: mahlukattan hacet dilemek için, düşmanlarına galip gelmek, harbe
girdikte üstün gelmek, alemi ulvi ve alemi süfliyi musahhar etmek, insanları ve
hayvanatı musahhar etmek için.
Yapılışı: yazacak kimse 1 gün riyazetli oruç tutup güneşin şerefli bir vaktinde
(Pazar günü güneş doğarken) kıbleye dönerek beyaz kağıda bu vefki çizip
etrafınada ayetel kürsi, hadid suresinin ilk ayetini sure-i haşrın son ayetlerini
(huvallahüllezi la ilahe illa hu......) ihlası şerif, fatiha-i şerif, amenarrasulu,
bunlarıda yazmalıdır. Vefk budur.

Vefk 10

Kâfî ismi şerifini bu şekilde vefk yapıp her gün 7 defa bu vefke bakıp sonra
duasını 3 defa okusa Hakk teala bir zaman sonra o kuluna şöyle dünyalık ihsan
ederki ömrünün sonuna değin bolluk içinde olur. Zengin olarak yaşar. Veki şerif
budur.

Duası budur

بسم هللا الرمحن الرحمي اللهم َّيمن فلق البحر ملوىس بن معران وْنى يونس عليه
السالم ِف بطن احلوِ وخسر الفِل والعامل بعدد قطراِ البحر ورماَل واصناف
جعايب الكفاية َّياكِف من اس تكفاه َّيجميب دعوة من دعاه َّيمقيل من رجاه انت
الاكِف ال اكف الا انت َّياكِف كفاِف الاكِف ش ما َل اكِف َّياكِف اكفىن ش ما انت
َل اكِف فس يكفيكهم هللا وهو السَيع العلمي
رش ْح ا اِل اص ْد اركا او اوضا ْعناا ع ا
انك ِو ْز اركا ه ِاَّلي أَنقا اض اظه اْركا او ارفا ْعناا ا اِل
َأل ا ْم ن ا ْ ا
انص ْب اوا ا ٰىل ار ِب اك
ُرسا ا هن ام اع الْ ُع ْ ِ
ِذ ْك اركا فاا هن ام اع الْ ُع ْ ِ
رس ي ْ
ُرسا فاا اذا فا ارغْ ات فا ا
رس ي ْ ً
ً
ِ
ِ
ا ا ِ
ِ
ف ْارغب

Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm allâhümme yâ men felekal bahra limûsâ
bin imrân venecâ yûnus aleyhisselâm fî batnil havti vesahharal
fülke vel-âleme biadedi katarâtil bihâr verimâlehû ve esnâfi
acâyibil kifâyeti yâ kâfî men istekfâhu yâ mucîbu da’veti men
deâhu yâ mukîlü men racâhu entell kâfî lâ kâfî illâ ente yâ kâfî
kefâfîl kâfî şerra mâ lehû kâfî yâ kâfî ikfinî şerra mâ ente lehû kâfî
feseyekfîkehumullâh vehüvessemîul alîm Elem neşrah leke sadrek
Ve vedagnâ anke vizrek Ellezî enkada zahrek Ve refa’nâ leke
zikrek Fe inne maal usri yusra İnne maal usri yusrâ Fe izâ feragte
fensab Ve ilâ rabbike fergab
Vefk 11
Havvası: bu vefki şerifi İmam Ahmed el-magribi hazretleri tertip etmiştir,
buyurur ki! Bu vefki 4 büyük kitaptan ihraç eyledim, 7 gezegenin havvasları
bundadır, 4 büyük kitabın havvasları dahi bundadır, İmam Ahmed el-magribi
hazretleri kitabında bu vefkin 18000 (on sekiz bin) havvasını yazmıştır. Biz
buraya çok kısa olarak yazdık lakin hepsi doğrudur gerçektir. Vefki şerif budur.

Rızık ve baht açmak

İmamı sekkaki derki! Bu vefki Pazar günü güneş doğarken bakır bir levhaya
yazıp güzel kokulu bir buhurla tütsüleyip yanında taşısalar maksat hasıl olur.
Vefk budur.

Şifa için
Doktorların çare bulamadığı her türlü hastalık için bu vefki şerifi kilap ile yazıp
suyunu içmeye devam etseler biiznillah şifa bulurlar. Lakin yazan kimse salih
bir kimse olmalıdır. Budur.

Fakirlikten kurtulmak
Bir kimse fakir olsa maişetini kazanamasa bu tılsımı iyi bir saatte gümüş bir
levhaya nakş edip taşısa biiznillah zengin olur. İşleri yoluna girer. Eğer yazıp bir
dükkana assalar müşterisi çok olur. Bereket olur. Vefk budur.

Baht açmak ve hacet
Bir kimsenin bahtı kapalı olsa, bu vefki iyi bir saatte saf altın bir levhaya veya
pirinc bir levhaya nakş edip yanında taşısalar bahtı açılır. Herkimden bir hacet
dilese hacetini verir. Vefk budur.

Baht açmak, müşteri celp etmek
Eğer bu tılsımı müşteri saatinde (müşteri nahıslıktan uzak olacak) bir altın
levhaya veya bir pirinc levhaya veya bir gümüş levhaya çizip taşısalar elbette
futuhatı rızık hasıl olur. Bahtı açılır. Eğer dükkanına assalar müşterisi çok olur.
Budur.

Seferden men etmek
Bu vefki nahıs bir saatte bir kağıda yazıp evinin kapısı eşiğine gömseler matlub
sefere çıkamaz. Vefkin başınada matlubun ismi ile anasının ismi yazılır. Budur.

Rızık ve müşteri celp etmek
Müşteri saatinde bir bakır levhaya bunu nakşedip yanında taşısalar rızkı bol olur,
eğer bir dükkana assalar mğşterisi çok olur bereketli olur. budur.

istihare
bu vefki iyi bir saatte yazıp güzel kokulu bir buhurla tütsüleyip başı altına
koysalar rüyada dilediğini görürler. Vefk budur.

Celbi rızık
Bu vefki şerifi iyi bir saatte yazıp evinin bir yerine assalar her yerden o eve rızık
celb olunur. Vefk budur.

Hertürlü hastalıktan ve zorluklardan kurtulmak v.s
Eğer her türlü hastalıklardan sihirden ve kötülüklerden uzak olmak istersen, sihir
kar etmemesini istersen, şeytanlar ve cinlerin şerrinden emin olmak istersen bu
vefki şerifi yazıp taşı. Biiznillah maksadın hasıl olur. vef budur

Çalınan mal için
Bunu yazıp malın çalındığı yere assalar mal biiznillah geri getirilir. Budur

Matlubu kovmak
Bu vefki Cumartesi günü zuhal saatinde bir kiremit veya tuğla parçasına yazıp
kenarınada bu ayetleri yazıp matlubun evinin kapısı eşiğine göm. Matlub çok
geçmeden o evden çıkar gider. Budur

ون بُ ُيوهتا ُ ْم
الساعا ُة ااد ْٰٰه اواا ام ُّر ُ َْي ِرب ُ ا
اس ْيُ ْ از ُم الْ اج َْ ُع اوي ُ اول ُّ ا
الساعا ُة ام ْو ِعدُ ُ ْمه او ه
ون الُّ بُ ار ب ا ِل ه
ِ اابيْ ۪د ِهي ْم اواايْ ِدي الْ َُ ْؤ ِم ۪ن اْي ااكاهنه ُ ْم ُ ُمح ٌر ُم ْست ا ْن ِف ار ٌِۙة فا هر ِْ ِم ْن قا ْس او ار ٍةۜٓ فا اا ْص اب ُحوا اال يُ ٰ آرى ِا هال
ام اسا ِكهنُ ُ ْ ۜٓم وفر فرِ فالن بن فالن

Kazai hacet
Her namaz ardından 3000 defa Allah ismini oku. yatmadan evvelde 1066 defa
oku. biiznillah hem rüyanda çok acaibler keşfedersin hemde bütün hacetlerin
reva olur.

Silah tesir etmemesi için
İhlası şerifin şu vefkini bembeyaz bir taşa yazıp üzerinde taşısalar hiç bir silah o
kişiye tesir etmez. Amma taş beyaz olmalı ve üzerinde başka bir renk
olmamalıdır. Vefk budur

Define tılsımını çözmek
Bu vefki yazıp define üzerine bıraksan tılsımlar batıl olur. budur

Korunmak ve rızık açmak
Nasr suresinin bu vefkini iyi bir saatte yazıp güzel kokulu buhur ile buhurlayıp
taşısalar bahtı açılır. Hemde rızkı gün be gün artar. Vefk budur

Baht açmak
Kevser suresinin bu vefkini iyi bir saatte yazıp taşımalaıdır. Vefk budur

İzzet ve şeref sahibi olmak sevilmek
Düşmanlara karşı izzetli ve heybetli olmak ve diğer insanlar katında muhabbetli
ve sevecen olmak için bu vefki iyi bir saatte yazıp taşımalıdır. Vefk budur

Bol rızık, menfeatleri ve ayırları celbetmek
Bu vefki şerifi iyi bir saatte yazıp üzerinde taşısalar gün be gün maksatları hasıl
olur. vefki şerif budur

Veya alttaki yasini şerif vefkini Cuma gecesi yazıp 7 gece üzerine hergün 7 defa
yasini şerif okuyup taşımalıdır. Biiznillah sayılmayacak kadar faideler husule
gelir. Vefki şerif budur

Hizbul bahr’ın vefki

Hizbul bahrın 3 çeşit daveti vardır. Küçük daveti: her gün her namaz ardından 3
defa okunur, 7 gün boyunca. Her türlü haceti reva olur.
Orta daveti: 21 gün boyunca her namaz ardından 21 defa okunur, riyazetli oruç
tutarak, biiznillah kalp gözü açılır, ervahı müşahede ederler.
Büyük daveti: 41 gün boyunca her namaz ardından 41 defa okunur, riyazetli
oruç tutar olduğu halde. 41 gün tamam olunca büyük havvaslar zuhur eder.
Vefki şerifini dahi yazıp taşımalıdır. Her türlü hayrı celbedip şerieri defeder.
Vefk budur

Kaybolan veya çalınan mal için
Her gün her namaz ardından 300 defa bunu okusan biiznillah malın geri gelir.
Okuyacak budur

Yâ şemhîsâ red aleyye zâhibî

Bütün kazalardan ve belalardan ve hastalıklardan ve cin
şerrinden korunmak
Muhammed ismi şerifinin bu vefkini iyi bir saatte yazıp taşımalıdır. Budur

Fareleri def etmek
Bunu iki kağıda yazıp birini farelerin bulunduğu yere birinide evin giriş kapısına
assan çok zaman geçmeden fareler o evden kaçıp giderler. Veya ölürler. Budur

Tılsımlı (büyü yapılan) ev için
Eğer bir eve büyü yapılsa ve evde garip şeyler zuhur etse, bunu misk ve
zğferanla yazıp suyunu evin odalarına serp, bir tanede kağıda yazıp evin
kapısına as. Biiznillah sihir ve büyü batıl olur. budur

Davetler ve büyük havvaslar

Sarfül imar
Bu dua her ruhani amelden evvel mutlaka 3 defa okunmalıdır. Eğer sarfı imar
yapılmazsa amelin batıl olur. Dua budur.

َّييغَوش َّييغَوش يلغَوش يلغَوش الغَوش الغَوش مرمغوش مرمغوش ايلغَوش
ايلغَوش مرش مرش مربوش مربوش جل اجلليل صاحب الامس الكبري االارض
بمك ترجف.والرَّيح بمك تعصف والاودية بمك ختفق واجلبال بمك تزلزل.واسامء هللا َنر
حمرقة حميطة بمك َّيعامر هذا املاكن والا فتْنل املالئكة عليمك من السامء بشهب من
َنر فتقطع منمك الامعاء وترتكمك مطروحْي ملقْي مّصوعْي هللا هللا هللا.الالكم

والعبد عبد هللا والامر امر هللا والاَل غري هللا والحول والقوة الا ابهلل.َلَكم هللا
واعزم.العِل العظمي اهيا املِل طارش ليس لمك راحة حَّت ترحلوا من هذا املاكن
عليمك َّيمعاش الارواح والاعوان ان تْنلوا عىل عامر هذا املاكن ابلسالسل
والاغالل ف الاعناق ابلهيبة والوقار امسعوا واطيعوا واطردومه وابطلوا حراكهتم
واذهبوا عامر هذا املاكن وحرميهم وعياهلم من طريق اخلداماوسريوا ف خدمِت حَّت
هيا ارسعوا *ينهتيي معِل حبق *كتب هللا الغلنب اَن ورسِل ان هللا قوي عزيز
ابلرحيل ف وقِت هذا الوحا الوحا العجل العجل الساعة الساعة ابرك هللا فيمك
وعليمك
Okunuşu:

Yâ yagmûşin yâ yagmûşin yelgamûşin yelgamûşin elgamûşin
elgamûşin mergamûşin mergamûşin eylegamûşin eylegamûşin
merşin merşin merbûşin merbûşin cellül celȋl sâhibül ismül kebȋr
el-ardu biküm tercifü verriyâhü biküm ta’sifü vel-evdiyetü biküm
tahfeku velcibâlü biküm tezelzelü ve esmâullâhu nârun
muhrikatün muhȋtatün biküm yâ imâru hâzel mekân ve illâ
fetenezzelül melâiketü aleyküm mines semâi bişehebin min nârin
fetaktau minkümül em-âü vetetraküküm matrûhȋne mülkȋne
musriȋne Allâhu Allâhu Allâhu elkelâmu kelâmullâh vel-abdü
abdullâh vel-emru emrullâh ve lâ ilâhe illallâh ve lâ havle velâ
kuvvete illâ billâhil aliyyil azȋm, eyyühel melikü târiş leyse leküm
minhü râhatün hattâ terhilû min hâzel mekâni ve a’zemü aleyküm

yâ maâşeral ervâhi vel-a’vâni en tenezzelû alâ imâri hâzel mekâni
bis selâsili vel-aglâl fil a’nâki bil heybeti vel vekâr esmiû ve etȋû ve
atridûhüm ve ebtilû harekâtühüm vezhebû bi imâri hâzel mekâni
ve harȋmehüm ve iyâlehüm min tarȋkil huddâmi ve seyyirû fȋ
hidmetȋ hattâ yentehȋ amelȋ bihakki keteballâhu le eglibenne ene
ve rusulȋ innallâhe kaviyyün azȋz, heyâ esriû birrahȋli fȋ vaktȋ
hâzâ elvâhan elvâhan el-acel el-acel essâate essâate bârekallâhu
fȋküm ve aleyküm

Her türlü ruhani amel için kendini mutlaka korumaya almalısın, korunma
dualarını (Tahassun dualarını) ve dairesini birinci ciltte yazdık oraya bakın.

Keşfi esrar
Bir kimse her gün sabah namazından sonra bunu 100 defa okumaya devam etse
Biiznillah alemi gaybtan çok şeyler kendisine ifşa olunur. Ehli yakin olurlar.
Gözlerinden zulmet perdeleri kaldırılır.
Eğer halvette riyazetli oruç tutarak 19 gün boyunca her gün 1931 defa okusalar
kalb gözleri açılır. Kabir ehlinin hallerini müşahede ederler. Hatta onlarla
konuşur. Ervahtan bir bölük kendisine musahhar olur. Gizli sırları keşfeder.
Acayipler zuhur eder.
Eğer halvette riyazetli oruç tutarak 19 gün boyunca her gün gecede ve gündüzde
4832 defa okusalar Hakk teala o kişiye yeryüzünün hazinelerini açar. Nereye
gitse toprağın üstünü nasıl görüyorsa altınıda öyle ayanen görür. Bütün defineler

hazineler kendisine arz olunur. Dünya eline geçer. Ehli keramet olurlar.
Sayılmayacak kadar hayırlar bereketler husule gelir.
Eğer 3 gün halvette riyazetli oruç tutup her gün 44496 defa okusalar çok büyük
havvaslar zuhur eder. Ez cümle bütün mahlukat kendisine musahhar olur.
Alemlerin kapıları o kişiye açılır. Alemi gaybten dilediği nesneyi hemen filhal
önüne koyuverirler. Allahü tealadan gayri hiç kimseye muhtaç olmaz. Ervahtan
bir bölük musahhar olur, eğer tayyi mekan eğer havada uçmak her ne dilese
hemen yerine getirirler. Ta mağribten meşrika alemde her ne olup bitse hepsini
haber verirler. Sayılmayacak havvaslar bahşolunur.
Okuyacak budur

: وعنت الوجوه للحي القيوم

Türkçesi: ve anetil vucûhu lilhayyil kayyûm

Yâ Allâh (Büyük davet)
Halvet bir yere girip orda 28 gün kal bu müddet zarfında riyazetli oruç tutup
Allah ismi şerifini 845555 defa oku. Yani 28 dolunca bu adet tamam olsun. Son
gece maksat hasıl olur. Bunun havvasını hiç bir lisan ifşa etmeye anlatmaya
beyan etmeye kadir değildir. Bu davetin büyüklüğünü sen anla.

Yâ rahmân (Büyük davet)
Halvet bir yere girip bu ismi şerifi 40 gün boyunca gecede ve gündüzde 5500
defa okusalar bütün mahlukat o kişiye itaat eder. Hayvanlar gelip onunla yürür.
Devlet adamları emrine amade olur.
Eğer rahman ve rahim isimlerini 9 gün boyunca gecede ve gündüzde 500057
(beş yüz bin elli yedi) defa okusalar bu ismi şerifin en büyük havvasları zuhur
eder. Bu havvasları dahi ne bir lisan beyan edebilir, nede bir akıl tehayyül
edebilir. Ez cümle alemi ervah ve alemi melekutta her neki yaratıldıysa cümlesi
dost olur. Alemi gaybın anahtarları kendisine bahşedilir. Dünyada meşekkat
nedir bilmez. Büyük tayyi mekan ederler. Her türlü kerametler kendisine ihsan
olunur.

Eğer rahman ismi şerifini bir mekanda tek oturmada 50130 (elli bin yüz otuz)
defa okusalar ismi azam tecelli eder. Ne dua etseler anında makbul olur.

Yâ mâlikü (Büyük davet)
Bir kimse bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 9000 defa okumaya devam etse
hem hakiki alemde hemde alemi manada sultan olur. Alemin gaybtan çok şeyler
zuhur eder.

Yâ Kâbızu (Büyük davet)
12 gün riyazetli oruç tutup gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 5181 defa okusalar
ve her gün gusül abdesti alsalar, abdestsiz yere basmasalar bütün mahlukat
kendisine musahhar olur. Öyleki taşlar ve madenler dahi kendisine itaat eder.
Büyük havvaslar zuhur eder. Vefki şerifi dahi yazıp taşımalıdır. (ilk sayfalarda
verildi)

Yâ bâsıt (Büyük davet)
Rızık genişliği için 3 gün riyazetli oruç tutup gecede ve gündüzde bu ismi şerifi
13910 defa okusalar görülmemiş duyulmamış havvaslar zuhur eder. Eğer niyeti
rızık ise kimseye nasip olmayan şeyler nasip olur. Vefki şerifi dahi yazıp
okurken daima önüne koymalıdır. Vefki şerif daha evvel verildi.

Yâ hâfidu (Büyük davet)
9 gün riyazetli oruç tutup bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 14660 defa
okusalar, her gün gusül abdesti alıp abdestsiz yere basmasalar çok büyük
havvaslar zuhur eder.

Errâfiu (Büyük davet)
120 gün boyunca riyazetli oruç tutup bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 9477
defa okusalar dünya eline geçer. Büyük havvaslar zuhur eder. Bu ismi şerifin
vefki budur.

Yâ basȋr (Büyük davet)
40 gün boyunca riyazetli oruç tutup bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 16650
defa okusalar çok büyük havvaslar zuhur eder. (büyük havvasların nedemek
olduğunu birinci ciltte anlattık) vefki şerifi budur.

Yâ latȋf (Büyük davet)
Şeyhi mağribi ebül abbas hazretleri da’vâtül kebir isimli kitabında buyurdu, eğer
bir kimse 75 gün boyunca oruç tutup bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 6300
defa okusa, daha 75 gün dolmadan yakaza halinde veya ismi şerifi okurken veya
uykuda iken çok acaiblikler görür. Ez cümle gizli ilimleri öğretirler, alemi
gaybtan çok şeyler gösterirler, eşyaların havvasını öğretirler, 75 gün dahi tamam
olunca çok büyük havvaslar zuhur eder. Bu vefki şerifide yazıp okurken önüne
koymalıdır, uyurkende baş altına koymalıdır. Vefk budur.

Yâ habȋr (Büyük davet)
21 gün oruç tutup gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 4842 defa okusalar büyük
havvaslar zuhur eder. Büyük sırlara vakıf olurlar. Vefki şerifi yazıp okurken
önüne koymalıdır, uyurken dahi baş altına koymalıdır. Vefki şerif budur.

Yâ halȋm (Büyük davet)
99 gün boyunca oruç tutup gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 6872 defa
okusalar çok büyük havvaslar zuhur eder. Gün adedi dahi tamam olmadan bazı
havvaslar zuhur eder. Ancak gördüklerini kimseye anlatmamalıdır. Vefki şerifi
yazıp okurken önüne koymalıdır. Uyurken baş altına konulur. Vefk budur.

Yâ şekûr (Büyük davet)
Bu ismi şerifi 4 gün riyazetli oruç tutar olduğu halde gecede ve gündüzde 18885
defa okusalar görülmemiş duyulmamış büyük havvaslar zuhur eder. Hem batını
hemde zahiri büyük nimetlere kavuşurlar. Eğer 40 gün bu hal üzere devam
etseler tarifi imkansız havvaslar zuhur eder. Vefki şerifi yazıp okurken önüne
koymalıdır, uyurken dahi baş altına koymalıdır. Vefk budur.

Yâ aliyyü (Büyük davet)
Güneş esed burcuna intikal edip bütün nahıslıktan uzak olduğu vakitte bu ismi
şerifin vefkini yazıp daima yanında taşı, hemde o gün ibtida edip 11 gün oruç
tutup her namaz ardından bu ismi şerifi 3333 defa okusalar ve gece yarısı olunca
tekrar kalkıp 3333 defa okusalar son gün güzel kokulu buhur yakıp tekrar adedı
kadar okusalar melekler o mekana gelirler, o kişi ile dost olurlar. Her ne haceti
varsa emrine amade olurlar. Gizli ilimleri öğretirler. Büyük havvaslar zuhur
eder. Vefki şerifi budur.

Bir kimse bu ismi şerifi şu şekil üzere vefk edip bir kağıda yazıp daima yanında
taşısalar ve hemde bu ismi şerifi 110 gün boyunca 2960 defa okusalar eğer hakir
ise aziz olur. Eğer zelil ise izzet bulur. Heybetli vakur bir kimse olur. Vefki şerif
budur.

Yâ kebȋr (Büyük davet)
120 gün boyunca oruç tutup az yiyip az konuşsalar haramlardan şiddetle kaçınıp
gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 7000 defa okusalar peygamberler ve
evliyaların ruhları kendisini ziyaret eder, alemi ervah ve alemi gaybın sırlarını
öğretirler. Görülmemiş havvaslar zuhur eder. Vefki şerifi yazıp okurken önüne
koymalıdır, uyurkende baş altına koyulur. Vefk budur.

Yâ mugnî büyük davet
Abbas el mursî hazretleri buyurdu! Bir kimse bu vefki şerifi yazıp taşısa ve 40
gün halvette adedsiz olarak Yâ mugnî ismi şerifini oruçlu olarak okumaya
devam etse 40 gün sonra kendisine 40 kilo altın verilir. Bu ameli kendisine
fakirlikten şikayette bulunan bir dervişine tavsiye etmiş idi. O derviş kişi
bununla amel etti ve fakirlikten kurtuldu. Vefki şerifi her Cuma gecesi güyel
kokulu buhurla buhurlamaldır. Vefk budur.

Yâ ganiyyü
Bu ismi şerifi hergün her namaz ardından 1600 defa okumaya devam etseler 3
aydan sonra çok büyük futuhatı rızık husule gelir. Acayip zengin olurlar.
Dünyalık mal ve mülk için her namaz ardından 489 defa yâ fettâh okunur.

Esmaları okurken biraz mastik buhur edilir.

Keşfi esrar
7 gün boyunca yemeklerden az yiyip riyazetli ol. Her gece yatmadan evvel 100
istiğfar ve 100 salavatı şerif okuyup ardından 3000 defa ihlası şerif oku. bir kaç
günden sonra biiznillah rüyada acayip şeyler muşahede edersin. Amma riyazetli
oruç tutsan çok daha evladır.

Daveti Yahnûn
Temiz bir yere oturup etrafına bir daire çizip bu ismi 1000 defa oku. irsalı hatif,
celp ve muhabbet gibi bir çok şeyde hizmet eder. Hadim ilk gece gelmezse 3
gece deva et.
Okuyacak isim budur

Yahnûn
Her 100 defada bu tevkili 1 defa oku

Tevekkel yâ yahnûn fî hizmetî, ve icâbeti da’vetî (burda hacetini
söyle)

Daveti hâyile

Bir yere girip etrafına daire çizip bu azimeti 1000 defa oku. okuma anında
cemacem, cavi ve lüban buhur et. 7 gün tamam olunca hâyile isimli kadın cinnî
sana gelir. Hacetini söylersin reva eder. azimet budur

َّي هائَل َّيوايَل َّي ام الشعور السايَل وعصبتك املايَل واخوتك الامتنية وابوك
زعلف وامك زريونه اركِب خيِل ودك الوين ِف هذه الليَل واخرىق احلجاب
اَّلى بيننا وبينك حبق هذه الاسامء عليك وطاعهتا ليك اهيا شاهيا ادوَنى
2  الساعة2  العجل2 اصباؤِ ال شداي الواحا
Yâ hâile yâ vâile yâ ümmüşşuûrussâyile ve asbatukel mâyile ve
ihvetükettemâniye ve ebûke za’lef ve ümmüke zeryûne irkebî
hayluke vedekked devîn fî hâzihilleyleti ve ahrukil hicâbellezî
beynenâ vebeyneke bihakki hâzihil esmâi aleyke ve tâatihâ ledeyke
ehyâ şerâhiyâ edûnâyi asbâûtin âle şedâyin elvâhan 2 el-acel 2
essâate 2

Mendel
Tabiatı su olan bir baliğ olmamış kız çocuğusağ avucuna bu hatemi yaz. Bir
fincanada su ve mürekkep koyup yine sağ avucuna ver, kız daima o fincanın
içine baksın. Hemen zağferan mastik kizbere ve kayısı kokusu buhurlarını yakıp
bu ayeti kerimeyi 41 defa oku.

ُمب ٌِْي

أَ اول ا ْم يا ار ْاالن ْ اس ُان َأَنه اخلا ْقناا ُه ِم ْن ن ُْط اف ٍة فاا اذا ه اُو خ ِاص ٌمي
ِ
ِ

Eve lem yerâ-l-insânu ennâ ḣalaknâhu min nutfetin fe-iżâ huve
ḣasîmun mubîn

Eğer kurnazlık edecek olsalar (gelmeyecek olsalar veya korkutacak olsalar) bu
ayeti kerimeyi okumaya devam et.

Veylun likulli effâkin eśîm

لك أَفه ٍاك أَ ِث ٍمي
ِ ُ اويْ ٌل ِل

Gaibten altın getirmek
Cuma günü rüyazetli oruç tut, yatsı namazından sonra 2 rekat namaz kıl, her iki
rekattada fatihadan sonra kehf suresini oku. Selam verdikten sonra 1000 defa
bunu okuyup hiç kimse ile konuşmadan dünya kelamı etmeden sağ tarafına yatıp
uyu. Bikudretillah gece yastığının altına altın koyarlar. Bazısını tasadduk edip
geri kalanını harca. Okuyacak budur: Yâ latȋf Yâ hafȋyyül eltâf tüdâriknȋ
bilutfikel hafiyyü

Mendeli nefsi
Bir kağıda keşif ayetini yazıp alnına yapıştır. Hatemide yazıp sağ elinde tut. Bir
fincana su ve mürekkep damlatıp hatemin üzerine (yani sağ elindeki hatemin
üstüne) koy. Başınada bir örtü ört. Kizbere buhuru ile buhurlanıp azimeti
okumaya başla. Cinleri görünceye kadar okumaya devam et. Mutlaka gelirler.
Dilediğini sor.

Alnına yapıştıracak keşif ayeti budur:

ّصكا الْ اي ْو ام اح ِدي ٌد
ُ ِغ اط ااءكا فابا ا
Sağ elinde tutacak hatem budur.

Azimet budur.

لاقا ْد ُك ْن ات ِف غا ْف ا ٍَل ِم ْن اه َٰ اذا فا اكشا ْفناا اعنْ اك

Okunuşu:

Eynellezȋne yahrikûnel enhâra ve yaktaûnel kıyâfe vel-aktâra
aksamtu aleyküm binûri vechillâhil kerȋm innhû min süleymâne
ve-innehû bismillâhirrahmânirrahȋm ellâ ta’lû aleyye vetûnȋ
müslimȋn tâ-i-ıyne lillâhi rabbil âlemȋn ellezȋ halekaküm min
nârissemûm eynel mulûk eynel kayâdȋn eynel ekvân eynellezȋne
izâ teşirû ecnihatehüm seddul âfâka inzilû inzilû uhdrû uhdurû
accilû ve accilû elvâhan elvâhan essâ-ate essâ-ate
i’tûnȋbihuyûleküm vericâlüküm sıgârüküm vekibârüküm
zükûrukum veinâsüküm ahrârukum ve-abȋdüküm eyne müzhebül
emȋr eyne mürretül emȋr eynel ahmer eyne burkânül emȋr eyne
şemhûreş eynel ebyad eyne meymûnel emȋr eyne men kâne
minküm fȋ meşârikil ardi vemegâribihâ inkânet illâ sayhaten
vâhideten fe-izâhüm cemȋun ledeynâ muhdarûn eynemâ tekûnu
ye’ti bikümüllâhu cemȋ-â innallâhe alâ külli şey-in kadȋr.

Mendeli nefsi
Pazar günü oruçsuz olarak perhiz yap (hayvanat ve hayvanattan olan şeylerden
yeme) bir ayna alıp üst kısmına bu hatemi yaz. Elbisen mekan ve bedenin temiz
olsun. Azimeti okurken kizbere ve lübanı zeker buhur et. Aklına ve nefsine
hakim ol. Azimeti okurken daima aynaya bak. Bir an aynada büyük bir ateş
görünür, sen bundan korkma, azimeti 3 defa okuduktan sonra bazı şahıslar çıka
gelir ve senin okuduğun kasemi dinlerler. En son Şemhureş isimli melik sana

görünür. Sana (Esselâmu aleyke yâ nisâra) diye selam verir. Sende ona (aleyke
veminke vefȋke, huz minnȋ külle mâ emertüke bihȋ) dersin. Böyle diyince
dahada yakına gelir. O zaman sen ona ne sorsan cevap verir.
Hatem budur.

Azimet budur.

اقسَت عليك بطام بطام قروق قروق مردوش مردوش ودود ودود شكور شكور
غفور غفور برفقل برفقل عفقل عفقل هبيوش هبيوش انزل َّيمشهور واكشفوا
احلجاب بيىن وبينمك حَّت ارامك بعيىن واخاطبمك بلساِن واسألمك عام اريد لاقا ْد ُكنْ ات
ّصكا الْ اي ْو ام اح ِدي ٌد اوكا اذ ِ اِل نُ ِري ابْ ارا ِه امي
ِف غا ْف ا ٍَل ِم ْن اه َٰ اذا فا اكشا ْفناا اع ْن اك ِغ اط ااءكا فابا ا ُ
ِ
ون ِم ان الْ َُو ِق ِن اْي الواحا الواحا العجل العجل
املا ُك ا
الس اَ ااو ِاِ اواْلَ ْر ِض او ِل اي ُك ا
وِ ه
الساعة الساعة
Okunuşu:

Aksamtu aleyke bitâmin bitâmin karûkin karûkin merdûşin
merdûşin vedûdün vedûdün şekûrun şekûrun gafûrun gafûrun

berfekalin berfekalin afkalin afkalin hebyûşin hebyûşin inzil yâ
şemhûreş vekşifül hicâbe beynȋ vebeyneküm hattâ erâküm bi-aynȋ
ve ehâtabeküm bilisânȋ ve es-elüküm ammâ ürȋdü lekad künte fȋ
gafletin min hâzâ fekeşefnâ anke gıtâ-eke febasarukel yevme hadȋd
Ve kezâlike nurî ibrâhîme melekûtes semâvâti vel ard veli yekûne
minel mûkınîn elvâhan elvâhan el-acel el-acel essâ-ate essâ-ate.
Mendeli nefsi
Bir kağıda bu hatemi çizip üzerine bir cam kase koy. Cam kasenin 4 tarafınada
(dışına) tuz koy. Kasenin içine su ile mürekkep koyup 4 defa bu azimeti oku.
Kasede bir cemaat zuhur eder. Dilediğini sor.
Bunuda bir kağıda yazıp alnına yapıştır:

ّصكا الْ اي ْو ام اح ِدي ٌد
ُ ِغ اط ااءكا فابا ا

لاقا ْد ُك ْن ات ِف غا ْف ا ٍَل ِم ْن اه َٰ اذا فا اكشا ْفناا اعنْ اك

Azimet budur.

هبروش هبروش هيقا هيقا هشت هشت هروش ومن يزغ مهنم عن امرَن نزقه
عذاب السعري الواحا الواحا العجل العجل الساعة الساعة
Okunuşu:

Behrûşin behrûşin heykâ heykâ heştin heştin herûşin herûşin
vemen yuzig minhüm an emrinâ nüzighu min azâbissâ-ȋr, elvâhan
elvâhan el-acel el-acel essâ-ate essâ-ate.
Hatem budur.

Mendel
Bu mendeli yapmadan evvel azimetini en az 3 gece boyunca okumak lazımdır.
Mendel anında lübanı zeker ve kizbere buhur edilir. Bu mendel yalnızca her
arabi ayın ilk gününden ta 20.ci gününe kadar yapılır. Ve sadece Pazartesi
Çarşamba günleri sabahtan ta öğlen vaktine kadar, Cuma günü ise öğlenden
Cumartesi gecesinin yarısına kadar yapılır.
Bu mendeli yapmak istersen keşif ayetini kağıda yazıp baliğ olmamış kızın
alnına yapıştır. Hatemi yazıp sağ eline verip üzerinede içi saf zeytinyağı dolu
fincanı koy. Daima fincanın içine baksın. Buhurları yakıp azimeti okumaya
başla hadim fincanda görünür.
Hatem budur.

Azimet budur.

اَّي قا ْو امناا أ َِجي ُبوا داا ِع اي ه ِ
اَّلل اوأ آ ِمنُوا ِب ِه ي ا ْغ ِف ْر لا ُ ْمك ِم ْن ُذنُو ِب ُ ْمك او َُي ِْر ُمكْ ِم ْن عا اذ ٍاب أَ ِل ٍمي اجيبوا
حبق ما ِف الكف من اسامء هللا عليمك اجيبوا حبق ميططرون احلامك عليمك اجب َّي
اشقر واكشف احلجاب عن الناظر حَّت يرى امللوك الس بعة حبق يركياش يركياش
دقدش دقدش قارش قارش برهش برهش قدوس قدوس جبار جبار علمي علمي
الس اَ ااو ِاِ او ْاْلَ ْر ِض امث ا ُل ن ُو ِر ِه ا َِك ْش ااك ٍة
حيوم حيوم قيوم قيوم ال بزرَّيل ه ُ
اَّلل ن ُُور ه
ِفْياا ِم ْص اب ٌاح الْ َِ ْص اب ُاح ِف ُز اجا اج ٍة ُّالز اجا اج ُة ا ََكهنه اا كا ْوكا ٌب د ُِر ٌّي يُوقادُ ِم ْن اَش اار ٍة ُمبا ااركا ٍة
شِقيه ٍة او اال غا ْ ِربيه ٍة يا ااك ُد از ْيهتُ اا يُ ِِض ُء اول ا ْو ل ا ْم تا َْ اس ْس ُه َنا ٌر ن ٌُور عا ا ٰىل ن ُو ٍر هيا ْ ِدي
ازيْتُون ا ٍة اال ا ْ
َش ٍء عا ِل ٌمي الواحا الواحا
اَّلل ِب ُ ِ
اَّلل ْ َاْل ْمث اا ال ِللنه ِاس او ه ُ
ُض ُب ه ُ
اَّلل ِل ُنو ِر ِه ام ْن ياشا ا ُء اوي ا ْ ِ
هُ
لك ا ْ
يقطوش قطوعوش أهيبا هيبا بشَح بشامخ العاىل عىل لك براح فاذا جنيمتوه قال
امحلد هلل رب العاملْي الواحا الواحا العجا العجل الساعة الساعة
Okunuşu:

Yâ kavmenâ ecȋbû dâ-iyallâhi ve âminû bihȋ yağfirleküm min
zunûbiküm veyücirküm min azâbin elȋm ecȋbû bihakki mâ fil

keffi min esmâillâhi aleyküm ecȋbû bihakki meytatarûn el-hâkimu
aleyküm ecib yâ aşkar vekşifül hicâbe aninnâzır hattâ yerâl
mulûkusseb-ati bihakki yerkeyâşin yerkeyâşin dakdaşin dakdaşin
kârişin kârişin berheşin berheşin kuddûsun kuddûsun cebbârun
cebbârun alȋmün alȋmün hayyûn hayyûn kayyûmun kayyûmun
âli berzeyâlin Allâhu nûru-ssemâvâti vel-ard meśelu nûrihi
kemişkâtin fîhâ misbâh elmisbâhu fî zucâce ezzucâcetu keennehâ
kevkebun durriyyun yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin
lâ şarkiyyetin velâ ġarbiyyetin yekâdu zeytuhâ yudî-u velev lem
temses-hu nâr nûrun ‘alâ nûr yehdiAllâhu linûrihi men yeşâ
veyadribullâhu-l-emśâle linnâs vallâhu bikulli şey-in ‘alîm elvâhan
elvâhan yaktûşin katû-ûşin ehyebâ heybâ beşmehin beşmâhil âlȋ
alâ külli berâhin fe-izâ ceneytumûhu kâle elhamdülillâh rabbil
âlemȋn elvâhan elvâhan el-acel el-acel essâ-ate essâ-ate.
Mendel
Bu mendele bakan kişi hamile kadın veya cariye olmalıdır.
Keşif ayetini bir kağıdayazıp alnına yapıştır. Bir ayna alıp devamlı aynaya bak.
Bu arada azimeti okumaya devam et. Evvela bir duman zuhur eder. Sonra hadim
görünür. Dilediğini sor. Azimeti okurken mastik cavi ve lüban buhur edilir.
Azimet budur.

Okunuşu:

Tahtıl inşânu şeyşelȋ meşânü ahlȋ fȋ meşânu hafâcâ evşin yelâcâ
evşin ercelâveşin ercelâhin raculen min aynin taytâ heyâ
leytamtamin aksamtu aleyküm bil huzûri vezuhûruküm emâmȋ
hattâ yerâküm nâzurȋ biaynihȋ veyuhâtabeküm bilisânihȋ bihakki
men lekanenȋ hâzâ aleyküm esri-û esri-û esri-û elvâhan el-acel
essâ-ate.

Mendeli seyyid kerâkil
Keşif ayetini bir kağıda yazıp baliğ olmamış bir kızın veya bir cariye kadının
alnına yapıştır. Sonra sağ eline saf billurdan yapılmış bir fincan verip fincana saf
su doldur. Kıza daima fincana bakmasını söyle. Sende seyyid kerakil fincanda
zuhur edinceye kadar azimeti okumaya devam et. Seyyid kerkil-in alemeti
budur: başında süslü bir taç vardır. Etrafındada 40 tane hadim vardır. Kız
geldiklerini haber verince ‘bana günün hadimini veriniz ‘dersin. O günün hadimi
gelince dilediğini sor.
Okuyacak azimet budur.

شغاليث شغاليث هللا العزيز املعىف ِف عز عزه اجب اهيا الس يد كراكيل واحُض اىل
وال تزال
Okunuşu:

şugâlȋsü şugâlȋsü Allâhül azȋz elmu’tezzi fȋ izzi izzihȋ ecib
eyyühes seyyid kerâkȋl vahdur ileyye velâ tezâlü
eğer konuşmazlarsa bu zecri oku:

جواد موجود احد َصد قيوم نور الانوار الكبري املتعال منجد طالب غالب مدبر
همِل قدير وانطق المنَل لسلامين بن داوود وقالوا جللودمه مل شهدت علينا قالوا انطنا
هللا اَّلى انطق لك ش ٌئ
Okunuşu:

Cevvâdün mevcûdun ehadün samedün kayyûmun nûrul envârul
kebȋril müteâl müncidün tâlibün gâlibün müdebbirun mühlikün
kadȋrün ventıkunnemlete lisüleymân bin dâvûd vekâlû liculûdihim
lime şehittüm aleynâ kâlû entakanallâhul lezȋ entaka külle şey’

Mendeli nefsi
3 gün oruç tutup her farz namazdan sonra azimeti 21 defa oku. 4.cü gün yine
oruçlu olduğun halde bakır bir fincan alıp bir kürsinin üzerine koy. Fincanın
içine su koyup üzerine ince bir temiz beyaz mendil ört. Sonra zeytin ağacının
dalından bir çubuk al. Üzerine bunu yaz:

حبق قامئة العرش طيلك وحبق الس يد
ميططرون وحبق من امره بْي الاكف والنون امنا امره اذا اراد ش يأ ان يقول َل كن فيكون
Sonra azimeti okumaya başla. Her okudukça bir defa yere bu zeytin dalı ile vur.
3 defada hafifçe fincana vur. Bu şekil üzere 7 defa tekrar et. (yani azimeti 7
defa okuyacaksın, her defasında bir defa yere, 3 defada fincana vuracaksın). 7
defa tamam olunca fincanın üzerindeki örtüyü kaldır. Hadim fincanda sana ve

etrafındakilere görünür. Her türlü şeyden haber verir. Bütün sorulara cevap
verir. Azimeti okurken daima lübanı zeker, öd, sondoros buhurları yakılır.
Azimet budur.

شريوخ شريوخ شريوخ َّيروخ َّيروخ َّيروخ مناروخ مناروخ مناروخ عادوخ عادوخ
عادوخ َّيروخ َّيروخ َّيروخ َجروخ َجروخ َجروخ اجيبوا ايهتا الارواح الروحانية
العلوية والسفلية النارية واملائية والرتابية والهوائية والسحابية والغاممية اجيبوا حبق
من الكنائس واخلراابِ والعامراِ ومن الارض املنقطعة واخلنادق واملقابر والور
وحبق قامئة العرش طيلك وحبق الس يد ميططرون احلامك عليمك الواحا العجل الساعة
Okunuşu:

Şeyrûhin şeyrûhin şeyrûhin yâ rûhin yâ rûhin yâ rûhin nemâ
rûhin nemâ rûhin nemâ rûhin âdûhin âdûhin âdûhin yâ rûhin yâ
rûhin yâ rûhin cehrûhin cehrûhin cehrûhin ecȋbû eyyetühel
ervâhurrûhâniyyetül ulviyyetü vessüfliyyetün nâriyyetü velmâiyyetü vettürâbiyyetü vel-hvâiyyetü vessehâbiyyetü velgamâmiyyetü ecȋbû bihakki men elkenâise velharâbât vel-imârât
veminel ardil munkaniatü velhanâdiku velmakâbiru veddevr
vebihakki kâimetül arşi taykel vebihakkis seyyid maytatarûn
elhâkimü aleyküm elvâhan el-acel essâ-ate.

Kulak daveti
Bu isimleri 1 hafta boyunca adedlerince okusalar 1 hafta sonra hadim zuhur edip
uyku ile uyanıklık halinde veya uyanıkken kalbinden geçen seylerden haber
verir. İsimler bunlardır.
 الخبيرEl-habȋr 998
 المبينEl-mübȋn 393

 عالم الغيوبAllâmul guyûb 1671
 شراهياşerâhiyâ 800
 برهوتاberhûtâ 735
 يعوتاyeûtâ 666

Kulak daveti
Bu isimleri 10 gün boyunca her gün adedleri kadar okusalar hadim zuhur eder.
Dilediği her şeyden haber verir. İsimler budur.
 العالمEl-allâm 584
 العليمEl-alȋm 484
 شيموثاŞeymûsâ 1086
 طيغوغtaygûg 2154
 فافوعfâfû’ 416

Kulak daveti
Her hangi bir arabi ayın ilk günü başlayarak bu isimleri 28 gün boyunca her gün
3279 defa okusalar ve her Cuma gecesi lübanı zeker buhur etseler, 28 gün
tamam olunca hadim yakaza halinde zuhur eder. Her ne sorsalar cevap verir.
İsimler budur.
 ياعالم الغيوبYâ allâmul guyûb
 سيغوبseygûb
 صيغوبsaygûb

Kulak daveti
Bu isimleri 40 gün boyunca her namaz ardından 100 defa okusalar hadim zuhur
eder. Lakin oruçlu olmalıdır. Ruhaniler sana ayanen görünürler ve her sorulana
cevap verirler. İsimler bunlardır.
 العليمEl-alȋm

 الوهابEl-vehhâb
 ساروهsârûhin
 عيالطaylâtin
 نودnûdin

Seyyid tariş daveti
İnsanlardan uzak hayvan seslerinden hasılı bütün seslerden uzak bir yerde
halvete gir. Perşembe Cuma Cumartesi günleri riyazetli oruç tut. Bedenin ve
elbisen ve bulunduğun mekan temiz olsun. Her namaz ardından azimeti 7 defa
oku. Okurken lübanı zeker buhur et. 3 gün tamam olunca yanına uzun boylu
yüzü ay gibi parlayan bir şahıs gelir. İşte o seyyid tariş dir. Sana selam verip,
benden ne istiyorsun diye sorar. Sende selamını alıp : ürȋdü minke sohbeteke
leylen venehâran ve-entuȋninȋ alâ kazâ-il havâ-ici min emril habâyâ veddefâini
fetuhbirnȋ bihȋ. Dersin. Oda sana elini uzat biat edelim der. Elini uzatıp biat et.
İşin bitince Seyyid tarişi yollamak için bunu oku: İnsarif bârekallâhu fȋke ve
aleyke.
Okuyacak azimet budur.

Okunuşu:

Bismillâhil azȋmillazȋ hada-atirrikâbu likudretihȋ vezelletil
cebâbirete li-azametihȋ vekaharal mütekebbirȋne bisatvetihil lezȋ lâ
yu’cizühül mütekebbirûne velâ yukârinuhûl mütecebbirûne lâ
ilâhe illâ hû celle celâluhû vetekaddeset esmâuhû aksamtu aleyke
yâ rûhul ervâhul emȋn alâ vahyillâhü teâlâ el-kâhiru bikudretihȋ
sâhibudda’veti velzilzâlil musalliti alâ cemȋ-il cinni veşşeyâtȋni
bihakki ratȋtin haytin setfin tâifin vemevtûfun mühlelin hemelin
ıhfaz bi-icâbetillâhi veli-esmâihȋ azze sultânillâhil kâhiri ecib yâ
târiş melikül imâr ilâ mekânȋ hâzâ vesma’ da’vetȋ vakdi hâcetȋ
aksamtu aleyküm yâ ma’şeral ervâhi bifâlikil isbâhi
vemusahhirirriyâhi vecâ-ilülleyli sekenen veşşemse vel-kamera
husbânen zâlike takdȋrul azȋzil alȋm, vebihakki hêrişin hêrişin
kârişin kârişin medreşin medreşin aksamtu aleyke eyyühesseyyid
târiş melikül imâr bihakki men kâle lissemâvâti vel-ardi i’tiyâ tavan ev kerhen kâletâ tâi-ȋn bihakki işâretehû aleyke min esmâillâhi
teâlâ femen asallâhe ve esmâ-ehû ahrakathu binârillâhil
muvakkadetil letȋ tetali-u alel ef-idetü innehâ aleyhim mu’sadetün
fȋ amedin mümeddedetün aksamtu aleyke eyyühel melikü târiş
melikül imâr biyâhin yâhin yûhin yûhin inkânet illâ sayhaten
vâhideten feizâhüm cemȋun ledeynâ muhdarûn uhdur ve’tinȋ
serȋan mutȋan ilâ mekânȋ hâzâ âcilen min kablu ennatmise
vucûhen feteruddehâ alâ edbârihâ evtel-anehüm kemâ leanâ

eshâbessebti vekâne emrullâhi mef-ûlâ lâ-esmâe tazlilüke velâ arda
tüflike hattâ te’tȋnȋ ilâ mekânȋ hâzâ bihakki heltafin heltafin
samtȋ-in samtȋ-in târişin târişin hattin hattin ecib eyyühesseyyid
târiş melikül imâr bârekallâhu fȋke ve aleyke.

Daveti sure-i kevser
Halvet bir yere girip Allahü tealanın rızası için 3 gün riyazetli oruç tut. Bedenin
elbisen ve mekanın temiz olsun. Her farz namazın ardından kevser suresini 1000
defa oku. En sonunda bu azşmetş 1 defa oku. 3 gün tamam olunca bu mübarek
surenin hadimi olan ruhani zuhur eder. İsmi abdul kerim dir. Asla müslüman
kişiye zarar vermez. Sana selam verip benden ne istiyorsun ey allahın kulu diye
sorar. Sende : benimle ahdetmeni istiyorum, kendi elinle bana bir ahd yaz,
dersin. Ahdi yazınca : insarif bârekallâhu fȋke ve aleyke, dersin. Sonra halvetten
çıkarsın. Eğer dünyalık bir şeye yemeğe içmeye hasılı akla gelen her ne türlü
nesneye ihtiyacın olsa bu mübarek kevser suresini 1 defa okuyup ecib yâ abdül
kerȋm de. Hemen hadim gelip selam verir. İstediğini dile. Hemen alemi gaybtan
önüne getiriverir.
Son gün kevser suresini okurken kırmızı sandal sondoros ve makallı ezrak ve
lübanı zeker buhur et.
Azimet budur.

Okunuşu:

Allâhümme innȋ es-elüke bimûcibâtı rahmetike ve-azâimi
magfiretike entusahhiralȋ hâdimi hâzihis sûreti esseyyid abdül
kerȋm, illâ mâ ecebte vesemi’te ve eta’te şerdȋhin şerdȋhin
merdȋhin bimen kelleme mûsâ teklȋmâ alâ cebeli tûri sȋnâ elvâhan
elvâhan el-acel el-acel essâ-ate essâ-ate bârekallâhu fȋke ve aleyke.

Gaibten altın getirmek
Bir halvet yere girip 3 gün Allah rızası için riyazetli oruç tut. Her farz namazın
ardından bu iki ismi 2002 defa oku. 3.cü gün ise kendir buhur edip gücün yettiği
kadar oku. Son gece odaya nur yüzlü bir hadim gelir. Sadece bunu söyleyip
başka kelam etme: merhaba ey hadim, evvela Allahü tealadan sonra senden
dileğim din ve dünya işlerim için bana nafaka temin etmendir. Diyip başka hiç
konuşma. Sana ne söylarsa söylesin cevap verme. Hemen insarif bârekallâhu
fȋke ve aleyke , deyip geri yolla. Sabah olunca yastığının altına veya cebine
yatari kadar altın koyarlar. Amma bunun şartı okuduğun yerde hiç ışık
olmayacak.
İsimler bunlardır.

 هميلوش هميلوشheymelûşin heymelûşin
 هلوش هلوشhelûşin helûşin

Davet ve havvası sebasebül kübra
İmdi ey aziz bilki havvas ilminde en meşhur en büyük en keskin icabeti en
çabuk olan ve havvası en çok olan davetlerden biride sebasebül kübra davetidir.
Bir kimse bu daveti yapsa Allahü teala o kişinin bütün işlerine kafi gelir.
İlimlerin en yüksek derecesine ulaşır. Hayatı uzun tatlı ve rahat ve bolluk içinde
olur. Doğuda ve batıda güneyde ve kuzeyde nereye gitse ihtişamlı ve aziz olur.
Bu davete icabet edenler mazer kemtam kasvere ve taykel isimli hadimlerdir.
Bunların emrinde dahi sayılmayacak kadar çok cinler ve cin kabileleri vardır.

Hasılı bu dördü bütün cinlere hükmederler. Bu dördü dahi bu sebasebül kübra
davetine boyun eğerler.
Eğer bu daveti denemek istersen, sınamak istersen, uyumadan evvel bir kağıda
tahassün dualarından birini veya bir kaçını (birinci ciltte tahassun duaları
yazılmıştır) yazıp okuyup sağ pazuna bağla, veya bir kağıda mülk suresini, haşr
suresini, hucurat suresini, ve amenarrasulu (bakara suresinin son iki ayeti) ayetel
kürsiyi sure-i kadr-ı, muavvezeteyn ve ihlası şerifi ve fatiha-i şerifi yazıp sağ
pazuna bağla. Sonra bu daveti 7 defa okuyup uyu. Rüyanda görürsünki bütün
cinler başlarını toprağa yere koymuş sana boyun eğerler. Hepsi bu davetin
azametinden korkarlar.
Şeyh ebül abbas radiyallahu anh hazretleri derki, bu davetin her hangi bir
zamana saate güne ihtiyacı yoktur. Her ne zaman okusalar hemen anında icabet
olunur. 71 türlü havvası vardır. Biz sana burda bir kaçını beyan edelim.

1.ci havvas: keşfi rüya
Eğer rüyada her hangi bir şey hakkında bilgi edinmek istersen, büyük hatemi bir
beyaz ipek kumaşa misk zağferan ve gül suyu ile elde edilmiş mürekkeple yazıp

او ِع ْندا ُه امفااتِ ُح الْغا ْي ِب اال ي ا ْعلا َُهاا ا هال ه اُو اوي ا ْع ا َُل اما ِف
ِ
ْ
ا
ٍ
ا
ه
ٍ
ُ
ا
ِ
ْ
ِ
َ
ُ
ا
الْ ا ِرب اوالْ اب ْح ِر او اما ت ا ْس ُقطُ ِم ْن او ارقة اال ي ا ْعل َُهاا اوال احبهة ِف ظل اَاِ اْل ْرض اوال ارط ٍب
ِ
او اال اَّيب ٍِس ا هال ِف ِك ات ٍاب ُمب ٍِْي
ِ
etrafınada bu ayeti kerimeyi yaz:

: Ve ’indehu mefâtihu-lġaybi lâ ya’lemuhâ illâ hu ve
ya’lemu mâ fî-lberri velbahr vemâ teskutu min verakatin illâ
ya’lemuhâ velâ habbetin fî zulumâti-l-ardi velâ ratbin velâ yâbisin
illâ fî kitâbin mubîn
Okunuşu

Sonra bu ayeti kerimeyi 1 defa okuyup (Yâ mübȋn) ismini 10 defa tekrar et.
Sonra bu ayeti kerimeyi ve azimeti oku:

ون ِم ان الْ َُو ِق ِن اْي
اوكا ا َٰذ ِ اِل نُ ِري ابْ ارا ِه امي املا ُك ا
الس اَ ااو ِاِ او ْاْلَ ْر ِض او ِل اي ُك ا
وِ ه
ِ
ابرق نورك فاْنَل الظلَة اه َٰ اذا ِكتاابُناا ي ا ْن ِط ُق عالا ْي ُ ْمك ِابلْ اح ِق اَنه ُكنها ن ا ْس اتن ْ ِسخُ اما ُك ْن ُ ْمت
ِ
ون
تا ْع اَلُ ا

اجيبوا َّيخدام هذه الاسامء واروِن ِف مناىم من يمتثل ىل ِف اي صورة تكون
ويقولون عام أسأَل من غري ريب وال شك واكشفوا الغطاء واحلجاب العظمي
Vekeżâlike nurî ibrâhîme melekûte-ssemâvâti vel-ardi
veliyekûne mine-lmûkinîn ebrik nûrake fenceletizzulmeti Hâżâ
kitâbunâ yentiku ‘aleykum bilhakk innâ kunnâ nestensihu mâ
kuntum ta’melûn ecîbû yâ huddâmu hâzihil esmâ-i ve erûnî fî
menâmî min yetemesselü lî fî eyyi suretin tekûnu veyekûlûne
ammâ es-elhü min gayri reybin velâ şekkin vekşifül gıtâe
velhicâbel azîm.
Okunuşu:

Eğer sorulmak istenen şey bir insan ve yaptığı şeylerden ise ve yaptığı işlerin
sonucundan ise ve nasıl yaptığından ise, o zaman böyle söylenir: izherûhu veya
izherûhâ vebeyyinû lȋ el-emra hattâ efhimuhû bihakk hâzihil esmâ-i dersin.
Sonra sebasebül kübra davetini 21 defa okuyup ipek bezi yastığının altına koyup
uyu. Bikudretillahi teala rüyada hadimler gelip açık açık her şeyi beyan ederler.
Hiç şekk ve şüphe toktur.

2.ci havvas: Define keşfi ve sihrin yerini bulmak
Define veya sihrin nerde gömülü olduğunu bilmek istersen, yeni hiç
kullanılmamış bir bıçak ile bir kırmızı hurma ağacının yaprağından Pazartesi
günü kes. Yaprağın uzunluğu 3 karış olsun. Sonra bu yaprağa hemen ruusu erbaanın isimlerini beyaz mürekkepli bir kalemle yaz. Büyük hatemide bir yeşil
kağıda veya bir antilop derisine yaz. Sonra bu kağıdı ve hurma yaprağını ummal
buhur ile buhurla. Sonra sebasebül kübra davetini 7 defa oku. Sonra kağıdı
hurma yaprağının başına koy, yani hurma yaprağının uçlarını birbirine getirip
yılan ağzı gibi edip kağıdı ağzına koy. Sonra define veya sihir olduğu tahmin
edilen mekana gelip mekanın ortasına hurma yaprağını bırak. Sonra yine ummal
buhuru yakıp daveti şerifi oku. Ancak o gün riyazetli oruç tutmalısın. Sen daveti
şerifi okuyunca o yaprak kalkıp bir yerde durur. Biraz bekle tekrar kalkıp bir
yerde daha durur. Biraz daha beklersin 3.cüde gidip define veya sihrin üstünde
durur. Orayı kaz.

3.cü havvas: hırsızı bulmak
Akçaağaç dan bir levha yapıp büyük hatemi bu levhaya kamer tabiatı ateş olan
bir burçta iken nisan yağmuru ile karıştırılmış zağferan ve misk ile yaz. Buhur
yakıp daveti 7 defa okuyup levhayı malın çalındığı yere bırak, sonra şüphelileri
oraya toplayıp buhur yakıp herkese tek tek levhaya dokunmalarını söyle.
Herkeste 7 defa daveti oku. Hırsız dokununca saralanır. Ne sorsan doğruca
cevap verir.

4.cü havvas: mendel
Mendel yapacağın gün riyazetli oruç tut. Bedenini ve elbiseni temizle. Akşam
olunca yine riyazet üzere orucunu aç. Sonra büyük hatemi bir kaseye yazıp
üzerine su doldurup suyu iç. İçesinki hadim üzerine daha kuvveli olasın. Sonra
bir baliğ olmadık çocuk bulup bir kağıda ruusu erba-anın isimleri ve büyük

الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر ِض
اوكا ا َٰذ ِ اِل نُ ِري ابْ ارا ِه امي املا ُك ا
وِ ه
ِ ِ ُ ِ
ْ
ِ
ِ
ون م ان ال َُوقن اْي
اول ايك ا
) yazıp kağıdı çocuğun eline ver. Sonra keşif ayetini yani bu ayeti kerimeyi ve
azimeti (ِح ِدي ٌد ابرق نورك فاْنلت الظلام
ُ فا اكشا ْفناا اع ْن اك ِغ اط ااءكا فابا ا
ّصكا الْ اي ْو ام ا
hatemi çizip bu ayeti kerimeyide (

) bir başka kağıda yazıp çocuğun alnına yapıştır. Sonra bir fincana su koyup
çocuğun eline ver. Çocuğun yüzünü kıbeye dönder ve devamlı fincanın içine
baksın. Sende daveti şerifi oku. Taki çocuk :kısa boylu elinde ateşten bir kağıt
olan piri fani geldi deyinceye kadar okumaya devam et. Piri fani görününce
gitmesini söyle. O gidince sen okumaya tekrar başla, bu sefer ikinci bir kimse
daha gelir. Onun elindede kırmızı bir afiş vardır. Ona kürsüyü getirmesini emret.
Sonra üçüncü birisi gelir. Onada hadimi getirmesini emret. Sonra hemen zecr-i
oku, ki acele edip huzura gelsinler. Sonra atlara binmiş kişiler zuhur eder. Gelip
kürsülerine oturunca dilediğini sor. Her şeye cevap verirler. İşin bitince daveti
şerifin sarfını oku. Dağılıp giderler.

5.ci havvas: kuşları bir mekanda toplamak
4 tane kiremit parçası alıp her birinin üzerine büyük hatemi ve ruusu erba-anın
isimlerini yaz. Sonra matlub olunan mahalde zöhre saatinde buhur yakıp
sebasebül kübra davetini 41 defa oku. Aded tamam olunca bu tevkili oku, hemen
kuşlar oraya toplanırlar. Tevkil budur:

اجلبوا َّيخدام هذه الاسامء الطري اىل هذا املاكن حبق الرؤوس الاربعة عليمك
Eclibû yâ huddâmu hâzihil esmâ-i ettayra ilâ hâzel mekâni
bihakkirru-ûsul erbeati aleyküm.
Sonra kiremit parçaları matlubun olunan o mekanın 4 tarafına göm.

6.cı havvas: celbi rızık
Cuma günü Kamer nâri burçta ve şerefli vaktinde iken bir geyik derisi alıp
buhurlayıp büyük hatemi ve ruusu erbanın isimlerini ve şu ayeti kerimeyi misk
ve nisan yağmuru suyu ile karıştırılmış zağferan ile yaz. Sonra yine buhur yakıp
daveti şerifi 32 defa oku. Sonundada hacetine göre tevkil okuyup üzerinde taşı
veya eve as. Maksat hasıl olur. Ayeti kerime budur:

اَّلل ي ا ْب ُسطُ ِالر ْز اق ِل اَ ْن ياشا ا ُء اوي ا ْق ِد ُر
ُه
اَّلل لا ِط ٌيف ِب ِع ابا ِد ِه يا ْر ُز ُق ام ْن ياشا ا ُء اوه اُو الْقا ِو ُّي الْ اع ِز ُيز
ُه
7.ci havvas: eşyayı hareket ettimek

Yarasa kuşunun derisine büyük hatemi ve ruusu erba-anın isimlerini yaz. Sonra
buhur yakıp daveti şerifi 75 defa oku. Sonra deriyi sarı bir ipek beze sar. Hacet
anında matlub olunan eşyanın üzerine, boğanın boynuzunu yakıp kül edip yarasa
kanı ile karıştırıp ruusu erba-anın isimlerini yaz. Sonra içinde deri olan ipek bezi
elinde tutar olduğun halde daveti şerifi oku. Sonundada böyle söyle:

tevekkelû yâ huddâmu hâzihil esmâ-i vecerul cemâde min
mekânihȋ ilâ indȋ fȋ mekânȋ bihakki ru-ûsul erba-ati aleyküm.
Matlub olunan eşyayı alıp yanına getirirler.

8.ci havvas: silah tesir etmemesi için
Eğer silah tesir etmemesini istersen, bir vahşi eşek derisi alıp bu ayeti kerimeleri
ve isimleri:

اَّلل اوقا ْد هادا اَنا ُس ُبلاناا اولانا ْص ِ ارب هن عا ا ٰىل اما أ آ اذيْ ُت َُوَنا اوعا اىل ه ِ
لك عا اىل ه ِ
او اما لاناا أَ هال ناتا او ه ا
اَّلل
ون
فالْ ايتا او ه ِ
لك الْ َُتا او ِلكُ ا
ون
أَفا اح ِسبْ ُ ْمت أَن ه اَا اخلا ْقنا ُامكْ اع ابث ًا اوأَن ه ُ ْمك الا ْيناا اال تُ ْر اج ُع ا
ِ
ون
ُ ٌّ
ِص بُ ْمكٌ ُ ْمع ٌي فاهُ ْم اال يا ْر ِج ُع ا
ون
امه فاهُ ْم اال ي ُ ْب ِ ُ
او اج اعلْناا ِم ْن ب ا ْ ِْي أَيْ ِد ِهي ْم اسدًّا او ِم ْن اخلْ ِفهِ ْم اسدًّا فاأَ ْغشا يْنا ُ ْ
ّص ا
الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر ِض
اَّي ام ْع ا ا
رش الْ ِج ِن او ْ ِاالن ْ ِس ِا ِن ْاس ات اط ْع ُ ْمت أَ ْن تا ْن ُف ُذوا ِم ْن أَ ْق اطا ِر ه
ون ا هال ب ُِسلْ اط ٍان
فاانْ ُف ُذوا ۚ اال ت ا ْن ُف ُذ ا
ِ
فا ِبأَ ِي أ آ اال ِء ا ِرب َُكاا تُكا ِذ ااب ِن
ّص ِان
يُ ْر اس ُل عالا ْي َُكاا ُش او ٌاظ ِم ْن َنا ٍر او ُ اَن ٌاس فا اال تانْتا ِ ا
هيوب جيوب هموب وقفومه اهنم مسؤولون مشخا شامخ العاىل عىل لك براخ اجيبوا
واعقدوا َّيمازر وَّيَكطم وَّيقسوره وَّيطيلك مجيع السالح واِصفوه عن حامل هذه
الاسامء حبق سام اخنيخ اخنوخ طارش معهوش ش نطوه قوق بلسان اجنادمك ه اُو
ْ َاْل هو ُل او ْاْل آ ِخ ُر او ه
َش ٍء عا ِل ٌمي
الظا ِه ُر اوالْ ابا ِط ُن اوه اُو ِب ُ ِ
لك ا ْ
Büyük hatemle beraber misk ve zağferanla yazıp buhur yakıp deriyi buhurla.
Sonra bu deri üzerine 7 gün boyunca her namaz ardından 21 defa oku.

9.cu havvas: Her türlü hastalığa şifa
Yeni bir kaseye daveti şerifi yazıp su ile bozup 3 gün üst üste içsen her türlü
hastalığa şifa olur.

10.cu havvas: karı kocanın arasına sevgi koymak
Büyük hatemi 7 tane kağıda yazıp kağıtları buhurla. Sonra her kağıda 7 defa
daveti şerifi oku. Sonra kağıtları alıp bir kase içine su doldurup kasenin içine at.
Kaseyi bir gece açık hava altında bırak. Sonra hanımına veya kocasına içirseler
muhabbetleri artar.

Daveti sebasebi şerifin riyazeti
Eğer bu daveti şerifin riyazetini yapmak istersen, 41 gün boyunca riyazetli oruç
tut. Her farz namaz ardından daveti şerifi 7 defa oku. Kalan son 7 gün halvete
gir. Sonra büyükçe bir kağıt alıp ortasına otur. Senin ön tarafına büyük hatemi
çiz. Küçük hatemi arka tarafına gelen (sırt tarafına) yere çiz. Üçüncü hatemi sağ
tarafına ve dördüncü hatemi sol tarafına çiz. Bundan evvel dahi kendine salih bir
kimse bul, ki: sana ezan vakitlerini haber etsin. Yanında bir kandil olsun gece
gündüz yakabilirsin. Son 7 gün boyuncada daveti şerifi her farz namaz ardından
21 defa oku. Bundan evvelce dahi yepyeni içi geniş bir kase al. Bu kaseye her
gün büyük hatemi, daveti şerifi, fatiha-ı şerifi, ihlası şerifi, kadr suresini, inşirah
suresini, yazıp her gün bununla orucunu aç. İftarda kuru üzüm, hurma ve tuzsuz
arpa ekmeği ve zeytin ye. Bu son 7 günün il gününde beyaz bir yılan zuhur eder,
yanındada kedi vardır. Bunlar daveti şerifin hadimleridir. Bunlar zuhur edince :
ettâ-atu lillâhi veli esmâihȋ velirru-ûsul erba-ati: dersin. Sen böyle diyince onlar
gözden kaybolup gider. Nefsine ve aklına hakim ol. 2.ci 3.cü 4.cü 5.ci günlerde
ise bembeyaz kuşlar zuhur eder. Bunlar senin yüzüne doğru uçarak gelirler.
Yine nefsine ve aklına hakim olup: ettâ-atu lillâhi veli esmâihȋ velirru-ûsul erbaati, fe’tûnȋ fȋ ahseni sûretin bârekallâhu fȋküm ve aleyküm: dersin. Böyle diyince
kuşlar gözden kaybolup gider. 7.ci gece 4 tane kuş sana gelip başında uçarlar.
Bunlara iltifat etme. Bunlar gözden kaybolup gidince 2 tane daha kuş zuhur
eder. Bunların biri diğerinden büyüktür. Bunlar gelip önünde otururlar. Hemen
bunlarada: ettâ-atu lillâhi veli esmâihȋ velirru-ûsul erba-ati, fe’tûnȋ fȋ ahseni
sûretin bârekallâhu fȋküm ve aleyküm, dersin. Böyle diyince daha güzel bir
surete bürünüp tekrar zuhur ederler. Bunlara hemen altından birer kürsi kurarlar.
Bunlar kürsiye otururlar önlerinde sayısını yalnızca Allahü tealanın bildiği kadar
çeşit çeşit hadimler vardır. Sonra bu 4 dü sana (Ey Allahın kulu bizden ne
istiyorsun, dünyalık her ne talep edersen hemen verelim derler. Bunlardan
dünyalık bir şey dilemeyip : ettâ-atu lillâhi veli esmâihȋ velirru-ûsul erba-ati,
dersin. Tekrar sana bizden ne istiyorsun diye sorarlar. Ben sizden ahd ve yemin
istiyorum ve hem yardımcılarınızdan birinin bana her işimde yardımcı olmasını
istiyorum dersin. Ordakiler beyaz siyah kırmızı ve yeşil olmak üzere 4
renktedirler. Sana derlerki hangi renkten dilersen birini seç. Sen de beyaz
renklilerden sec. Onlardan birini öne çıkar. Hemen ahd ve yemin ettir. Oda sana

şartlarını söyler. Farzları asla terketmeyeceksin, mahlukata eziyet etmeyeceksin,
içki içmeyeceksin, der. Sende kabul edip ahd ve yemin edersin. Azizim bundan
sonra bil ki: dünya senindir. Dünya eline geçti demektir. Ben bukadarla ihtisar
ettim amma bu daveti şerifin ve riyazetinin daha çok havvasları vardır.
Şimdi hatemleri ve buhurları zikreelim.
Daveti şerifin buhurları: saf öd, cavi, mastik, lübanı zeker, misk. Bunların hepsi
birbirine karıştırılıp halis gül suyunda iyice yoğurulup küçük küçük habbe
yapılıp karanlık ışık görmeyen bir yerde muhafaza edilir. Hacet anında
kullanılır.
Büyük hatem budur.

İkinci hatem budur.

Üçüncü hatem budur.

Dördüncü hatem budur.

Bu daveti şerifin en kıymetli ve muteber vefkinden biri budur. Yazılma vakti
kamer saatidir, hilalin nuru ziyade olmalıdır.

Sebasebül kübra daveti budur

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahȋm
Elhamdülillâhillezȋ ihtecebe anil ebsâri felâ yurâ rabbussemâvâtis
seb-i verabbül ardȋynes seb-i vemâ fȋhinne minel verâ, ellezȋ aceze
külle şey-in an keyfiyyetihi ve neat sıfâtihȋ vekülle vâsıfın an vasfı
sıfâtihȋ veteşbȋhi zâtihȋ celle şânühû ve azze sultânühû lâ yeblugu
keniyyeti sıfâtihil vâsıfûne velâ tuhȋtu bina’ti zâtihil âlimûne velâ
tudrȋ hakȋkatu hakȋkatühül ârifûne leyse kemislihȋ şey-ün
vehüves semȋul basȋr, el-münferidü bilmülki velmelekûti zil-izzeti
velceberût el-hayyuddâimül lezȋ lâyemût vesia
kürsiyyühüssemâvâti vel-ardi veta’bedühül berâyâ binaklin ve
farzin, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû
sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard, menzellezî
yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ
halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia
kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel
aliyyül azîm, ellezî tecelle fî bekâihî vetekaddese bisenâihî fî bedî-i
esmâihî zül kuvveti vel-burhâni vel-azameti vessultâni bâsitil

ardîne bilâ erkânin verâfiussemâi bilâ amedin vemesîrul hevâ
bikudretihî fî külli mekânin kâhirul ibâdi bilâ a’vânin
rabbuzzulumâtü vennûr, vezzilli velhurûr, velbahril mescûr,
vehüvallâhü zülcelâli vel-ikrâmil gafûruş şekûrul kebîrü fi
sultânihîl gâmirü bi-ihsânihid dâimü fî mülkihiş şedîdi fî batşihil
kaviyyü fî ahzihil âdilü fî hükmihî el-halîmü fî afvihî
essermediyyül ma’bûdü fî ebediyyetihî hüverrahmânurrahîm elvâhidül ehadül ferdüssamedül muhîtu bikülli şey-in ilmâ velmuhsî
külle şey-in adedâ ellezî yüsebbihû külle şey-in liazametihî vetâra
külle zî rûhin min mehâfetihî vesekene külle şey-in min
mehâbetihî vehada-a külle cebbârin lisatvetihî vezelle külle şey-in
limecdihî izzehû ve celâlehû ve azîmü kibriyâehû, rabbül izzetü
velkuvvetü velkudretü velceberûtil lezî haleka külle şey-in bi nûrihî
lâ ilâhe illâ hüvel melikül ma’bûd muhricül eşyâe minel ademi ilel
vucûd, vemüzillül cebâbiretü veltagâtü vemühlikü âdin vesemûdin
ellezî selleme bihilmihî halîlehû veatfe-e anhü nârunnemrûdil lezî
eadde limen etâehû cennâtül huldi ve-eadde limen asâhün nâra,
zâtül vukûdü fesübhânallâhi zülcelâli vel-ikrâmi vettavli vel-enâm,
elhamdülillâhil mevsûfi bil-izzi velkemâli vessenâi vel-burhân, lâ
ilâhe illâ hüves semîud deyyân, Allâhümme innî es-elüke bikülli
ismin hüve leke vesemmeyte bihî nefseke veste’serte bihî fî ilmil
gaybi ındeke entusahhiralî erru-ûsül erbeate hattâ yakdû lî kazâ-i
hâcetî yekûnu leke fîhi rızâün veliye fîhi hayrüddünyâ vel-âhiretü
mütemmimen lî bicemîlil hâtimeti ecîbû vestecîbû ve accilû
vesta’cilû feinnî estagfirullâhel azîm vestaînü billâhil hamîdil kerîm

velhamdülillâhil mübdiül muîd, elvâhidül ehadül vâlî elhamîd,
vetevekkeltü alallâhi vesteftahtü billâhi vesta’netü aleyküm billâhi
ve-esmâihî vekuvvetihî velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil
azîm vallâhü ekber kebîran velhamdülillâhi kesîran, Aksamtü
aleyküm eyyetüher ru-ûsül erbeati ve alâ cemî-i ecnâdüküm
vehüddâmüküm ve a’vânüküm ve-eşyâaküm ve-ebnâeküm ve
erhâtaküm bittevrâti vel-aşere kelimât vebil-azâimil ibrâniyyeti
vebizzebûri vebilkelimâtittâmmâti vebil-aksâmirrabbâniyyeti vebilincîli vemâ fîhi minel beyyinât vebilkur-âni vemâ fîhi minel esmâ-i
velhurûfi vebil ayâti vel-ahkâmil furkâniyyâti vebiâhiyen şerâhiyen
kayyûmun deyyûmun edûnâyi asbâûtin âle şedâyi felâ uksimu
bimevâkı-ınnucûm veinnehû lekasemün levta’lemûne azîm, innî
ulkiye ileyye kitâbün kerîm innehû min süleymâne veinnehû
bismillâhirrahmânirrahîm ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn müsriîne tâ-iîyne bihakki sebâseb sebâseb sebâseb subûketün subûketün
subûketün tâkin tâkin tâkin matûkun matûkun matûkun
seydûketün seydûketün seydûketün ketahtamin ketahtamin
ketahtamin tekalkaletin tekalkaletin tekalkaletin tezelzeletin
tezelzeletin tezelzeletin hedâmin hedâmin hedâmin metâkin
metâkin metâkin eynerru-ûsül erbeatil mütevekkilîne aleyküm
eynel ecnâdil mugarrebeti eynennâriyyeti eyne benî gaylân eyne
zerdem eyne kerdem eyne hamîs eyne gasûbe eyne benî gâsub
eyne fetâriş eyne katâriş eyne kamâriş eyne aylûş eyne kemlûs
eyne alyiş eyne alyûş eyne acleyûş eyne gayrûş eynerrâkibü alel fîl
eyne sâhibü cebelidduhân eynel müteammim bissa’bân eyne zûb-

ah sâhibürru-ûsül erbeati eyne kavmehû eynettayârîne beynes
semâi vel-ardi eyne zemzûm ecîbû ve accilû vahdurû veuhaddimû
bissem-i vettâati vef-alû mâ emertüküm bihî bihakki ruûsül erbeati
ecîbû eyyetühel hüddâmül mütevekkilîn entüm vecemîusseâ’lebetü
vettamâtametü vef-alû mâ emertürküm bihî min KEZÂ ve KEZÂ
bihakkirru-ûsül erbeati vebihakki sâsem sâsem asam asam
semçasem semâsem hüdâm hüdâm kamâm kamâm samdûğ
samdûğ samdûg samdûg şelûğ şelûğ şelîh şelîh şerîh şerîh ecib yâ
hüdâm bihakki mâzer ellezî amâmetühû mükelleletün biddevri
velyâkût vebihakkil vâhidil kahhârssamedüllezî halekas semâvâti
vel-ardi veahsâhüm adedâ, ecib yâ kemtam sâhibül kalemiüzzeheb
velmihberul fiddatüllezî tehâfehû cemîu ecnâdihî vekıyâdihî
bihakkillâhil hayyil kayyûm ellezî lem yelid velem yûled velem
yekün lehû küfüven ehad, velâ misâlün livasfihî, ecib yâ kasvere
ellezî izâ meşâ terte-idü minhü cemîul erkâni vetahda-u lehû
cemîu kıyâdihi bihakkillâhil kâhiru fevka ibâdihî vehüvel hakîmül
habîr, ecib yâ taykel elmühlikül lezî yuhavvifül âsî veyeşukkul
kıbbânî velkıffâri velâ yerüddü lehû kelâmun veyenfedü kelâmuhû
fȋ cemȋil a’mâli bihakkillâhillezȋ lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm
lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard,
menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim
vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe
vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve
hüvel aliyyül azîm, en te’sîrul hadîmi bimâ te’muruhû aleyhi velâ
tu’zûnî fî yakazatî velâ fî menâmî velâ fî leylin velâ fî nehârin

bihakki makâmiküm ve ecnâdiküm vebihakki uhûdiküm veeymâniküm vebihakkillâhi aleyküm ve evfû biahdillâhi izâ
âhettüm Veevfû bi’ahdillâhi iżâ âhedtum velâ tenkudû-l-eymâne
ba’de tevkîdihâ vekad ce’altumullâhe ‘aleykum kefîlâ innallâhe
ya’lemü mâ tef-alûn, Ves sâffati saffâ, Fez zâcirâti zecrâ, Fet tâliyâti
zikrâ, İnne ilâhekum le vâhid, Rabbus semâvâti vel ardi ve mâ
beynehumâ ve rabbul meşârık, İnnâ zeyyennes semâed dunyâ bi
zîynetinil kevâkib, Ve hıfzan min kulli şeytânin mârid, Lâ
yessemmeûne ilel meleil a’lâ ve yukzefûne minkulli cânib,
Duhûran ve lehum azâbun vâsib, İllâ men hatıfel hatfete fe
etbeahu şihâbun sâkib, Ve-iż sarafnâ ileyke neferan mine-lcinni
yestemi’ûne-lkur-âne felemmâ hadarûhu kâlû ensitû felemmâ
kudiye vellev ilâ kavmihim munżirîn, Kâlû yâ kavmenâ innâ
semi’nâ kitâben unzile min ba’di mûsâ musaddikan limâ beyne
yedeyhi yehdî ilâ-lhakki ve-ilâ tarîkin mustakîm, Yâ kavmenâ
ecîbû dâ’iyallâhi ve âminû bihi yaġfir lekum min żunûbikum ve
yucirkum min ‘ażâbin elîm, Vemen lâ yucib dâ’iyallâhi feleyse
bimu’cizin fî-l-ardi veleyse lehu min dûnihi evliyâ ulâ-ike fî dalâlin
mubîn, Ve ’indehu mefâtihu-lġaybi lâ ya’lemuhâ illâ hu, ve
ya’lemu mâ fî-lberri velbahr, vemâ teskutu min verakatin illâ
ya’lemuhâ velâ habbetin fî zulumâti-l-ardi velâ ratbin velâ yâbisin
illâ fî kitâbin mubîn, Vekeżâlike nurî ibrâhîme melekûte-ssemâvâti
vel-ardi veliyekûne minel mûkinîn, hâzâ kitâbunâ yantiku
aleyküm bilhakki innâ künnâ nestensihu mâ küntüm ta’melûn,
vekadabarrahmân esriû min kabli en yahsife bikümül ardü ve

accilû min kabli en yünezzile aleykümül melâiketü bilmahârîki ve
esriû min kabli en yünezzile aleyküm sâikatün misle sâikatü âdin
vesemûd, mâ tezeru min şey-in etet aleyhi illâ cealethü kerramȋm,
in kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemȋun ledeynâ
muhdarûn, vebihakki sebâseb vehükmü kâzȋ veseyfin gâlibün
fekkû errumûze vehadarus sebâseb vaktaus selâsile ve ahrikul
hicebe vebelligul makâside ecib yâ centiyânul hadȋm veyâ
medhiracüt tavȋl enfezû ve esriû ve accilû vef-alû cemȋi mâ
emertüm bihȋ min KEZÂ ve KEZÂ bihakkirruûsül erbeati ecȋbû
yâ meâşeral afârȋti vel a’vânil hevâi biküm yerüffü vel arda biküm
tercifü verriyâha biküm ta’sifü vessemâe biküm takzifü ve
esmâullâhi muhȋtatün biküm muhattafetün leküm leyse leküm
minhâ melce-en velâ müncȋ velâ mülteci-en velâ berâhin leküm yâ
mağşeral cinni vel afârȋti vel a’vâni vessalâtȋn ve ehlür rütebi
ecmaȋn hattâ tesmeu kelâmȋ vetahdurû meclisȋ ve takdû hâcetȋ
vetef-alû mâ emertüm bihȋ yâ mağşeral afârȋti vel-a’vâni idribû
hayâmeküm vansibû kerâsȋküm ve ente’tûnȋ billezȋ ürȋdühû
minküm essâ-ate essâ-ate birrabbillezȋ halekaküm in küntüm
iyyâhu ta’budûn ecȋbû yâ ma’şeral ervâhurrûhâniyyetü vel afârȋtü
vel-a’vân inküntüm tahta aktâris semâvâti vel-ard bihakki men
kâle lissemâvâti vel ardi i’tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine
lillâhi’r-rabbil alemîn, eynellezîne yatîrûne fil hevâ eyne sâhibül
cevâdil ebyad eyne sâhibüs sevbil ezrak eyne sâhibül bagletişşehbâi

eynellezîne yenezzilûnel cibâle veyemneûnettaâme veşşerâbe, eyne
şemhûreşittayyâr, eyne süfyânül esved eyne meymûnel gamâm
eynel mulûkurrûhâniyyetü ecîbû biizzetillâhi venfezû ve esriû ve
accilû bihayliküm vericâliküm vehüddâmiküm veşuyûhiküm
veşebçaniküm inküntüm fissemâi fenzilû ve inküntüm fil ardi
fahricû bihakki lâ ilâhe illallâh muhammedün rasûlullâh, berîhin
berîhin şerîhin şerîhin ma’hârîhin ma’hârîhin la’cehin la’cehin lâ
te’külû velâ teşribû hattâ takdû hâcetî bikülli mâ emertüm bihî ve
in ebta’tüm ve ahleftüm annî fekad istehze’tüm bihakki ve ene
berîün minküm veyestahlifü rabbî lihâcetî kavmen gayraküm ve
entüm ta’lemûn, mâ yecidü biküm minel azâbi vel-intikâm,
heyremin heyremin herâmin herâmin hedâmin hedâmin tekmâlin
tekmâlin tehâlin tehâlin ecib yâ mâzer ve’mur yâ kasvere
vetevekkel yâ taykel ve uhaddim yâ kemtam bârekallâhu fîküm
vefîmen etâ-allhu rabbehû vehaşiye elmü azâbehû ahrikul hicebe
vekşifül estâra vebeddelû lenâ elkâgıde dirhemen alâ sikketi
sultâninâ hâzâ ve emîrunâ hâzâ ahrikû veskamû vemradû külle
şeytânin mâridin vekülle mâni-in alâ külli kenzin ve defînin ev
tılsımin ev akdin ev sihrin biiznillâhi teâlâ vazherû lî külle
hafiyyetin vebeyyinû lî külle gâibin vekûnû fî makâmî ma’lûmîne,
vekşifû lî külle mâ semmeytümûhu leküm keşfen beyyinen hattâ
efhimhü dûne eşkâkin velâ reyben velâ iz-âcen vahdurû lî sâhibü
külle yevmin minküm mehmâ da’vetüküm biemrin ev süâlin ve
kûnû fî kazâi hâcetî müsri-îne tâi-îne ve min külli adüvvin
sellataküm aleyhi müntekimîne ve’murul hâdimü lihâzihidda’veti

lâ yufârikunî veyef-alu cemîu mâ êmuruhû bihî tevekkelû yâ
huddâmü hâzihil esmâ-i bil huzûri ilâ hâcetî bihakki hâzihil esmâi,
vebihakki ilâhüküm veseyyidüküm ve hâlikuküm elhayyul
kayyûmul kebȋrul müteâl, esriû fȋ külli mâ emertüküm bihȋ min
nefhin vemarazin ve sıdâin veremedin vedarbânin ve teslȋtin ve
recemin ve katlin ve kat-in ve hatfin ve fez-in ve celbinnisâi ver
ricâli vetemrȋrütta-âmi veşşerâbi ve tenkȋlül ahbâri min mekânin
ilâ mekânin vecelbütta-âmi veşşerâbi vehezemil cuyûşi vetagvȋril
miyâhi minel ibâri vegayrihâ ve vatkinnȋrâni ve tayyul ardi ve
akdül elsünü velkâgızıyyetü vecemȋi mâ emertüküm bihȋ
bihakkirruûsül erbeati mimmâ zekertürhû leküm vemâ lem
ezkürhü leküm bihakki edemin edemin edemin erdâmin erdâmin
erdâmin sâremin sâremin sâremin sebâsebin sebâsebin sebâsebin
vahküm kâdȋ veseyfü gâlib uhdurû vakherû külle cebbârin anȋdin
veşeytânin merȋdin vebeyyinû lȋ burhânel icâbete bihakkıssebâseb
velgayâheb sêmin sêmin sêmin herâmin herâmin herâmin
hedâmin hedâmin hedâmin bihakkınnûru vennȋrân vebihakkil
uhûdu vel-ȋmân vebikefetil mȋzân vebil hıcril esvedi vebil burhân
vebihakki safâ safâ safin safin sâfin sâfin sâfin eyne derdem eyne
kerdem eynel gavâsȋn eyne benȋ şemercel eynesselâtȋn eynel
gâvûn eynel kıyâd eynel cinâd eyne sâhibüşşems eyne sâhibüş
şehȋki vezzehȋk vennehȋk vezzeȋk eyne hardiyân eyne serhân
vekkelül hadȋme ve’murul huddâme bikülli mâ emertüküm bihȋ

bitevkȋlüküm aleyhi veyenfezû lȋ KEZÂ ve KEZÂ bihakki mâ
tekellemtü bihȋ aleyküm vebihakkirruûsül erbeati
vebihakkissebâsebisseb-ati elvâhan elvâhan el-acel el-acel essâ-ate
essâ-ate inkânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemȋun ledeynâ
muhdarûn, innehû min süleymâne ve innhû
büsmillâhirrahmânirrahȋm, ellâ ta’lû aleyye ve’tûnȋ müslimȋn,
sâmi-ȋne müsriȋne tâiȋne mutȋ-ȋne lillâhi rabbil âlemȋn
vebihakkillâhi vemelâiketühü ve kütübihȋ verusulihȋ heyâ el-acel
elvâhan essâ-ate
Buda kasemi şerifin zecridir.

Okunuşu:

Yâ Allâhu yâ Allâhu yâ hayyu yâ kayyûm yâ selâmu yâ mü’minü
yâ müheyminü yâ cebbâru yâ mütekebbiru kehtin san-in danfakin
takdû min külli adüvvin vebihakkissebâsebüsseb-ati ve bihakki
emȋnin kenȋsânin tagyânin selhemin bimelhemin melhemin
eşlȋhin levdehin yâsȋn mebyesûmin bimelfȋmin bimahcin berûkin
nûri zâtihȋ berûkin tâiȋne lillâhil vâhidil kahhâr el-acel yâ burkân
ehȋlin heyşehehin batalen melûcin lelhâbin velâhavâtenhȋlen
şehȋlen asfen safȋkin tafȋfin menzûfin hutâbin bitakaddesin Ve
’indehu mefâtihu-lġaybi lâ ya’lemuhâ illâ hu ve ya’lemu mâ fîlberri velbahr vemâ teskutu min verakatin illâ ya’lemuhâ velâ
habbetin fî zulumâti-l-ardi velâ ratbin velâ yâbisin illâ fî kitâbin
mubîn

Daveti sebasebi sugra
Bu davet hem hayır işlerinde hemde şer işlerinde iki tarafı kesen bir kılıçtır. Bu
davetin riyazetini yaptıktan sonra herhangi bir ameli yapacağın zaman zamana
veya başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Bu daveti okumak istediğin zaman bedenini
ve elbiseni temizleyip herhangi bir arabi ayın ilk Pazar günü halvet bir yere girip
o yerde 7 gün riyazetli oruç tut. Okuma anında lübanı zeker, kizbere ve mastik
buhur et. Bir kağıdada hatemi şerif, ihlası şerif, muavvezeteyn ve haşr suresinin
son ayetleri ve ayetel kürsiyi yazıp daima başında taşı. (bu kağıt seni korumak
içindir) sonra daveti şerifi her farz namaz ardından 7 defa oku. her gece rüyanda
bir takım ruhaniler görürsün, bu daveti şerifin büyüklük ve azametinden ve
ruusu erbaanın dehşetinden hepsinin başları yere eğiktir. Emrine amade
olmuşlardır. 7 gün tamam olunca halvetten çıkarsın, bundan sonra dilediğin
ameli yaparsın. Artık tasarruf sahibi olursun.
1. Havvas: telifi kulup (kalpleri birleştirmek, yakınlaştırmak)

Eğer matlupların kalplerini telif edip birbirine meylettirmek istersen, 4.cü
hatemi şerifi ve bu ayeti kerimeyi 3 defa bir kağıda yazıp sonunda bunu söyleyip
havaya as. Biiznillah maksadın asıl olur.
3 defa yazılacak ayeti kerime budur

اَّلل اال ه اف
اواال ه اف ب ا ْ اْي قُلُوهبِ ِ ْ ۜٓم ل ا ْو اانْ اف ْق ات اما ِف ْاالا ْر ِض ا ۪مجيع ًا ا آما اال ه ْف ات ب ا ْ اْي قُلُوهبِ ِ ْم او ٰل ِك هن ٰ ا
بايْهنا ُ ْ ۜٓم ِان ه ُه اع ۪ز ٌيز اح ۪ك ٌمي
Sonunda söyleyecek budur
Yâ huddâmu hâzihil esmâi bihakkihâ aleyküm ulkû beyne fülan ve fülan
elmuhabbete vel kabûl. (fülan ve fülan yerine matlubların adını söyle)

2.havvas: yitiği veya sihri getirtmek.
Eğer bir yitiği veya sihri getirtmek istersen, riyazetli oruç tutar olduğun halde bir
halvet yere oturup kağıda 4.cü hatemi şerifi yazıp bu ayeti kerimeyi ve tevkili
yazıp içi su dolu bir leğene atıp leğenin üzerini örtüp daveti 7 defa oku.
Biiznillah hemen o saatte kaybolan mal veya sihir o leğene gelir.
Yazılacak ayeti kerime ve tevkil budur

ْ اَّي ب ُ ا هين ِان ه هاآا ِا ْن ت ُاك ِمثْقاا ال احبه ٍة ِم ْن خ ْارد ٍال فاتا ُك ْن ۪ف ا
الس َٰ او ِاِ اا ْو ِف
َص ار ٍة اا ْو ِف ه
ٓۜ ُ ٰ ْاالا ْر ِض ياأْ ِِ هبِ اا
اَّلل َّيخدام هذه الاسامء حبقها عليمك ائتوِن ابلضايع او السحر
3.havvas: mendel
Sabi bir çocuk bulup keşif ayetini yazıp alnına yapıştır. Masaya içi mürekkep
veya zeytinyağı dolu bir fincan koyup çocuk daima ona baksın. Hatemi şerifi bir
kağıda yazıp fincanın altına koy. Güzel kokulu buhur yakıp daveti şerifi 7 defa
oku. ruusu erbaa hemen hazır olur. dilediğin gibi tasarruf et.

4.havvas: kilitli kapıyı açma
Daveti şerifi 7 defa okuyup kilide üfle biiznillah hemen kilit açılır.

5.havvas: helakı zalim
Kurşun bir levha alıp matlubun kapısına veya dış kapısına varıp 1.ci hatemi yaz.
Bu ayetleri dahi ayrık harfler ile yazıp kurşun levhayı zalimin kapısının altına
gömüp hemen daveti şerifi 7 defa oku. Fermanı ilahi ile hemen o zalim kişi 1 2
gün içinde helak olur.
Yazılacak ayet budur

ِ ٰ اَّلل ب ُِذن ُوهبِ ِ ْم او اما ااك ان لاهُ ْم ِم ان
اَّلل ِم ْن او ٍاق
ُ ٰ فا اا اخ اذ ُ ُمه
6.havvas: müşteri celbetmek
Bir kağıda hatemi şerifi yazıp bu ayetleride yazıp en başta söylenilen buhurlarla
buhurlayıp daveti şerifi 7 defa okuyup dükkana assalar acayip celp hasıl olur.
yazılacak ayetler budur

ون ِ اَت اار ًة ل ا ْن تا ُب اِۙور
يا ْر ُج ا
ِ ٰ اّص ِم ان
ٌٓۜ اَّلل اوفا ْت ٌح قا ۪ر
يب
ٌ ْن
ِاَنه فاتا ْحناا ا اِل فا ْتح ًا ُم ۪بين ًِۙا
ِصاط ًا
ُ ٰ ِل اي ْغ ِف ار ا اِل
اَّلل اما تاقا هد ام ِم ْن اذنْب اِك او اما َتا اخ اهر اوي ُ ِ همت ِن ْع اَتا ُه عالا ْي اك اوهيا ْ ِدي ا اك ِ ا
ًُِۙم ْس تا ۪قامي
ًاَّلل َّي فالن ن ْاّصاً اع ۪زيزا
ُ ٰ ّصكا
اويانْ ُ ا
Yâ fülan yazan yere iş yeri sahibinin ismi yazılmalıdır.

7.havvas: matlubu kovmak
Eğer bir kimseyi evinden ve yurdundan çıkarıp başka bir yere kovmak istersen,
Salı günü güneş doğarken bir kağıda 1.ci hatemi ve bu harfleri yazıp ilk başta
zikredilen buhurlar ile buhurlayıp daveti şerifi 7 defa okuyup kağıdı matlubun
kapısı eşiğine göm. Çok geçmeden matlub yerini yurdunu terkedip gider.
Yazılacak harfler bunlardır

ِحسبهمجميعاوقلوبهمشِىفاصبحول
ا ِ ر ى ا ل ا م س ا ك ن ه م َّيخدام هذه الاسامء عليمك برتحيل فالن من
ماكنه حبق هذه الاسامء عليمك هو و عيلته الواح العجل الساعة
Daveti 7 defa okurken her 1 defa okuyunca bu tevkilide bir defa oku. tevkil
budur

Yâ huddâmu hâzihil esmâi aleyküm en terhilû fülân min mekânihî
hüve ve ayletihî
8.havvas: ihfa
Çarşamba günü ilk saatte veya 8.ci saatte bir geyik derisine 4.cü hatemi ve bu
ayetleri yazıp deriyi ilk başta zikredilen buhurlar ile buhurla. Sonra daveti şerifi
7 defa okuyup deriyi başına koy. Biiznillah gözlerden kaybolursun, kimse seni
görmez.
Yazılacak ayetler budur

ون فاياأْ ِتْيا ُ ْم ب ا ْغتا ًة
امه فاهُ ْم اال ي ُ ْب ِ ُ
او اج اعلْناا ِم ْن ب ا ْ ِْي اايْ ۪د ِهي ْم اسداًّ او ِم ْن اخلْ ِفهِ ْم اسداًّ فا اا ْغشا يْنا ُ ْ
ّص ا
او ُ ْمه اال ي ْاش ُع ُر اِۙ
ِص بُ ْمكٌ ُ ْمع ٌي فاهُ ْم اال
ون ُ ٌّ
ون ِا ْن ااكن ا ْت ِا هال اص ْي اح ًة اوا ِحدا ًة فا ِا اذا ُ ْمه خاا ِمدُ ا
يا ْر ِج ُع اِۙ
ّص اخ ِاس ئ ًا اوه اُو اح ۪سريٌ اول ا ْو ن ا ا آشا ُء لا اط اَ ْس ناا عا ٰ آىل اا ْع ُيهنِ ِ ْم
ون ي ا ْنقا ِل ْب ِالا ْي اك الْ اب ا ُ
امه عا ٰىل ام ااكناهتِ ِ ْم فا اَا ْاس تا اطا ُعوا
ون اول ا ْو ن ا ا آشا ُء لا اَ اس ْخنا ُ ْ
الّص ااط فا اا ِٰن يُ ْب ِ ُ
فا ْاست ا ابقُوا ِ ا
ّص ا
ون او ٰاي ا ٌة لاهُ ُم ال ه ْي ُ ۚل ن ا ْسلاخُ ِمنْ ُه الهنه ا اار فا ِا اذا ُ ْمه ُم ْظ ِل َُ اِۙ
ون فا ِا اذا اج اآاء الْخ ْاو ُف
ُم ِضياًّ او اال يا ْر ِج ُع ن ا
ون ِالا ْي اك تادُ ُور اا ْع ُيهنُ ُ ْم ااك ه َّ۪لي يُغ ْٰىش عالا ْي ِه ِم ان اا ْو اك ُظلُ اَ ٍ
اِ ۪ف ا ْحب ٍر لُ ِج ٍي
اراا ْيهتا ُ ْم ي ا ْن ُظ ُر ا
ي ا ْغ ٰش ي ُه ام ْو ٌج ِم ْن فا ْو ِق ۪ه ام ْو ٌج ِم ْن فا ْو ِق ۪ه احس ٌۜٓ
ااب ُظلُ اَ ٌ
اِ ب ا ْعضُ هاا فا ْو اق ب ا ْع ٍ ۜٓض ِا اذآا ااخ اْر اج
الصدُ و ِر
يادا ُه ل ا ْم ياكا ْد يا ٰرهياا ۜٓ او ٰل ِك ْن تا ْع اَى الْ ُقلُ ُ
وب ال ه ِ۪ت ِف ُّ
Daveti her okuyuşta bir defada bu tevkili oku. tevkil budur

Yâ huddâmu hâzihil esmâi bihakkihâ aleyküm ihfûnî an
a’yuninnâs ve an kulûbihîm ve an esmâ-ahüm.

9.havvas: Rüyada haber almak
Yatsı namazını kıldıktan sonra bir kağıda hatemi şerifi misk, zağferan ve gül
suyu ile yazıp bu ayeti kerimeleride yazıp kağıdı cavi ve mastik ile buhurlayıp
daveti şerifi 3 defa okuyup halvet bir yerde tek başına uyu. Rüyada hadimler
dilediğini gösterirler. Ayeti kerimeler budur

ۚاوَنا اديْناا ُه اا ْن ا آَّي ِابْ ٰر ۪ه ُِۙمي قا ْد اص هد ْق ات ُّالر ْء ا َّۚي ا هَع يات ا ا آس ااءلُ ا
ون اع ِن النه اب ِأ الْ اع ۪ظ ِِۙمي اا ه َّ۪لي ُ ْمه ۪في ِه
ِۙون ا هَلَك اس اي ْعلا َُ ا
ٓۜ ُم ْختا ِل ُف ا
ون َّي خدام هذه الاسامء حبقها عليمك اخربوِن ِف مناىم
ويقظَّت بكذا وكذا من غري اشاكل وهللا خمرج ما كنمت تكمتون او ِعنْدا ُه امفاا ِت ُح
الْغا ْي ِب اال ي ا ْعلا َُهاآا ِا هال ه ا ُۜٓو اوي ا ْع ا َُل اما ِف الْ ا ِرب اوالْ اب ْح ۜٓ ِر او اما ت ا ْس ُقطُ ِم ْن او ارقا ٍة ِا هال ي ا ْعلا َُهاا او اال
ِ َاحبه ٍة ۪ف ُظلُ ا
اِ ْاالا ْر ِض او اال ار ْط ٍب او اال اَّيب ٍِس ِا هال ۪ف ِكتا ٍاب ُمب ٍْ۪ي
10.havvas: musallat etmek
Eğer matluba zorla bişey yaptırmak istersen, 1 gün riyazetli oruç tutup akşam
olunca yine riyazetli yemek yeyip yatsı namazından sonra niyet edip daveti
şerifi 7 defa oku. her defanın sonunda bu tevkili oku. cinler matluba gidip
korkuturlar. Her hacetini yerine getirir. Tevkil budur

َّي خدام هذه الاسامء حبقها عليمك ادخلوا عىل فالن ِف هذه الساعة ابجلراب
واْضبوه وخوفوه واعلَوه حباجَّت ومسوا َل امسى وصفَّت وحيلَّت واقضوا حاجَّت
عنده طوعا او كرها ابرك هللا فيمك وعليمك الواحا العجل الساعة
Yâ huddâmu hâzihil esmâi bihakkihâ aleyküm udhulû alâ fülân fî
hâzihissâate bilcerâbi vadribûhu ve havvifûhu va’lemû bihâcetî
vesemmû lehû ismî ve sıfatî ve hayletî vakdû hâcetî indehû tav-an
ev kerhen bârekallâhu fîküm ve aleyküm elvâhan el-acel essâate

11.havvas: altına çevirmek
Herhangi bir arabî ayın ilk Pazar günü başlayıp 3 gün riyazetli oruç tut. Hatemi
şerifi ve korunma ayetlerini bir kağıda yazıp üzerinde taşı. Sonra siyah kağıttan
dilediğin kadar kesip üzerlerine hatemi şerifi ve bu ayeti kerimeyi yazıp
aralarınada bir altın bırak. Bunları alıp kibrit, lüban ve makallı ezrak ile
buhurlayıp seccadenin altına koy. Her namaz ardından daveti şerifi 7 oku. her
defasında bu tevkilide oku. 3 gün tamam olunca biiznillah kağıtlar altın olur.
Yazılacak ayet budur

ان هذا لرزقنا ماَل من نفاد
Okuyacak tevkil budur

Yâ huddâmu hâzihil esmâi bihakkihâ aleyküm ve tâatihâ
ledeyküm en takbelû hâzihil kâğıde zeheben alâ sikketi emîrinâ
bârekallâhu fîküm ve aleyküm
Hatemi şerifler bunlardır
1.hatem

2.hatem

3. hatem

4.hatem

Hatemi şerif budur (hatemi kebir)

Daveti şerif budur

بسم هللا الرمحن الرحمي عزمية من سلامين ِف طاعة الرمحن اىل لك مِل من ملوك
اجلان اقسَت عليمك ايهتا الرؤس الاربعة ان َتيبىن َّي مازر وَّي َكطم وَّي قسورة
وَّي طيلك حبق هذا القسم الساطع والربهان الامع والنور والنريان اجيبوا بقرشش
قرشوان يطرشه بطرشوان بطلش طلطلوش هبلش هبلتلوش بطوش بطيوش
طيوش مغروش امغروش كرهش كرهيوش بطلَش طلَوش طلهش برهش
برهيوش كفهش كفوش كفكفوش بريش بريوش بطلَش طلامش ارطيوش َكلش
لكَش لكشلش كونش برهش برهش هريش مريلشكش شلشايش شكش بشلش

ارش ايوش ايوه انوخ بطرش حديوش اعارش بطارش بطهارش ايوش َّيه هو َصد
ِصصد واحد احد رب عظمي وبين كرمي وقسم جميب اجبىن َّي مازر وَّي َكطم وَّي
قسورة وَّي طيلك وَّي مميون حبق علشاقش علشاقش وانت َّي امحر حبق منوه منوه
وحبق الامس الاعظم وحبق هذا القسم الرسَّيين والامس الربهاين واملِل الروحاين
والرب الفوقاين الا ما اجبمت حبق اجلميوش املميوش الهيوش الطَوش وحبق ما
تكَت به عليمك من هذه الاسامء وهذه العوة ان َتيبوِن طائعْي حبق الس باسب
الس بعة واخرقوا احلجاب وبلغوا املقصود وبينوا ما اطلبمك وافعلوا ما امرمك به حبق
جربيل ومياكئيل وارسافيل وعزرائيل وانه لقسم لو تعلَون عظمي انه من سلامين
وانه بسم هللا الرمحن الرحمي الا تعلوا عِل واتوِن مسلَْي او ِل ْ اال ْر ِض ائْ ِتياا اط ْوع ًا اا ْو
اك ْره ًاۜٓ قاالاـتاآا ااتايْناا ا آطائِ ۪ع اْي الواحا العجل الساعة
Bismillâhirrahmânirrahîm azîmetün min süleymân fî tâatirrahmân
ilâ külli melikin min mulûkil cân aksamtu aleyküm
eyyetüherruûsül erbeati en tücîbenî yâ mâzer veyâ kemtam veyâ
kasvera veyâ taykel bihakki hâzel kasemis sâti-i velburhânil lâmi-i
vennûru vennîrân ecîbû bikaşreşin kaşrevânin yatreşehin
batreşevânin batleşin taltalûşin behleşin behletelûşin batûşin
bitayûşin tayûşin gamrûşin agmerûşin kerheşin kerheyûşin
bitalmeşin talmûşin talheşin berheşin berheyûşin kefheşin kefûşin
kefkefûşin berîşin beryûşin bitalmeşin talmâşin ertayûşin kemleşin
kelmeşin kelşeleşin kûneşin berheşin berheşin herîşin
merîleşekeşin şelşâyeşin şekleşin beşleşin erşin eyûşin eyûhin
enûhin batreşin hadyûşin eâreşin betâreşin bethâreşin eyûşin
yâhin hüve samedün sarsadin vâhidün ehadün rabbün azîmün

vebenî kerîmün ve kasemün mücîbün ecibnî yâ mâzer veyâ
kemtam veyâ kasvera veyâ kasvera veyâ taykel veyâ meymûn
bihakki alşâkaşin alşâkaşin ve ente yâ ahmer bihakki nemûhin
nemûhin vebihakkil ismil a’zami vebihakki hâzel
kasemissüryâniyyi vel-ismil burhâniyyi velmelekürrûhâniyyi
verrabbül fevkâniyyi illâ mâ ecebtüm bihakkil ceymûş el meymûş
elheyûş eltamûş vebihakki mâ tekellemtü bihî aleyküm min hâzihil
esmâi vehâzihidda’veti en tecîbûnî tâiîne bihakkis sebâsebis seb-ati
ve uharrikul hicâbe vebelligul maksûde vebeyyinû mâ etlebeküm
vef-alû mâ emeraküm biî bihakki cibrîl ve mîkâîl ve isrâfîl ve azrâîl
ve innehû lekasemün lev ta’lemûne azîm innehû min süleymâne
ve innehû bismillâhirrahmânirrahîm ellâ ta’lû aleyye ve/tûnî
müslimîne velil ardi/tiyâ tav-an ev kerhen kâletâ âteynâ tâiîn
elvâhan el-acel essâate.
Zecr (eğer sana itaat etmezlerse bu zecri okursun)

اللهم اِن اس ئِل بعظمي انتقامك ورسيع عقابك اَّلى اهلكت به القرون السالفْي
ان تْنل شديد عقابك وانتقامك عىل من دعوته وعىص وختلف عيىن من ارهاط
اجلن والش ياطْي وتسلط احصاب النار والعذاب والقهر والنصاب ي ا ْو ام ن ا ْب ِط ُش
ون اجيبوا ايهتا الرؤس الاربعة وازجروا من عىص دعوَت
الْ اب ْطشا اة الْ ُك ْ ٰرب ۚى ِاَنه ُمنْ ات ِق َُ ا
بنور هللا الساطع وعذابه الواقع ان عذاب ربك لواقع ماَل من دافع عىل من عىص
ومه اواقْ ُعدُ وا لاهُ ْم ُ ه
لك ام ْر اص ٍۚد وافوقومه
ْ ُ ّص
ُ ُ ومه اوا ْح
ْ ُ اسامء هللا العظام واَّيته الكرام اوخ ُُذ
ِۙالس اال ِس ُ ۜٓل ي ُْس اح ُب ا
ون ِف الْ اح َ۪ ِمي واطلقوا
ابالوفاق الشديدة ِا ِذ ْاالاغْ اال ُل ۪ آف اا ْعناا ِقهِ ْم او ه
علْيم من العذاب الشديدة اقواه وصيحوا علْيم ابصواتمك املزجعة وازجرومه بزجرتمك

ُض اب بايْهنا ُ ْم ب ُِسو ٍر ا َُل
الساطعة واحرقومه ابنوارمك احلارقة واْضبومه بس يوفمك الالمعة فا ُ ِ
ااب ٌۜٓب ااب ِط ُن ُه ۪في ِه هالر ْ امح ُة او اظا ِه ُر ُه ِم ْن ِقبا ِ ِهل الْ اع اذ ُ ۜٓ
اب وائتوِن هبم ايامن اكنوا ِف ملكوِ
هللا عز وجل وقفومه اهنم مسؤلون وجزامه هللا عنا افضل اجلزا وماكفهتم عىل هللا
رب الارض والسامء انه عىل ما يشاء قدير وال تربحوا حَّت يؤذن ابالنّصاف او اال
تا ُكونُوا ااك ه َّ۪ل اين تا اف هرقُوا اوا ْختالا ُفوا ِم ْن ب ا ْع ِد اما اج اآاء ُ ُمه الْ اب ِينا ُ ۜٓ
اب اع ۪ظ ٌِۙمي
اِ او ُا ُ۬و ٰلآئِ اك لاهُ ْم عا اذ ٌ
ومهۖ او اال تاته ِخ ُذوا ِمهنْ ُ ْم او ِلياًّ او اال ن ۪اصرياًِۙ هال ه ۪اَّل اين
ومه اح ْي ُث او اج ْدتُ َُ ُ ْ
ومه اوا ْق ُتلُ ُ ْ
فا ِا ْن ت ااول ه ْوا فاخ ُُذ ُ ْ
ّص ِْ ُصدُ ُور ُ ْمه اا ْن يُقاا ِتلُو ُمكْ اا ْو يُقاا ِتلُوا
ون ِا ٰىل قا ْو ٍم بايْنا ُ ْمك اوبايْهنا ُ ْم ۪ميث ٌااق اا ْو اجآا ُُ۫ؤ ُمكْ اح ِ ا
ي ا ِصلُ ا
ۚ
الس ا اَِۙل
قا ْو امهُ ْ ۜٓم اول ا ْو ا آش ااء ٰ ُ
اَّلل لا اسل ه اطهُ ْم عالا ْي ُ ْمك فالاقااتالُو ُمكْ فا ِا ِن اعْ ا الىفُو ُمكْ فا ا َْل يُقاا ِتلُو ُمكْ اواالْقا ْوا ِالا ْي ُ ُمك ه
ون اا ْن ياأْ امنُو ُمكْ اوياأْ امنُوا قا ْو امهُ ْ ۜٓم
فا اَا اج اع ال ٰ ُ
ون ٰاخ ۪ار اين يُ ۪ريدُ ا
اَّلل لا ُ ْمك عالاْيْ ِ ْم اسب۪ي ًال اس ات ِجدُ ا
الس ا اَل اويا ُكفُّآوا اايْ ِدهيا ُ ْم
ُلكه اَا ُر ُّدآوا ِا اىل الْ ِف ْتنا ِة ُا ْر ِك ُسوا ۪فْيااۚ فا ِا ْن ل ا ْم ي ا ْع ا ِلىفُو ُمكْ اويُلْقُآوا ِالا ْي ُ ُمك ه
ومهۜٓ او ُا ُ۬و ٰلآئِ ُ ْمك اج اعلْناا لا ُ ْمك عالاْيْ ِ ْم ُسلْ اطا ًَن ُم ۪بين ن ًا واحرقومه
ومه اح ْي ُث ثا ِق ْف ُت َُ ُ ْ
ومه اوا ْق ُتلُ ُ ْ
فاخ ُُذ ُ ْ
بنا ُار ٰ ِ
اَّلل الْ َُوقادا ُِۙة اال ه ِ۪ت ت هاط ِل ُع عا اىل ْاالافْـِدا ِةۜٓ ِاهنه اا عالاْيْ ِ ْم ُم ْؤ اصدا ٌِۙة ۪ف ا امع ٍد ُم اَ هد اد ٍة والئك
احصاب النار مه فْيا خالون اجب َّي دردَّيئيل وانت اهيا املِل طلخيائيل واضربمه
َّي ميططرون واحرق َّي صاهكفيائيل وازجر َّي مازر وامر َّي َكطم وولك َّي قسورة
واحمك َّي طيلك قاا ال اا هما ام ْن اظ ا اَل فا اس ْو اف ن ُ اع ِذب ُ ُه ُ همث يُ ار ُّد ِا ٰىل ا ِرب ۪ه فا ُي اع ِذب ُ ُه عا اذا ًاب نُ ْكراً
الواحا العجل الساعة ِم ْن قا ْب ِل اا ْن ن ْاط َِ اس ُو ُجوه ًا فا ا َُن هدهاا عا ٰ آىل ااد اْاب ِر اهآا اا ْو نالْ اعهنا ُ ْم ا امَك
لا اعنهآا اا ْ ا
اَّلل
السبْ ِ ۜٓت او ااك ان اا ْم ُر ا ٰ َِّلل ام ْف ُعوالً اايْ ان اما تا ُكونُوا ياأْ ِِ ِب ُ ُمك ٰ ُ
اَّلل ا ۪مجيع ًاۜٓ ِا هن ٰ ا
حص ا
اب ه
اب ِا ْن ااكن ْات ِا هال اص ْي اح ًة اوا ِحدا ًة
عا ٰىل ُ ِ
َش ٍء قا ۪د ٌير فا اص هب عالاْيْ ِ ْم ارب ُّ اك اس ْو اط عا اذ ٍ ِۙ
لك ا ْ
ون
فا ِا اذا ُ ْمه ا ۪مجي ٌع ا اليْناا ُم ْح ا ُ
ُض ا
Allâhümme innî es-elüke biazîmi intikâmike ve serîu ikâbike ellezî
ehlekte bihî elkârûn essâlefîn en tünezzile şedîdü ikâbike ve
intikâmüke alâ men deavtühû ve asâ ve tehallefe aynî min irhâtil

cinni veşşeyâtîn ve tüsellit ashâbennâri vel-azâb velkahri vennisâb
yevme nabtişul batşetel kübrâ innâ muntakimûn ecîbû eyyetüher
ruûsül erbeati vezcurû men asâ da’vetî binûrillâhissâti-i ve azâbihil
vâkıi inne azâbe rabbike levâkı’ mâlehû min dâfi’ alâ men asâ
esmâullâhil izâm ve âyâtihil kirâm ve huzûhüm vahsurûhum vakudû lehüm külle mirsâd veüfevvikûhum bil-evfâkiş şedîdeti izil
aglâlu fî a’nâkıhim vesselâsilu yushabûn fil hamîm vatlekû aleyhim
minel azâbişşedîdeti akvâhu ve sayyahû aleyhim biesvâtikümül
müz-aceti vezcurûhum bizecratikümüs sâtiatü ve ahrikûhum
bienvârikümül hârikatu ve adribûhum bisuyûfikümül lâmiatü
feduribe beynehüm bisuverin lehû bâb bâtinuhû fîhi rrahmetü ve
zâhiruhû min kıbelihil azâb ve/tûnî bihim eynemâ kânû fî
melekûtillâhi azze ve celle vekifûhüm innehüm mes-ûlûn ve
cezâhumullâhu annâ efdalul cezâ ve mükâfetühüm alallâhi rabbil
ardi vessemâi innehû alâ men yeşâu kadîr velâ teberrahû hattâ
yu/zenü bil-insirâfi velâ tekûnû kellezîne teferrakû vahtelefû min
ba’di mâ câehümül beyyinât ve ülâike lehüm azâbün azîm fein
tevellev fehuzûhüm vaktulûhum haysu vecettümûhum velâ
tettehizû minhüm veliyyen velâ nasîrâ illellezîne yasilûne ilâ
kavmin beyneküm vebeynehüm mîsâkun ev câüküm hasirat
sudûruhum en yukâtilûkum ev yukâtilû kavmehüm velev şâallâhu
lesalletahüm aleyküm felekâtelûküm fe-ini’tezelûkum felem
yukâtilûküm ve elkav ileykümüsseleme femâ cealekümullâhu
leküm aleyhim sebîlâ setecidûne âharîne yürîdûne en
ye/menûküm veye/menû kavmehüm küllemâ ruddû ilel fitneti

ürkisû fîhâ fein lem ya’tezilûküm ve yulkû ileykümüsseleme
veyeküffû eydiyehüm fehuzûhüm vaktulûhum haysu
sakiftumûhum ve ülâiküm cealnâ leküm aleyhim sultânen mübînâ
ve ahrikûhum binârillâhil muvakkadeh elletî tettaliu alel ef-ideh
innehê aleyhim mu/sadeh fî amedin mümeddedeh ve ülâike
ashâbunnâr hüm fîhâ hâlidûn ecib yça derdiyâîl ve ente eyyühel
melekü talhayâîl ve adribuhum yâ meytatarûn ve ahrik yâ
sayâhekfiyâîl vezcür yâ mâzer ve/mur yâ kemtam vevekkel yâ
kasvera vahküm yâ taykel kâle emmâ men zaleme fesevfe
nuazzibuhû sümme yuraddu ilâ rabbihî feyuazzibuhû azâben
nukrâ elvâhan el-acel essâate min kabli en natmise vucûhen
feneruddehâ alâ edbârihâ ev nel-anehüm kemâ leannâ eshâbessebti
ve kâne emrullâhi mef-ûlâ eyne mâ tekûnû ye/tibikümullâhi cemîâ
innallâhe alâ külli şey-in kadîr fesabbe aleyhim rabbüke sevta azâb
inkânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ
muhdarûn

Daveti ezeliyye
Her türlü şerli varlıkları yakmak, ulvi ve süfli cinleri melikleri bir yerde
toplamak içindir. Buhur ları mahlep lüban kafur cavi dir.
Daveti şerif budur.

Okunuşu:

Aksamtu bikâhiril cebâbireti vekâsifil firâineti vemebȋdil ekâsȋreti
vekâsimil mütemerridȋne vekâhirittâgȋne velbâkȋne velcemmil
cinni vel-afârȋti veşşeyâtȋni bilicâmi suvârimi savâiki biseyfi kahri
satvetihi alâ cemȋ-il ervâhittâhiretil fâilȋnel müsebbihȋnezzâkirȋne,
vel-ardiyyetişşedȋdetil kaviyyeti vettayyâratül mereddetünnâimȋne
velkâimȋne illâ mâ ecebtüm ve esra’tüm vefealtüm kezâ ve kezâ
bihakki kâlkeyâȋl ve derdeyâȋl ve mehmeyâȋl semsemâȋl ve
bihakki heybûdeşin heybûdeşin heyûreşin heyûreşin şâhetehin
alşekin alşekûmin kerȋrin kerȋrin tetlȋhin tetlȋhin tûrânin tûrânin
mezcelin mezcelin bezcelin bezcelin terkabin terkabin berheşin
berheşin galmeşin galmeşin eyne burkânül emȋr ve cunûdühû,
eyne şemhûreşil kâzȋ ve ehlü tâatihȋ biazȋmeti hükmi kâhirin ve
zecrin gâlibin, eyne zûb-a ve gâvedühû, eynel afârȋtül
mütemerridȋne, eyne meymûnel emȋr ve ehlü bisâtihȋ, eyne
şemerdelül kebȋr, eyne şemtûn, eyne abdunnâr, eynel afârȋtül
kebȋr errâkibü alennâkatil hamrâ-e, eyne kaşdâm eyne tafȋl eyne
atâb eyne mukâtilül hêribi minennemârideti, eyne kataş, eyne
mâriş eyne asâb eyne vatâb eynel hâilȋne fil aktâri velhâimȋne
alerruûsü vesâkinil miyâhi fil kıfâri vessâirȋne billeyli vennehâri,
eynel afârȋt, vekabâilil müslimȋn, eynel mütemerridȋne veşşeyâtȋn,
a’zemü aleyküm bil azȋmetil hafiyyetil kaviyyetil letȋ teseyettara

alâ cemȋi kabâilil cinni vetahdau lehel cebâbiretül ekâsiretü
bihakki mâ fȋhâ minel esmâil kaviyyeti tahtûn behtûn
kehtahûniyetin kehkehȋcin heyârûşin beşârişin keşkeşin
meşâhetehin yelhânin yelhamûn heydûhaşin meşnecâ neyûmehin
hedûrȋdin andȋdin ehyâmûneşin leymûtin heyûtin şeymûtin
deymûtin sâlimȋne biselâtin selâtin hetahtahȋlin hethȋlin
leyûheyecin mehlin mehyecin ma’yûkaşin leyûkaşin berkan şûlen
mekeykelehûcin feyeyâtehin feyâtehin berhûnahyânehin yûbiyetin
yûbiyetin yetin yetin betin betin yâhin yâhin şerâhin aymûtin
tûyeşâ makyâlin feykalin fekacin mahmetin betahşehşelâmûgin
gaytûbeyârin beyâmekedin ekedin ber-ûdin akbil eyyühel ifrȋtül
kebȋr ente vehüddâmü hâzihil azȋmeti vef-alû kezâ ve kezâ ( kezâ
ve kezâ yerine hacetini söyle, mesela celb, tehyic, musallat, irsali
hatif, ifrit getirme, cin getirme, cin yakma, vs.) bihakkis seyyidil
hâkimi alça cemȋil afârȋtil kebȋr, velgâlibü aleyküm emruhû
bihakki derdeyâilül melekül azȋm vebihakki kelkeyâȋl vebihakki
semsemâȋil vebihakki mehmeyâȋil inkânet illâ sayhaten vâhideten
feizâhüm cemȋun ledeynâ muhdarûn, uhdurû vef-alû mâ
emertüküm bihi min kezâ ve kezâ (burda yine hacet söylenir) ecib
eyyühel ifrȋtüttâbi-i eyne zekeriyyâ eynettâhirȋnet tâirȋn eyne
erkam eynet tâirȋn kâle ifrȋtün minel cinni ene âtȋke bihi kable en
yertedde ileyke tarfüke ve innȋ aleyhi lekaviyyün emȋn, akbilû yâ
ma’şeral cinni vehüddâmül azȋmetil hafiyyeti ledeyküm, eyne

kendûrul ifrȋtil gâyisi fitturâbi velhevâ, eynel ifrȋtetüş şakrâ’ eynel
cinniyyetül hamrâ’ bintül ifrȋtül ahmer, eyne mürre eynel ifrȋtül
müzheb, accilû bimâ emertüküm bihȋ bihakkirru-usâtil kirâmil
erbeati vessalatȋnil hâkimȋne aleyküm derdeyâȋl mehmeyâȋl
kelkeyâȋl semsemâȋl heyâ bihakkihâ aleyküm vetâ-atihâ ledeyküm,
vebihakki berȋşin berȋşin batheşin batheşin keşârişin keşârişin
taytamȋşin taytamȋşin el-acel yâ reyhânül ifrȋt eyneke yâ kehlân yâ
binti burkân accilû yâ hüddâmü hâzihil azȋmetü vef-alû mâ
tü’merûne bihȋ
Hatemi budur.

Hastaya musallat olan cini yakmak
bu azimet kendisine cin musallat olmuş bir kimsenin yanında güzel kokulu
buhur yakılıp 7 defa okunursa hastaya musallat olan cinniyi melikler hemen
elleri ayakları bağlanmış halde tutup getirirler. Dilersen hemen katledip
öldürürler.
Veya her hangi bir cinniyi hazır etmek için sabah ve akşam 1 defa okunur. Bu
azimeti okunan yere cinler ve cinlerin melikleri toplanırlar.
Lakin evvelinde ve ahirinde 1 defa tahassun duası okumak lazımdır.
Azimet budur.

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahȋm a’zemü aleyküm yâ ma’şeral cân
bikavlillâhi teâlâ kul ûhiye ileyye ennehüstemea neferan minel
cinni fekâlû innâ semi’nâ kur-ânen acebê, vebikavlihȋ teâlâ inkânet
illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemȋun ledeynâ muhdarûn,
kezâlike tahdurûne bikavlihȋ teâlâ ve iz sarafnâ ileyke neferan
minel cinni yestemȋûnel kur-âne felemmâ hadarûhu kâlû ensitû
felemmâ kudiye vellev ilâ kavmihim münzirȋn kâlû yâ kavmenâ
innâ semi’nâ kitâben ünzile min ba’di mûsâ musaddikan limâ
beyne yedeyhi yehdȋ ilel hakki veilâ tarȋkin müstekȋm yâ kavmenâ
ecȋbû dâiyallâhi ve âminû bihȋ yagfirleküm min zunûbiküm
veyücirküm min azâbin elȋm, vemen lâ yücib dâiyallâhi feleyse
bimu’cizin fil ardi veleyse lehû min dûnihȋ evliyâ-e ülâike fȋ
dalâlin mübȋn, ecȋbû ve accilû bil-ecnehatit tayyârati vellugâtil
muhtelifeti vebil esnâfil acemiyyeti, innallâhe alâ cem-uhüm iz
yeşâ-u kadȋr, eynet tayyârûne fil hevâ-i eynel müsterikûne sem-un
min fis semâi eynel gâvâsûne tahte atbâkıs serâ, eynel isnâni ve
seb-ûne kabȋletün min kabâilil cinnil müezzineti bittâati tahte

dâireti hâtemi süleymân bin dâvûd aleyhimesselâm, eynel melikü
seyyidûküm sâhibül celbeti vel hâtemi merhaban bilmulûki
velmüzheb sâhibü yevmil ehad vemürre binil hâris sâhibü yevmil
isneyn ve ebû mahrazel ahmer sâhibü yevmissülesâ, ve burkânul
yahûdȋ sâhibü yevmil erbâi, veşemhûreşil kâdȋ ibnül velȋd sâhibü
yevmil hamȋs, ve ebunnûrul ebyadi zûb-a sâhibü yevmil cum-a, ve
meymûnessahâbȋ sâhibü yevmissebt, ecȋbû tâatillâhil lezȋ deâküm
bisseb-il mesânȋ velkur-ânil azȋm, merhaban merhaban bilmulûk
en’tû tâiȋne felâ tâate limahlûkin alâ mahlûkin belittâatü lillâhil
vâhidil kahhâr, vemen etânȋ tâian fekad etâallâhü azze vecelle,
feinnȋ mâ deûtüküm illâ biesmâihȋ vekelâmihȋ vemen asânȋ fekad
ihteraka bişüvâzin min nârin vemen etâ tâian fekad selleme min
sahtil cebbâr, feaccilû veahdurû fȋ meclisȋ hâzâ bicibrȋl ve mȋkâȋl
ve isrâfȋl ve azrâȋl vel melâiketül mukarrabȋne vehüm an zikri
rabbihim lâyefterûn, rabbül erbâb vemüshilül umûrussaâb
vemüsebbibül esbâb vemu’tikurrikâb, el-azȋzül vehhâb ellezȋ taktaatirrevâsiş şâmihati liazametihȋ vezelletirrikâbü liceberûtiyetihȋ
vesecede küllü şey-in lirubûbiyetihȋ tav-an liemrihȋ veliheybetihȋ
fehüve nûrun nûr, venûruhû fȋ nûrin venûrun yahdau küllü
cebbârin anȋdin veşeytânin merȋdin mislünnûri alâ cebelit tûr, fȋ
kitâbin mestûr, hüvallâhüllezȋ lâ ilâhe illâ hû lehül hamdü fil ûlâ
vel-âhiretü velehül hükmü ve ileyhi turceûn , eyne ibâdüşşems,
eyne ibâdüssemâ-i eyne ibâdül evsân, eynennasârâ vel yehûd,

ecȋbû dâiyallâh, femen kâne minküm min eşbâhi ervâhil yehûdi
feinnȋ aksamtü aleyküm bil uhûd vebihakki men enbeal mâe
minel celmûdi bitevrâti mûsâ vezebûri dâvûd, vemen kâne min
eşbâhi ervâhin nasârâ feinnȋ aksamtü aleyküm bil-incȋli isâ,
veinküntüm min eşbâhi ervâhil müslimȋne feinnȋ aksamtü
aleyküm bimuhammed hâteminnebiyyȋn, ellâ ta’lû aleyye ve’tûnȋ
müslimȋn, mâ deûtüküm illâ fȋ kadâi havâicil müslimȋn.

Havvas ve daveti ayetel kürsi
İmam ahmed el-buni hazretleri havvası ayetel kürsi isimli risalesinde buyurdu:
Ey kardeşim bil ki: ayetel kürside allahü tealanın 5 tane ismi vardır. Her kim bu
isimleri bir mekanda tek celsede hiç konuşmadan 5 ismi birden 313 defa okusa o
mekana bereketler yağar, çok büyük havvaslar zuhur eder. Bu öyle bir Kibriti
ahmer dir ki bunun özelliklerini saymakla bitiremeyiz. Her ne türlü dilek için
okusalar hemen ol vakitte tecelli hasıl olur. O beş isim bunlardır: Allâh, elhayyu, el-kayyûm, el-aliyyü, el-azȋm.
Ayetel kürsiyi merih saatinde 170 defa okusalar insanlar katında mahbub
olurlar. Her kes tarafından kabul görür. Aziz olur. Her türlü belalardan
kazalardan emin olur.
Eğer zuhal saatinde 170 defa okusalar devlet adamları katında kabul görür,
mahlukat katında heybetli olur, muhabbetli olur.
Eğer müşteri saatinde 170 defa okusalar, bütün gam ve ederi gider, yerine
ferahlık gelir.
Eğer güneş saatinde 70 defa okusalar devlet adamları o kişiye musahahr olur.
Eğer zöhre saatinde okusalar arkadaşları ve sevenleri o kişiye daha çok tazim ve
hürmet gösterip daha çok severler.

Eğer 170 defa utarit saatinde okusalar bütün düşmanlarına galip gelir. Eğer bir
kimse düşmanlık edecek olsa başına türlü türlü belalar musibetler gelir.
Eğer kamer saatinde 170 defa okusalar dünyalık işleri açılır, rızkı çoğalır.
Kimseye muhtaç olmaz.
Eğer bir yenecek şey üzerine 50 defa okuyup yeseler şeytanlar ve cinler o kişiye
yaklaşamazlar.
Eğer ayetel kürsiyi 50 defa okuyup ardından murada uygun bir ayeti kerime
okusalar maksatları muratları hasıl olur.
Eğer bir kimse Cuma namazını kılıp ardından halvet bir yere girip 17 defa okusa
dileği hasıl olur.
Eğer ayetel kürsiyi her namaz ardından 17 okuyup ardındanda 3 defa inşirah
suresini okusalar Allahü teala o kişiye dünyada sıkıntı yüzü göstermez. Rızkı her
gün artar. Eğer inşirah suresinden sonrada 313 defa el-kuddûs, es-selâm, elmü’min, el-müheymin, el-azȋz ismi şeriflerini okusalar, bütün maksatları hasıl
olur. Bütün düşmanlarına karşı zafer kazanır. İnsanların gözüne heybetli
görünür.
Eğer ayetel kürsiyi 414 okusalar amma her okudukta birde rahmet ayetlerinden
bir ayet okusalar Allahü tealanın rahmeti o kişide açığa çıkar. Daima Allahü
tealanın rahmetine mazhar olur. Eğer zalim bir kimseye niyet edip ayetel
kürsiyi 414 defa okusalar amma her okudukta azap ayetlerinden bir ayet
okusalar o kişi Allahü tealanın gazabına düçar olur.
Her kim ayetel kürsiyi harflerinin adedince okumaya devam etse yani 315 defa
veya 313 defa Allahü teala o kişiye bütün insanları ve cinleri musahhar eder.
Bütün işlerini kolaylaştırır.
Ayetel kürsiyi her gün 313 defa, davetinide 14 defa okusalar, daveti şerifi her 3
defa okudukça 3 defada bunu okusalar bütün mahlukat musahhar olur. Tarifi

اجب َّي مِل هوَّيئيل
اْلخذ بناصية املِل كندَّيس مِل مس تعان وولك ىل خادم من ملوك اجلان
imkansız havvaslar zuhur eder. 3defa okunacak budur:

Ecib yâ melekü hûyâȋl el-âhizü binâsiyetil melekü kendiyâs
melekü müsteân vevekkel lȋ hâdimün min mulûkil cân.

Okuma vakitleri akşam namazından sonra halvet bir yerde okunmalıdır. Hatemi
şerif daima üzerinde olmalıdır. Tahassun dualarını yazıp mülk suresinide
beraber yazıp taşımalı hemde okumalıdır.
Eğer her namaz ardından okumak murad ederlerse, o zaman sabah ve yatsıdan
sonra 370 defa ayetel kürsi, öğlen ikindin ve akşam namazlarından sonrada 414
defa ayetel kürsi okumalıdır. Adedler tamam olunca 7 defa daveti şerif ve 7 defa
tevkil okunur. Geceleri ise (yani yatsı namazından sonra ise davet ve tevkil 21
defa okunur. Bazı rivayetlerde ise her farz namaz ardından ayetel kürsi 50 defa
davet ise 7 defa okunur denmiştir.
Ayetel kürsi daveti budur.

اللهم اِن اس ئِل واتوسل اليك َّي هللا َّي هللا َّي هللا َّيرمحن َّيرمحن َّيرمحن َّيرحمي
َّيرحمي َّيرحمي َّيه َّيه َّيه َّيرابه َّيرابه َّيرابه َّيس يداه َّيس يداه َّيس يداه َّيهو َّيهو
َّيهو َّيغياىث عند شدَت َّيانيَس عند وحش َّت َّيجميِب عند دعوَت َّيمفرىج عند
كربَّت َّي هللا َّي هللا َّي هللا
هللا ال اَل الا هو احلي القيوم
َّييح َّيقيوم َّيمن قامت السَواِ والارض بأمره َّيجامع اخمللوقاِ حتت لطفه
وقهره بأمره وهنيه اس ئِل اللهم ان تسخرىل روحانية هذه الاية الرشيفة يس تجيبوا
ىل ويقضوا حاجَّت (ويه كذا وكذا)
َّيمن ال تأخذه س نة وال نوم
اهدَن اىل احلق واىل طريق مس تقمي حَّت اسرتحي من اللوم الاَل الا انت اِن كنت
من الظاملْي ملكىن التّصيف َّيمن َل ما ِف السَواِ وما ِف الارض من ذا اَّلى
يشفع عنده الا بذنه
اللهم اشفع وارشدِن فامي اريد من قضاء حاجَّت واثباِ قوىل وفعىل ومعىل وابرك ىل
ِف اهىل َّيمن يعَل ما بْي ايدهيم وما خلفهم وال ُييطون بش ٌئ من علَه الا مبا شاء

َّيمن يعَل مضري عباده رسا وَجرا اس ئِل اللهم ان تسخرىل خادم هذه الاية العظمية
والعوة الكرمية يكون ىل عوَن عىل قضاء حواجئى هيال هيال جوال جوال ملاك ملاك
َّيمن ال يتّصف ِف ملكه الا مبا شاء وسع كرس يه السَواِ والارض
خسرىل عبدك كندَّيس حَّت يكَىن ِف حال يقظَّت وميتثل امرى
َّي من وال يؤده حفظهام وهو العِل العظمي
اللهم اِن اس ئِل َّيعِل َّيحكمي َّيمحيد َّيجميد َّيابعث َّيشهيد َّيحق َّيوكيل َّيقوي
َّيمتْي كن ىل عوَن ومعينا وحافظا وَنِصا وامنا وخسر ىل خلقك الروحانيْي حَّت
يأتوِن خاضعْي طائعْي اللهم اِن تولكت عليك وسلَت امرى اليك اللهم ال ملجأ
وال منجا منك الا اليك اشكو اليك ماال َيفى عليك اللهم وفقىن خبريك وارزقىن
بفضِل ابلف الف ال حول وال قوة الا ابهلل العِل العظمي
اجبىن اهيا املِل كندَّيس انت وخدامك واعوانك واعينوِن ِف مجيع امورى حبق ما
تعتقدونه من العظَة والكربَّيء وحبق هذه العظمية وحبق محمد صل هللا عليه وعىل
ال محمد اجب اهيا الس يد كندَّيس ارسع من الربق وما امرَن الا واحدة لكَح
ابلبّص ولقد اهلكنا اش ياعمك فهل من مدكر ولك ش ٌئ فعلوه ِف الزبر ولك صغري
وكبري مس تطر ان املتقْي ِف جناِ وهنر ِف مقعد صدق عند مليك مقتدر
اللهم اجعل ىل برهاَن يورثىن امياَن وانس ىن بك عن لك مطلوب بعون عنايتك ِف
نيل لك مرغوب َّيقدير َّيجليل َّيقادر َّيعظمي َّيَنِص كتب هللا ْلغلنب اَن ورسىل
ان هللا قوي عزيز وصل هللا عىل محمد وال محمد الطيبْي الطاهرين

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahȋm
Allâhümme innȋ es-elüke ve etevesselü ileyke yâ Allâhu yâ Allâhu
yâ Allâh yâ rahmânu yâ rahmânu yâ rahmân yâ rahȋmü yâ
rahȋmü yâ rahȋm,yâhin yâhin yâhin yâ rabbâhin yâ rabbâhin yâ
rabbâhin, yâ seydâhin yâ seydâhin yâ seydâhin, yâ hû yâ hû yâ hû,
yâ gıyâsȋ inde şiddetȋ yâ enȋsȋ inde vahşetȋ yâ mücȋbȋ inde
da’vetȋ yâ müferricȋ inde kürbetȋ yâ Allâhu yâ Allâhu yâ Allâh,
Allâhü lâ ilâhe illâhüvel hayyul kayyûm,
Yâ hayyu yâ kayyûm yâ men kâmetis semâvâti vel ardi biemrihȋ
yâ câmiul mahlûkâti tahte lutfihȋ ve kahrihȋ biemrihȋ venehyihȋ
es-elüke allâhümme en tüsahhiralȋ rûhâniyyeti hâzihil âyetiş
şerȋfeti yestecȋbûlȋ veyakdû hâcetȋ vehiye (burda hacetini söyle)
Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, ihdinâ ilel hakki veilâ tarȋkin
müstekȋm, hattâ esterȋhu minellevmi lâ ilâhe illâ ente sübhâneke
innȋ küntü minezzâlimȋn, melliknȋ ettasrȋfe yâmen lehû mâ
fissemâvâti vemâ fil ardi men zellezȋ yeşfe-u indehû illâ biiznihȋ,
Allâhümmeş fa’ ve üreşşidnȋ fȋmâ ürȋdü min kadâi hâcetȋ ve
isbâti kavlȋ ve f’lȋ ve amelȋ vebâriklȋ fȋ ehlȋ yâmen ya’lemü mâ
beyne eydȋhim vemâ halfehüm velâ yuhȋtûnebişey-in min ilmihȋ
illâ bimâ şâe,

Yâ men ya’lemü zamȋri ibâdihȋ sırran ve cehran es-elüke
Allâhümme en tusahhirlȋ hâdimi hâzihil âyetil azȋmeti vedda’vetil
kerȋmeti yekûnu lȋ avnen alâ kadâi havâicȋ heylâ heylça cevlâ
cevlâ melkâ melkâ yâmen lâ yutasarrafu fȋ mülkihȋ illça bimâ şâe
vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ardi sahhirlȋ abdeke kendiyâs hattâ
yükellimunȋ fȋ hâli yakazatȋ veyütemessilü emrȋ yâmen velâ
yeûdühû hifzuhümâ vehüvel aliyyül azȋm,
Allâhümme innȋ es-elüke yâ aliyyü yâ hakȋm yâ hamȋd yâ mecȋd
yâ bâisü yâ şehȋd yâ hakku yâ vekȋl yâ kaviyyü yâ metȋn kün lȋ
avnen ve müȋnen vehâfizan venâsıran ve âminen vesahhirlȋ
halkaker rûhâniyyȋn hattâ ye’tûnȋ hâdiȋne tâiȋne allâhümme innȋ
tevekkeltü aleyke vesellemtü emrȋ ileyke, allâhümme lâ melce-e
velâ mencâ minke illâ ileyke eşkû ileyke mâ lâ yahfâ aleyke
allâhümme veffiknȋ bihayrike verzuknȋ bifadlike bielfi elfi lâ havle
velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azȋm,
ecibnȋ eyyühel melekü kendiyâs ente ve hüddâmüke ve a’vânüke
ve eȋnûnȋ fȋ cemȋ-i umûrȋ bihakki mâ ta’tekidûnehû minel
azameti vel kibriyâi vebihakki hâzihil ayetil azȋmeti vebihakki
muhammedin sallallâhu aleyhi ve âli muhammedin ecib eyyühes
seyyid kendiyâs esri’ minel berki vemâ emrunâ illâ vâhidetün

kelemhin bil basar velekad ehleknâ eşyâ-aküm fehel min
müddekir, veküllü şey-in fealûhü fizzübur, veküllü sagȋrin
vekebȋrin müstetar, innel müttekȋne fȋ cennçatin venehar, fȋ makadi sıdkin inde melvkin muktedir,
Allâhümmec-al lȋ burhânen yûrisünȋ ȋmânen vensenȋ bike an
külli matlûbin biavni inâyetike fȋ neyli külli mergûbin yâ kadȋr yâ
celȋl yâ kâdir yâ azȋm yâ nâsır, keteballâhu le-aglibenne ene
verusulȋ innallâhe kaviyyün azȋz vesallallâhu alâ muhammedin ve
âli muhammedin ettayyibȋnet tâhirȋn.
Hatemi şerif budur. Keten kumaşa yazıp daveti okurken başına koymalıdır.

İstinzalı seyyid abdurrab

Bir kağıt alıp hatemi şerifi yazıp aynanın arkasına yapıştır, aynı hati tekrar
aynanın sana bakan tarafına çiz. Sonra kâf suresini 51 defa oku, kendinde
sıcaklık hasıl olursa bil ki icabet olunmuştur. Kâf suresini her defa okurken

َّيفارس َّيعبد الرب اجب حبق رب الارابب
ومسبب الاس باب العزيز التواب الا ما ظهرِ ىل بنورك اَّلى اكلشهاب حبق
سدنة الابواب ومبقام الس يد ميططرون عاَل اجلناب وحبق ايلوخانمي هاب
وسفيطرخاهمي ساب
evvela bunu 55 defa bunu oku:

Yâ fâris yâ abdurrab ecib bihakki rabbil erbâb vemüsebbibül esbâb
el-azȋzüttevvâb illâ mâ zaharte lȋ binûrikellezȋ keşşihâb bihakki
sidnetül ebvâb vebimakâmis seyyid meytatarûn âliyül cenâb
vebihakki eylûhânȋmin hêbin vesefeytarhâhȋmin sêbin.
Sonra aynaya bak, aynada beyaz bir ata binmiş farisi bir kimse zuhur eder, sağ
elinde bir kılıç vardır, sol elindede bir kitap vardır. Sana selam verir, sende
selamını al, sonra sana hacetin nedir diye sorar, sende : dünyalık işlerimde bana
yardım etmeni istiyorum dersin, bu arada k.kerim önünde kâf suresi açık bir
şekilde durmalıdır. Seyyid abdurrab elini k.kerime basar ve söz verir. Sende
israf duasını okuyup geri gönderirsin. İsraf duası budur:

خب خب سالم بسالم انّصفوا مشكورين معززين مكرمْي بيشالْي وطْيورين ابرك
هللا فيمك وعليمك
Bahin bahin selâmin biselâmin insarifû meşkûrȋne muazzizȋe
mükerremȋne biyeşâlȋne vetayhûrȋne bârekallâhu fȋküm
vealeyküm
Buhurlar: öd mastik misk bunları gül suyunda karıştırıp iyice ezip sonra teker
teker fındık büyüklüğünde yapıp hacet anında (mendel yaparken) kullan.
Eğer seyyid abdurrab aynada görünmezse veya konuşmazsa bunu okursun:

اجب اهيا اخلادم واحُض جملَس هذا واكشف احلجاب بيىن وبينك حَّت اراك
بعيىن والكَك بلساِن حبق ما تلوته عليك بثيقوط تلوخش بالليخ جعل س يخ
Ecib eyyühel hâdim vahdur meclisȋ hâzâ vekşifül hicâbe beynȋ
vebeyneke hattâ erâke biaynȋ ve ükellimüke bilisânȋ bihakki mâ
televtühû aleyke biseykûtin telûşehin bilâlȋhin aclin seyhin.
Bu mendel sadece Cuma veya Pazartesi veya Perşembe günü sabah yapılır.
Hatem budur.

Mendeli daveti tȋcâniyye
Büyükçe bir ayna alıp oturur olduğun halde aynanın üzerine hatemi yaz.lübanı
zeker, cavi, sandal, cemâcem, makallı ezrak, kına çiçeği, bunları gül suyunda
karıştırıp iyice yoğurup küçük habbeler yapıp mendel yapacağın vakit buhur et.
(Bilmenizi isterizki her mendelden evvel mutlaka israfı imar duasını okuyup
israf yapmalısın. Yoksa amel gerçekleşmez ) mendele icabet edenler 3 tane
melektir. Beyaz giyinirler. Gelince selam verip hacetini söyle, lakin asla edep
dışına çıkmayasın filhal helak ederler. (zecr, veya emir vari şeyler
söylememelidir, veya en küçük edepsizlik etmemelisin, anında helak ederler.)

Okuyacak kasem budur.

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahȋm uksimü aleyküm billâhi eyyetühel
melâiketül kudsiyyetüt tayyibetül mübâreketü illâ mâ esra’tüm
vehadartüm meclisȋ hâzâ vecelebtüm men semmeytümûhu fȋ
hâzerresmi bihakki mâ se-etlûhu Aleyküm, allâhümme yâ şemehin
dâlâhemû eşyetasyûnin yâ dânû melhûsûdün yemûsûnun yâ
kûreaşin ra’yeşetûhin lâhûnin yâ dehmûsin erhâ erhȋmin
erhȋmûnin yâ nû yahmûnin seyhûsȋmin râzeşin erkaşin dârin
gâlûnin yâ haysemû meysû ehnûnin menûnin yâ âhiyen şerâhiyen
edûnâyi esbâûtin sabâvesûnin yâ dehmeysâ dehleylû ilâhin
meytatarûnin yâ nûrin bûrakin ergaşin ergȋşin şelgasûnin legsûnin

yâ şebȋrâ şerûhahin şemâgâ şegûnin yâ melekûti mâlehin melhayâ
melhûnin yâ gulâmin ergalin ergȋ ergûnin sernûnin keznûnin
meşmehin meşhayesâ meşlâmûnin, ellezȋ emruhû beynel kâfi
vennûni innemâ emruhû izâ erâde şey-en en yekûle lehû
künfeyekûn fesübhânellezȋ biyedihȋ melekûti külli şey-i ve ileyhi
turceûn. Ecȋbû lillâhi tâiȋne veliesmâihȋ müsriȋne bihakkil azȋzil
mu’tezzi fȋ izzi izzihȋ ve evfû biahdillâhi izâ âhettüm velâ
tenkudul eymâne ba’de tevkȋdihâ vekad cealtümüllâhü aleyküm
kefȋlâ, Allâhümme yâ ferdü yâ vitrü yâ ehadü yâ samedü yâ hayyu
yâ kayyûm yâ zelcelâli vel-ikrâm yâ ferdü yâ cebbâr yâ şekûr yâ
sâbit yâ zâhir yâ habȋr yâ zakiyyü entellâhül vâhidül ehad
elferdüssamedüllezȋ lem yelid velem yûled velem yekün lehû
küfüven ehad, lâ ilâhe illâ ente yâ zelcelâli vel-ikrâm bihakki
esmâihilleti televtühâ aleyküm illâ mâ akbeltüm ve esra’tüm fȋ
kadâi hacetȋ bihakkiş şuâ-âtil arşiyyeti velkelimâtirrabbâniyyeti
vettesâbȋhilledünniyyeti vel-aksâmil lâhûtiyyeti vel-azâimül
melekûtiyyeti velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azȋm
vesallallâhümme alâ seyyidinâ vesenedenâ muhammedin ve âlihȋ
vesahâbetihȋ vesellem.
İsrâfı budur: (gelenleri geri yollamak için

تْيون تْيون بياللهون انّصفو بسالم امنْي بسالم انّصفو مشكورين معززين
مكرمْي ابرك هللا فيمك وعليمك عظم هللا اجرمك
Teyhûnin teyhûnin beylâlehûnin insarifû biselâmin âminȋn
biselâmin insarifû meşkûrȋne muazzizȋne mükerramȋne
bârekallâhu fȋküm vealeyküm azzamallâhü ecraküm.
Hatem budur.

Mendeli seyyid entahrûş

Bu mendel ile mağribli şeyh yunus amel ederdi. Bununla amel edenler bana
fatiha ve rahmet okusanlar diye vasiyet etmiştir.
Evvela yeni bir bez alıp üzerine bu tılsımı yazıp katrana batırıp yak, sende
aynaya bakar olduğun halde azimeti okumaya devam et, hadim siyah renklidir,
sana selam verir, selamını alıp hacetini söyle, eğer hizmetinde devamlı olarak
kullanmak istersen onunla ahd et. Her türlü amelde kullanabilirsin, (kağıtları
altına çevirme, akdi lisan, muhabbet, musallat, şakkul ard, define manilerini
çözmek, vs.).
Buhurlar: kizbere ve lübanı alıp miatü saile içine katıp iyice dövüp habbe yap.
Hacet anında kullan.
Azimet budur.

Okunuşu:

Entahrûşin veşântahrin herûşânitin natheruşâ şânethervin
revşânethin tahruşânin ecib yâ entahrûşin vef-al mâ tü’meru
bihȋbihakkillâhin nûr ettâhiril hâdȋ errahmânirrahȋm elvedûd
eşşekûr ecib yâ entahrûşin bihakki hâzihil esmâi aleyküm
vetâatihâ ledeyküm bârekallâhü fȋke veleke vealeyke
Tılsım budur.

İsrafı (geri yollamak için)
55 defa : eyâlin eyâlin okunur.
Bu mendel denenmiştir, sahihtir.

Davetül keşf
Eğer alemi gaybı görmek istersen, iki aded geyik derisi alıp birine aşağıdaki
tılsımı ve daveti yazıp üzerinde taşı. Diğerinede aşağıdaki ismi azam vefkini
yazıp daveti şerifi okurken başına takke gibi tak. Bu şekilde daveti şerifi her farz
namaz ardından halvette ve riyazetli oruç tutar olduğun halde 21 defa oku, gece
yarısı oluncada kendi isminin ebced hesabı adedince oku. Bu minval üzere 3 gün
veya 7 gün en fazla 11 günde keşif hasıl olur. Alemi gayb ayanen görünür. Eğer
gördüklerin seninle konuşurlarsa sende onlarla konuş. Amma daima edeb dairesi
içinde ol.
Azimet budur.

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahȋm vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammed,
aksamtü ve azzemtü aleyküm yâ mulûkur rûhâniyyeti küllü
melikin vemen tahti livâihȋ ye’tûne ileyye fȋ hadratȋ veyeşemmû
duhânetȋ veyakdû hâcetȋ veyeshabû kurrati aynȋ veyu’tûnȋ elbeşârate binnazari ileyküm vettuhâtabe meaküm tahrakatil hicebe
venkeşefetissutûr, veberezetil ervâhil esmâirrabbil hâlikül kadȋr

elkerȋmür rahȋm musahharis semâvâti vel-ardi vemâ fȋhâ el-alȋm
el-hayyu el-mümȋt, ecib eyyühes seyyidül kerȋmül celȋl
hemlatmeş-aşyemyâlin ente vemen tahte yedeke esseyyid
tahyatmagyelyâlin sâhibü tâcüs seyyid meytatarûn estedȋküm
bikuvvetin minallâhi vebihakki fekeşefnâ anke gıtâeke febasarukel
yevme hadȋd, ahrikul hicebe beynȋ vebeyneküm ve’tûnȋ bi âl
isnâni ve seb-ûne kabȋletül müezzinetü bittâati tahte dâiretül
hâtemil ekberi veharrikul hicebe beynȋ vebeyneküm bihakki
taktakûşin taktakûşin mehrakûşin mehrakûşin akşerhâşin
akşerhâşin berşehlûşâ berşehlûşâ alyûşin alyûşin şerşȋmin
şerşȋmin herûşin herûşin mehrûşin mehrûşin haccin haccin beriyâşin ber-iyâşin mevâşin mevâşin tafûsin tafûsin şey-âdesin şeyâdesin ed-ûküm bimâ deâküm bihȋ süleymân ibni dâvûd
aleyhimüs selâm ve edûküm bisseb-il mesânȋ velkur-ânil azȋm en
tekşifûlȋ an enfüsiküm vetaharrakul hicebe beynȋ vebeyneküm
bihakki lâ ilâhe illallâh zelle ve hada-a külle şey-in lehû vetaktaatirrevâsiş şâmihâti liazametihȋ vezelletir rikâbü liceberûtiyetihȋ
vesecede küllü şey-in lirubûbiyetihȋ tav-an liemrihȋ veliheybetihȋ
i’tûnȋ biemrin min indihȋ veleküm küllü kerâmetin bârekallâhü
fȋküm ve aleyküm.
Davet ile beraber yazılıp taşınacak tılsım budur.

İsmi azam vefki budur.

Gaibten altın getirmek
Halvet bir yere girip 3 gün riyazetli oruç tut. Her gece bu isimleri ve bu ayeti
kerimeyi tâ uykun gelinceye kadar adedsiz olarak oku. 3 gece tamam olunca
bikudretillahi teala gayb hazinelerinden bir hazine açılır. Bu isimlerin hâdimi
zuhur edip ya cebine yada yastığının altına bir miktar altın bırakır.
Okuyacak budur.

Okunuşu:

Allâhümme yâ karȋm yâ vehhâb yâ zettavli yâ ganȋ yâ safiyyü yâ
münimu yâ kâfȋ, allâhümme rabbenâ enzil aleynâ mâideten
minessemâi tekûnu lenâ ȋden lievvelinâ ve âhirinâ ve âyeten
minke verzuknâ ve ente hayrur râzikȋn.

Gaibten altın getirmek
7 gün Allah rızâsı için riyazetli oruç tut. El-azȋz ismi şerini her gece 8836 defa
oku. Okurken devam cavi buhuru yak. Aded tamam olunca 10 defa (egȋsû)
dersin. Sonrada 1 defa (Allâhü latȋfün biibâdihȋ yerzuku men yeşâu vehüvel
kaviyyül azȋz) dersin. 7.ci gece yine okuyup yat, sabah olunca görürsünki
yastığının altında kudreti ilahiden bir miktar altın gelmiştir. Bismillah deyip alıp
harca. Lakin hepsini bitirmeyesin. Keseyi daima yanında taşı, içindeki altınlar
asla bitmez.

Gaibten altın getirmek
Halvet bir yere girip Allah rızası için 3 gün riyazetli oruç tut. Aşağıdaki azimeti
güneş doğarken 21 defa, zeval vaktinde 21 defa, gece yarısındada 21 defa oku.
Okurken lüban, cavi, mastik buhurlarını yak. 4.gece gece yarısı olunca bir ses
duyarsın, sana derki: benden ne istiyorsun ey bu daveti (azimeti) okuyan kişi ?
sende ona : bana ihtiyacım anında altın getirmeni ve bana hizmet etmeni
istiyorum, dersin. Oda sana bazı şartlar söyler, sen şartlarını kabul et. Sonra
hadim gider. İhtiyacın olduğu vakit hemen azimeti 3 defa oku, hadim sana hiç
görünmeden altınları avucuna koyuverir.
Azimet budur.

Okunuşu:

Kehelin kehelin kehelin gaytayâ gaytayâ gaytayâ şenûhâ şenûhâ
şenûhâ benûhâ benûhâ benûhâ ketâ yâ hayyu yâ kayyûm allâhu
ennûr esserȋu essâtiu meşȋşâ makşȋşâhin âlin âyetin âyetin âyetin
inneke alâ külli şey-in kadȋr, ıkdi hâcetȋ yâ cebrâȋl vencez yâ hatâf
mâ ente müvekkelün bihȋ vahdurû hâzeddȋnâre bihakki hâzihil
esmâ-e felemmâ raâhü müstekirran indehû kâle hâzâ min fadli
rabbȋ velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azȋm.

Evde yaşayan cinlerle konuşmak
Gece herkes uyuduktan sonra bir odaya geçip kapıyı kapat. Sonra öd,cavi,
cemacem, mastik ve kına çiçeği buhur edip eline bir nar çubuğu alıpyere hafifçe
vur. Sonra azimeti 7 defa veya 70 defaya kadar oku. Cinler hazır olduklarına
dair sana bir işaret verirler. Sende evde olup biten şeylerden hırsızdan veya diğer
hertürlü şeylerden soru sor. Hepsine cevap verirler. (bu amel için korunma
duasına veya dairesine ihtiyaç yoktur).
Azimet budur.

Okunuşu:

Bismi rabbi tahȋlin ve tarhȋlin veceyrȋdin veyeşrȋdin hevin hevin
lehin lehin âhin âhin yâhin yâhin nûhin nûhin yenûhin yenûhin
yeûcin yeûcin âlin âlin kâdirin muktedirin teferrede bilferdâniyyeti
velkibriyâi vennûri velbehâi velkudreti vessenâi lâ ilâhe illâ
hüverrahmânurrahȋm ene aksamu aleyke yâ kehyâȋl ve berheyâȋl
ve nûryâȋl ve sarfiyâȋl vederdeyâȋl ve semsemâȋl ve ru-ûsâil ecnâdi
bimen lehûl izzü vel behâi vennûr vessenâi illâ mâ ecebtüm
bissem-i vettâati vel-izzi vel kerâmeti veceme’tümürrûhâniyyȋnel
ardȋn vekahartüm âmiru hâzel mekâni hattâ yucâvibunȋ ammâ eselhü anhü cevâben şâfiyen bil hakki vessıdki vel-ihlâsi bihakki
hâzihil esmâil hafiyyât vel hurûful mu’cemât vel-envârul

mütelâhikât feinnȋ aksamtü aleyke yâ meytatarûn veyâ berheyâȋl
vezcurûhüm zecran menȋan vehuzûhüm ahzen anȋden ve hayyel
beynehüm vebeyne ukûlehüm ve âzânehüm vevekkelû bihim mâ
lâ tâkate lehüm min a’vâniş şedâdi yantikûne bimâ emertühüm
bihȋ bilhakki vessıdki bihakki nûhin nûhin berâhin berâhin havlâ
havlâ heylâ heylâ azmâ azmâ kasemen azȋmen venferede biismihir
rahmânu alel arşis tevâ ve alel mülki ihtevâ lâ ilâhe illâ hüve
melikül mülk rabbül erbâb vemünşis sahâb hâzimül ahzâb elvâhan
elvâhan el-acel el-acel essâate essâate

Hastaya arız olan cini yakmak
Güneşin kalbinde yazılı olan bu isimleri bir cam kaseye yazıp üzerine su doldur,
sonra yazıyı su ile bozup suyu elinle saralı kimsenin veya cinli kimsenin yüzüne
elinle vur, hemen bu isimlerin melikleri hastaya arız olan cinni öldürürler. Gafil
olmamalıdır. Acayib bir ameldir.
Kaseye yazılacak ve hemde hastaya su atılırken okuyacak budur.

Okunuşu:

Ed-ûküm yâ ma’şeral ervâhil kâhiratil mutȋati lillâhi rabbil âlemȋn
bil-esmâilletȋ halakakümüllâhu bihâ vehiye fȋ felekişşsemsi
mektûbetin
Beşheşehin heylin tayşeklin helma’şeyelin yûhin yâsaymûyin
yâvey-ûdin behlehyûhin behlehyûhin behlehyûhin lâ rekyâzin lâ
rekyâzin behyebûrin behyebûrin nûrin nûrin nûrin keşrin yâ rabbi
tebâreke nûrinnûr müdebbirul umûr kâsimil cebâbireti heynecin
ecȋbû yâ maâşerannâriyyeti bihakki mâ sebbahat bihil melâiketü fȋ
felekişşemsi vahrikû hâzezzâlimi linefsihil mütearrızı ligayri ebnâi
cinsihȋl âsȋ lirabbihil mütemerridi alallâhi azze ve celle.

Hastaya arız olan cini şeytanı maridi yakmak
7 defa bunu hastaya okuyup sonra isimleri bir cam kaseye yazıp hastaya içir.
Hemen o vakitte arız olan varlık helak olur. Buna kasemi azrail denir.

7 defa okuyacak budur.

Okunuşu:

Aksamtü aleyke eyyühel meleküttâhir verrûhul celȋl billâhi rabbȋ
ve rabbü küllü şey-in vebihakki meştêtın şerâhin eşmehin
eşgayâlin âlin âlin aşyâlin merneyûşin menâşin nûşin semrâşin
keykenâşin berneyâşin nâşin ehbıt alâ ârızı fülân evil cinnil fülânȋl
müezzȋ lihâzihil halakatül beşeriyyeti ve’ti bihi ve accil bisar-ihȋ
essâate muaccil bisar-ihȋ ilel ardi haysü mâ künte fȋ melekûtillâhi
teâlâ ve ermihȋ ve ente minettâiȋn.
Kaseye yazılacak budur.

Hastaya arız olan cinni getirmek ve cezalandırmak vs.
Bir kimseye cin musallat olsa veya bir kimse sara illetine maruz olsa, hatemi
hastanın sağ avucuna çizip azimeti oku, bu azimetin müvekkelleri hemen
hastaya arız olan cinni tutup getirirler. Sende dilediğini sor hepsine cevap verir.
Sonrada bidaha gelmmek üzere cinniyi geri yollarsın.
Eline yazacak hatem budur.

Azimet budur.

Okunuşu:

Bismillâhil mübdi-il müȋd fe’âlün limâ yürȋd ellezȋ dâret
bikudretihȋl eflâkid dâiretil evveli kable külle şey-in vel-âhiru külle
şey-in lâ ilâhe illâ hû ileyhil masȋr, kâbidul ervâh ve mürsilürriyâh
fâtirussemâvâti vel-ard câilül melâiketü rusülen ülȋ ecnahatin
mesnâ vesülâse ve ruba’ aksamtü aleyküm eyyühel
ervâhurrûhâniyyetül mütevekkilȋne bil-eflâkis seb-ati ecȋbû billezȋ
halakaküm min nûri arşihȋ ve cealeküm hâdimȋne li-esmâihȋ

mutasarrafȋne fȋ halkihȋ fȋmâ şâe ev bimâ şâe biirâdetihȋ, aksamtü
aleyke yâ rukyâȋl elmelekül müvekkelü bifelekişşemsi bihakkillâhil
lezȋ lâ ilâhe illâ hû küllü şey-in hâlikün illâ vechehû lehül hükmü
ve ileyhi turceûn, tevekkel yâ rukyâȋl bihuzûri müzheb ecib yâ
müzheb bihakkil melikil gâlibi aleyke rukyâȋl vebi yâhin yâhin,
aksamtü aleyke yâ cebrâȋl elmelekül müvekkelü bifelekil kamer,
bihakkil kâhiri fevka ibâdihȋ vehüvel hakȋmül habȋr, tevekkel yâ
cebraȋl bihuzûri mürre, ecib yâ mürre bihakkil melikil gâlibi
aleyke cebrâȋl vebi sâmin sâmin, aksamtü aleyke yâ semsemâȋl
elmelekül müvekkeli bifelekil merȋh, bihakki men lehül mülkü
velmelekût velkibriyâi vel-azameti ves sultân fetebârekallâhu
ahsenül hâlikȋn, tevekkel yâ semsemâȋl bihuzûril melikil ahmer,
ecib yâ ahmer bihakkil melikil gâlibi aleyke semsemâȋl ve
bedmelâhin bedmelâhin, aksamtü aleyke yâ mȋkâȋl elmelekül
müvekkelü bifelek utârid bihakk imen lâ tüdrikühül ebsâr vehüve
yüdrikül ebsâr vehüvellatȋfül habȋr, tevekkel yâ mȋkâȋl bihuzûri
burkân ecib yâ burkân bihakkil melikil gâlibi aleyke mȋkâȋl ve
bâheyâşin bâheyâşin, aksamtü aleyke yâ sarfiyâȋl elmelekül
müvekkelü bifelekil müşterȋ bihakkil azȋzil muktedir elcebbârul
mütekebbir, sübhânallâhi ammâ yuşrikûn, vebihakki men emruhû
beynel kâfi vennûn, innemâ emruhû izâ erâde şey-en en yekûle
lehû künfeyekûn, tevekkel yâ sarfiyâȋl bihuzûri şemhûreş, ecib yâ

şemhûreş bihakkil melikil gâlibi aleyke sarfiyâȋl ve biderdemȋşin
derdemȋşin, aksamtü aleyke yâ anyâȋl elmelekül müvekkelü
bifelekizzöhreti, bihakki men yuhyil izâme vehiye ramȋm, ve
bihakkil melikil kuddûs el-azȋzül hakȋm, tevekkel yâ anyâȋl
bihuzûril melikil ebyad, ecib yâ ebyad bihakkil melikil gâlibi
aleyke anyâȋl, ve bihakki subbûhun subbûn kuddûsun kuddûsun,
aksamtü aleyke yâ kesfiyâȋl elmelekül müvekkelü bifeleki zuhal
kâf hâ yâ ayn sâd, hâ mȋm ayn sȋn kâf, ve bihakki men lehû mâ
sekene filleyli vennehâr vehüvessemȋul alȋm, ve bihakki
bedȋussemâvâti vel ard, Ve bihakki men lem yelid velem yûled
velem yekün lehû küfüven ehad, ve bihakki men ya’lemü mâ
tahmilü küllü ünsâ vemâ tagȋdül erhâmü vemâ tezdâd, ve küllü
şey-in indehû bimikdâr, tevekkel yâ kesfiyâȋl ve bi ezeliyyin
ezeliyyin ezrârin ezrârin, ecȋbû yâ ma’şeral ervâhir rûhâniyyetil
müvekkelȋne bil eflâkis seb-ati bihakkil ismil azȋmil a’zami ve
bihakkil melâiketür rûhâniyyetil gâlibȋne aleyküm esriû bil-icâbeti
tâiȋne mücȋbȋne li-esmâi rabbil âlemȋn, ve kûnû ilâ hâceti
da’vetüküm ileyhâ kâdȋne vemutȋ-ȋne eynemâ tekûnû ye’ti
bikümüllâhü cemȋâ innallâhe alâ külli şey-in kadȋr, inkânet illâ
sayhaten vâhideten feizâhüm cemȋun ledeynâ muhdarûn, el-acel
el-acel elvâhan elvâhan essâate essâate.

Bu azimetin tasarufu: mendel.
Hatemi bir aynaya yaz, veya bir kağıda yazıp aynanın arkasına yapıştır. Aynaya
bakın kişi daima aynaya baksın, sende azimeti okumaya devam et, okuma
anında kemûn mastik lüban sünbül ve mȋa (stiraks ağacının çiçeği) bunların
hepsini miatü saile içinde ezip habbe yapıp buhur et.
Diğer tasarrufu: musallat.
Eğer düşmanına cinleri musallat etmek istersen, hatemi eline yazıp buhurları
yak. Sonra azimeti okuyup sonundada (sellataküm alâ fülan ibni fülan, yâ
hüddâmü hâzihil esmâi)
Diğer tasarruf: düşmanı helak etmek.
Azimette geçen ulvi ve süfli isimleri aynaya yazıp buhur yakıp azimeti oku.
Hadimler aynada görününce, ey ervahlar bana falanca adamı getirin, dersin.
Aynaya bakan kişi : bir adam getirdiler, deyince : bu adam azap edin vurun ,
dersin. Adamı helak ederler.

Daveti behlûliyye
Bu davet kibârı evliyadan hârunu reşit hazretlerinin davetidir. Bu davetin diğer
ismi daveti reşidiyyedir. Bizim katımızda denenmiş ve sahih olduğu
ıspatlanmıştır.
Eğer hadimini zabtetmek istersen 3 gün riyazetli oruç tutup her namaz ardından
bu daveti 112 defa oku, 3 gün tamam olunca hadim gelir. Okuma anın güzel
kokulu buhur yakmalıdır. Bu hatemide kağıda misk ve zağferan ve gül suyu ile
yazıp okuma anında başında taşımalıdır.
Davet budur.

Okunuşu:

A’zemü aleyküm yâ maâşeral cân bikavlillâhi teâlâ yahtimü alâ
kalbike ve yemhullâhul bâtıl ve yuhikkul hakka bi kelimâtihȋ
innehû alȋmün bizâtissudûr. Ve sahhara leküm mâ fissemâvâti ve
mâ fil-ardi cemȋan minhü inne fȋ zâlike liâyâtin likavmin
yetefekkerûn, kul ûhiye ileyye ennehüs temea neferan minel cinni
fekâlû innâ semi’nâ kur-ânen acebê, ve bikavlihȋ teâlâ in kânet illâ
sayhaten vâhideten feizâhüm cemȋun ledeynâ muhdarûn kezâlike
tahdurûne bi kavlihi teâlâ ve iz sarafnâ ileyke neferan minel cinni
yestemiûnel kur-âne felemmâ hadarûhu kâlû ensitû felemmâ
kudiye vellev ilâ kavmihim münzirȋn, kâlû yâ kavmenâ innâ
semi’nâ kitâben ünzile min ba’di mûsâ musaddikan limâ beyne
yedeyhi yehdȋ ilel hakki ve ilâ tarȋkin müstekȋm, yâ kevmenâ
ecȋbû dâiyallâhi ve âminû bihȋ yagfir leküm min zunûbiküm ve
yücirküm min azâbin elȋm, vemen lâ yucib dâiyallâhi feleyse bi
mu’cizin fil-ardi veleyse lehû min dûnihȋ evliyâe ülâike fȋ dalâlin
mübȋn, ecȋbû ve accilû bil ecnehatit tayyâreti vellugâtil muhtelifeti
ve bil esnâfil acemiyyeti, innallâhe alâ cem-uhüm iz yeşâu kadȋr,
eynet tayyârûne fil hevâi eynel müsterikûne sema men fissemâi,
eynel gavâsûne tahte etbâkısserâ eynel isnâni ve seb-ûne kabȋletün
min kabâilil cinnil mü’zeneti bit tâati tahte dâireti hâtemi
süleymân bin davûd aleyhimesselâm, eynel melikü seyyidûke

sâhibül celebeti vel hâtemi merhaban bil mulûk vel müzheb sâhibü
yevmül ehad, ve mürre sâhibü yevmül isneyn, vel ahmer sâhibü
yevmüs sülesâi, ve burkân sâhibü yevmül erbai, ve şemhûreş
sâhibü yevmül hamȋs, ve züb-a sâhibü yevmül cum-ati, ve
meymûn sâhibü yevmüs sebti, ecȋbû tâatillâhillezȋ deâküm bissebil mesânȋ velkur-ânil azȋm, kayvânin delyethûnin behûnin
yehûnin elânin merhaban merhaban bil mulûki eni’tû tâiȋne felâ
tâate limahlûkin alâ mahlûkin belit tâatu lillâhil vâhidil
kahhâr,vemen etânȋ tâian fekad etâ allâhü azze ve celle, feinnȋ mâ
da’vetüküm illâ biesmâihȋ ve kelâmihi vemen asânȋ fekad ihtereka
bişuvâzin min nârin ve men etâ tâian fekad selleme min sahatil
cebbçari feaccilû vahdurû fȋ meclisȋ hâzâ bicibrȋle ve mȋkâȋle ve
isrâfȋle ve azrâȋle velmelâiketül mukarrabȋne vehüm an zikri
rabbihim lâ yefterûn, rabbül erbâb ve müshilül umûrus sa-âb, ve
müsebbibül esbâb, ve mu’tikurrikâb, el azȋzül vehhâb ellezȋ
taktaatirrevâsȋş şâmihâti liazametihȋ ve zelletirrikâbu
liceberûtiyetihȋ, vesecede küllü şey-in li rubûbiyetihȋ tav-an
liemrihȋ veli heybetihȋ, fehüve nûrunnûr ve nûruhû fȋ nûrin ve
nûrun yahdau küllü cebbârin anȋdin ve şeytânin merȋdin
mislünnûr alet tûr fȋ kitâbin mestûr, yemȋnen hevnen bilâhin
evleyehin yâhin âhin hüvallâhüllezȋ lâ ilâhe illâ hû lehül hamdü fil
ûlâ vel âhiretü velehül hükmü ve ileyhi turceûn. Eynen nasârâ

velyehûd, ecȋbû dâiyallâhi, femen kâne minküm min eşbâhi
ervâhil yehud feinnȋ aksamtü aleyküm bil uhûd, ve bihakki men
enbeal mâü minel celmûd, bitevrâti mûsâ ve zebûru dâvûd, vemen
kâne min eşbâhi ervâhin nasârâ feinnȋ aksamtü aleyküm biincȋli
isâ, ve inküntüm min eşbâhi ervâhil müslimȋne feinnȋ aksamtü
aleyküm bimuhammedin hâteminnebiyyȋn, ellâ ta’lû aleyye
ve’tûnȋ müslimȋn, mâ da’vetüküm illâ fȋ kadâi hâcetil müslimȋn.
Hatem budur.

Telbis ve saralandırmak
Bu hatemi matlubun sağ avucuna bu hatemi yaz, etrafınada sure-i kadr-ı
yaz.sonra azmeti oku, taki matlup elini başına götürüp uyuyuncaya kadar.
Sonra dilediğini sor hepsine cevap verir. Azimet budur.

Okunuşu:

biselselȋmin selselȋmin bikelkelȋmin kelkelȋmin bial-alȋmin alalȋmin bitaltalȋmin taltalȋmin veteral cibâle tahsebuhâ câmideten
vehiye temurru merrassahâb, sana-allâhüllezȋ etkane külle şey-in

ecib eyyühel emȋr vesseyyidül müşȋr velvezȋrül hatȋr aclâni
vezȋrül melikül ahmer, elbis hâzel keffe ve ferrikul esâbia ve
celcelez zirâa verkenebez zende ve esrâ fil cesedi vecemmeden
nazara ve elbis hâzel âdemiyyi bit-tâittâmisi minel kademi ilerre’si
ve a’tȋhin nevme vennuâse ve elkȋhi gâiben bidûni havvâsin ve
antik lisânihȋ bilisânin (türkiyyin) fasȋhin ve ahbirnȋ ammâ eselüke anhü ve şâriknȋ el-ecra vessevâbe bihakki innâ enzelnâhü fȋ
leyletil kadr vemâ edrâke mâ leyletül kadr, leyletül kadri hayrun
min elfi şehr, tenezzelül melâiketü verrûhu fȋhâ biizni rabbihim
min külli emrin selâm, hiye hattâ matla-il fecr, elbis elkeffe ve
gayyibüssavâbe vantik bil haberil yakȋni ve la’netullâhi alel
kâzibȋn, ve kaddrenesseyra seyyirû fȋhâ leyâlȋ ve eyyâmen âminȋn,
ve sahharnâ lisüleymâner rȋha tecrȋ biemrihȋ rehâün haysü esâb,
veşşeyâtȋnü ve küllü benâin ve gavâsin ve âhirȋne mukarranȋne bil
esfâd ecib yâ aclân seyyirun nâime ilâ mekânil habȋeti veddefȋni
ve teral cibâle tahsebühâ câmideten ve hiye temurru merrassihâb,
sanaallâhüllezȋ etkane küllü şey-in elvâhan bihakki bahin bahin
lâhin lâhin rûmiyâhin rûmiyâhin biselâmin esriû bil icâbeti ve evfû
bi ahdillâhi izâ âhettüm velâ tenkudul eymâne ba’de tevkȋdihâ
vekad ca-altümüllâhü aleyküm kefȋlâ
hüddam matlubun elinden tutup define yerine götürüp durdurunca hemen bu sarf
duasını okuyup hüddamı geri gönderirsin. Sarf duası budur.

Okunuşu:

Biselâmin şefşefin şefâşefin melȋhin melâhin hifâfen vesikâlen
izhebû ilâ mevâtineküm ellezȋ eteytüm minhâ ve bihâ
tükerrimûne bârekallâhu fȋküm ve aleyküm insarifû bielfi elfi lâ
havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azȋm elvâhan elvâhan el-acel
el-acel essâate essâate insarifû ma’zûzȋne mükerramȋne bihakki
selâmün kavlen mirrabbirrahȋm, vesselâmü alel murselȋne âmȋn
âmȋn âmȋn

Saralandırmak
Eğer bir kimseyi saralandırmak istersen (içine cin girdirip, cini konuşturmak ve
haber almak, define yeri sormak, veya herhangi bir şey hakkında istihbarat
almak için) matlubun sağ elinin baş parmağa bunu yaz (
)

علشطل علشطل
şehadet parmağına bunu yaz (  ) بطيط بطيطorta parmağa bunu yaz ( كهوشل
 ) كهوشلyüzük parmağına bunu yaz ( ) بطَغيوش بطَغيوشen son parmağada
bunu yaz (  ) بطفركوش بطفركوشsonra avucunun içerisine bunu yaz ( بطيطفوش
بطيطفوش مكشالش مكشالش مشواه مشواه هشوا هشوا اجب َّيمعروف وانت َّي

حمبوب البسوا هذا الكف وفرقوا اْلصابع بال أزية وال انزعاج وال ْضر وادخلوا اجلثة
وغيبوا صوابه وارموه عىل ظهره وانطقوا عىل لسانه نطقا حصيحا ابرك هللا فيمك وعليمك
Sonra matlubun elini buhurun üstüne tutup azimeti okuyup eline nefes et, matlub
saralanır, azimet budur.

Okunuşu:

semȋin semȋin serȋin serȋin refȋin refȋin mutȋin mutȋin nakȋin
nakȋin seltȋin seltȋin selȋtȋin selȋtȋin helȋin helȋin melȋin melȋin
ecib yâ ma’rûf ve yâ mahbûb elbisû hâzel keffe ve ferrikul esâbia
verfeul keffe ilerre’si vedhulul cüssete ve gayyibû savâbehü bilâ
eziyyetin ve inziâcin velâ zararin alşetalin alşetalin batȋtin batȋtin
kehûşelin kehûşelin bitagmeyûşin bitagmeyûşin bitafrikûşin
bitafrikûşin bitaytafûşin bitaytafûşin mekşâleşin mekşâleşin
meşvâhin meşvâhin heşvâ heşvâ ecib yâ ma’rûf ve yâ mahbûb bil
vâhidil ehadil ferdissamed elcebbârul kahhârul muhȋtü bi külli
şey-in ilmâ ecȋbûnȋ sâmiȋne tâiȋne ve elbisül keffe ve ferrikul
esâbia verfe-ul yede ilerre’si billezȋ refeassemâi bilâ amedin ve
besatal ardi alâ mâi cemedin vehüvel vâhidül ehad elferdüs samed
elbisû hâzel cüssete ve gayyibül akle ves savâbe ventükû alâ
lisanihi nutkan sahȋhan bilâ eziyyetin velâ inziâcin ve lâ zararin,
bihakki el-evvelü vel-âhirü vezzâhirü velbâtinü ve bihakkil
ismillezȋ evvelühû âlin ve âhirühü âlin ve hüve âlin şelein âlin
yeûyûbiyehin yehin vehehin betkehin betkefâlin bisaâ keâ
mimyâlin mutȋ-ȋne leke yâ âlin mâ a’zame ismüke yâ âlin mâ

esrea ismüke yâ âlin mâ semea ismüke rûhin ve asâhü illâ saika
vahtereka vaktesate cenâhahû asraû hâzel âdemiyyi yâ âlin
erzeyâlin âhin âhin âhin bihayâlin bihayâlin şeryâlin şeryâlin
lûbâlin lûbâlin lûbin lûbin elvâhan yâ ma’rûf ve yâ mahbûb billezȋ
tecellâ lilcebeli fecealehû dekken ve harra mûsâ saikâ elvâhan
birabbi cebrâȋl ve mȋkâȋl ve isrâfȋl ve azrâȋl ve bihakkil melâiketül
mukarrabȋne ve bihakkin nakşillezȋ rüsime alâ hâtemi seyyidinâ
süleymân ibni dâvûd ve bihakkil mevâsȋkü vel uhûd ve bil ahdil
ma’hûd ellezȋ bikülli mekânin mevcûdin âhiyen şerâhiyen edûnâyi
errabbus sabâvût eylin şedâyin elûhȋmin illâ mâ ecebtüm da’vetȋ
ve kadaytüm hâcetȋ ve şememtüm dühânȋ velebistümül keffe ve
refa’tumûhu iler re’si ve gayyebtüm hâzihil cüssete ve
gayyebtümül akle ves savâbe bilâ eziyyetin velâ inziâcin velâ
zararin yâ kavmenâ ecȋbû dâiyallâhi ve âminû bihȋ yagfirleküm
min zunûbiküm ve yücirküm min azâbin elȋm vemen lem yücib
dâiyallâhi feleyse bimu’cizin fil ardi veleyse lehû min dûnihȋ
evliyâ-e ülâike fȋ dalâlin mübȋn a’zemü aleyküm ve ezcerküm
bihakki veletâmin kemâ vâşin lâşin in kânet illâ sayhaten
vâhideten feizâhüm cemȋun ledeynâ muhdarûn
soruları sorup cevabını aldıktan sonra bu sarfı okuyup cinleri geri yolla.

Zelzele suresini (eştâten) e kadar oku, (eştâten) kelimesini 3 defa tekrar et.
İnfirû hifâfen ve sikâlen bârekallâhu fȋküm ve aleyküm insarifû me’cûrȋne
mebrûrȋne.
Buhurlar:
cavi, hasılbanı zeker, kizbere.

Saralandırmak
Baliğ olmamış bir çocuğu saralandırmak ve cinlerden herhangi bir şey hakkında
istihbarat almak istersen (define yeri, kaybolan eşya hakkında, sihrin yerini
bulmak, veya akla gelen herhangi bir şey hakkında istihbarat almak istersen)
çocuğun sağ avucuna evvela bunları yaz:

Bu yazının altınada bu vefkleri yaz.

Sonra çocuk saralanıncaya kadar bu azimeti oku. Saralandığının alameti eli
hareket eder, hareket edince sen deki, elini yüzüne götürün, elini yüzüne
götürünce yüzünü mesh edin, uyutun, bizi duymasını engelleyin, rahatsızlık
vermeyin, acıtmayın, dersin. O vakit çocuk uyur, uyuduğunda bil ki hüddam
gelmiştir, esselâmün aleyküm, bârekallâhu fȋke ve aleyke, dersin, oda sana: ve
aleyküm selam der, sen tekrar ismin nedir ? diye sor. İsmini söyleyince:
merhaba yâ (hüddamın ismi), teşekkür ederim, sana bazı şeyler sormak
istiyorum, sorduğum şeylerden bana haber vermenizi istiyorum, dersin, hüddam
kabul edince, dilediğini sor, bütün sorduklarına cevap verir. Eğer sorularına :ben
bilmiyorum derse, o zaman sende: bilen birini getirin dersin, hüddam gidip
hemen bilen birini getirir, diğer hüddam gelince tekrar onada ismini sor, sonra
merhaba yâ (hüddamın ismi) deyip teşekkür ederim dersin. Sonra sorularını ona
sor. Eğer konuşmazsa veya cevap vermezse bu zecri oku, hemen cevap verir.
Okuyacak zecr budur.

Okunuşu:

Yehûhemin yehûhemin yehûhemin antik ve tekellem billezȋ
kelleme mûsâ ve tecellâ lilcebeli fecealehû dekken ve harra mûsâ
saikâ.
Azimet budur. (yani en başta, çocuğu saralandırmak için okuyacak azimet
budur)

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahȋm lâ ilâhe illâ hû küllü şey-in hâlikün
lehül hükmü ve ileyhi turceûn, eynemâ tekûnû ye’ti bikümüllâhü
cemȋâ innallâhe alâ külli şey-in kadȋr, lâ tüdrikühul ebsâr ve hüve

yüdrikül ebsâr vehüvel latȋfül habȋr, yevme nahşurul muttakȋne
iler rahmâni vefdê, ve nesûkul mücrimȋne ilâ cehenneme verdê, lâ
yemlikûneş şefâate illâ menit tehaze inder rahmâni ahdê, ve kâlut
tehazer rahmânu veleden lekad ci’tüm şey-en izzê, tekâdüs
semâvâti yetefettarne minhü ve tenşekkul arda ve tehirrul cibâle
heddê, en deav lir rahmâni veledê, vemâ yenbegȋ lir rahmâni en
yettehize veledê, in küllü men fis semâvâti vel-ardi illâ âtir
rahmâni abdê, lekad ahsâhüm ve addehüm addê, ve küllühüm
âtȋhȋ yevmel kıyâmeti ferdê, ve huşira lisüleymâne cunûduhû
minel insi velcinni vettayri fehüm yûzeûn, ve ci’nâ biküm lefȋfâ,
ve bil hakki enzelnâhu ve bil hakki nezel, yâ kavmenâ ecȋbû
dâiyallâhi ve âminû bihȋ yagfirleküm min zunûbiküm ve
yücirküm min azâbin elȋm, vemen lem yucib dâiyallâhi feleyse
bimu’cizin fil-ardi veleyse lehû min dûnihȋ evliyâe, ülâike fȋ
dalâlin mübȋn, vemâ yagrubu an rabbike miskâlu zerratin fil-ardi
velâ fis semâi velâ asgara min zâlike velâ ekbera illâ fȋ kitâbin
mübȋn, hüvallâhüllezȋ lâ ilâhe illâ hû, hüver rahmânurrahȋm, lâ
ilâhe illâ hüvel melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül
azȋzül cebbârül mütekebbir, sübhânallâhi ammâ yüşrikûn, hüvel
evvelü vel-âhirü ezzâhirü velbâtın ve hüve bikülli şey-in alȋm, inzil
eyyühel melekü cebrâȋl vezcerul imâre en yelbisül keffe ve
yüferrikul esâbia veyemsehul veche ve yugayyibül cüssete bihakki

hâzihil esmâi vel-âyâtil azȋmeti, innehû min süleymâne ve innehû
bismillâhirrahmânirrahȋm, ellâ ta’lû aleyye ve’tûnȋ müslimȋn,
müsri-ȋne munkâdȋne lillâhi rabbil âlemȋn, elvâhan elvâhan,
biehyâ şerâhiyâ edûnâyi errabbus sabâvûti eylin şedâyi elûhȋmin
ve bihakki in kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemȋun
ledeynâ muhdarûn, elvâhan elvâhan elvâhan el-acel el-acel el-acel
essâate essâate essâate.
Sorulara cevap alındıktan sonra, işin bitince çocuğu uyandırmak ve hüddamı
geri yollamak için u sarfı 3 defa oku:

Okunuşu:

İnfirû hifâfen ve sikâlen feizâ kadaytümüs salâte fenteşirû fil-ardi.
Sonra:
bu söyleyip çocuğun elini tutup mesh et çocuk uyanır, söyleyecek budur:

el-isrâf.
Okuma anında buhur olarak bunu yak.
Kendir, cin tırnağı, mastik, cavi.

İstihbaratı cin
Eğer toprak altında gömülü definelerden haber almak istersen veya hırsızı
bilmek istersen veya aklına ne geliyorsa bunları cinlere sormak istersen, bir
kandil alıp kandilin fitiline ru-ûsü erba-anın isimlerini her hangi bir arabi ayın
ilk Pazar günü akşam olunca siyah horozun kanı ile yaz. Sonra kandilin
üzerinede bu ayeti kerimeyi yaz. Sonra kişniş, yaban mersini ve cavi buhur edip
1000 defa bunu oku: Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihȋ ve

sahbihȋ veselleme teslȋmâ. Adet tamam olunca 70 defa bu isimleri söyle: Cebrâȋl
mȋkâȋl isrâfȋl azrâȋl. Adet tamam olunca hadim sana görünür. İstediğin her
şeyden sana haber verir.
Kandile yazılacak ayeti kerime budur.

الصو ِر فا اص ِع اق ام ْن ِف
اَّلل ُ همث ن ُ ِفخا
ُ الس اَ ااو ِاِ او ام ْن ِف ْ َاْل ْر ِض ا هال ام ْن اش ااء ه
ُّ اون ُ ِفخا ِف
ه
ِ
ون
ِفي ِه أُخ اْر ٰى فاا اذا ُ ْمه ِق ايا ٌم ي ا ْن ُظ ُر ا
ِ
Ru-ûsü erba-a isimleri budur.

مازر َكطم قسوره طيلك

Saralandırmak ve soru sormak
Baliğ olmamış bir kız çocuğunun sağ eline bu hatemi yaz. Hatemin etrafınada
ayetel kürsiyi yaz. Sonra azimeti çocuk veya hasta olan kişinin sağ eli sol eline
gitmeye başlayıncaya kadar oku. Bu hadimin gelidiğine işarettir. Sorularını
sorup hadimi geri yollarsın. Geri yollamak için herhangi bir israf duasını oku.
Okuma anında güzel kokulu buhur yak. Hatem budur.

Hadimi rüyada görmek
Pazartesi gecesi yada Cuma gecesi kalkıp abdest al, 2 rekat namaz kıl. Birinci
rekatta fatihadan sonra kafirun suresini oku, ikinci rekatta fatihadan sonra ihlas

suresini oku. Sonra hatemi şerifi bir kağıda misk zağferan ve gül suyu ile yazıp
yastığının altına koy. Kalbinden sormak istediğin şeyi geçirir olduğun halde uyu.
Rüyada hadim beyaz bir kimse suretinde gelip sana dilediğini haber verir.
Hatem budur.

İstinzali yasini şerif
Hatemi şerifi henüz kimsenin bakmadığı yeni bir aynaya zağferan gül suyu ve
reyhan suyunu birbirine karıştırıp bu mürekkep ile yaz. Sonra aynaya bakar
olduğun halde devamlı yasini şerifi oku. Taki hadimler tek tek aynaya gelirler.
Taki muluku seb-a gelinceye kadar okumaya devam et. Onlarda gelince eğer şer
bir iş yapmak istiyorsan (zalimi cezalandırmak gibi) o zaman abdunnar isimli
hadimi vekil et. (ona emret) eğer hayır işi yapmak istiyorsan nebdûn isimli
hadimi vekil et. Eğer define ve hazine yeri öğrenmek istiyorsan o zaman muluku
seb-a yı vekil et. Amel tamam olunca herhangi bir sarf duası okuyup gelenleri
geri yolla.
Hatem budur.

Gaibten altın getirmek

اللهم َّي كرمي َّي وهاب َّي ذا الطول َّيغىن َّي صفى َّيمنعم َّياكِف اللهم ربنا انزل علينا
مائدة من السامء تكون لنا عيدا ْلولنا واخرَن واية منك وارزقنا وانت خري الرازقْي

Allâhümme yâ kerȋm yâ vehhâb yâ zettavli yâ ganȋ yâ safȋ yâ
mün-imü yâ kâfȋ allâhümme rabbenâ enzil aleynâ mâideten
minessemâi tekûnu lenâ ȋden lievvelinâ ve âhirinâ ve âyeten
minke verzuknâ ve ente hayrur râzıkȋn.
3 gün riyazetli oruç tutup her gün bu isimleri ayeti kerime ile beraber yatsı
namazından sonra taa iyice uykun bastırıncaya kadar adetsiz olarak oku. Hadim
gelip baş altına bir miktar altın bırakır.

İstihbarat
10 gün boyunca oruç tutup her namaz ardından bu isimleri 115 defa oku. 10 gün
sonra hadim seninle konuşmaya başlar. Her türlü soruna cevap verir. Okuyacak
budur.

Okunuşu:

Cevlûdin 3 defa mevlûdin 3 defa da’yelûşin 3 defa tevekkel yâ
cevâş ve ahbirnȋ bimâ fȋ zamâirinnâs bihakki hâzihil esmâi
elvâhan 3 defa el-acel 3 defa essâate 3 defa bârekallâhu fȋke ve
aleyke

Kasemül imar
Şeyh muhammed bin elbeşir bin el-hac el-magribi essûsi rahmetullahi aleyh Elesrar isimli kitabında bu kasem hakkında buyurdu ki: bu kaseme cezrul
eczar,azimeti mutlak ta derler. Bu azimet sadece havvas ilminde ileri derecelere
ulaşmış kimselerde vardır. Bu kasemin faideleri saymakla bitmez, bunun
havvasları dahi bir kitaba sığmayacak kadar çoktur. Çoğu kimseler bu kasem
sayesinde büyük ilimlere kavuştular. Çok büyük gizli sırları keşfetiler. Bu
kaseme cinlerin en büyükleri hizmet eder. Bu kasem bütün cinleri şeytanları
maridleri ifritleri ervahı kahreder yakar. Bu azimet mahlukat üzerinde sanki
azrail a.s. mın kılıcı gibidir. Bu kasemle bütün cinler ve şeytanlar helak olur. Bu
kasemle bütün define manileri batıl olur, bütün defineler açılır. Eğer bir zalimin
helakı için Cuma gecesi okunsa hemen o gecede zalim kişi kahru perişan olur.
Amma hak etmeyene okusalar o zaman belalar kendisine döner. Bu kasem
sadece en fazla 7 defa okunur, çünkü bu kasem okununca arş ve kürsiyi tutan
melekler bu kasemin heybetinden ve şiddetinden tirtir titrerler.
Şeyh hazretleri devamında derki: ömrümün 30 senesini bu kasemi şerifi bulmak
için çalıştım, en sonunda sudanda şeyh ahmed essudani isimli mübarek bir zata
ulaştım, onun yanında 3 yıl hizmet ettikten sonra bana bu kasemi verdi.
Benimde sizlere vasiyetimdir Bu kasemi ehlinden başka kimseye öğretmeyiniz,
lakin bununla bir şehir halkına bed dua etse hemen ol vakitte o şehir halkı kahru
perişan olur.
Şeyh hazretleri derki: bu kasemin 1500 çeşit havvası vardır. İstinzal, tılsımları
batıl etmek, defineleri açmak, cinleri şeytanları ve ervahı yakmak kahretmek,
tayyi mekan, havada uçmak suda yürümek, ihfa, şakkul ard, gibi daha bir çok
büyük havvasları vardır.
Eğer bir kimse kamil iman ile sıdkı niyet ile bu kasemi 7 defa okusa tâ Arşı âlâ
da (hamele-i arş melekleri) sakin olan meleklerden tâ dünya semasında sakin
olan meleklere varıncaya kadar bütün melekler duasına icabet eder. Bazıları
sadece nur dur, bazılarının ellerinde ise nurdan kırbaçlar vardır, her kırbaçta
sayısını yalnızca Allahü tealanın bildiği ateşten püsküller vardır, bu kırbaçlarla
bütün asi cinleri, şeytanları, maridleri, ifritleri, kahredip öldürürler. Ey kardeşim
bu kasemi 7 defadan fazla okumak caiz değildir, 7 defadan fazla okunsa okunan
yerden tâ bin fersah öteye kadar bütün cinler, şeytanlar, ifritler, süfli ervahlar
bütün hepsi yanar helak olur.
Eğer bir kimse davet yapsa, eğer davetine icabet olunmasa hemen bu kasemi 7
defa okusalar davet olunan ervah veya cin veya cin padişahı korkusundan tirtir
titreyek mekanda hazır olur.

Ancak asla ve kat-a tahareti kamilesiz okunmamalıdır, iyâzü billâh kendin helak
olursun. Eğer bu kasemin sahihliğini denemek istersen, Pazar akşamı yatsı
namazından sonra kalkıp gusül abdesti al, sonra bu kasemi 7 defa okuyup vefki
şerifi çizip yastığının altına koy. Sonra sağ yanına yatıp uyu, azizim mana
aleminde bütün cinler cin padişahları o çevrede yaşayan ervahlar hepsi başlarını
toprağa sürtüp sana boyun eğerler. Bu kasemin heybetinden ve şiddetin her türlü
mahluk şiddetle korkar.
Kasemi şerif bir küçük bir de büyük kasem olmak üzere iki kısımdır.
Küçük imar kasemi budur.

بسم هللا الرمحن الرحمي و صىل هللا عىل س يدَن محمد و عىل أآَل و حصبه و سَل
تسلامي بسم هللا احلامك ف حَكه العِل اْلعىل س بحانه عز و جل تبارك و تعاىل رب
النور و اْلنوار العامل مبا ف أكباد البحار اَّلي من نوره أضاءِ الشَس و اْلمقار و
شعشعت النجوم و اْلزهار خالق لك َشء و جميب لك َشء خالق عزرائيل و
دردائيل و أواه و عطدوش و شوره و شهيائيل أآه أآه أقسَت عليمك َّي مالئكة
هللا الكرام انزلوا عىل قضاء حاجِت و يه
انزل َّي مذهب بياه َّيه و أنت َّي مرة بسام سام و أنت َّي أمحر بدمليخ دمليخ و
أنت َّي برقان ابهياش اهياش و أنت َّي مشهروش بدردميش دردميش و أنت َّي
ابيض بس بوح س بوح قدوس قدوس رب املالئكة و الروح و أنت َّي مميون بأزَل
أزَل ازرار ازرار انزلوا  3قد جاءمك جربيل حبربة من َنر من فِل النار ال سامء
تضلمك و ال أرض تقلمك سأل سائل بعذاب واقع عىل من عىص هللا و أسامءه و
الطاعة هلل و ْلسامئه أقسَت عليمك أيهتا اْلرواح الروحانية املتولكون ابْلفالك
الس بعة أجيبوا ابَّلي خلقمك من نور عرشه و جعلمك طائعْي ْلسامئه أجيبوا حبق
النجم الثاقب الطالع ليس بغائب املرتفع عىل مجيع الكواكب و اْلهَل اال ما صعقمت َّي
مالئكة هللا الكرام املتولكْي ابْلفالك الس بعة هذه الروحانية عىل اْلرض انزلوا
خبيولمك و رجالمك و نسائمك و أحرارمك و عبيدمك و ذكورمك و اَنثمك و صغريمك و كبريمك
حَّت ال يبقى احد منمك ف سلسَل اال و قطعت و ال جحاب اال و هتكت شقوا

الهوى و افتحوا اجلوى و اركبوا السحاب و امسعوا اخلطاب و احُضوا اجلواب و
انزلوا ابلسخط و الغضب عىل من عىص منمك هذه اْلسامء من مردة اجلن و
الش ياطْي حَّت تقضوا حاجِت من اس تْنال و ِصع و احضار غائب من جن و
انس و أزجعوا لك خدمي من لك جنس و اسكنوا القلوب و اْلجساد و اهلكوا و
خربوا و اِصعوا لك مريض و حصيح و احُضوا َل صاحِب همام دعوته و احرقوا و
 رب املالئكة و الروح و2 قدوس2 اقتلوا و اكشفوا و اقلبوا اْلش ياء حبق س بوح
حبق من قال للسامواِ و اْلرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعْي و حبق فشق
َل من امسه ليجعهل فذوا العرش احملَود و هذا محمد رسول هللا صىل هللا عليه و
سَل و حبق ألف ألف ال حول و ال قوة اال ابهلل العِل العظمي.
Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahȋm ve sallallâhu alâ seyyidinâ
muhammedin ve alâ âlihȋ ve sahbihȋ veselleme teslȋmâ bismillâhil
hâkimi fȋ hükmihȋl aliyyil a’lâ sübhânehû azze ve celle tebâreke ve
teâlâ rabbunnûru ve l-envâr el âlimü bimâ fȋ ekbâdil bihâril lezȋ
min nûrihȋ edâtiş şemsü velkamerü ve şa’şa-atinnucûmü vel-ezhâri
hâliku külle şey-in ve mücȋbü külle şey-in hâliku azrâȋl ve derdâȋl
ve evâhin ve atdûşin ve şûrehin ve şerhiyâȋl âhin âhin aksemtü
aleyküm yâ melâiketullâhil kirâm inzilû alâ kazâi hâceti ve hiye
(burda hacetini söyle) inzil yâ müzheb biyâhin yâhin ve ente yâ
mürre bisâmin sâmin ve ente yâ ahmer bidemlȋhin demlȋhin ve
ente yâ burkan biehyâşin ehyâşin ve ente yâ şemhûreş
biderdemȋşin derdemȋşin ve ente yâ ebyaz bisubbûhun subbûhun

kuddûsun kuddûsun rabbül melâiketü verrûh ve ente yâ meymûn
biezeliyyin ezeliyyin ezrârin ezrârin inzilû inzilû inzilû kad
câetküm cibrȋl biharbetin min nâr min felekin nâr liesmâin
tedalleküm veli ardin tekalleküm se-ele sâilün bi azâbin vâkiun alâ
men asallâhe ve esmâihȋ vet tâatü lillâhi ve li esmâihȋ aksemtü
aleyküm eyyetühel ervâhurrûhâniyyetül mütevekkilûne bieflâkis
seb-ati ecȋbû billezȋ halekaküm min nûri arşihȋ ve cealeküm
tâiȋne li esmâihȋ ecȋbû bihakkin necmis sâkib ettâliu leyse bi gâib
el mürtefiu alâ cemȋil kevâkib vel ehilletü illâ mâ saiktüm yâ
melâiketullâhil kirâm elmütevekkelȋne bil-eflâkis seb-ati hâzihir
rûhâniyyeti alel ardi inzilû bihuyûleküm ve ricâleküm ve nisâeküm
ve ahrâraküm ve abȋdeküm ve zükûraküm ve inâseküm ve
sagȋraküm ve kebȋraküm hattâ lâ yebkâ ehadün minküm fȋ
silsiletin illâ ve kuttiat, velâ hicâbün illâ vehetteket, şakkû-l hevâ
veftehû-l cevâ verkebus sehâbe vesmeû-l hitâbe vahdurul cevâbe ve
inzilû bissahti vel gadabi alâ men asâ minküm hâzihil esmâe min
mereddetil cinni veşşeyâtȋni hattâ takdû hâcetȋ min istinzâlin ve
sar-in ve ihdâri gâibin min cinnin ve insin ve ez-acû külle hadȋmin
min külli cinsin veskinul kulûbe vel-ecsâde vehlikû ve harrabû ve
asriû külle merȋzin ve sahȋhin vahdurû lȋ sâhibȋ mehmâ deavtühû
ve ahrikû ve kattilû vekşifû ve aklebül eşyâe bihakki subbûhun
subbûhun kuddûsun kuddûsun rabbül melâiketü verrûh bihakki
men kâle lissemâvâti vel-ardi i’tiyâ tav-an evkerhen kâletâ âteynâ

tâiȋne ve bihakki feşakin lehû min ismihȋ liyec-alehû fuzû-l arşel
mahmûd ve hâzâ muhammedün rasûlullâh sallallâhu aleyhi
vesellem, ve bihakki elfi elfi lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil
azȋm.
Büyük imar kasemi budur.

بسم هللا املبدي املعيد املعز املذل العزيز الفتاح الرزاق الرءوف اَّلي َتىل للجبل
جفعهل داك و خر موىس صعقا بسم هللا اجلليل الكبري املتعال أقسَت عليمك َّي
مالئكة هللا الكرام أن تعينوين ابهلل رّب و ربمك و أس تعْي عليمك بألف ألف قل هو
هللا أحد هللا الصَد مل يِل و مل يول و مل يكن َل كفؤا أحد و بألف ألف ال حول و
ال قوة اال ابهلل العِل العظمي و حبق قل أويح اَل أنه اس متع نفر من اجلن فقالوا اَن
مسعنا قرأآن جعبا هيدي اىل الرشد فأمنا به و لن نرشك بربنا أحدا و انه تعاىل جد ربنا
ما اختذ صاحبة و ال ولا و انه اكن سفْينا يقول عىل هللا شططا و اَن ظننا أن لن
تقول االنس و اجلن عىل هللا كذاب و انه اكن رجاال من االنس يعوذون برجال من
اجلن فزادومه رهقا و اهنم ظنوا كام ظننمتوا أن لن يبعث هللا أحدا و اَن ملس نا
السامء فوجدَنها ملئت حرسا شديدا و شهبا و اَن كنا نقعد مهنا مقاعد للسَع مفن
يس متع اْلآن َيد َل شهااب رصدا بكيف 2كفعايل 2همليع 2هليع 2شلطيع 2شلطوع2
اريش 2انوش 2ارش 2ارش نوش 2روش 2مسَْي 2مسَى 2مواسع 2رب العزة و
السلطان ترتعد املالئكة من قهره و سطوته و تزهق روح اجلن و الش ياطْي بقدرته
و يذل لك عزيز لهيبته و يس بح الرعد حبَده و املالئكة من خيفته طلطَوش2
طلطيوش 2هذعيوش 2طلطليوش 2طيناش 2أجيبوا َّي معرش اْلرواح الروحانية
الساموية و اْلرضية بكهَكْي 2كهكهيل 2مبا مسعمت و علَمت و ما أَن متكم به عليمك

من لك ما يُض أو َييل ف هذا املاكن أقسَت َّي خملوقْي من نوره عىل اخمللوقْي
من َنر السَوم أقسَت عليمك حبق من خضعت َل سائر امللوك اْلرضية و الساموية
بكهكهيي 2كهكهْي 2طيوش 2هياهَّ 2ي شوش هياء ازدروخا مشرود جعلوا أيهتا
اْلرواح الروحانية الساموية حبق هذه اْلسامء العظمية العالية الزكية اال ما نزلمت عىل
قسَي هذا و امنعوا هذا املاكن من لك ذي روح دونمك من اجلن و الش ياطْي و
املوانع من مجيع أجناسمك و أرهاطمك و ارسوا و رحلوا و طردوا و ابعدوا و اهلكوا
و أزجعوا قبائل اجلن و الش ياطْي أمجعْي من لك ذي أذية تكون ف هذا املاكن أو
هذا اْلآديم من حسر أو طلسم و اقلبوا أعْي لك حية و عقرب و من لك دابة هللا
أخد بناصيهتا ان رّب عىل ِصاط مس تقمي حبق من عَل ما اكن و ما يكون هو هللا
اَّلي ال اَل اال هو عامل الغيب و الشهادة هو الرمحن الرحمي هو هللا املِل القدوس
السالم املؤمن املهمين العزيز اجلبار املتكرب س بحان هللا عام يرشكون هو هللا اخلالق
البارئ املصور َل اْلسامء احلس ىن يس بح َل ما ف السامواِ و اْلرض و هو العزيز
احلكمي أجيبوا حبق هلشقيش 2هقش 2بفلطيش 2بطعهنالك 2هبشكيع 2بكيع2
لطيع 2طَيع 2هتىف اْلرواح من خسطه و ترتعد املالئكة من خشيته س بوح2
قدوس 22رب املالئكة و الروح حبقه عليمك َّي معرش اْلرواح امسعوا و أطيعوا و
خشوا عقاب هللا حبق طيطوش 2طوشَ 2كطيوش 2مرهطوش 2ططش 2هبش2
بسم هللا اجلليل املتعال علوا كبريا و اس متسكت ابلعروة الوثقى و اكن عرشه عىل
املاء انزل َّي ميططرون حبق صفي و أتين جبََل الروحانيْي اَّلين ال يس تكربون عن
عبادته و َل يسجدون أجيبوا و جعلوا و اطردوا لك مانع و افعلوا مجيع اْلمور و
الطَومه لطَه عنيفة تزهقون هبا أرواهحم أمفن اكن مؤمنا َكن اكن فاسقا ال يس توون
انه من سلامين و انه بسم هللا الرمحن الرحمي أن ال تعلوا عِل و أتوين مسلَْي
مرسعْي طائعْي هلل رب العاملْي أجب َّي ميططرون هبلطيوش 2بعكباش2
بدراش 2مبا َندا به موىس عىل جبل الطور الشامخ خدمه اليك َّي ميططرون و

اخطفهم خطف السحاب اجلارية بألف ألف ال حول و ال قوة اال ابهلل العِل العظمي
قل هللا أذن لمك أم عىل هللا تفرتون اللهم اين أساِل ابمسك القوي املتْي و ابمسك
القادر املعْي و ابمسك العظمي اْلعظم اجلليل اْلجل الكبري اْلكرب و ابمسك الواحد
القهار و هو القاهر فوق عباده و هو احلكمي اخلبري غلبتمك ابهلل الغالب و قطعتمك
بس يف عِل بن أّب طالب قال رجالن من اَّلين َيافون أنعم هللا علْيام أدخلوا
علْيم الباب فاذا دخلمتوه فانمك غالبون هل حتس مهنم من أحد أو تسَع هلم ركزا ان
نشا نْنل علْيم من السامء أآية فظلت أعناقهم لها خاضعْي أقسَت عليمك َّي مالئكة
هللا الكرام من العرش اىل الفرش بسم هللا و بس يف النعَة املعلق ابلعرش و حبق
اْلسامء املكتوبة ف كف عزرائيل اهياش 2أصبؤوِ 2العجل 2كعجل السحاب
ابملطر أن تسخر َل الروح الِت أدعوها ابمسك أن يس تجيب َل ف مجيع ما أريده
من ِصع أو اس تْنال أو تربيع أو طرد العامر و القرَنء أو اْلرهاط حبق اْلسامء
املكتوبة ف كف عزرائيل املِل املولك بقبض أرواح اخمللوقاِ و هبلشاقش2
هاقش 2بفلطوش 2فليطوش 2و حبق طعهنا لكلك هشكيع هليع بكطيع لكيع و
حبق دلطيع طبيع تزهق أرواح اجلن و الش ياطْي من خسط هللا و ترتعد املالئكة
من خشيته و يس بح الرعد حبَده س بوح 2قدوس 2رب املالئكة و الروح أجب َّي
نبدون أنت و مجيع اْلعوان و اخلدام و اْلجناد و العساكر حبق املِل الغالب عىل
مجيع اْلجناد بقدرة هللا و املِل عزرائيل عليه السالم و حبق هللا عليمك َّي معرش
اْلرواح الروحانية امسعوا و أطيعوا و اخشوا عقاب هللا حبق طيطوش 2نطوش2
طوش 2قرطبوشَ 2كطيوش 2قوطوش 2مرهيطوش 2هيوش 2أجيبوا و امسعوا
حبق انه من سلامين و انه بسم هللا الرمحن الرحمي أن ال تعلوا عِل و أتوين مسلَْي
مرسعْي طائعْي هلل رب العاملْي أدعومك َّي معرش اْلرواح الروحانية الزكية ابهلل
العزيز الغفار الواحد القهار اَّلي خلق لك َشء بقدرته ال اَل اال هو الكبري املتعال
أجيبوا من لك جانب و ماكن و فالة و عامرة و مجيع اْلمراء منمك أوهلم مذهب و

أهل مملكته و مرة و أهل طاعته و أمحر و جنوده و برقان و جيوشه و مشهروش و
عساكره و أبيض و أرابب دولته و مميون و خدامه احُضوا اْلآن فاين أقسَت
عليمك ابهلل احملتجب فوق عرشه عن أبصار خلقه خلق اْلش ياء ف كنفه العِل
اْلعىل س بحانه عز و جل تبارك و تعاىل بسم هللا رب النور و اْلنوار و الضياء و
الظلامِ و الظل و احلرور و الكربَّيء و العظَة و املِل و امللكوِ و القوة و
اجلربوِ أجرى ما أجرى عليمك و ألزممك طاعة هذه اْلسامء ال اَل اال هو العزيز
احلكمي يقش 2أقشَ 2لَكم هللا أعىل من لك َلَكم س بحان اَّلي ال يغفل و ال ينام
كيف يفلح من عىص منمك هذه اْلسامء برس بدوح 2لكوم 2ش يه 2يعَمي 2الوحاَّ 2ي
أهل الطاعة النارية و الرَّيحية و املائية و الرتابية و الطائرين ف الهوى و الغواصْي
حتت الَثى ال راحة لمك مين مع هذه اْلسامء حَّت حتُضوا اخلدام و نبدون
الروحاين و اخلدمي عبد النار يقِض حاجِت ف ِصع العوارض و ابطال املوانع و
يفعل مجيع ما أطلبه منه اينك َّي عبد هللا مذهب أدعوك بْنول املِل روقيائيل و
بشعاع الشَس و بيوم اْلحد و حبق لياخمي و بياه َّيه هللا الفرد الواحد اْلحد مل يِل
و مل يول و مل يكن َل كفؤا أحد و حبق امحلد هلل رب العاملْي و حبف أجبد و برس
املِل الودود مقلب القلوب أقسَت عليك أهيا املِل مرة بن احلارث بْنول املِل
جربيل بنور القَر بيوم املزيد حبق ليالغو بسام سام هللا اجلبار مكور الليل عِل
الهنار و خالق الشَس و القَر الس يار و حبق الرمحن الرحمي و حبق هوزح و برس
احلكمي العلمي أقسَت عليك أهيا املِل أاب نوخ َّينوخ اْلمحر بْنول املِل مسسامئيل
بنار املرخي بيوم الثالَثء حبق ليافور و حبق دمليخ 2هللا الشكور مفين اخلالئق
ابملوِ و حبق مِل يوم الين و حبق طيلك و برس العطوف الرءوف أقسَت
عليك َّي أاب املزاج برقان بْنول املِل مياكئيل مبزاج عطارد بيوم اْلربعاء حبق
لياروث أهياش 2هللا الثابت مفرق اْلرزاق و مقدر اْلعامر س بحانه هو هللا
الواحد القهار اَّلي لك َشء عنده مبقدار و حبق اَّيك نعبد و اَّيك نس تعْي و حبق

منسع و برس القادر املقتدر أقسَت عليك أهيا املِل أاب الوليد مشهروش بْنول
املِل ِصفيائيل حبَكة املشرتي بيوم امخليس حبق لياروغ و حبق دردميش 2هللا
الظهري مبدل السوائع و فضهل بْي خلقة شائع و حبق أهدَن الّصاط املس تقمي و حبق
فصقر و برس احلي القيوم أقسَت عليك َّي أاب الزوابع املِل اْلبيض بْنول املِل
عنيائيل و بضياء الزهرة و بيوم امجلعة و حبق لياروش س بوح 2قدوس 2رب
املالئكة و الروح هللا اخلبري البصري اَّلي ال تدركه اْلبصار و هو يدرك اْلبصار و
هو اللطيف اخلبري و حبق ِصاط اَّلين أنعَت علْيم و حبق شتثخ و برس القريب
الرسيع أقسَت عليك أَّي أاب اْلسود املِل مميون بْنول املِل كسفيائيل بنحس
زحل بيوم السبت حبق لياشلش أزَل 2ازرار 2هللا الزَك فتبارك هللا أحسن
اخلالقْي و حبق غري املغضوب علْيم و ال الضالْي و حبق ذضظغ و برس القاهر
العزيز اال ما أجبمت و أرسعمت فامي أطلبه منمك من تبطيل املوانع و التصاوير و ِصع
العوارض و ِصع القرائن و افناِئا و جلب اْلش ياء و منافعها و اْنالء مضارها و
هتك احلجب و اس تْنال قبائل اجلن و عفاريهتا و ارهاب العامر و اطفاء غضْبا و
اظهار الكنوز و تبطيل موانعها و اغامد الس يوف و انّصام سلها ف أقل من ملح
البّص و ما أمرَن اال واحدة لكَح ابلبّص حبق بسم هللا أراكش لك َشء دون
عظَته ضعيف الرمحن الرحمي القادر غوارش 2هوش 2منقاد لعظَتك ذليل غوش2
موش 2دراوش 2مارش 2أنت أرسلت املالئكة بشهاب َثقب نورَّيش 2فِل احلمك
عىل لك َشء اَل جبار كوشا 2أنت أهلكت املمتردين بعظمي أزليتك كوَت 2أنت رّب
و رب لك َشء اَل جبار يح قيوم قدوس امشخهر خمطاء أرسل رسيعا اَل
مالئكتك ف أرسع وقت بقدرة أزليتك و عظَتك جلبهتا َّي رمحن جلبا و لوا ترى
اذ فزعوا فال فوِ و أخذوا من ماكن قريب قل رب أحمك ابحلق و ربنا الرمحن
املس تعان عىل ما تصفون

Okunuşu:

Bismillâhil mübdi-il müȋd el-müizzü el-müzillü el-azȋz elfettâh errazzâk erraûf ellezȋ tecellâ lilcebeli fecealehû dekken ve harra mûsâ
saikâ bismillâhil celȋlül kebȋr el-müteâl aksemtü aleyküm yâ
melâiketullâhil kirâm en teȋnûnȋ billâhi rabbȋ ve rabbüküm
vesteȋnü aleyküm bielfi elfi kul hüvallâhü ehad allâhüs samed lem
yelid velem yûled velem yekün lehû küfüven ehad, ve bi elfi elfi lâ
havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azȋm, ve bi hakki kul ûhiye
ileyye ennehüs temea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ
kurânen acebê yehdȋ ilerrüşdi feâmennâ bihȋ velen nüşrike
birabbinâ ehadê ve ennehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze
sâhibeten velâ veledê ve ennehû kâne sefȋhunâ yekûlu alallâhi
şetatâ, ve ennâ zanennâ en len tekûlel insü vel cinnü alallâhi
kezibâ ve ennehû kâne ricâlen minel insi yeûzûne biricâlin minel
cinni fezâdûhüm rahekâ ve ennehüm zannû kemâ zanentümû en
len yeb-asallâhe ehadê ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet
harasen şedȋden ve şuhubâ ve ennâ künnâ nak-udu minhâ
mekâide lissem-i femen yestemiul âne yecid lehû şihâben rasedê
bikelȋfin bikelȋfin kef-âyelin kef-âyelin mehlȋin mehlȋin helȋin
helȋin şeltȋin şeltȋin şeltûin şeltûin erȋşin erȋşin enûşin enûşin
ereşin ereşin erşenûşin erşenûşin rûşin rûşin mesmȋnin mesmȋnin
müsemmâ müsemmâ mevâsiin mevâsiin rabbül izzeti ves sultân
terteidül melâiketü min kahrihȋ ve stvetihȋ ve tezhaka rûhul cinni

veşşeyâtȋni bikudretihȋ ve yezillü küllü azȋzin liheybetihȋ ve
yüsebbihurra’du bihamdihȋ vel-melâiketü min hȋfetihȋ taltamûşin
taltamûşin taltayûşin taltayûşin hez-ayûşin hez-azûşin taltaleyûşin
taltaleyûşin taynâşin taynâşin ecȋbû yâ ma’şeral ervâhur
rûhâniyyetü essemâviyyetü vel-ardiyyetü bikehkemȋnin
kehkemȋnin kehkehȋlin kehkehȋlin bimâ semi’tüm ve alimtüm
vemâ ene mütekellimün bihȋ aleyküm min külli mâ yedurru ev
yahȋlü fȋ hâzel mekâni, aksemtü yâ mahlûkȋne min nûrihi alel
mahlûkȋne min nâris semûm aksemtü aleyküm bihakki men
hadaat lehû sâiril mulûkil ardiyyeti vessemâviyyeti bikehkehiyyin
kehkehiyyin kehkehȋnin kehkehȋnin tayûşin tayûşin heyâhin
heyâhin yâ şerûşin heyâin ezderûhâ şemrûdin accilû eyytühel
ervâhur rûhâniyyetü essemâviyyetü bihakki hâzihil esmâil azȋmetil
âliyetiz zekiyyeti illâ mâ nezeltüm alâ kasemȋ hâzâ ve emneû hâzel
mekâni min külli zȋ rûhin dûneküm minel cinni veşşeyâtȋni
velmevâniu min cemȋi ecnâseküm ve erhâtaküm ve eserrû ve
rahhalû ve tarridû ve eb-adû ve ehlekû ve ez-acû kabâilül cinni
veşşeyâtȋni ecmaȋne min külli zȋ eziyyetin tekûnu fȋ hâzel mekâni
( eğer matlubu öldürmek için okuyorsan burda ismini söyle falan
oğlu falan diye, ancak allahtan kork ve müstehak olmayana sakın
okuma, yoksa kendin helak olursun) min sihrin ev tılsımın ve
aklebû a’yune külle hayyetin ve akrabin vemin külli dâbbetillâhi
ahaze binâsiyetihâ inne rabbȋ alâ sırâtin müstekȋm, bihakki men

alime mâ kâne vemâ yekûnu, hüvallâhül lezȋ lâ ilâhe illâ hû âlimül
gaybi veş şehâdeti hüverrahmânurrahȋm hüvallâhül melikül
kuddûs esselâmül mü’minü elmüheyminü el-azȋzül cebbârul
mütekebbir sübhânallâhi ammâ yüşrikûn hüvallâhül hâlikul bâriul musavvir lehül esmâül hüsnâ yüsebbihu lehû mâ fis semâvâti
vel ard vehüvel azȋzül hakȋm, ecȋbû bihakki helşekȋşin helşekȋşin
hekaşin hekaşin befletȋşin befletȋşin bita’henâkelin bita’henâkelin
biheşkelȋin biheşkelȋin bikelȋin bikelȋin latȋin latȋin tamȋin
tamȋin tehtezzül ervâhu min sahatihȋ ve terteidül melâiketü min
haşyetihi subbûhun subbûhun kuddûsun kuddûsun rabbül
melâiketü verrûh bihakkihȋ aleyküm yâ ma’şeral ervâh ismeû ve
etȋû vahşû ikâbullâh bihakki taytûşin taytûşin tûşin tûşin
kemtayûşin kemtayûşin merhatûşin merhatûşin tataşin tataşin
beheşin beheşin bismillâhil celȋlil müteâl ulüvven kebȋrâ
vestemseket bil urvetil vüskâ ve kâne arşuhû alel mâi inzil yâ
meytatarûn bihakki safiyyin ve’tunȋ bicümletir rûhâniyyȋn
ellezȋne lâ yestekbirûne an ibâdetihȋ velehû yescudûn ecȋbû ve
accilû ve ütarridû külle mâniin vef-alû cemȋal umûru veltamûhüm
lutmihȋ anȋfetin tezhakûne bihâ ervâhahüm efemen kâne
mü’minen kemen kâne fâsıkâ lâ yestevûn innehû min süleymâne
ve innehû bismillâhirrahmânirrahȋm ellâ ta’lû aleyye ve’tûnȋ
müslimȋn, müsriȋne tâiȋne lillâhi rabbil âlemȋn, ecib yâ

meytatarun biheltayûşin heltayûşin biakbâşin biakbâşin bedrâşin
bedrâşin bimâ nâdâ bihȋ mûsâ alâ cebelit tûri eşşâmihi huddehüm
ileyke yâ meytatarûn vahtafehüm hatfes sihâbül câriyetü bi elfi elfi
lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azȋm, kul âllâhü ezine
leküm em alallâhi tefterûn Allâhümme innȋ es-elüke biismikel
kaviyyül metȋn ve biismikel kâdiril müȋn vebiismikel azȋmil
a’zami elcelȋlül ecellil kebȋril ekberi ve biismikel vâhidil kahhâr
vehüvel kâhirü fevka ibâdihȋ ve hüvel hakȋmül habȋr, gallebtüküm
billâhil gâlibi ve katta’tüm biseyfi alȋ bin ebȋ tâlib kâle raculâni
minellezȋne yehâfûne en-amallâhü aleyhimed hulû aleyhimül bâb,
feizâ dehaltümûhu feinneküm gâlibûn, hel tuhissü minhüm min
ehadin ev tesmeu lehüm rikzâ, in neşe’ nünezzil aleyhim
minessemâi âyeten fezallet a’nâkuhum lehâ hâdiȋn, aksemtü
aleyküm yâ melâiketullâhil kirâm minel arşi ilel ferşi bismillâh ve
biseyfin na’metül müallaki bil arşi ve bihakkil esmâil mektûbeti fȋ
keffi azrâȋl ehyâşin ehyâşin asbâûtin asbâûtin el-acel el-acel
keacelissehâbi bil matari en teshirlȋ errûha elletȋ ed-ûhâ biismike
en yestecȋbu lȋ fȋ cemȋi mâ ürȋduhû min sar-in ev istinzâlin ev
terbȋin ev tardil imâri velkuranâe evil erhâti bihakkil esmâil
mektûbeti fȋ keffi azrâȋl el melekül müvekkelü bikabzi ervâhil
mahlûkâti ve bihalşâkaşin helşâkaşin hâkaşin hâkaşin befletûşin
befletûşin felyetûşin felyetûşin ve bihakki ta’nehâ kelkelin

heşkelȋin helȋin bikeltȋin kelȋin ve bihakki deltȋin tabȋin tezhaka
ervâhul cinni veşşeyâtȋn min sahatillâh, ve terteidül melâiketü
min haşyetihȋ, ve yüsebbihurra’du bihamdihȋ subbûhun subbûhun
kuddûsun kuddûsun rabbül melâiketü verrûh ecib yâ nebdûn ente
ve cemȋul a’vâni velhuddâmi vel-ecnâdi vel asâkiri bihakkil melekil
gâlibi alâ cemȋil ecnâdi bikudretillâhi vel melekü azrâȋl
aleyhisselâm, ve bihakkillâhi aleyküm yâ ma’şeral ervâhur
rûhâniyyetü ismeû ve etȋû vahşû ikâbullâhi bihakki taytûşin
taytûşin natûşin natûşin tûşin tûşin kartabûşin kartabûşin
kemtayûşin kemtayûşin kûtûşin kûtûşin merheyetûşin
merheyetûşin heyûşin heyûşin ecȋbû ve esmeû bi hakki innehû
min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahȋm, ellâ ta’lû
aleyye ve’nûnȋ müslimȋn müsriȋne tâiȋne lillâhi rabbil âlemȋn, edûküm yâ ma’şeral ervâhurrûhâniyyetü ezzekiyyetü billâhil azȋzil
gaffâr elvâhidül kahhâr ellezȋ haleka külle şey-in bikudretihȋ lâ
ilâhe illâ hû elkebȋrul müteâl, ecȋbû min külli cânibin ve mekânin
ve felâtin ve imâretin ve cemȋil ümerâi minküm evvelühüm
müzheb ve ehlü memleketühû, ve mürre ve ehlü tâatühû, ve
ahmer ve cunûduhû, ve burkan ve cuyûşuhû, ve şemhûreş ve
asâkiruhû, ve ebyaz ve erbâbu devletuhû, ve meymûn ve
huddâmuhû, vahdurû el-ân, feinnȋ alsemtü aleyküm billâhil
muhtecibü fevka arşihȋ an ebsâri halkihȋ halekal eşyâe fȋ kenfihȋl
aliyyil a’lâ, sübhânehû azze ve celle, tebâreke ve teâlâ, bismillâhi

rabbunnûru vel-envâr, vezzıyâi vezzulumât, vezzılli vel hurûr vel
kibriyâi vel-azameti velmelikü velmelekût vel kuvvetü vel ceberût,
ecrâ mâ ecrâ aleyküm ve elzemeküm tâatu hâzihil esmâi, lâ ilâhe
illâ hüvel azȋzül hakȋm, yekaşin yekaşin akaşin akaşin
kelâmullâhil a’lâ min külli kelâmin, sübhânellezȋ lâ yagfelü velâ
yenâmu keyfe yüflihu men asâ minküm hâzihil esmâi bisırrı
bedûhin bedûhin kelûmin kelûmin şeyhin şeyhin ya’mȋmin
ya’mȋmin elûhâ elûhâ yâ ehlüt tâatinnâriyyeti ver riyâhiyyeti vel
mâiyyeti vet turâbiyyeti vet tâirȋne fil hevâ vel gavâsȋne tahtesserâ
lâ râhate leküm minnȋ ma-a hâzihil esmâi hattâ tahdurul huddâme
ve nebdûner rûhânȋ vel hadȋmi abdunnâr yakdȋ hâcetȋ fȋ sar-il
avârızı ve ibtâlül mevânii ve yef-alu cemȋi mâ atlabuhû minhü,
eyneke yâ abdullâh müzheb ed-ûke bi nuzûlul melekü rûkayâȋl ve
bi şuâişşemsi ve bi yevmil ehad, ve bihakki leyâhȋmin ve biyâhin
yâhin allâhu ferdüs samed, elvâhidül ehad lem yelid velem yûled
velem yekün lehû küfüven ehad, ve bihakki elhamdü lillâhi rabbil
âlemȋn ve bihakki ebced ve bi sırrı melekül vedûd mukallibel
kulûb, aksemtü aleyke eyyühel melekü mürre bin elhâris, bi
nuzûlil melekü cibrȋl bi nûril kameri biyevmil mezȋd, bihakki
leyâlegû bisâmin sâmin allâhul cebbâr, mükevvirül leyle alennehâr,
ve hâlikuş şemsü vel kamerüs seyyâr, ve bihakkirrahmânir rahȋm,
ve bihakki hevzah, ve bi sırrıl hakȋmil alȋm, aksemtü aleyke
eyyühel melikü ebâ nûh yâ nûhul ahmer, bi nuzûlil melekü

simsimâȋl binâril merȋhi biyevmis sülesâ bihakki leyâfûrin ve
bihakki demlȋhin allahuş şekûr, mefnal halâika bil mevt, ve
bihakki meliki yevmiddin ve bihakki taykel ve bi sırrıl atûf erraûf,
aksemtü aleyke yâ ebel mezâc burkân bi nuzûlil melekü mȋkâȋl
bimezâcı utârid biyevmil erbai bi hakki leyârûsin ehyâşin ehyâşin
allâhus sâbitü müferrikul erzâki ve mukaddirul a’mâri subhânehû
hüvallâhu elvâhidül kahhâr, ellezȋ küllü şey-in indehû bimikdâr,
ve bihakki iyyâke na’budu ve iyyâke nesteȋn,ve bihakki mensa’ ve
bisırrıl kâdiril muktedir, aksemtü aleyke eyyühel melikü ebel velȋd
şemhûreş, binuzûlil melekü sarfiyâȋl bihikmetil müterȋ biyevmil
hamȋs, bi hakki leyârûgin ve bihakki derdemȋşin derdemȋşin
allçahuz zahȋr, mübeddilüs savâiu ve feaddalehû beyne halkihȋ
şâiun, ve bihakki ihdinassırâtal müstekȋm, ve bihakki faskar, ve bi
sırrıl hayyil kayyûm, aksemtü aleyke yâ ebez zavâbi’ el-melikü
ebyaz, bi nuzûlil melekü anyâȋl, ve bizıyâiz zöhreti ve bi yevmil
cum-ati ve bihakki leyârûşin subbûhun subbûhun kuddûsun
kuddûsun rabbul melâiketü verrûh, allâhül habȋrül basȋr ellezȋ lâ
tüdrikühül ebsâr ve hüve yüdrikül ebsâr ve hüvellatȋfül habȋr, ve
bihakki sıratallezȋne en-amte aleyhim ve bihakki şatşah ve bi sırrıl
karȋbüs serȋ’ , aksemtü aleyke yâ ebel esved el-melikü meymûn,
binuzûlil melekü kesfiyâȋl binahsi zuhalin biyevmissebti, bihakki
leyâşeleşin ezeliyyin ezeliyyin ezrârin ezrârin Allâhüz zekiyyü

fetebârekallâhu ahsenül hâlikȋn, ve bihakki gayril magdûbi
aleyhim veleddâllȋn, ve bihakki zatzagin vebi sırrıl kâhiril azȋz
illça mâ ecebtüm ve esra’tüm fȋmâ etlubuhû minküm min tebtȋlil
mevânii vet tasâvȋri ve sar-ul avârızı ve sar-ul karâini ve efnâühâ
ve celbül eşyâi ve menâfiuhâ vencilâi madârrihâ vehetkül hicebi ve
istinzâli kabâilül cinni ve afârȋtühâ ve irhâbül imâri ve etfâü
gadabühâ ve izhârul kunûzu ve tebdȋlü mevâniühâ ve igmâdüs
suyûfi vensırâmü sellihâ fȋ ekalli min lemhil basari, vemâ emrünâ
illâ vâhidetün kelemhin bilbasar, bihakki bismillâhi erkâşi külle
şey-in dûne azametihȋ zaȋfün, errahmânurrahȋm elkâdiru
gavâreşin gavâreşin hûşin hûşin münkâdün liazametike zelȋlün,
gûşin gûşin mûşin mûşin derâveşin derâveşin mâreşin mâreşin
ente erseltül melâiketü bişihâbin sâkıb, nûriyâşin nûriyâşin felekel
hükmü alâ külli şey-in ilâhün cebbârun kûşâ kûşâ ente ente
ehlektel mütemerridȋne biazȋmi ezeliyyetike kûtâ kûtâ ente rabbȋ
ve rabbu külle şey-in ilâhün cebbârun hayyun kayyûmun
kuddûsun eşmehaherin mahtâün irsil serȋan ileyye melâiketüke fȋ
esrei vaktin bikudreti ezeliyyetike ve azametike cellebtühâ yâ
rahmânu celben, velev terâ iz feziû felâ fevte ve uhizû min
mekânin karȋb, kul rabbi ahkumu bil hakki ve rabbünerrahmânul
müsteânü alâ mâ tasifûn
Hatemi şerif budur.

Daveti tahatili kübra
Bu daveti şerif her türlü amel için kullanılır. İhfa,tayyi mekan, havada uçmak
v.s. gibi Büyük havasları vardır. 14 gün boyunca riyazetli oruç tutup daveti şerifi
her namaz ardından 21 defa oku. Son gece buhur yakıp yatsı namazından sonra
tekrar 21 defa oku, hadim gelir şartlarını kabul et. Her ne dilersen her türlü
amelde sana itaat eder. Buhurlar: lübanı magribi, cavi, miatü saile, cin tırnağı,
mastik, öd-ü ned. Daveti şerif budur.

بسم هللا الرمحن الرحمي وبه نس تعْي
حبول هللا وقوته وعظمي اسامئه وأآَّيته
عزمت عليمك َّي معرش الارواح الروحانية بعزعزهللا وبنوروَجه وحبق اسامئه
الا ما اقبلمت وارسعمت ِف قضاء حاجَّت حبق الانوار املضيئة والاسامء الْبية
والشعاعاِ العرش ية والكامِ الرابنية والتسابيح اليوَن نية والاقسا م العربانية
والعزامئ امللكوتية وحبق الاقسام والاسامء املكتوبة عىل قوامئ العرش
وحبق الاقسام املكتوبة عىل قلب الشَس والقَر وحبق اَّلى قا ل للسَواِ
والارض
ائتيا طوعا او كرها قا لتا اتينا طا ئعْي اقبلوا وارسعوا حبق الكف الاعظم وحبق
اهيا شاهيا
براهيا ادوَنى اصبا ؤِ أآل شداى وحبق والطور وكتاب مسطور والرق املنشور
والبيت املعَور
والسقف املرفوع والبحراملسجور ان عذاب ربك لواقع ما َل من دافع عىل لك من
عىص عزميَّت
هذا من قبا ئل اجلن اجيبوا اب َّلى ملع الربق حوَل تلَيعا ومبواقع النجوم وانه لقسم
لو تعلَون عظمي وحبق َّي قومنااجيبوا داعى هللا وامنوا به يغفر لمك من ذنوبمك وَيرمك
من عذاب المي اجيبوا َّي خدام هذه الاسام ء وافعلوا ما به تؤمرون اجب َّي روقيا
ئيل وانت َّي جربائيل وانت َّي مسسامئيل وانت َّيمياكئيل وانت َّيِصفيائيل وانت
َّيعنيائيل وانت َّيكسفيائيل وانت َّيروبيائيل وانت َّي طهطهيائيل وانت َّيمحصائيل
وانت َّي مرقيائيل وانت َّي هوطيل وانت َّي حفغيائيل وانت َّي معيائيل وانت َّي
طفطيائيل وانت َّيدميغ وانت َّيدبدغ وانت َّيروقيائيل وانت َّيطلَخيائيل وانت
َّيطحيطَغليال وانت َّيمميون وانت َّي هيغال وانت َّيدردغال وانمت مجيعا اجيبوا ايهتا
الارواح الطاهرة الزكية وامروا اعوانمك وخداممك يفعلوا [كذا وكذا ] اجب َّي اب

عبد هللا املذهب بياه َّيه وانت َّي مرة بسام سام وانت َّيامحر بدمليخ دمليخ وانت
َّيبرقا ن ابهياش أهياش وانت َّي مشهورش بدردميش دردميش وانت َّي أبيض
بس بوح س بوح قدوس قدوس رب املالئكة والروح وانت َّي مميون بأزىل أزَل
أزرار أزرار أنوخ أنوخ أصباؤِ أصباؤِ اجيبوا ايهتا امللوك الارضية وافعلوا
ماتؤمرون به حبق امللوك العلوية احلاَكْي عليمك حبق الاسامء العظمية ش يغاب2
هليوب 2شليوب 2تيغوب 2هيطوب 2ش يطوب 2طيوب 2طلقوب 2حلوب2
الطوب 2هاروِ 2ماروِ 2اهبلطف 2شليطع 2هبلهيوم 2هبيوم 2الاركياظ2
هريوشَّ 2يروقَّ 2ي رب 2علقشوم 2اجيبوا حبق هذه الاسامء اَّلى ُيىي هبا
ومييت وحبق لهطش 2طهامي 2نلوش 2شفشعيف 2شا قوش 2الهَنوش 2لشاش2
احلوِ 2الشتيل 2قانوش 2عينوه 2دمرَّيط 2وانت َّيشوغال وانت َّيهدلياخ وانت
َّيضعيف وانت َّيزوبعة صاحب الرؤس اْلربعة تولكوا حبق هياِ 2طميوش2
اَنث 2اَن س 2وحبق للطهطيل همطهطيل قهطيطيل فهطيطيل هنهططيل
َجلططيل خلهططيل ملقفنجل تولكوا َّي خدام هذه الاسامء وافعلوا كذا وكذا ابرك
هللا فيمك وعليمك الوحا 2العجل  2السا عة2
Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahȋm ve bihȋ nesteȋnü bihavlillâhi ve
kuvvetihȋ ve azȋmi esmâihȋ ve âyâtihȋ, azzemtü aleyküm yâ
ma’şeral ervâhurrûhâniyyeti bi izzi izzillâh ve binûri vechihȋ ve
bihakki esmâihȋ illâ mâ akbeltüm ve esra’tüm fȋ kazâi hâcetȋ
bihakkil envâril mudȋeti vel-esmâil behiyyeti veşşuââtil arşiyyeti
velkelimâtirrabbâniyyeti vettesâbȋhil yunâniyyeti vel-aksâmil
ibrâniyyeti vel-azâimil melekûtiyyeti ve bihakkil aksâmi vel-esmâil
mektûbeti alâ kavâimil arşi ve bihakkil aksâmil mektûbeti alâ

kalbişşmesi vel kameri ve bihakkillezȋ kâle lissemâvâti vel-ardi
i’tiyâ tav-an ev kerhen kâletâ âteynâ tâiȋn, ikbelû ve esriû bihakkil
keffil a’zami ve bihakki ehyâ şerâhiyâ berâhiyâ edûnâyi asbâûtin
âli şedâyin ve bihakki vettûr ve kitâbin mestûr verrakkil menşûr
velbeytil ma’mûr vessakfil merfû’ velbahril mescûr inne azâbe
rabike levâkiun mâlehû min dâfi’ alâ külli men asâ azȋmetȋ hâzâ
min kabâilil cinni ecȋbû billezȋ lemeal berka havlehû telmȋâ ve
bimevâkı-ınnucûmi ve innehû lekasemün lev ta’lemûne azȋm, ve
bihakki yâ kavmenâ ecȋbû dâiyallâhi ve âminû bihȋ yagfir leküm
min zunûbiküm ve yücirküm min azâbin elȋm,ecȋbû yâ hüddâmu
hâzihil esmâi vef-alû mâ bihȋ tü’merûn, ecib yâ rûkayâȋl ve ente
yâ cebrâȋl ve ente yça simsimâȋl ve ente yâ mȋkâȋl ve ente yâ
sarfiyâȋl ve ente yâ anyâȋl ve ente yâ kesfiyâȋl ve ente yâ rûbeyâȋl
ve ente yâ tahtahyâȋl ve ente yâ hamsâȋl ve ente yâ merkayâȋl ve
ente yâ hûtȋl ve ente yâ hafgayâȋl ve ente yâ amyâȋl ve ente yâ
taftayâȋl ve ente yâ demȋg ve ente yâ debdeg ve ente yâ rûkayaȋl
ve ente yâ talmahyâȋl ve ente yâ tahȋtamgalyâl ve ente yâ meymûn
ve ente yâ heygâl ve ente yâ derdegâl ve entüm cemȋan ecȋbû
eyyetühel ervâhut tâhiretüz zekiyyetü ve emerû a’vâneküm ve
hüddâmeküm yef-alû (burda hacetini söyle) ecib yâ ebȋ abdullah
elmüzheb biyâhin yâhin ve ente yâ mürre bisâmin sâmin ve ente
yâ ahmer bidemlȋhin demlȋhin ve ente yâ burkân biehyâşin

ehyâşin ve ente yâ şemhûreş biderdemȋşin derdemȋşin ve ente yâ
ebyaz bisubbûhun subbûhun kuddûsun kuddûsun rabbül
melâiketü verrûh ve ente yâ meymûn biezeliyyin ezeliyyin ezrârin
ezrârin enûhin enûhin asbâûtin asbâûtin ecȋbû eyyetühel mulûkul
ardiyyeti vef-alû mâ tu’merûne bihȋ bihakkil mulûkul ulviyyetü
elhâkimûne aleyküm bihakkil esmâil azȋmeti şeygâbin şeygçabin
helyûbin helyûbin şelyûbin şelyûbin teygûbin teygûbin heytûbin
heytûbin şeytûbin şeytûbin tayûbin tayûbin talkûbin talkûbin
halûbin halûbin lâtûbin lâtûbin hârûtin hârutin mârûtin mârûtin
ebhelatafin ebhelatafin şelyetain şelyetain behleheyûmin
behleheyûmin behyûmin behyûmin el-erkeyâzin el-erkeyâzin
heyrûşin heyrûşin yârûkin yârûkin yâ rabbin yâ rabbin alkaşûmin
alkaşûmin ecȋbû bihakki hâzihil esmâillezȋ yuhyȋ bihâ ve yemûtü
ve bihakki lehtaşin lehtaşin tahȋmâ tahȋmâ nelûşin nelûşin
şefşeȋfin şefşeȋfin şâkûşin şâkûşin elhenerûşin elhenerûşin leşâşin
leşâşin elhûtin elhûtin elşetȋlin elşetȋlin kânûşin kânûşin aynûhin
aynûhin dimiryâtin dimiryâtin ve ente yâ şûgâlin ve ente yâ
hedleyâhin ve ente yâ daȋfin ve ente yâ zûbea sâhiburru-ûsül
erbeati tevekkelû bihakki heyâtin heyâtin taymûşin taymûşin
enâsin enâsin enâsin enâsin ve bihakki leltahtȋl mehtahtȋl
kahtaytȋl fehtaytȋl behehtatȋl ceheltatȋl lehahtatȋl lemukfencelin
tevekkelû yâ hüddâmu hâzihil esmâi vef-alû (burda hacetini söyle)

bârekallâhu fȋküm ve aleyküm elvâhan elvâhan el-acel el-acel
essâate essâate
Hatemi şerif budur.

Keşfi esrar
İmamı gazali rahmetullahi aleyh hazretleri der ki: ben kendime bu şekilde bir
evrad okumayı vird edinmiştim. Çok zaman geçmeden bende keşif hasıl oldu.
Evradın şekli böyledir.
Cuma günü Yâ Allâh 1000 defa
Cumartesi günü Lâ ilâhe illallâh 1000 defa
Pazar günü Yâ hayyu yâ kayyûm 1000 defa
Pazartesi günü lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azȋm 1000 defa
Salı günü allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
muhammed 1000 defa
Çarşamba günü estagfirullâh el azȋm 1000 defa
Perşembe günü sübhânallâhil azȋm ve bihamdihȋ

Keşfi esrar
İnsanlar uyuduktan sonra kalkıp misk zağferan ve gül suyu ile sağ eline bu iki
ismi yaz:
sol elinede bu iki ismi yaz:
sonra aynı

مسيع قريب

جميب رسيع

isimleri 3838 defa oku. Sonra kelime-i şehadet okuyarak hiç konuşmadan sağ
yanına yatıp uyu. Kalbinden geçen her türlü şeyi rüyada gösterirler. İsimlerin
okunuşu: semȋun karȋbün mücȋbün serȋun

Keşfi esrar
Bu vefki şerifi bir cama yazıp dilinle yalayıp yut, sonra bir kağıdada yazıp baş
altına koy, biiznillah maksadın hasıl olur. Rüyada bir pir-i fani gelip dilediğin
ilmi sana öğretir. (bunda dikkat edilmesi gereken husu şudur: eğer hadim zuhur
etmiyorsa riyazetli oruç tutup tekrar denemelidir) cama yazdığını yalarken bu
dua ile dua etmelidir: Allâhümmeftah lȋ hikmeteke vazherlȋ sırrake.
Vefk budur

Davetler (karışık)
7 defa yasini şerifi oku, sonra (Ecib yâ meliki Tariş, bizzeti berhetihin.... sonuna
kadar berhetiyye kasemini oku. Berhetiyyenin melekleri Tariş isimli melik-i
getirirler. Güzel kokulu buhur yakılır.
Diğer:
Meliki eba amire daveti, (defineleri açar, tılsımları batıl eder) berhetiyye isimleri
bu şekilde oku: ecib yâ ebâ amȋre bihakki yâ keşin gavâşin hûrakin melhȋhin
hedin şelȋmin fehtayrin biizzeti rekşâ rekşelehin esri’ vahdur fȋ makâmȋ hâzâ
biizzeti berhetȋhin..... sonuna kadar oku.
Diğer:
Ebâ dȋbâce isimli melik-i davet, insanlara musallat olan cinleri şeytanları ve
ifritleri kahreder yakar. Güzel kokulu buhur yakıp rahman suresini 7 defa
okuyup ardından (ecib ya ebâ dȋbâce bizzeti berhetȋhin...) sonuna kadar oku.
Diğer:
Yûnasul hakȋm, güzel kokulu buhur yakıp cin suresini 7 defa oku, sonra
dehrûşiyye azimetini evvelinde böyle söyleyerek oku (ecib yâ yûnâsul hakȋm
biizzeti.....) dehrûşiyye azimetini sonunda kadar oku.
Diğer:
Faktaşı hakȋm, hastalıklara, cin musallatları ile alakadar olur. Mülk suresini bu
isimlerle beraber 21 defa oku: şeleşin şeleşin şelûşin şelûşin şehyûşin şehyûşin
şâmûşin şâmûşin şâhûşin şâhûşin şâlûşin şâluşin helûşin helûşin sübhâne men
hüve kâdirun alâ külli şey-in ecib yâ faktâşil hakȋmil cinni ve tevekkel bihidmetȋ
serȋan bihakki men şakka ve basaruke ve halekake min nâris semûm ve
bihürmeti bismillâhirrahmânirrahȋm tebârekellezȋ biyedihil mülk.... sonuna
kadar oku.

Yâ razzâk daveti
40 gün boyunca halvette riyazetli oruç tutup her gün akşam olunca gusül abdesti
al. Yâ razzâk ismi şerifinide her namaz ardından 1364 defa oku. Amma
okumaya başlamadan evvel ve okuman bittikten sonra peygamber efendimize
100 defa salavatı şerife oku. Bu ismi şerifin vefkini dahi bir kağıda misk
zağferan ve gül suyu ile yazıp okurken daima önüne koy. Yatarkende yastığının
altına koy. 40 gün tamam olunca abdurrazzak isimli hadim sana görünür,
şartlarını kabul edip onunla anlaş. Azizim dünya eline geçer, senden daha zengin
hiç kimse olmaz. Vefki şerif budur.

İstinzalı melek ve ervahı teshir etmek

او ِم ان الْ ِج ِن ام ْن ي ا ْع اَ ُل ب ا ْ اْي يادا يْ ِه ِاب ْذ ِن ا ِرب ِه ۖ او ام ْن يا ِز ْغ ِمهنْ ُ ْم اع ْن أَ ْم ِرَنا ن ُ ِذقْ ُه ِم ْن عا اذ ِاب
ِ
الس ِع ِري
ه
يب اوتا اَا ِثي ال او ِج اف ٍان ااكلْ اج او ِاب اوقُدُ و ٍر ار ِاس ايا ٍِ ۚ ْ ا
امعلُوا
ون ا َُل اما ياشا ا ُء ِم ْن ام احا ِر ا
ي ا ْع اَلُ ا
أ آ ال د ُااوو اد ُش ْك ًرا ۚ اوقا ِلي ٌل ِم ْن ِع ابا ِد اي الشه ُك ُور
vemine-lcinni men ya’melu beyne yedeyhi bi-iżni rabbih vemen
yeziġ minhum ‘an emrinâ nużikḣu min ‘ażâbi-ssa’îr Ya’melûne

lehu mâ yeşâu min mehârîbe vetemâśîle vecifânin kelcevâbi
vekudûrin râsiyât i’melû âle dâvûde şukrâ vekalîlun min ‘ibâdiyeşşekûr
40 gün boyunca halvet bir yerde bu ayeti kerimeleri her namaz ardından 100
defa zikret, okurken lübanı zeker buhur et. 40 tamam olunca göz perdelerindeki
bütün hicaplar kaldırılır, duvarlar yarılıp bembeyaz bir şehir görürsün, sağında
ve solunda iki tane nehir görürsün, yemyeşil yerlerde mercandan ağaçlar
görürsün, bu bahçenin içinde beyaz ipek ler döşelidir. İpek üzerindede yakut ve
incilerle kaplı kürsiler vardır. Onları görünce Allahü tealaya tevekkül edip
makamından kalk. Amma taki reislerden biri gelip kürsisine oturuncaya kadar,
kimseyle konuşma, reisleri kürsisine oturunca sana selam verir sende (İ’melû âle
dâvûde şukrâ) diye selamını al, sonra Cinlerden bir bölüğün reisi gelip kürsisine
oturunca sana selam verir, sende yine (i’melû âle dâvûde şukrâ) dersin. Sonra
gök yüzünden çok kalabalık bir ordu senin üzerine doğru inerler, başlarındada
büyük bir melek vardır, bunların hepsi bembeyaz güyümlidirler. Buna dahi 3
defa (i’melû âle dâvûde şukrâ) diyerek selam ver. Bunlar seninle süryanice
konuşurlar, amma sen Allahü tealann izni ile bunları anlarsın. Bunlarla aranda
dostluk kurmak istediğini ve sana kardeş olmalarını istediğini söylersin, onlar
sana şartlarını söylerler, kabül ettikten sonra sana üzerinde (hasbiyallâhu ve
ni’mel vekȋl) yazılı olan altın bir hatem verirler. Bu hatemin ruhanisi her zaman
senin yanında durur, nereye gitsen seninle birlikte gelir. Sen onu görürsün amma
sen başka kimse onu görmez. Bu ruhanȋ senin her türlü isteğini yerine getirir,
ister mal ister dünya ne istersen alemi gaybtan hemen hazır eder. Dilersen tayyi
mekan yaparsın, dilersen insanlara görünmezsin, dilersen havada uçmak gibi
çok acayip işler yaparsın.

Kulak daveti
7 gün riyazetli oruç tutup bu isimleri sabah namazından sonra 100 defa öğlenden
sonra 310 defa ikindiden sonra 613 defa akşamdan sonra 311 defa zatsı
namazından sonra 100 defa okumalıdır. 7 gün tamam olunca bu isimlerin
hadimleri dilediği şeyi kulağına söylerler. İsimler bunlardır.

َكوش َكوش ماش ماش عكراش عكراش مشالخ مشالخ اجب َّي جواش واخربِن
مبا ِف مضري الناس ِف ازِن

Kemûşin Kemûşin mâşin mâşin akrâşin akrâşin Şemlâhin şemlâhin ecib yâ
cevâş ve ahbirnî bimâ fî zamîrin nâsi fî üzünî

Keşif
3 gün riyazetli oruç tutup her namaz ardından bu isimleri oku. 3 gün tamam
olunca hemen karşında bir adam belirir ne istersen sor herşeye cevap verir.

Daveti celale (ibni arabi h.z)

1.ci havvas
İbni arabi hazretleri derki! Eğer bir insan katında mühim bir dileğin olsa
Perşembe günü Allah rızası için riyazetli oruç tutup gece olunca bir yere oturup
Allah ismi şerifini tahareti kamile ile 4056 defa oku. Amma her 100 defa da
daveti şerifi 1 defa oku. Ertesi gün gidip matluptan hacetini dilese elbette
hacetini verir.
2.ci havvas
Eğer Allah ismi şerifinin ulvi hadimini kendine musahhar kılmak istersen ve
daima seninle olmasını istersen ve ömrün boyunca sana hızmet etmesini
istersen, bedenini elbiseni ve kalbini temizleyip Allah ismi şerifini kalben daima
zikret. Hususi ile her farz namazdan sonra 300 defa zikret, amma her 100 defada
1 defa daveti şerifi oku, davetten sonrada zecri oku. Her gün gece yarısı
oluncada yine 300 defa okuyup her 100 de 1 kere daveti şerifi ve zecri oku. Bu
hal üzere 7 gün devam et. Bu müddet zarfında riyazetli oruç tut. Lakin bu amele
her hangi bir arabi ayın ilk Pazar günü başlamalısın. Bu müddet zarfında asla
kimseyle konuşma, her türlü gıybet ve kötülüklerden uzak dur.
7 gün tamam olunca daveti şerifi ve hatemi şerifi bir kağıda yazıp üzerinde taşır
olduğun halde halvete gir. O halvet yerde 2 gün kalınca 2.ci gece bütün dünya
sana apaydın olur her yer nur olur. Bu halden korkma. 3.cü gece nurdan kuşlar
etrafında uçmaya başlar bunlardanda korkma. 4.cü gece bir takım salih kimseler
sana gelir. 5.ci gece Allah ismi şerifinin veziri sana görünür. 6. Cı gece Allah
ismi şerifinin meleği sana gelir ve senden ahd ister. Şartlarını söyler, sende ona
essem-u vetta-atu. Dersin.
Sonrada lakin sizden bana dünyevi işlerimde yardımcı olmanızı istiyorum, bu
şekilde sizin şartlarınıza kıyamete kadar uyarım, dersin. Ve şunu okursun ( ve
evfû biahdillâhi izâ âhedtüm velâ tenkudul eymâne bâde tevkîdihâ ve kad caaltumullahu aleyküm kefîlâ merhaban merhaban bimen atâ-allâhu ve rasûluhû
ve haşal yevme azâbuhû i/tûnî bi emâretin minküm) dersin. Bundan sonra
çıkarıp sana bir hatemi şerifi işaret olarak verirler. Sen dersin bunun üzerindeki
işaretler nelerdir. Onlar sana hatemi şerifteki şaretleri ve isimleri anlatırlar.
Sende bunları bir yere yazıp not alırsın. Riyazet bittikten sonra artık daveti şerifi
veya zecri okumazsında direk olarak o isimleri okursun. Okuduğun anda hemen
melekler hazır olup ne dilersen hemen yaparlar, veleki dağları ters çevirmelerini
emretsen veya 5 vakit namazından birini mekkede birini medinede birini kufede
birini istanbulda birini bağdatta kılmak istesen elbette seni göz açıp kapayıncaya
kadar dilediğin yere tayyi mekan ettirirler. Eğer ulvi eğer süfli hangi meleği
dilesenki sana hizmet etsin elbette sana hizmet eder.
3.cü havvas
Eğer insanların kalbinden ve aklından geçen düşünceleri bilmek istersen,7 gün
riyazetli oruç tut. Her farz namaz ardından daveti şerifi 7 defa oku. Bu aradada
normal hayatına devam et. Yani insanlar arasında dolaş. Bu arada yine esmai

nuraniyyeyide beyaz bir kağıda yazıp üzerinde taşırsın ve daveti şerifi
okuduktan sonrada ardından hemen bu isimleri okursun (daveti şerifi her
okuduktan sonra isimleride 1 defa okursun). Daveti şerif ve isimleri okuma işi
bitincede peygamber efendimize salavatı şerif okursun (gündüzleri 100 defa,
yatmadan evvelde taki uyku bastırıncaya kadar okursun).
Nurani isimler bunlardır:

بسم هللا الرمحن الرحمي اللهم اِن اس ئِل َّيهللا َّيعىل َّيعظمي َّيغفور َّيعالم الغيوب
َّيحكمي َّيخبري َّيعزيز عزِن اللهم بك علَىن علام َنفعا انتفع به كام علَته الوليائك
من قبل انك انت البصري احللمي اخلبري اكشف ىل واخربِن مبا اريده واكشف ىل
واخربِن عن لك ما اريده هللا نور السَواِ والارض وخالق الطول والعرض نور
فوق نور ونور يضٌئ به لك ظلَة بنور جالء الظلامِ وكذاِل نرى ابراهمي ملكوِ
الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر ِض امث ا ُل ن ُو ِر ِه
السَواِ والارض وليكون من املوقنْي ه ُ
اَّلل ن ُُور ه
ا َِك ْش ااك ٍة ِفْياا ِم ْص اب ٌاح الْ َِ ْص اب ُاح ِف ُز اجا اج ٍة ُّالز اجا اج ُة اَكَهنه اا كا ْوكا ٌب د ُِر ٌّي يُوقادُ ِمن اَش اار ٍة
شِقيه ٍة او اال غا ْ ِربيه ٍة يا ااك ُد از ْيهتُ اا ي ُ ِِض ُء اول ا ْو ل ا ْم تا َْ اس ْس ُه َنا ٌر ن ٌُّور عا اىل ن ُو ٍر
ُّمبا ااركا ٍة ازيْ ُتو ِن ٍة هال ا ْ
َش ٍء عا ِل ٌمي َّيعىل
اَّلل ِب ُ ِ
اَّلل ْاْلَ ْمث اا ال ِللنه ِاس او ه ُ
ُض ُب ه ُ
اَّلل ِلنُو ِر ِه امن ياشا اء اوي ا ْ ِ
هيا ْ ِدي ه ُ
لك ا ْ
َّيعظمي َّيحكمي َّيخبري َّيمبْي بْي ىل ما فيه من اخلبري الواحا الواحا العجل العجل
الساعة الساعة
okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm allâhümme innî es-elüke yâ allâhu yâ
aliyyü yâ azîm yâ gafûr yâ allâmul guyûb yâ hakîm yâ habîryâ azîz
izzinî allâhümme bike allimnî ilmen nâfian intefea bihî kemâ
allemtehû lievliyâike min kabli inneke entel basîr el halîm el habîr
ikşif lî ve ahbirnî bimâ ürîdühû vekşif lî ve ahbirnî an külli mâ

ürîdühû allâhu nûrussemâvâti vel ard ve hâlikuttavli velardi nûrun
fevka nûrun ve nûrun yadîu bihî küllü zulmetin binûri cilâiz
zulumâti vekezâlike nerâibrâhîmü melekûtessemâvâti vel-ard
veliyekûne minel mûkinîn Allâhu nûrus semâvâti vel ard meselu
nûrihî ke mişkâtin fîhâ mısbâh el mısbâhu fî zucâceh ez zucâcetu
ke ennehâ kevkebun durrîyyun, yûkadu min şeceratin
mubâraketin zeytûnetin lâ şarkîyetin ve lâ garbiyyetin, yekâdu
zeytuhâ yudîu ve lev lem temseshu nâr nûrun alâ nûr yehdîllâhu
li nûrihî men yeşâu, ve yadribullâhul emsâle lin nâs vallâhu bi
kulli şey’in alîm Yâ aliyyü yâ azîm yâ hakîmü yâ habîr yâ mübîn
beyyin lî mâ fîhı minel habîr elvâhan elvâhan el-acel el-acel essâate
esâate.
Bu isimleri ve daveti şerifi üzerinde taşırsın. Bu aradada insanlarla birlikte
namaz kılarsın veya tek başınada kılabilirsin. 7 gün tamam olunca her kime
dikkatlice baksan hemen o kişinin ne düşündüğüne vakıf olursun. Bir havvası
dahi budur ki : dilinden hikmet akar, konuşman çok güzel olur, insanları kendine
cezbedersin. Toprağın altında bulunan herşeyleri görürsün. İlmi hikmet kalbine
yavaş yavaş akmaya başlar.

4.cü havvas
Düşmanın evini yıkmak, iki rekat namaz kılıp yerden bir avuç toprak al. Üzerine
7 defa daveti şerifi okuyup düşmanın evine at. Maksat hasıl olur. Lakin her
rekatte fatihadan sonra fil suresini okumalıdır. Daveti şerifi 7 defa okuduktan
sonra bu isimleri 7 defa okuyup ardından 3 defada zecr okumalıdır.
İsimler budur:

جمري قابض َجيط هيص مقصم ششاب شاشواش اقهر واْضب دمر فرق شتت
غرق اقطع اقلع فقطع دابر القوم اَّلين ظلَوا وامحلد هلل رب العاملْي فقطع دابر فالن
بن فالنة
okunuşu

Mücîrun kâbidun cehîtun heysin mukassamin şerşâbin şâşevâşin
ikhir ve edrib demmir ferrik şettet garrik ikta’ ikla’fekutia dâbirul
kavmillezîne zalemû vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn fekutia dâbiru
fülan bin fülane
5.ci havvas
Her türlü hacet için, hatemi şerifleri bir kağıda yazıp daveti şerifide yazıp
üzerinde taşıdığın halde daveti şerifi hergün 3 defa okusan hertürlü hacetin reva
olur. Sıkıntı yüzü görmezler. Amma daima abdestli ve taat üzere olmak
lazımdır.
6.cı havvas
Vahşi hayvanları itaat ettirmek, eğer bir dağa çıkıp bu daveti şerifi 3 defa okusan
o dağda bulunan bütün vahşi hayvanlar sana itaat ederler. Davetten sonra bu
isimleride okumalıdır:

َّيمنيد سقيدم لزْنم اييش ايَكيش يطش مسلومس

Yâ münîdin sakîdemin lezencemin îyşin eykemîşin yetaşin meslûsemin
7.ci havvas
İrsalı hatif, Cumartesi gecesi kalkıp 2 rekat namaz kıl, evvel rekatte fatıhadan
sonra zelzele suresini, ikinci rekatte fatihadan sonra fil suresini oku. Selam
verdikten sonra cavi ve lüban buhur edip 1000 defa Allah de. Amma her 100
defada 1 kere daveti şerifi ardındanda bu tevkili oku. Maksadın hasıl olur.
Tevkil budur

izheb yâ abdullâh ilâ fülan bin fülan fî hey-etî ve sıfatî ve tüezzî ve
ahribûhuve erûhul mevte minel işâ iles sabâh, hattâ izâ es-ele annî
ve yakdu hâcetî.
8.ci havvas
Riyazatı ismi celal (diğer şekil). Herhangi bir ayda 3 gün riyazetli oruç tut. Her
farz namaz ardından 4356 defa Allah de. 3 gün tamam olunca yatsıdan sonra
yüzü beyaz nurani bir adam sana gelip selam verir. Hacetin nedir diye sorar.
Snde haceti söylersin. Ne dilersen hacetini reva eder.
Amma her 100 de bir kere bunu okumalıdır.

هللا عىل عظمي ابعث فعال علمي عدل َنفع بديع عزيز عفو مسيع رفيع رسيع متعال
معيد معبود معز مانع رافع
okunuşu

Allâhu aliyyün azîmün bâisün fe’âlun alîmün adlün nâfiun bedîun
azîzün afüvvün semîun refîun serîun müteâlin muîdün ma’bûdun
muizzün mâniun râfıun
Bu daveti şerifin 100 e yakın küçük ve büyük havvasları vardır.
O mübarek daveti şerif budur:

 و، ٌالل ه ههم ا ِين أ ْسأِل َّيهللا َّيهللا ابْل ِلف القامئ املس تقمي اَّلى لايْس ق ْبهل سابق
 وامتَت هبام الانوار و جعلْهتام ْبْي الع ْقل و،ابلْ االم ْْي ال ْ ا اَّليْن ملَت هلام اْل ْرسار
ْ  و أ،ُّالروح
 و ابلْهاء املُحيطة ابل ُعلوم والعوامل اجلوامد و،خذِ علاْيْ ام العهْد الواثق
ْ  و أ ْسأِل الل ه ههم، الصوامت و النهواطق
ابمسك العظمي اْلعْظم اَّلى ه اُو
 و ه،املُتح ِركة
ُ ِ ،هللا هاَّلي ال اَل ا هال ه اُو هالر ْمح ُن هالرح ُمي
َن العز ُيز
ُ  املُها ْي،من
ُ السال ُم امل ُ ْؤ
ُ املِل القُد
ُّوس ه
 و قهر، القه ُهار هاَّلي تاشا ْعشا اع نوره ْفارتفع، النُّ ُور الهادي الباىق،تكرب
ُ ِ ٌ اجل هب ٌار امل

فصدع ،و نظر ْنظر ًة ِاىل الْجبل ه
خر ُموىس صعقًا ِمن الفزع الاكرب ،أن ْت
فتقطع ،و ه
زَل الازل اَّلي ال ا ُُيول واليزول اَّلى تُ ْدهش ِمنْه العقول ،الل ه ههم ا ِين
ُ
الاكرب اْل ُّ
ِرس اَّلاِ وبذاِ الرس اَّلى ال اَل الا ه اُو أن ْت اوعدته ِف قُلوب أهْل
أ ْسأِل ب ِ ِ
ا َِّل ْكر فهم َيفى هوالِ م ْعرفتك وحائزون ابلْ ِف ْكر ِف ملكوتكَّ ،ي هللا َّي هللا
ْامغ ْس ين ِف ْحبر أنْوارك ،و ا ْم ْل قلِْب ِم ْن أ ْرسارك ،و م ِك ِين ِفيك و ِمنْك ،و أ ْسأِل
ابلرس هاَّلي تُذهل ِمنْه ال ُعقول فهم من قربه وصول ايتنوخ ايتنوخ املوخ
ُالوصول ِ ِ
رسي و َْجري و ْمسعي
املوخ ايوم ايوم اَّلى َل مِل السَواِ والارض ،الل ه ههم ا هن ِ ِ
و بّصي  ،و اش ْعري و ب ا ارشي ،و ظاهري و ابطين يشهدون ِل ابلْ او ْحدانيهة
والفردانية ا ْجعلْين اللهم ُأشاهد جعائب القُ ْدرة النُّورانيهةَّ ،ي هللا َّي هللا َّي هللا َّي هللا
َّي هللا َّي هللا َّي هللا َّي هللا َّي هللا َّي هللا َّي هللا َّي هللا َّي هللا َّي هللا َّي هللا َّي هللا َّي
هللا َّي هللا َّي هللا
Burda hacetini söyle

َّي ْمن ي ُْس تغاث بِه اذا عدم املُغيث ،و ينْتّص بِه اذا عدم النهصري ،و ي ْفتح اببه اذا
غُ ِل ْ
جب دعاىئ
قت أبْواب املُلوك امل ُ ْر اَتيه ،و جحبت ال ُقلوب الغافَل ،طهفلوش أ ْ
وخسرىل عبدك الس يد كهيال خادم امسك اجلالَل الرشيفة يقَض حاجِت مما اريد فامي
ِل فيه رضا وىل فيه صالح انك عىل لك ش ٌئ قدير وابالجابة جدير و ه
صىل هللا
حصبه و ه
عىل س ِيدَن ُمح هَ ٍد وأآَل و ْ
سَل
Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahim allâhümme innî es-elüke yâ allâhu yâ
allâhu bil elifil kâimil müstekîm ellezî leyse kablehâ sâbikun
vebillâmeynil lezîne lememet lehümül esrâru ve etmemte bihimel
envâra vecealtühümâ beynel akli verrûhi ve ehazte aleyhimel ahdel
vesâika vebil hâil muhîtati bil ulûmi vel avâlimil cevâmidi

velmüteharreketi vessavâmitü vennavâtiku ve es-elükallâhümme
biismikel azîmil a’zamillezî lâ ilâhe illâ hüverrahmânurrahîm
elmelikül kuddûsus selâmül mü/minül müheyminül azîzül
cebbârul mütekebbir ennûrul hâdî elbedîul bâkî elkâhirullezî
teşa’şa-a nûruhû fertefea ve kahara fesada-a venazara nazratun ilel
cebeli fetakta-a ve harra mûsâ saikâ minel fezeil ekberi entel
ekberul ezeliyyül ezel ellezî lâyehûlu velâ yezûlu ellezî tüdhişü
minhül ukûle allâhümme innî es-elüke bisırrız zâti ve bizâtis sırrı
ellezî lâ ilâhe illâ hüve ente evda’tehû fî kulûbi ehliz zikri fehüm
yahfâ hevlâti ma’rifetike ve hâizûne bilfikri fî melekûtike yâ allâhu
yâ allâh agmisnî fî bahri envârike ve emle/ kalbî min esrârike ve
mekkinî fîke veminke ve es-elükel vusûle bissırrıllezî tezhelü
minhül ukûle fehüm min kurbihî vusûlun eytenûhin eytenûihin
emlûhin emlûhin eyûmin eyûmin ellezî lehû mülküs semâvâti velard allâhümme inne sırrî ve cehrî ve sem-î ve basarî ve şa’rî ve
beşerî ve zâhirî ve bâtinî yeşhedûne leke bilvahdâniyyeti
velferdâniyyeti ic-alnî allâhümme üşâhidü acâibül kudretin
nûrâniyyeti yâ allâhu yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh
yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ
allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ
allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ allâh yâ
men yestegâsü bihî izâ adümel mügîsü ve yantasıru bihî izâ
adümen nasîru ve yeftahû bâbehû izâ gullikat ebvâbul mulûkil
mürtecîhi ve hicebetil kulûbil gâfileti tahfelûşin tahfelûşin ecib
duâî ve sahhirlî abdükes seyyid kehyâl hâdimü ismükel celâletiş

şerîfeti yukdâ hâcetî mimmâ ürîdü fîmâ leke fîhi rızâ veliye fîhi
salâhun inneke alâ külli şey-in kadîr ve bil icâbeti cedîr ve
sallallâhu alâ seyyidinça muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî
vesellem.
Zecr budur

بسم هللا الرمحن الرحمي امحلد هلل شلَطيوب رب العاملْي الرمحن الرحمي اجب اهيا
املِل كهيال خادم امس هللا اجلالَل الرشيفة واقض حاجَّت كذا وكذا حبق هللا اَّلى
جعِل خادما المسه العظمي الاعظم وحبق النور املتقدس القدوس الشامخ البازخ
اَّلى عال من اعىل مشوخيته وحبق ال ال اه اه ايه ايه يوه يوه َّيه َّيه َّيه َّيه َّيه َّيه
َّيه َّيه َّيه َّيه َّيه َّيه ال ال هادى هو هو هللا انوخ انوخ امشوخ امشوخ الامئ اليوم
اَّلى َل مِل السَواِ والارض همياش همياش ماخل ماخل ملخى ملخى ِهلوخمي
اجب اهيا املِل كهيال خادم امس هللا اجلالَل الرشيفة واقض حاجَّت كذا وكذا حبق
طهطلوش طهطلوش واغوَثة السالم عىل الاخوان الطاهرين املسلَْي ابمسه العىل
الاعىل اولئك حزب هللا الا ان حزب هللا مه املفلحون َّيمعرش الساداِ الكرام
والارواح الطيبْي علْيم السالم اقضوا حاجَّت فامي امرتمك به كذا وكذا هللا غالب
عىل امره قادر السالم عىل خدام الافالك السالم عىل املِل روقيائيل السالم عىل
املِل جربيل ومسسامئيل ومياكئيل وارسافيل وعزرائيل وعنيائيل وكسفيائيل زادمك
هللا نور عىل نور اجب اهيا الس يد العظمي طحيطَغيليال وامر املِل ميططرون انه
يطع امر هللا واسامئه ويقض حاجَّت كذا وكذا هيا هيا العجل العجل الساعة الساعة
ابرك هللا فيمك وعليمك
okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm elhamdü lillâhi şelmatyûbin rabbil
âlemîn errahmânirrahîm ecib eyyühel melekü kehyâl hâdimü
ismüllâhil celâletiş şerîfeti vakdu hâcetî vehiye kezâ ve kezâ
bihakkillâhil lezî cealeke hâdimen liismihil azîmil a’zam ve
bihakkin nûrul mütekaddesil kuddûs eşşâmihil bâzihi ellezî alâ
men a’lâ şemûhaytihî ve bihakki âli âlin âhin âhin eyhin eyhin
yûhin yûhin yâhin yâhin yâhin yâhin yâhin yâhin yâhin yâhin
yâhin yâhin yâhin yâhin âlin âlin hâdî hû hüvallâhu enûhin
enûhin eşmûhin eşmûhin eddâimüd duyûmüllezî lehû
mülküssemâvâti vel-ard mehyâşin mehyâşin mâlihin mâlihin
mehayin melhayin hemlûhîmin hemlûhîmin ecib eyyühel melekü
kehyâl hâdimü ismüllâhil celâletişşerîfeti vakdu hâcetî kezâ ve kezâ
bihakki tahtalûşin tahtalûşin ve egûsâtin esselâmu alel ihvânit
tâhirînel müslimîn biismihil aliyyil a’lâ ülâike hizbullâh elâ inne
hizbullâhi hümül müflihûn yâ ma’şeras sâdâtil kirâmi vel ervâhit
tayyibîne aleyhimüs selâm ukdû hâcetî fîmâ emertüküm bihî ve
hiye kezâ ve kezâ allâhu gâlibün alâ emrihî kâdirun esselâmu alâ
huddâmil eflâk esselâmu alel meleki rukyâîl esselâmu alel meleki
cibrîl ve simsimâîl ve mîkâîl ve isrâfîl ve azrâîl ve ayniyâîl ve
kesfiyâîl zâdekümullâhu nûrun alâ nûr ecib eyyühel meleküs
seyyidül azîm tahîtamgayleyâl ve/mur elmelekü meytatarûn
innehû yeti’ emrullâhi ve esmâihî ve yakdu hâcetî kezâ ve kezâ
heyâ heyâ el-acel el-acel essâate essâate bârekallâhu fîküm ve
aleyküm

Allah ismi şerifi her namaz ardından 4356 defa oku, amma her 100 defada bir
kere daveti şerifi oku. İsmi şerifi adedi kadar okuduktan sonra zecride 17 defa
oku. 7 gün bu şekil üzere devam et.
Hatemler bunlardır.

İkinci hatem budur

Üçüncü hatem budur ( hatemi şerifin boş olan hanesine matlub yazılır, mesela

 اجب َّي خدام امس اجلالَل العظمي الاعظم ويد النفقة, veya هللا يرزق من يشاء
 وهو القوى العزيزveya herne talep ediliyorsa o yazılır.

Fatiha-i şerif büyük davet
Bu sure-i şerifin büyük davetini yapmak ve en büyük havvaslara vasıl olmak
istersen, her hangi bir arabi ayın ilk Pazar günü bir halvet yere girip riyazetli
oruç tut. Bu mübarek sure-i şerifi günde 9261 defa oku. 1 hafta tamam olunca bu
sure-i şerifin melekleri seninle dost olurlar. Sayılmacak kadar büyük havvaslar
zuhur eder.
Amma kendini manevi korumaya almayı unutmamalısın.

Keşfi esrar
Muhyiddin ibni arabi h.z. lerinden mervidir. Bir kimse 40 gün boyunca her türlü
kerahetten uzak durup oruçlu olduğu halde her gün 1000 defa ayetel kürsi okusa
41 gün tamam olunca melekler o kişiyi ziyarete gelir. Her türlü gizli ilimler ve
sırlar o kişiye aşikar olur.

Gaibten altın getirmek
7 gün riyazetli oruç tutup her gün daima bu isimleri oku, Yâ mekakatâ yâ mu’tî.
7 gün tamam olunca sekizinci gece yatsı namazını halvet bir yerde kılıp
namazdan sonra etrafına bir daire çevirip dairenin içine girip 10 bin defa bu ismi
oku: yâ antûhâ. 10 bin defa tamam olmadan bir dev peyda olur, ondan
korkmayıp okumaya devam et. Adet tamam olunca o dev bir insan suretine girer
ve sana dileğin nedir diye sorar. Sende helalinden şu kadar altını başımın altına
getir dersin. Sonra daireden çıkıp yatağına yatıp uyu, sabah olunca başının altına
bakki dilediğin kadar altın altın gelmiştir.

Gaibten altın getirmek
Yâ latîf ismi şerifini 7 gün riyazetli oruç tuttuğun halde halvette her gün seccade
üzerinde 7 bin defa oku. Okurken asılbend ve anber buhur et. Her gün seccade
altına bir altın koyarlar.

Gaibten altın getirmek
7 gün riyazetli oruç tut. Son gün Cumartesi gününe denk gelsin. Hemen
Cumartesi sabah namazını halvet bir yerde kılıp namazdan sonra bu ayeti
kerimeyi 3000 defa okuyup ardından bu isimleri 500 defa oku. Adet tamam
olunca bir piri fani zuhur eder. Gelip eline bir altın verip kaybolur. Sonra bu
altını bir kese içine koy. Her gün o keseye gaibten 15 altın bırakırlar. Her sene
başında bu minval üzere okusalar her sene 5 altın daha fazla gelmeye başlar.
Okuyacak ayeti kerime budur.
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Ve indehu mefâtihul gaybi lâ ya’lemuhâ illâ huve, ve ya’lemu mâ
fîl berri vel bahr, ve mâ teskutu min varakatin illâ ya’lemuhâ ve lâ
habbetin fî zulumâtil ardı ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin
mubîn
Okuyacak isimler budur.

Yâ hayyu yâ kayyûm

Gaibten altın getirmek
7 gün riyazetli oruç tutup her gün 300 defa cin suresini oku. Yedi gün tamam
olmaya yakın yastığının altına 2 tane altın gelmeye başlar. 7 gün tamam olunca
dahi her gece cin suresini 7 defa okusa yine gaibten her gece 2 altın gelir. Bu
ameli bir çok alimler tecrübe ettiler sahihdir. Amma bu 7 günden evvela dahi 7
gün hiç günah işlememelidir. Abdestsiz yere basmamalıdır. Daima dilinden
kelime-i şehadet eksik etmemelidir. Çünkü böyle yapmak kişinin nefesini
kuvvetlendirir. Mahlukatı kendine muti kılar. Gaflet etmemelidir.

Keşfi esrar
Eğer gizli sırları keşfetmek istersen, kalplerden geçenleri bilmek istersen,kabir
ehlinin haline muttali olmak istersen, safayı batın etmek istersen, gizli sırları
açığa çıkarmak istersen, ilmi ledünnüye sahip olmak istersen, bunun yolu budur
ki! 120 gün boyunca bu ayeti kerimeyi sabah namazı vakti olduktan sonra ta
güneş doğuncaya kadar her gün 543 defa oku. Adet tamam oldukta bütün sırları
keşfedersin.
Ayeti kerimenin diğer havvası: eğer halvete girip oruç tutar olduğu halde her
gün aynı yerde aynı vakitte tek oturuşta 794 defa okunsa ve bu amele 11 gün
veya 40 devam edilse Hakk teala o kişiye idris a.s. ve danyal a.s. verdiği gizli
ilimleri verir.
Diğer havvası: eğer bu ayeti kerimeyi halvet bir yerde 40 gün riyazetli oruç tutar
olduğu halde her gün 14 defa okusalar o kişi ilmi kimya, ilmi simya, ilmi
hendeseyi öğrenir, ervah ile dost olur, ehli keramet olur, elinden bir çok
kerametler zuhur eder.
Ayeti kerimeler bunlardır.
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Bismillâhir rahmânir rahîm. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul
kayyûm Nezzele aleykel kitâbe bil hakkı musaddikan limâ beyne
yedeyhi ve enzelet tevrâte vel incîl Min kablu huden lin nâsi ve
enzelel furkân innellezîne keferû bi âyâtillâhi lehum azâbun şedîd
vallâhu azîzun zuntikâm Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke

men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ ve tuizzu men teşâu ve
tuzillu men teşâ’ bi yedikel hayr inneke alâ kulli şey’in kadîr
Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl ve tuhricul hayya
minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy ve terzuku men
teşâu bi gayri hısâb Ve indehu mefâtihul gaybi lâ ya’lemuhâ illâ
huve, ve ya’lemu mâ fîl berri vel bahr ve mâ teskutu min varakatin
illâ ya’lemuhâ ve lâ habbetin fî zulumâtil ardı ve lâ ratbin ve lâ
yâbisin illâ fî kitâbin mubîn Elif lâm râ kitâbun uhkimet âyâtuhu
summe fussılet min ledun hakîmin habîr Ve emmel cidâru fe kâne
li gulâmeyni yetîmeyni fîl medîneti ve kâne tahtehu kenzun
lehumâ ve kâne ebûhumâ sâlihâ, fe erâde rabbuke en yeblugâ
eşuddehumâ ve yestahricâ kenzehumâ rahmeten min rabbik
Ikterebe lin nâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu’ridûn Allâhu
nûrus semâvâti vel ard, meselu nûrihî ke mişkâtin fîhâ mısbâh, el
mısbâhu fî zucâceh, ez zucâcetu ke ennehâ kevkebun durrîyyun,
yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkîyetin ve lâ
garbiyyetin, yekâdu zeytuhâ yudîu ve lev lem temseshu nâr, nûrun
alâ nûr, yehdîllâhu li nûrihî men yeşâu, ve yadribullâhul emsâle
lin nâs, vallâhu bi kulli şey’in alîm

İstihbaratı cin
Bir hafta riyazetli oruç tutup her gece yatarken bu sureleri ( şems, vedduha,
velleyl, beled ve kadr) oku ilk gün dahi bu tılsımı yazıp sağ pazuna bağla, 7 gün
tamam olmadan cinlerden biri gelip uyku ile uyanıklık halinde hacetini sorar.
Tılsım budur.

İstihbaratı cin
Bunları Salı günü güneş doğarken siyah bir kurşun levhaya nakş edip Çarşamba
gece başı altına koysalar cinlerden biri gelip hacetini sorar. Tılsım budur.

2  هيا2  سلسلامي2  لطلطلامي2  تككامي2  لعلعلامي2 حسلس يع
 أجيبوا واحُضوا2  ال شداي2 ِ أآصباؤ2  أآذوَني2 شاهيا
2  الساعة2  الوحا2 العجل

istinzal
evvela 21 defa şems suresini okuyup sonra bir kaba misk, zağferan ve gül suyu
ile şems suresini yaz, sonra yazıyı su ile bozup suyu bir fincana koy, sonra güzel
kokulu buhur yakıp 7 defa tekrar şems suresini oku, fincanda hadimler zuhur
eder, dilediğini sor cevabını alırsın.

Kulak daveti

7 gün riyazetli oruç tutup her gece bu isimleri 1000 defa okusalar 7.ci gün hadim
zuhur eder. her türlü şeyden haber verir. İsimler bunlardır.

اخلبري املبْي عالم الغيوب شاهيا
برهوَت
Elhabîr elmübîn allâmul guyûb şerâhiyâ behûtâ

Kulak daveti
Bu isimleri 14 gün boyunca hergün riyazetli oruç tutup bu isimleri yatsı
namazından sonra 1000 defa okusalar hadim zuhur eder. isimler bunlardır.

العلمي العالم ش ميوَت وطيغوغ وفاغوغ
El-alîm el-allâm şeymûtâ ve taygûg ve fâgûg

Kulak daveti
21 gün riyazetli oruç tutup her gün bu isimleri 1000 defa okusalar 21 gün sonra
hadim rüyada istediğin herşeye cevap verir. İsimler bunlardır.

اخلبري عامل الغيب والشهادة شاغول وبرنود وطاغوغ
Elhabîr âlimül gaybi veşşehâdeti şâgûl ve bernûd ve tâgûg

Kulak daveti

Perşembe günü riyazetli oruç tutup iftarda dahi azcık yiyip gece bu isimleri 1000
defa okusalar ve okuma anında lübanı zeker buhur etseler adet tamam olunca
hadim zuhur eder. isimler bunlardır.

عالم الغيوب ش يغوب وصيغوب
Allâmul guyûb şeygûb ve saygûb

Keşfi esrar
Eğer kalp gözünü açmak ve çok gizli sırlara vakıf olmak istersen 40 gün
riyazetli oruç tutup bu isimleri her namaz ardından 100 defa ve her gece kalkıp
1000 defa okusan maksat hasıl olur. isimler bunlardır.

العلمي الوهاب ساروه غيالط نود
El-alîmül vehhâb sârûhin gaylâtin nûdin
İstihbaratı cin
14 gün riyazetli oruç tutup her gün bu isimleri 1000 defa okusalar adet tamam
olunca hadim zuhur eder, hertürlü şeyden haber verir. İsimler bunlardır.

الهادي الفتاح ش يربوم ونودج وفيغوجن
Elhâdî elfettâh şeyberûmin venûdecin ve feygûnecin

İstihbaratı cin
14 gün riyazetli oruç tutup her gün bu isimleri 1000 defa okusalar adet tamam
olunca hadim zuhur eder, hertürlü şeyden haber verir. İsimler bunlardır

يرس
ٌ ذا اجلالل واالكرام س يطروب هيبور شاهوة م
Zelcelâli vel-ikrâm seytarûbin heybûrin şâhûtin meyserun

İstihbaratı cin
40 gün riyazetli oruç tutup bu isimleri hergün 1000 defa okusan maksat hasıl
olur, okuma anında lübanı zeker buhur edilir. isimler bunlardır.

يشري هيبور منوخل وقرماس
ً احلكمي الباسط س
Elhakîm elbasît şeyşîren heybûrin nemûlehin ve karmâsin

İstihbaratı cin
28 gün riyazetli oruç tutup her gün bu isimleri 1000 defa okusalar adet tamam
olunca hadim zuhur eder, hertürlü şeyden haber verir. İsimler bunlardır

احلافظ املبْي َّي مشعوَت وَّي برش ي ًا شاهو ًل مشراقد
Elhâfız elmübîn yâ şem-ûtâ ve yâ berşeyâ şâhûlen şemrâkadin
İstihbaratı cin
21 gün riyazetli oruç tutup her gün bu isimleri 1000 defa okusalar adet tamam
olunca hadim zuhur eder, hertürlü şeyden haber verir. İsimler bunlardır

اخلبري املبْي شاهوَت وطيفوق س يطروب ا ٍه منوشلخ

Elhabîr elmübin şâhûtâ ve tayfûg seytarûb âhin nemûşelehin
İstihbaratı cin
40 gün riyazetli oruç tutup bu isimleri hergün 1000 defa okusan maksat hasıl
olur, okuma anında lübanı zeker buhur edilir. isimler bunlardır

العلمي الشهيد منوشلخ هيبور وفرهود وصوغ ولوع وفاغوغ
El-alîm eşşehîd nemûşelehin heybûrin ve ferhûdin ve sûgin velûin
ve fâgûgin
Veya 40 gün boyunca bu isimleri okusalar maksat yine hasıl olur. isimler
bunlardır.

الودود القدوس مشروش شاهول بيدر عنشال
Elvedûd elkuddûs şemrûşin şâhûlin beyderin anşâlin

Hâdim daveti
40 gün boyunca oruc tutup bu isimleri her farz namazdan sonra 100 defa oku.
Her gün gece yarısı oluncada 1000 defa oku. Okuma anında lüban buhur et. Son
gece hadim aslan suretinde zuhur eder, sonra zenci bir köle suretine girer. Elinde
bir kırmızı bir taş vardır, elinden al. Her nezaman bir şey dileyecek olsan o taşı
ısıtsan hadim hemen yanında hazır olur. okuyacak budur.

َّي بنوخ
ورموخ أجيبوا وجعلوا أنمت وذريتمك حبق مشعاط مشوع

برهوِ برهْي أآحسمي افعلوا فامي أمرتمك
Yâ benûhin vermûhin ecîbû ve accilû entüm ve zürriyyetüküm
bihakki şem-âtin şemûin berhûtin berhînin âsehîmin if-alû fîmâ
emertüküm

Hâdim daveti
40 gün boyunca oruc tutup bu isimleri her farz namazdan sonra 170 defa oku.
Her gün gece yarısı oluncada 1000 defa oku. Okuma anında lüban, karabiber
makallı azrak buhur et. Hadim kurbağa şeklinde zuhur eder. elinde beyaz bir tai
vardır sana verir. Ne zaman bir hacetin olsa o taşı ısıtırsın, hadim geliverir.
Okuyacaklar budur.

َّي دردَّيئيل عىل العفريت مشرَّيد
حبق اه اه َّيه هو هو هللا اْلحد َّي بنوخ وَّي ش يقيد أقبل حبق
مسراد وتربدد وعوج وطيغوب وفاغوغ هيا العجل الوحا
الساعة
Yâ derdiyâîl alel ifrît şemmeryâd bihakki âhin âhin âhin yâhin hû
huvallâhu ehad yâ benûh veyâ şeykîd akbil bihakki semmerâd
vetebrededin ve ûcin vetaygûb ve fâgûgin heyâ el-acel elvâhan
essâate.

Hâdim daveti
40 gün boyunca oruc tutup bu isimleri her farz namazdan sonra 100 defa oku.
Her gün gece yarısı oluncada 1000 defa oku. Son gece hadim yılan şeklinde
zuhur eder. her türlü hacetini yerine getirir. Okuma anında kırmızı sandal
meryem ağacı. Okuyacklar budur.

ايتنوث برهيا أآحسْي هنش
اقبل َّي برقان العفريت وَّي مميون اْلزرق هيا العجل الوحا
الساعة
Eytenûsin berhiyâ âsehînin neheşin akbil yâ burkânul ifrît veyâ
meymûnel azrak heyâ el-acel elvâhan essâate.

Hâdim daveti
40 gün boyunca oruc tutup bu isimleri hergün 1000 defa oku. Okuma anında
cavi ve lüban buhur et. Son gece hadim zuhur eder. başı gökte ayakları yerdedir.
Ondan hatemi iste. Her türlü hacetini reva eder. okuyacaklar budur.

وتبومن طش متيثاَن من أآحسمي هيا العجل الوحا
الساعة
Vetebûmen taştamîsânâ men âsehîmin heyâ el-acel elvâhan
essâate.

Daveti meliki ahmer

28 gün boyunca oruc tutup bu isimleri her namaz ardından 100 defa ve her gece
yarısı 1000 defa oku. okuduklarını bir beze yazıp bezin bir ucunada kırmızı bir
ipek bez bağlayıp karşına koy. Hadim kırmızı bir at sırtında zuhur eder.
yanındada bir çok askerler vardır. Hacetini sorar. Her ne hacetin varsa söyle
hepsini yerine getirir. Okuyacaklar budur.

رسقود وطيود وطاووع وفاووغ أقبل َّي أمحر أنت وجنودك
هيا العجل الوحا الساعة
Serkûdin vetayûdin vefâvûgin akbil yâ ahmer ente ve cunûdüke
heyâ el-acel elvâhan essâate.

Hadim daveti
21 gün halvet bir yerde riyazetli oruç tut. Her gece şems suresini 500 defa oku.
Her 100 defada 1 defa bunu oku. Son gece hadim beyaz elbiseli bir halde sana
gelir. Hacetini sorar sende ondan hatemi şerifi iste. Üzerinde ismi azam
yazılıdır. Her türlü hacetini yerine getirir. Okuma anında miatu saile, mastik ve
karabiber buhur et. Okuyacak budur.

َِّي بردموش أقبل حبق شامِ كام
ونود وِصهوش وَّينوخ وافعل ما أمرتك هيا العجل الوحا
الساعة
Yâ berdemûş akbil bihakki şemâtin kemâtin venûdin vesarhûşin
veyâ nûhin vef-al mça emertüke heyâ el-acel elvâhan essâate.

Hadim daveti

Cuma gününden başlayıp 10 gün oruc tut. Her namaz ardından 140 defa ve gece
yarısı oluncada 3000 defa bu isimleri oku. Okuma anında kara biber ve kelh
buhur et. Son gece hadim köpek suretinde zuhur eder. ne hacetin varsa reva
eder. okuyacaklar budur.

رسبود بنوح عاجول وطَيول أقبل َّي أاب الكب وافعل ما أمرتك
Okunuşu:

Serbûdin benûhin âcûlin vetamyûlin akbil yâ ebel kelb vef-al mâ
emertüke

Daveti meliki ebyad (cin suresi ile)
40 gün oruc tut, azimeti her namazdan sonra 100 defa oku. 100 defa tamam
olunca cin suresini 3 defa oku. Okuma anında öd makallı azrak buhur et. 40 gün
tamam olunca bulunduğun yerden dışarı çık, bir mevzide durup lübanı zeker
buhur et. Bundan evvel dahi etrafına bir daire çevir. Dairenin ortasınada azimeti
yaz ve hemde oku, taki hadimler zuhur edinceye kadar. Hadim zuhur edince
hacetini söyle. Azimet budur.

أقسَت عليك أهيا املِل اْلبيض حبق مرشبوع وشامول ودروط ونودج ورسبليط
وشهام افعلوا ما أمرتمك.
Okunuşu:

Aksamtü aleyke eyyühel melikül ebyad bihakki meşrebûin
veşâmûlin vederûtin venûdecin veserbelîtin veşerhâmin if-alû mâ
emertüküm.

Hadim daveti (esvedüzzerkad)

Herhangi bir arabi ayın 17.ci günü riyazetli oruc tut. Bu isimleride bir yeşil beze
yazıp bezi fitil gibi yap. Oruclu olduğun o gün her namazdan sonra bu isimleri
300 defa oku. Okuma anında neddi esved buhur et. Yatsıdan sonra okuma işi
bitince daha önce hazırladığın fitili yine yeşil bir gaz lambasına koy. Gaz
lambasının içine yağ olarak öd yağı koyup ateşi yak. Yine neddi esved buhuru
yakıp isimleri oku. Taki hadim zuhur edinceye kadar. Hadim evvela büyük bir
yılan suretinde zuhur eder. sen isimleri okumaya devam edersin. Yılan kaybolup
gider. Sonra kurt şeklinde tekrar gelir. Sana ne şart koşarsa kabul et. Bu hadim
bir ifrittir. Cinlerin koruduğu veya unuttukları malların yerini bilir. Define
yerlerini sana haber verir. İsimler bunlardır.

صربوح ينكب مْيوب مشجرة أقبل َّي أسود الزرقاد وعل ما أمرتك
Sabrûhin yenkebin meyhûbin meşceretin akbil yâ esvedezzerkâd
ve il mâ emertüke.

Hadim daveti
49 gün boyunca oruc tutup her namaz ardınan 100 defa, gece yarısı olunca 1000
defa bu isimleri oku. Okuma anında son gece lüban, cavi, mîatü sâile, mastik, öd
ve karanfil buhur et. 49 gün sonra alemi ulvideki ruhaniler sana musahhar olur.
bir bölük ruhani seninle dost olur. her türlü hacetini reva ederler. Okuyacak
budur.

برنود حريود وشوش عزيز ف ملكه هيا العجل الوحا الساعة
Bernûdin hayrûdin veşûşin azîzin fî mülkihî heyâ el-acel elvâhan
essâate.

Hadim daveti (ebâ yâkub el-ahmer)

30 gün oruc tutup her gün gece yarısı olunca 1000 defa ve her namaz ardından
70 defa bunu oku. Son gece makallı azrak, öd ve cavi buhur et. Son gece hadim
kırmızı bir at üzerinde sana görünür her türlü hacetini reva eder. okuyacak
budur.

أقبل َّي أاب يعقوب اْلمحر أنت وجيوشك
وافعل ما أمرتك حبق شام سام قدوس راس هميل وحبق اَّلي
طوعًا أ ْو ْكرهًا قالتا أ تيْنا طائعْي
ْ قال للسامواِ واْلرض ئْت َّي
جن
ِ ْمسهارع منوه ش نطارع وا ْذ ِصفْنا ا ليك ًنفرا ِمن ال
ْيس متعو ن الْ ْقرأ آ ن فلام حُضوه قالوا أ ن صتوا فلام قِض و ْلوا
كتااب أ نز ل من ب ْعد
ً ا ىل ْقو همم ُّمنذ رين قالوا َّي ْقو منا ا َن مس ْعنا
ِ مو ىس
حق وا ىل طر ٍيق
ِ ْمصدقًا لام ْبْي يديه هيدي ا ىل ال
تقمي َّي ْقو منا أ جيبوا دا عي هللا وأ آ منوا به يغ ْْفر لمك ِمن
ٍ ُّم ْس
َيب دا عي هللا فليْس
ٍ وَير مك ِم ْن
ْ عذاب أ ٍلمي و من ال
ْ ذنوب ْمك
ٍ مب ْع ج ٍز ف ْاْل ْرض وليْس َل من دونه أ و لياء أ ْولئك ف
ضالل
بْي حبق َّيه َّيه وا نه لقس ٌم ْلو ت ْعلَو ن عظ ٌمي
ٍ ُّم
Okunuşu:

Akbil yâ ebâ ya’kûbel ahmer ente ve cuyûşüke vef-al mâ emertüke
bihakki şâmin sâmin kuddûsün râsin heymelin vebihakkil lezî kâle
lissemâvâti vel-ardi i/tiyâ tav-an ev kerhen kâletâ âteynâ tâiîn
semhâre-in nemûhin şentâre-in ve iz sarafnâ ileyke neferan minel
cinni yestemîunel kur-âne felemmâ hadarûhu kâlû ensitû felemmâ
kudiye vellev ilâ kavmihim münzirîn kâlû yâ kavmenâ innâ
semi’nâ kitâben ünzile min ba’di mûsâ musaddikan limâ beyne
yedeyhi yehdî ilel hakki ve ilâ tarîkin müstakîm yâ kavmenâ ecîbû
dâiyallâhi ve âminû bihî yagfirleküm min zunûbiküm veyücirküm

min azâbin elîm, veen lâ yücib dâiyallâhi feleyse bimu’cizin fil-ardi
veleyse lehû min dûnihî evliyâ-e ülâike fî dalâlin mübîn, bihakki
yâhin yâhin veinnehû lekasemün levta’lemûne azîm.

Hadim daveti
Pazar günü başlayıp 9 gün oruc tut. Gece yarısı oldukca 1000 defa ve her namaz
ardından 100 defa bu isimleri oku. Okuma anında güzel kokulu buhur yak.
İcabet olunduğunun alameti okuyan kişinin sağ elinde dinar kadar kına zuhur
eder. bu alamet zuhur edince hadime ( hayır veya şer ) ne diliyorsan avucuna
yazmasını emret. Okuyacak budur.

ون ِم ان الْ َُو ِق ِن اْي
اوكا اذ ِ اِل نُ ِري ابْ ارا ِه امي املا ُك ا
الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر ِض او ِل اي ُك ا
وِ ه
ِ
Vekezâlike nurî ibrâhîme melekûtessemâvâti vel-ardi veliyekûne
minel mûkinîn

Hâdim daveti
14 gün boyunca bu isimleri her gün 1000 defa oku. Gün tamam olunca hadim
elinde içi altın ve mücevher dolu bir çuvalla sana gelir. Dilediğin kadar al. Eğer
tekrar ihtiyacın olsa tekrar bu ameli yap, maksadın hasıl olur. okuma anında
misk lüban ve havlıcan buhur et. Okuyacakalr bunlardır.

منوشلخ هيور طوارق مزجل العطف َّي أمحر
Nemûşelehin heyûrin tavârikin mezcelin el-atfu yâ ahmer.

Hâdim daveti
14 gün boyunca bu isimleri her gün 1000 defa oku. Gün tamam olunca hadim
elinde içi altın ve mücevher dolu bir çuvalla sana gelir. Dilediğin kadar al. Eğer
tekrar ihtiyacın olsa tekrar bu ameli yap, maksadın hasıl olur. okuma anında kust
ve sandal buhur et. Okuyacakalr bunlardır.

دهامل وديبوش وصوغ ولوغ وفاغوغ وطيغوغ َّي مميون
Okunuşu:

Dehmâlin vedeybûşin vesûgin velûgin ve fâgûgin vetaygûgin yâ
meymûn.

Altıne çevirmek
Beyaz kağıttan 2 adet para şeklinde kesip üzerlerine kevser suresini yazıp sağ
eline al. Sonra bunu 1000 defa oku. Biiznillah kağıtlar altın olur.okuyacak
budur.

أآه أآه أآه شهيل
وبرهود ونودج وعسقري افعلوا َّي خدام فامي أمرتمك اقلبوا
الورقة ذهب ًا
Âhin âhin âhin şerhîlin veberhûdin venûdecin ve askîrin if-alû yâ
huddâm fîmâ emertüküm iklebul varakate zeheben
Okuma anında lüban buhur et.

Diğer yöntem:

Kağıttan para şeklinde iki tane kesip aralarınada bir altın dirhem koy. Sonra
bunları sol eline alıp 1000 defa bu isimleri oku. Okuma anında lüban buhur et.
Okuyacak budur.

منوشلخ هيبور
فاغوغ اشب اكب َّي زوبعة وَّي يعقوب وِهوَت وش يعوَت
وبرهوَت اقلبوا هذا الاكغد فضة
Okunuşu:

Nemûşelehin heybûrin fâgûgin eşebin ekebin yâ züb-a veyâ ya’kûb
vehemûtâ veşey-ûtâ veberhûtâ iklebul kâgıde fiddaten.

Diğer yöntem:
Beyaz kağıttan para şeklinde 10 tane kesip eline al. Sonra şems suresini 1000
defa oku. Her defanın sonundada bir defa bunu oku. Maksat hasıl olur. okuma
anında kust buhur et. Okuyacak budur.

لوطاه قرضلس براكظ منوشلخ
Okunuşu:

Lûtahin kardalesin berkâzin nemûşelehin.

Daveti sure-i inşirâh

Ey kardeşim bilki bu daveti şerif gizli bir hazinedir. Bu hazineden çoğu
kimselerin haberi yoktur. Bu davetin 99 çeşit büyük havvasları vardır. Biz sana
kısaca bir kaç havvasını bildireceğiz.
1Eğer kalp gözünü açmak, aklını ve anlayışını geliştirmek istersen, kalbini
nurlandırmak ve ga ve hüzünden kurtulmak istersen, gece yarısı kalkıp taze
abdest alıp 2 rekat nafile namaz kıl. Sonra inşirah suresini ve davetini 7 defa
oku. Bu hal üzere 7 gece devam et. Gündüzleri riyazetli oruç tut. 7 gece tamam
olunca biiznillah maksat hasıl olur.

2Eğer mahlukatın kalbini kendine muhabbet ve sevgi ile celp etmek istersen, her
gün güneş doğarken ve batarken inşirah suresini ve davetini 7 defa okumaya
devam et. Biiznillah maksadın tez zamanda hasıl olur.
Sonunda ise bunu okumalıdır:

اللهم اعطف قلوب اوالد ادم وبناِ حوى اىل حمبة اَل ابحملبة واملعزة واملودة حبق
هذه السورة والعوة وحبق من انزلها ومن نزل هبا ومن نزل عليه وحبق عبادك اِل
الصاحلْي
Allâhümma’tif kulûbe evlâdi âdeme vebenâti havvâ ilâ muhabbeti
ileyye bilmuhabbeti velmuizzeti velmeveddeti bihakki hâzihissûreti
vedda’veti vebihakki men enzelehâ vemen nezele bihâ vemen
nezele aleyhi vebihakki ibâdikessâlihîn.
3Kaza-i hacet, hertürlü kaza-i hacet için saba namazından sonra buhur yakıp
inşirah suresini ve davetini 41 defa oku. Sonra bunu oku, biiznillah hertürlü
hacetin makbul olur. okuyacak budur (41 defa okunacak)

ْ ُ قُ ْل ام ْن يُنا ۪ج
ِ َيمك ِم ْن ُظلُ ا
اُضع ًا او ُخ ْفيا ًۚة ل ا ِ ِْئ اا ْ ْٰنيناا ِم ْن ٰه ِذ ۪ه
ُّ اِ الْ ا ِرب اوالْ اب ْح ِر ت ْاد ُعون ا ُه ت ا
لانا ُكونا هن ِم ان الشه ا ِك ۪ر اين
ْ ُ اَّلل يُنا ۪ج
لك كا ْر ٍب
ِ ُ يمك ِمهنْ اا او ِم ْن
ُ ٰ قُ ِل
Kul men yüneccîküm min zulumâtil berri velbahri ted-ûnehû
tadarruan ve hufyeh, lein encânâ min hâzihî lenekûnenne mineş
şâkirîn
Kulillâu yüneccîküm minhâ vemin külli kerbin.
Sonra bunu oku:

Allâhümme bihakki hâzihis sûretişşerîfeti vedda’vetiş şerîfeti velâyetiş şerîfeti es-elüke entüncînî min (burda kurtulmak istediğin
zorlukları söyle) ve entasrif annî yâ allâh min şerri (burdada
düşmanlarının şerrinden kurtulmak istiyorsan onu söyle) hâzel
emrullezî ta’lemü velâ ya’lemhu ehadün gayruke inneke allâmul
guyûb.
Her türlü şerlerden ve kötülüklerden emin olmak için, eğer cinlerin ve insanların
şerlerinden emin olmak istersen bu daveti şerifi yazıp sonuna ayetel kürsiyide
yazıp hatemi şerifide yazıp taşı. Biiznillah maksadın hasıl olur.
Hatemi şerif budur

Ey değerli kardeşim bu daveti şerifin havvası daa çoktur, lakin biz bu kadar
yazdık. Kıymetini iyi bilmek lazımdır.
Daveti şerif budur

بسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا عىل س يدَن محمد وعىل اَل وحصبه وسَل امل نرشح
ِل صدرك َّي محمد ووضعنا عنك وزرك َّي جربائيل اَّلي انقض ظهرك َّي محمد
ورفعنا ِل زكرك َّي جربائيل فان مع العرس يرسا َّي محمد ان مع العرس يرسا َّي
جربائيل فاذا فرغت فانصب َّي محمد واىل ربك فارغب َّي جربائيل
اللهم اِن اس ئِل َّي اَل الاولْي والاخرين ابمل نرشح ِل صدرك أن ترشح َل
صدري ابالمس اَّلي شحت به قلب س يدَن محمد صىل هللا عليه وسَل َّي سالم َّي
سالم َّي سالم َّي مؤمن َّي مؤمن َّي مؤمن َّي هممين َّي هممين َّي هممين َّي عزيز َّي عزيز
َّي عزيز َّي جبار َّي متكرب ووضعنا عنك وزرك اَّلي أنقض ظهرك َّي ظاهر مل ختفى
َّي خاف عن اْلبصار أخفين عن أبصار الظاملْي وقلوب احلاسدين فان مع العرس
يرسا ان مع العرس يرسى اللهم اِن اس ئِل َّيمن قدر ابليرسين عرسين يرس َل لك
من تعرس عِل بتيرس منك وعافية َّي هللا َّي هللا َّي هللا واذكرين بذكر اَّلاكرين اَّلين
يذكرون هللا قياما وقعودا وعىل جنوهبم ويتفكرون ف خلق السَواِ واْلرض.ربنا
ما خلقت هذا ابطال س بحانك فقنا عذاب النار فاذا فرغت فانصب واىل ربك
فارغب اللهم اِن أسأِل ابلراغبْي اليك وابالَّيِ البيناِ أن ختضع َل قلوب اخللق
والبرش من لك انىث وذكر أمجعْي وان تسخر َل خدام هذه السورة الرشيفة ف
جلب اْلرزاق ىل حيث كنت وِف دفع املُضاِ عين امجعْي َّي حفيظ َّيمغيث
اللهم اِن اساِل ابمسك املرتفع اَّلى اعطيته ملن شئت من خلقك الصاحلْي
واوليائك واصفيائك واحيايك ان ترزقىن رزقا من عندك تغىن به فقرى وتقطع به
عالئق الش يطان من قلِب انك انت هللا احلنان املنان الوهاب الرزاق الفتاح
الباسط اجلواد الاكِف الغين الكرمي الرزاق املعطى اللطيف الواحد الشكور ذز النعم
واجلود والكرم اللهم اِن اساِل حبقك وحبق نبيك محمد صىل هللا عليه وسَل وحبق
جودك وكرمك وفضِل واحسانك َّيصادق الوعد ال اَل الا انت س بحانك اِن كنت
من الظاملْي اللهم يرس ىل رزقا حالال طيبا اجب دعوَت حبقك وحبق حقك َّي هللا

َّي هللا َّي هللا وحبق امسك العظمي ونبيك محمد صىل هللا عليه وسَل واَل واحصابه
الطاهرين الطيبْي وحبق فقج مخمت قاح قادر جبار معطى خري ارازقْي مغىن البائس
الفقري تواب ال َّيخذ اجلرامئ اللهم يرس ىل رزقا حالال طيبا من عندك وجعل به َّي
ذاجلالل والاكرام َّياكِف َّيكفيل برمحتك َّيارمح الرامحْي وصىل هللا عىل س يدَن محمد
وعىل اَل وحصبه وسَل
Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahim vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin
ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem elem neşrah leke sadrak yâ
muhammed vevada’nâ anke vizrak yâ cebrâîl ellezî enkada zahrak
yâ muhammed verafa’nâ leke zikrak yâ cebrâîl feinne ma-al usri
yusrâ yâ muhammed inne maal usri yusrâ yâ cebrâîl feizâ feragte
fensab yâ muhammed ve ilâ rabbike fergab yâ cebrâîl
Allâhümme innî es-elüke yâ ilâhel evvelîne vel-âhirîn bielem
neşrah leke sadrak en teşraha lî sadrî bil ismillezî şerahte bihî
kalbu seyyidinâ muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem yâ selâmu
yâ selâmu yâ selâm yâ mu/minu yâ mu/minu yâ mu/min yâ
müheyminu yâ müheyminu yâ müheymin yâ azîzu yâ azîzu yâ
azîz yâ cebbâr yâ mütekebbir veveda’nâ anke vizrak ellezî enkada
zahrak yâ zâhiru lem tahfâ yâ hafiyyu anil ebsâr ihfinî an ebsâriz
zâlimîn ve kulûbul hâsidîn feinne maal usri yusrâ inne maal usri
yusrâ allâhümme innî es-elüke yâ men kadera bilyesrîne usrîn
yessirlî külle men teassere aleyye biteysîrin minke ve âfiyeten yâ
allâhu yâ allâhu yâ allâh vezkürnî bizikriz zâkirîn ellezîne
yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve

yetefekkerûne fî halkissemâvâti vel-ard rabbenâ mâ halakte hâzâ
bâtılen subhâneke fekınâ azâben nâr feizâ feragte fensab ve ilâ
rabbike fergab allâhümme innî es-elüke birrâgibîne ileyke ve bilâyâtil beyyinâti en tahdaa lî kulûbel halki velbeşeri min külli ünsâ
ve zekerin ecmaîn ve enteshirlî huddâmu hâzihis sûretişşerîfeti fî
celbil erzâki lî haysu künte vefî def-il madarrâti annî ecmaîn yâ
hafîzu yâ mugîs allâhümme innî es-elüke biismikel mürtefei ellezî
a’taytehû limen şi/te min halkıkes sâlihîn ve evliyâike ve esfiyâike
ve ehyâyike en terzukanî rızkan min indike tugnî bihî fakrî ve
taktau bihî alâikuşşeytâni min kalbî inneke entallâhul hannânul
mennân elvehhâbur razzâk elffettâhul bâsıt elcevvâdul kâfî
elganiyyül kerîm errazzâkul mu’tî ellatîful vâidüş şekûr zünniami
velcûdi velkerem Allâhümme innî es-elüke bihakkike vebihakki
nebiyyike muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem vebihakkı
cûdike vekeremike vefadlike ve ihsânike yâ sâdıkul va’di lâ ilâhe
illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn Allâhümme yessirlî
rızkan halâlen tayyiben ecib da’vetî bihakkike vebihakki hakkike
yâ allâhu yâ allâhu yâ allâh bihakki ismikel azîm venebiyyike
muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem ve âlihî ve ashâbihit
tâhirînet tayyibîn vebihakki fekacin mahmetin kâhin kâdirin
cebbârin mu’tî hayrurrâzıkîn mugnî elbâisul fakîr tevvâbun lâ
ye/huzül cerâime Allâhümme yessirlî rızkan halâlen tayyiben min
indike ve accil bihî yâ zelcelâli vel-ikrâm yâ kâfî yâ kefîl
birahmetike yâ erhamerrâhimîn vesallallâhu alâ seyyidinâ
muhammedin ve alâ âlihî vesahbihî vesellem.

Şakkul ard
İmam Ahmed el-buni hazretleri Havvasul huruf isimli kitabında buyurdu! Eğer
define olduğuna şüphe ettiğin bir mekanı patlatmak ve yeri yarmak istersen,
kendini herhangi bir taassun duası ile korumaya al, sonra istediğin mekana gelip
kendir, söğüt yaprağı, sondoros alıp bunları gül suyunda karıştırıp buhur et.
Sonra kasemi şerifi 40 defa oku. Ebâ cenâh isimli hadim gök gürültüsü gibi bir
ses çıkararak yeri patlatır, yer yarılır. Eğer define varsa görülür. Eğer yoksa yeri
tekrar eski haline döndürmek için bunu okursun.
Kasem budur.

 شاهيا ادوَني اصباوِ ال شداي تولك َّي2  اهيا2 بسم هللا الرمحن الرحمي اه
زوبعة َّيصاحب الرؤس الاربعة واكشف هذا املاكن وبْي ما فيه ابَّلى َتىل للجبل
 جوالن انزل َّي ااب جناح واقض حاجَّت ابفالق2 ِ دمو2 ِجفعهل داك حبق املو
الاخالق مبروث مروِ مشلوِ تبارك امسه وتعاىل جده وسلطان الرب والبحر
َّيقاهر ذالبطش الشديد انت اَّلى ال يطاق انتقامه
Bismillâhirrahmânirrahîm âhin 2 ehyâ 2 şerâhiyâ edûnâyi
esbâvutin âli şedâyin tevekkel yâ züb-a yâ sâhiburru-ûsül erbaati
vekşif hâzihil mekân vebeyne mâ fîhi billezî tecellâ lilcebeli
fecealehû dekkê bihakk elmût 2 demût 2 cevlân inzil yâ ebâ cenâh
vakdi hâcetî bieflâkil ahlâki bimerûsin merûtin şemlûtin tebâreke
ismuhû veteâlâ ceddûhû vesultânul birri velbahri yâ kâhiru
zelbatşiş şedîd entellezî lâ yutâku intikâmuhû
Tekrar eski haline döndürmek için bunu oku:

Yâ ebâ cenâh reddel makâni kemâ kâne bihakki tâşin tâşin
taymûşin elmelikül cebbâr kul sîrû fil ardi sümmenzurû keyfe
kâne âkıbetül mükezzibîn

Daveti meleki ahdar
Halvet bir yere girip 10 gün boyunca Fatiha-i şerifi her gün 1000 defa oku. Adet
tamam olunca 41 defada bu azimeti oku. Okuma anında lüban, cavi ve öd buhur
et. 10 gün sonra melek sana gelir, başta rızık celbi olmak üzere bir çok konuda
sana hizmet eder. okuyacak azimet budur

 بطيش كيدها الطامش الا ما اتيمت شهت2 بسم هللا الرمحن الرمحن الرحمي بريش
 اقسم عليمك واعزم عليمك بعز عز هللا وبنور2  الواحا َّيمشدان2 شهت انقسط
جالل جامل وجه هللا وبفاحتة كتاب هللا ومبحَد بن عبد هللا ومبا جرى به القَل من
عند هللا اىل محمد رسول هللا الا ما حُضت وارسعمت واجبمت واطعمت هللا ورسوَل
وقضيمت حاجَّت وبلوغ ما اريد بالحول وال قوة الا ابهلل العِل العظمي
Bismillâhirramânirrahîm berîşin 2 batîşin keydehâ ettâmişu illâ mâ
eteytüm şehetin şehetin enkasetin 2 elvâhan yâ şemdân 2 uksimu
aleyküm ve a’zemü aleyküm bi-izzi izzillâh vebinûri celâli cemâli
vechillâh ve bifâtihati kitâbillâh vebimuhammed bin abdillâh
vebimâ cerâ bihil kalemü min indillâh ilâ muhammed rasûlullâh
illâ mâ hadartüm ve esra’tüm ve ecebtüm ve eta’tüm Allâhu ve
rasûluhû ve kadaytum hâcetî vebulûgu mâ ürîdü bilâavle velâ
kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Altına çevirmek
Kağıttan dilediğin kadar para şeklinde veya altın şeklinde kesip ağzına alıp bu
azimeti 570 defa oku. hergün bu şekil üzere bu amele 7 gün devam etmelidir. Bu
müddet zarfında oruçlu olmalıdır. Azimet budur.

2  يل متليخا2 َّي مشخيثا
 َّي أحياطوشا انقلبوا اْلجحار وانقلبت2  َّي يبوشا2 َّي ابري
اْلَشار وانقلب العرش وانقلب الكرِس وانقلبت اْلرض وانقلبت السامواِ وانقلب
اللوح وانقلبت الشَس وانقلب القَر
واهنم اىل رهبم ملنقلبون َّي طلتوش َّي طلس توش اذهبوا بقلب
الينار كام انقلب الليل والهنار اخلطف َّيخلطاف َّي خاطف
اْلبصار وحبق جربائيل ومياكئيل وارسافيل ونورَّيئيل هيا
العجل الوحا الساعة
Okunuşu

Yâ şemhîsâ 2 yelin temlîhâ 2 yâ bâriu 2 yâ yebûşâ 2 yâ ehyâtûşâ
inkalibul ehcâra venkalebetül eşcâra venkalibul arşe venkalibul
kursî venkalebetül ardi venkalebetüs semâvâti venkalebetül levhi
venkalebetüş şemsi venkalebetül kamer ve innehüm ilâ rabbihim
lemünkalibûn yâ taltemûşin yâ talsetûşin izhebû bikalbid dînâri
kemâ inkalebülleyli vennehâr elhatfu yâ lahtâfin yâ hâtiful ebsâr
vebihakki cebrâîl ve mîkâîl ve isrâfîl ve nuryâîl heyâ el-acel
elvâhan essâate.

Uykuda istihbarat
eğer hadimden rüyada iken aber almak istersen, yatmadan evvel temiz abdest
alıp 2 rekat hacet namazı kıl, sonra 7 defa şems suresini 7 defa velleyli suresini 7
defa duha suresini 7 defada vettîni suresini oku. sonra bunu bir kağıda yazıp sağ
pazuna bağlayıp uyu. Rüyada hadim gelip her soruna cevap verir. Yazılacak
budur

Hadim daveti
Bir gün riyazetli oruç tutup iftarda yine riyazet et. Yatsı namazından sonra 2
rekat hacet namazı kıl. Sonra 3 defa ayetel kürsi oku (korunmak için) sonra 300
defa bunu oku. okuma işi tamam olunca hadim zuhur eder. her türlü hacetini
yerine getirir. Okuyacak budur

فاا ِل ُق ْ ِاال ْص ابا ۚحِ او اج اع ال ال ه ْي ال اس اكن ًا اوالشه َْ اس اوالْقا اَ ار ُح ْس ابا ًَنۜٓ ٰذ ِ اِل تا ْق ۪د ُير الْ اع ۪زي ِز الْ اع ۪ل ِمي
Fâlikul isbâh vecealelleyle sekenen veşşemse velkamera husbânâ
zâlike takdîrul azîzil alîm.

İstihabaratı cin
Yatmadan evvel temiz abdest alıp 2 rekat hacet namazı kıl, sonra iki ayağının iki
baş parmağına bunu yaz (

 )بنت شفثelinin iki baş parmaklarına bunu yaz

 )احفسري احفرسsonra bunu 7 defa okuyup uyu. Rüyada bir cin gelir, dilediğini

(

sor hepsine cevap verir. Okuyacak budur.

او ِع ْندا ُه امفاا ِت ُح الْغا ْي ِب اال ي ا ْعلا َُهاآا ِا هال ه ا ُۜٓو اوي ا ْع ا َُل اما ِف الْ ا ِرب اوالْ اب ْح ۜٓ ِر او اما ت ا ْس ُقطُ ِم ْن او ارقا ٍة
ِ َِا هال ي ا ْعلا َُهاا او اال احبه ٍة ۪ف ُظلُ ا
اِ ْاالا ْر ِض او اال ار ْط ٍب او اال اَّيب ٍِس ِا هال ۪ف ِكتا ٍاب ُمب ٍْ۪ي
Ve indehû mefâtihul gaybi lâ ya’lemuhâ illâ hû veya’lemu mâ fil
berri velbahri vemâ teskutu min varakatin illâ ya’lemuhâ velâ
habbetin fî zulumâtil ardi velâ ratbin velâ yâbisin illâ fî kitabin
mübîn.

Rüyada keşif
Eğer bir şeyi rüyada keşfetmek istersen, yatacak vakit taze abdest alıp bu vefki
bir kağıda çizip üzerine 10 defa yasin suresinin başından 1.ci mübine kadar oku.
her mübin deyince böyle söyleyip vefki baş altına koyup uyu. Biiznillah rüyada
dilediğin şeyi keşfedersin. Söyleyecek budur

Yâ mübîn veyâ huddâmu hâzihil âyâti ikşifû lî fî menâmî
vesebbitûnî aleyhi bihürmeti mâ televtühû aleyküm ve sallallâhu
alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî vesellem.

Vefk budur

Şerhi daveti Harun Reşid (fekacin mahmet)
Bu davet bir çok amelde kullanılır.
1.
Bir kişiyi muhabbetle kendine celp etmek, Halvet bir yere girip daveti şerifi 7
defa matlubun sana gelmesi niyeti ile oku. muhakkak matlup sana gelir.
2.
Eğer kaybolan bir kimsenin sana gelmesini istersen, yine halvet bir yere girip
matlubun sana gelmesi için daveti şerifi yazıp havaya as. maksat hasıl olur.
3.

Çalınan malı getirmek, eğer malın çalınsa veya kaybolsa, bir küp alıp içine su
doldurup üzerini örtüp buhur yakıp daveti şerifi oku. taki küp hareket eder.
hareket edince kapağını açıp içine bak. Kaybolan veya çalınan malı hadim oraya
koymuştur.
4.
Define veya sihir veya gömü yerini bulmak, yeşil bir kağıt alıp bir kenarına

رسى ِب اع ْب ِد ۪ه لا ْي ًال ِم ان الْ اَ ْس ِج ِد الْ اح ارا ِم ِا اىل الْ اَ ْس ِج ِد ْاالا ْق اصا
ٰ ْ ُس ْب اح اان الهـ ۪ آذي اا
الس َ۪ي ُع الْ اب ۪ص ُري
) ه ۪اَّلي ااب ار ْكناا اح ْو ا َُل ِل ُ َِني ا ُه ِم ْن ٰا اَّي ِتناا ۜٓ ِان ه ُه ه اُو ه
Diğer kenarına bunu yaz ( ن
ْ الس َٰ او ِاِ او ْاالا ْر ِض او اما ب ا هث ۪ف ِْي اَا ِم
او ِم ْن ٰا اَّيتِ ۪ه اخلْ ُق ه
) ادآاب ه ٍۜٓة اوه اُو عا ٰىل ا ْمج ِعهِ ْم ِا اذا ي ا آاشا ُء قا ۪د ن ٌير
Diğer kenarına bunu yaz ( اب ُصنْ اع
ٓۜ ِ الس اح
يه تا َُ ُّر ام هر ه
اوتا ارى الْ ِج ابا ال ا ْحت اس ْبُ اا اجا ِمدا ًة او ِ ا
ِٰ )
اَّلل الهـ ۪ آذي ااتْقا ان ُ ه
ون
َش ٍءۜٓ ِان ه ُه اخب۪ريٌ ِب اَا تا ْف اعلُ ا
ْ لك ا
ٌّ ُ ) اوا ِْن
Diğer kenarına bunu yaz (ون
ُ لك لا هَا ا ۪مجي ٌع ا اليْناا ُم ْح ا
ُض ا
bunu yaz (

Sonra daveti şerifi 7 defa oku. biiznillah kağıt kalkıp şüphe edilen mekana gider.
5.
Cinlere soru sormak, bir kimsenin avucuna bunları yazıp 7 defa daveti şerifi
oku, hadimler o kimsenin dili ile seninle konuşurlar. Avucuna yazılacak budur

اجب َّي ااب طارش وَّيااب ديباج وَّي ااب ظريف وَّي ااب عفيف وَّي ااب محمد الغواص
وَّي ااب الزمازم وَّي ام الزمازم والبسوا الكف وفرقوا الاصابع وارفعوا الاَّيدى اىل
الراس
Kişi elini başına götürünce hadim geldi demektir. Dilediğini sorarsın.
6.
Hastaya musallat olan cini öldürmek veya cezalandırmak, bir önceki mevzuda
avuca yazılacakları, hastanın avucuna yaz. Sonra daveti şerifi 7 defa oku. her
okumanın sonunda bunuda oku. adet tamam olunca bu davetin hadimleri
musalalt olan cinniyi tutup getirirler. Dilersen öldürürler dilersen iyi bir
cezlarlar. Azizim bu davet çok nurani ve çok kuvvetli bir davettir. Harun reşid
hazretleri bu daveti 1 veya 2 defa okuyunca bütün cinler ve şeytanlar korkarlardı
ve acaba Süleyman peygamber tekrarmı dirildi’ derlerdi. Eğer arız olan cini

öldürmek istersen o zaman daveti şerifi çokça okumalısın. Yani arız olan cini
hadimler getirince sen ala okumaya devam edersen cini öldürürler.
Daveti şerifi er okuduktan sonra 1 defa okuyacak budur

Tevekkelû yâ huddâmu hâzihil esmâi ve/tûnî bi ârızı hâzel misâb
in kâne gâiben ev hâzıran fe/tû bihî velev kâne fil bahri ev fî halfid
diyâri ev fî karûnil cibâli ev fî butûnil evdiyeti ev fî tuhûmil ardi ev
min kabâili benî bekârin ev min benî mürre ev min benî zemzem
ev min benir rikâb ellezîne yûkidûnennâr bilâ hatabin ve yahmûne
bilâ fehamin ev min kabâilil melikil ahmer
7.
Kaza-i hacet için, bir kimsenin elbisesine hatemi şerifi yazıp hatemin etrafınada
bu ayeti kerimeyi yaz (

 )ايامن تكونوا َتِ بمك هللا مجيعاsonra ummal buhuru yakıp

daveti şerifi 21 defa oku. sonra matluba o elbiseyi 3 gün boyunca giymesini
tembih et. 3 gün tamam olmadan her türlü haceti reva olur.
8.
Cin musallat olsa, daveti şerifi 21 defa okusan adet tamam oluncada bunu 7 defa
okusan hemen o saatte biiznillah şifa bulur. Okuyacak budur

الس ا آَا ُء او ْاالا ْر ُض ِ ااب ْم ِر ۪هۜٓ ُ همث ِا اذا ادعا ُامكْ ادع اْو ًة ِم ان ْاالا ْر ِض ِا اذآا اان ُ ْْمت
او ِم ْن ٰا اَّيتِ ۪هآ اا ْن تاقُو ام ه
ون
ا ْخت ُر ُج ا
Vemin âyâtihî en tekûmessemâu vel-ardu biemrihî sümme
izâdeâküm da’veten minel ardi izâ entüm tahrucûn
9.
Matlubu celp etmek, matlubun eserinden bir parça üzerine hatemi şerifi yazıp
ummal buhur edip o parçayı bir gaz lambası içinde yak. (gaz lambasında zeytin
yağı olmalıdır) bu sırada 21 defa daveti şerifi oku. adet tamam olunca bunu dahi
oku. matlub hemen hazır gelir. Okuyacak budur

İnkânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ
muhdarûn
10.
İhfa, (görünmez olmak için) Allah rızası için 3 gün riyazetli oruç tutup her gün
daveti şerifi 21 defa oku. son gün bir kağıda hatemi şerifi ve daveti yazıp
sonunda bunları yazıp kağıdı sağ pazuna bağlayıp dilediğin yere git. Kimse seni
görmez. Yazılacak budur

ون او اج اعلْناا ِم ْن
ون عالاْيْ اا او ُ ْمه اعهنْ اا ُم ْع ِرضُ ا
الس َٰ او ِاِ او ْاالا ْر ِض ي ا َُ ُّر ا
او ااكايِ ْن ِم ْن ٰاي ا ٍة ِف ه
ون اافا اح ِس ْب ُ ْمت اان ه اَا اخلا ْقنا ُامكْ
امه فاهُ ْم اال يُ ْب ِ ُ
ب ا ْ ِْي اايْ ۪د ِهي ْم اسداًّ او ِم ْن اخلْ ِفهِ ْم اسداًّ فا اا ْغشا يْنا ُ ْ
ّص ا
ون تولكوا َّي خدام هذه الاسامء واجحبوِن عن اعْي
اع ابث ًا اواان ه ُ ْمك ِالا ْيناا اال تُ ْر اج ُع ا
الناظرين ابرك هللا فيمك وعليمك
11.
Mendel, bir tane bakırdan teşt alıp içine su doldur. Biraz tuz alıp üzerine daveti
7 defa okuyup tuzu suya at. Hemen o dakikada hadimler suda zuhur eder.
)dilediğini sorarsın. (okuma anında ummal buhur etmelidir
Daveti şerif budur

بسم هللا الرمحن الرحمي بسم هللا وابهلل ومن هللا واىل هللا وال غالب الا هللا وال
حول وال قوة الا ابهلل العِل العظمي اقسَت عليمك اهيا الارواح الروحانية وامللوك
العلوية والسفلية الطاهرة الزكية والاشخاص اجلوهرية حبق حق هللا وبقدرة قدرة
هللا وبعظَة عظَة هللا وبسلطان سلطان هللا وجبالل جالل هللا وبعز عز هللا
وبنور وجه هللا ومبا جرى به القَل من عند هللا اىل خري خلق هللا س يدَن محمد بن
عبد هللا تبارك امس هللا جل ثناء هللا وال اَل غري هللا يح قيوم عىل عظمي بديع
السَواِ والارض ماِل املِل ذو اجلالل والاكرام عزيز جبار متكرب قهار قوي
متْي قادر مقتدر شديد البطش العقاب ال يغلبه غالب وال يفوته هارب حبول هللا
وقوته و عظَت اسامئه واَّيته اقسَت عليمك َّيمالئكة رب العاملْي حبق الاسامء

الَّت تكم هبا ربنا عىل السَواِ فرتفعت وعىل الارضْي فسطحت وعىل اجلبال
فنصبت وعىل العيون فنبعت وعىل البحار فانفجرِ وعىل النجوم فازهرِ وعىل
الرَّيح فنرشِ وعىل الشَس فاضائت وعىل القَر فاستنار وعىل اليل فاظَل وعىل
الهنار فاضاء وحبق الامس اَّلى ُيىي به املوَت ومييت به الاحىي وحبق الاسامء
املكتوبة عىل رسادقاِ العرش وحبق ما ِف اللوح احملفوظ من الاسامء واحلروف
والنقش وحبق من بقدرة رفع السَواِ بغري معد وبسط الارضْي عىل ماء مجد
وحبق قدرة الواحد الاحد الفرد الصَد اَّلى اختذ ابراهمي خليال ولكم موىس تكامي
وخلق عيَس من روح القدس وبعث س يدَن محمد صىل هللا عليه وسَل بشريا ونزيرا
وحبق قدرة الواحد الاحد الفرد الصَد اَّلى مل يِل ومل يول ومل يكن َل كفوا احد
س بحان هللا احلي القيوم العِل العظمي اَّلى انشق من نوره السَواِ والارضون
واَنرِ به الشَس والقَر وخضع لك ش ٌئ بقدرته ويس بح الرعد حبَده واملالئكة
من خيفته الا ما حُضت دعوَت وقضيمت حاجَّت حبق محَل العرش العظمي وحبق
الكرىس اجلس مي واملالئكة املقربْي س يدَن جربائيل ومياكئيل وارسافيل وعزرائيل
وحبق الانبياء واملرسلْي والصدقْي والشهداء والصاحلْي وحبق التوراة والاْنيل
والزبور والفرقان العظمي فاِن اقسَت عليمك وانه لقسم لو تعلَون عظمي انه لقران
كرمي ِف كتاب مكنون ال ميسه الا املطهرون تْنيل من رب العاملْي هو الاول
والاخر والظاهر والباطن وهو بلك ش ٌئ علمي اقبلوا سامعْي طائعْي خاضعْي
خبيولمك ورجالمك وذكورمك واَنثمك وصغريمك وكبريمك ال يتخلف عىن احد منمك ان كنمت
طائعْي هلل رب العاملْي والسامئه خاضعْي حبق ما تلوته عليمك وحبق من شق
اسامعمك وابصارمك وخلقمك من َنر السَوم اجب َّي طارش مِل العامر وَّيااب ديباج
مِل القرَند وَّي اابظريف وَّي ااب عفيف وَّي ااب طرش وَّي ااب اطريش وَّي ااب محمد
الغواص وَّي ااب الزمازم وَّي ام الزمازم وَّي ااب عنقود وَّي ااب الامحر حبق اهيا شاهيا
ادوَنى اصباؤِ ال شداي هيا الواحا  2العجل  2الساعة  2ابرك هللا فيمك وعليمك

احُضوا اهيا امللوك وامسعوا واطيعوا من قبل ان يسلط عليمك املِل امليططرون
اَّلى خلقه هللا تعاىل وجعل َلَكمه اكرعد القاصف وغيانه اك لربق اخلاطف
وِصخته بمك اك لرحي العصف البعيد واكنه العظمي شانه جيوشه الروحانيون الهتايل
املنظر صاحب البحر الاخُض اَّلى تزفزفت من هيبة الاَشار اَّلى خلقه هللا
وخلق َل الف راس ِف لك راس الف وجه ِف لك وجه الف مف ِف لك مف الف لسان
لك لسان مهنم يس بح هللا تعاىل ابلف الف لغة ال تش به بعضها بعضا بْي يديه معود
من َنر اذا هزه لقضاؤ ربه قطرِ منه الف شاره من شارة اكرب من جبل احد
حترق من عىص هللا وعىص اسامئه ينادى بْي الكواكب والابراج س بوح قدوس
س بحانك  3جعيت ملن ابقن ابملوِ كيف يفرح اساِل اللهم ان تسلطىن عىل مردة
اجلن والش ياطْي اجيبوا هلل طائعْي حبقه عليمك فان ابيمت وختلفمت عىن فاِن ازجرمك
بقوة جربيل وبقوة مياكئيل وبنفخة ارسافيل وبقبضة عزرائيل وبعظَة شنطيائيل
وبزفرة َجمن وبقوة النار امسعوا واطيعوا من قبل ان تْنل عليمك املالئكة ابحملاريق
هيتكون اس تارمك ويقطعون اوصالمك وَيربون دَّيرمك ويذحبون اوالدمك وُيرقون اكبارمك
وُيرقونمك ابلنار احلامية َنرا احاط بمك ِصادقها وان يس تغيثوا يفاتوا مباؤ اك ملهل
يشو الوجوه بئس الرشاب وسائت مرتفقا ومه مالئكة الغضب السخط فان ابيمت
وعصيمت اسامء رب وربمك ومل تقضوا حاجَّت زجرتمك بكامِ هللا العظام واسامئه
الكرام اجيبوا وافعلوا كذا وكذا اقبلوا سامعْي طائعْي خاضعْي حبق هللا  3الوهمي
 3اهيا  3واه  3ال خوش َّ 3يه  3ايامن تكونوا َّيِ بمك هللا مجيعا ان هللا عىل لك
ش ٌئ قدير ان اكنت الا صيحة واحدة فاذامه مجيع لينا حمُضون هيا  3الواحا 3
العجل  3الساعة  3ابرك هللا فيمك وعليمك وصىل هللا عىل س يدَن محمد النِب الايم
وعىل اَل وحصبه وسَل
Bismillâhirramânirrahîm bismillâhi vebillâhi veminallâhi ve ilallâhi
velâ gâlibe illallâhi velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

aksamtu aleyküm eyyühel ervâhurrûhâniyyeti vel mulûkul
ulviyyeti vessüfliyyetit tâhiretiz zekiyyeti vel-eşhâsil cevheriyyeti
bihakki hakkillâh vebikudreti kudretillâh vebiazameti azametillâh
vebisultâni sultânillâh vebicelâli celâlillâh vebi izzi izzillâh vebinûri
vechillâh vebimâ cerâ biil kalemü min indillâh ilâ hayri halkillâh
seyyidinâ muhammed bin abdillâh tebâreke ismullâh celle
senâullâh velâ ilâhe gayrullâh hayyun kayyûmun alâ azîmun
bedîussemâvâti vel-ardi mâlikül mülki zülcelâli vel-ikrâm azîzün
cebbârun mütekebbirun kahhârun kaviyyun metînün kâdirun
muktedirun şedîdül batşil ikâb lâ yaglubuhû gâlibun velâ yefûtuhû
hâribun bihavlilâhi ve kuvvetihî ve azemtü esmâihî ve âyâtihî
aksamtu aleyküm yâ melâiketü rabbil âlemîn bihakkil esmâilletî
tekelleme bihâ rabbunâ alessemâvâti fertefeat ve alel ardîne
fesetahat ve alel cibâli fenasabet ve alel uyûni fenebeat ve alel
bihâri fenfecerat ve alennucûmi fezherat ve alerriyâhi feneşerat ve
aleş şemsi feedâet ve alel kameri festenâra ve alelleyli fe ezleme ve
alennehâri fe edâe ve bihakkil ismillezî yuhyî bihil mevtâ ve
yumîtü bihil ahyâ ve bihakkil esmâil mektûbeti alâ surâdikâtil arşi
vebihakki mâ fillevhil mahfûzi minel esmâi vel hurûfi vennakşi
vebihakki men bikudreti refaassemâvâti bigayri amedin vebesatal
ardîne alâ mâi cemedin vebihakki kudretil vâhidil ehadil ferdis
samed ellezî ittehaze ibrâhîme halîlâ vekelleme mûsâ teklîmâ
vehalaka îsâ min rûhil kudsi vebease seyyidinâ muhammedin
sallallâhu aleyhi veselleme beşîran ve nezîran vebihakki kudretil
vâhidil ehad elferdüs samed ellezî lem yelid velem yûled velem

yekün lehû küfüven ehad sübhânallâhil hayyil kayûm el-aliyyül
azîmüllezî enşeka min nûrihî essemâvâtu vel-ardûn ve enârat bihiş
şemsü velkameru vehada-a küllü şey-in bikudretihî ve yüsebbihur
ra’du bihamdihî velmelâiketü min hîfetihî illâ mâ hazartüm da’vetî
vekadaytum hâcetî bihakki hameletil arşil azîm vebihakkil
kürsiyyil cesîm velmelâiketül mukarrabîn seyyidinâ cebrâîl ve
mîkâîl ve isrâfîl azrâîl vebihakkil enbiyâi velmurselîn vessıddıkîne
veşşühedâi vessâlihîn vebihakkittevrâti vel-incîli vezzebûri
velfurkânil azîm feinnî aksamtu aleyküm ve innehû lekasemün lev
ta’lemûne azîm innehû lekur-ânun kerîm fî kitâbin meknûn lâ
yemessühû illel mutahherûn tenzîlün min rabbil âlemîn hüvel
evvelü vel âhiru vezzâhiru vel bâtın vehüve bikülli şey-in alîm
ikbelû sâmiîne tâiîne hâdiîne bihuyûleküm ve ricâleküm ve
zükûraküm ve inâseküm ve sagîruküm ve kebîruküm lâ
yetehallefu annî ehadün minküm in küntün tâiîne lillâhi rabbil
âlemîn veliesmâihî hâdiîn bihakki mâ televtühû aleyküm
vebihakki men şakka esmâuküm ve ebsâruküm vehalekaküm min
nârissemûm ecib yâ târiş melikül imâr veyâ ebâdîbâc melikül
kırnâd veyâ ebâ zarîf veyâ ebâ afîf veyâ ebâ tariş veyâ ebâ tarîş
veyâ ebâ muhammedül gavvâs veyâ ebez zemâzem veyâ ümmüz
zemâzem veyâ ebâ ankûd veyâ ebel ahmer bihakki ehyâ şerâhiyâ
edûnâyi asbâvutin âli şedâyin heyâ elvâan 2 el-acel 2 essâate 2
bârekallâhu fîküm ve aleyküm uhdurû eyyühel mulûk vesmeû ve
etîû min kabli en yüsellita aleyküm elmelekül meytatarûn ellezî
halakallâhu teâlâ veceale kelâmuhû kerra’dil kâsifi vegıyânuhû

kelberkil hâtifi vesarhatuhû biküm kerrîhil âsifil baîd vekeennehül
azîmü şânuhû cuyûşuhur rûhâniyyûne ettehâyilül munzari sâhibül
bahril ahdari ellezî tezefzefet min heybetil eşcârillezî halakallâhu
ve halaka lehû elfü re/sin fî külli re/sin elfü vechin fî külli vechin
elfü femin fî külli femin elfü lisânin küllü lisânun minhüm
yusebbihullâhu teâlâ bielfi elfi lugatin lâ teşbehu ba’duhâ ba’dan
beyne yedeyhi amûdin min nârin izâ hezehû likadâi rabbihî
katarat minhü elfü şerârihî min şerâşerin ekbere min cebeli ehadin
tahriku men asallâhe ve asâ esmâihî yunâdî beynel kevâkibi velibrâci subbûhun kuddûsun subhâneke 3 aceytü limen ebkane
bilmevti keyfe yüferrihu es-elüke allâhümme en tusallitanî alâ
mereddetil cinni veşşeyâtîni ecîbullâhe tâiîne bihakkihî aleyküm
fein ebeytüm ve tehalleftüm annî feinnî ezcüraküm bikuvveti cibrîl
vebikuvveti mîkâîl vebinefehati isrâfîl vebikabdati azrâîl
vebiazameti şarantiyâîl vebizefreti cehenneme vebikuvvetin nâr
ismeû ve etîû min kabli en tünezzile aleyküm elmelâiketü
bilmahârîku yehtekûne estâraküm veyaktaûne evsâleküm
veyahribûne diyâraküm veyezbehûne evlâdeküm veyuharrikûne
ekbâraküm veyuharrikûneküm binnâril hamiyyeti nâran ehâta
biküm surâdikuhâ ve in yestegîsû yugâsû bimâin kelmühli yeşvil
vucûh bi/seşşerâb vesâet mürtefekâ vehüm melâiketül gadabis
sahati fein ebeytüm ve asaytüm esmâu rabbî verabbuküm velem
takdû hâcetî zecertüküm bikelimâtillâhil izâm ve esmâihil kirâm
ecîbû vef-alû (burda hacetini söyle) ikbelû sâmiîne tâiîne hâdiîne
bihakkillâh 3 elûhîmin 3 ehyâ 3 vâhin âli hûşin 3 yâhin 3 eynemâ

tekûnû ye/ti bikümüllâhu cemîâ innallâhe alâ külli şey-in kadîr
inkânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ
muhdarûn heyâ 3 elvâhan 3 el-acel 3 essâate 3 bârekallâhu fîküm
ve aleyküm ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedinin nebiyyil
ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.
Hatemi şerif budur

Daveti dağıtmak için 7 defa fatiha okuyup sonra bunu oku,

ِ ٰ رشوا ِف ْاالا ْر ِض اوابْتاغُوا ِم ْن فاضْ ِل
ًاَّلل اك ۪ثريا
اَّلل او ْاذ ُك ُروا ٰ ا
فا ِا اذا قُ ِضي ا ِت ه
ُ ِ الصلٰو ُة فاانْت ا
ون قاش َّيش هريش انك عىل لك ش ٌئ برخي
لا اعل ه ُ ْمك تُ ْف ِل ُح ا
Feizâ kudiyetissalâtu fenteşirû fil ardi vebtegû min fadlillâhi
vezkurullâhe kesîran lealleküm tüflihûn kâşin yâşin herîşin inneke
alâ külli şey-in berîhin
Tılsımı budur

Keşfi esrar (kalp gözünü açma)
Eğer kalp gözünü açmak istersen, her farz namazının ardından 2 rekat namaz
kılıp bu iki ismi şerifi 1000 defa oku. sonra peygamber efendimize 1000 defa
salavatı şerif oku. isimleri okurken her 100 defada 1 defa bu dua ile dua et. Gece
yarısı olunca kalkıp yine aynı vecih üzere 2 rekat namaz kılıp ardından 1000
defa isimleri oku, her 100 defada 1 defa duasını oku. en sonunda 1000 defada
efendimize salavatı şerif oku. biiznillah 1 hafta gecmeden kalp gözün açılır.
Gizli sırları keşfedersin. Bu iki ismin havvasını yalnızca bu ameli yapan büyük
üstazlar bilir.
Okuyacak isimler bunlardır: Yâ kerîm yâ rahîm
Her 100 de 1 defa okuyacak duası budur

بسم هللا الرمحن الرحمي اللهم َّي اول اوليته ال بداية لها واخر اخريته ال انهتاء لها َّي
ذا الكرام اجلم اَّلى ال انقطاء َل وَّي ذا الرمحة الواسعة اَّلى ال يكيف لها َّي مطلعا
عىل الضامئر والهواحس واخلواطر ال يغرب عنه ش ٌئ هدى اهل الصبائر ودهلم
وامسهم برس امسه الكرمي وفتح هلم فتح ابب رمحته فنادوا وَّيرحمي امتداموا عىل
اس تقامت املناجاِ ِف اَندا لليل فهتف هبم هاتف الاجابة اذ تس تغيثون ربمك
فاس تجابلمك الهيى اكشف عن قلوبنا جحاب الغفَل حَّت تعَل من علَك ما علَتنا
فتُضف به كتعرف الروحانية ابمسك الكرمي وينفعل اكنفعاهلم برس امسك الرحمي ِف
ميادين رمحتك متوقرين وعىل ابب كرمك واقفْي بْي امن احلول اللهم َّي كرمي َّي رحمي
ال اَل الا انت س بحانك اِن كنت من الظاملْي وال حول وال قوة الا ابهلل العِل
العظمي
Bismillâhirrahmânirrahîm allâhümme yâ evvelü evveliyyetihî lâ
bidâyete lehâ ve âhiru âhiriyyetihî lâ intihâe lehâ yâ zelkirâmil
cemmi ellezî lâ inkitâe lehû ve yâ zerrahmetil vâsiati ellezî lâ
yekîfu leâ yâ muttalian alezzâmâiri velhevâhisü velhavâtiru lâ
yagrubu anhu şey-ün hedâ ehlül basâiru vedellehüm ve esmehüm
bisırrı ismihil kerîm vefetaha lehüm fethu bâbi rahmetihî fenâdû

veyâ rahîm imtidâmû alâ istikâmetil munâcâti fî ênâdelleyli
fehetefe bihim hâtiful icâbeti iz testegîsûne rabbeküm
festecâbeleküm ilâhî ikşif an kulûbinâ hicâbul gafleti hattâ ta’lemu
min ilmike mâ allemtenâ fetudarrifu bihî keta’rifurrûhâniyyeti
biismikel kerîmi veyenfealu keinfiâlehüm bisırrı ismiker rahîmi fî
meyâdîni rahmetike mütevakkırîne ve alâ bâbi keremike vâkıfîne
beyne emenil havli allâhümme yâ kerîm yâ rahîm lâ ilâhe illâ ente
sübhâneke innî küntü minezzâlimîn velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm.

Hadimi rüyada görmek
Yatmadan evvel gusül edip yatsı namazını kıl. Sonra bu hatemi sağ eline yazıp
elini cavi ve lübanı zeker ile buhurla. Sonra yanağını sağ elinin üzerine koyup
uyu. Rüyada hadim elinde kılıçla sana görünür. Dilediğini sorup cevabını alırsın.
Hatem budur

Keşfi esrar
Gizli sırları keşfetmek ve ehli keşif olmak istersen, ibni sina dan rivayettir ki! 3
gün boyunca bu isimleri her farz namaz ardından 70 defa oku, 3.gece yatsı
namazından sonra 2677 defa oku. eğer bu 3 gün boyunca riyazetli oruç tutarsan
daha iyidir. 3. Gece kendini bir bahçede görürsün, 5 kişi orda sana hizmet eder.
birisi sana hacetini sorar ve sayılmayacak kadar altını sana verir. Sende ona
(şükran lillah, müs-âke insarif bismillâhi innallâhe lâ yudîu ecral muhsinîn)
bundan sonra ehli keşif olursun.
İsimler bunlardır

Eşyâlûhin elyâhûşin ve enûşâlin tatleylûşin nehtûşâlin

Cin daveti
Pazartesi günü 3 tane kırmızı kağıdın her birine bu tılsımlardan birini yazıp
içlerine bir miktar sandal koyup ateşe at. Sonra bunu oku. bir cinni zuhur eder.
dilediğini emredersin. (Allahu alem) tılsımlar budur

Okuyacak budur

Bismillâhirrahmânirrahîm biâhiyen şerâhiyen edûnâyi asbâûtin âle
şedâyin bihakkil mustafâ sallallâhu aleyhi vesellem keydin yâkûşin
ehrârikûşin sel-ûtatin ettâate ettâate

Keşfi esrar (daveti mubarek)
Eğer gizli sırları keşfetmek istersen, 3 gün boyunca riyazetli oruç tutup bunu her
farz namaz ardından 41 defa oku. 3 gün tamam olunca bir melek insan suretinde
sana gelir. Seninle dost olup gizli sırları sana öğretir. İlmi havvas, ilmi simya,
ilmi kimya v.s. gibi ilimlere vakıf olursun, gizli sırları keşfedersin.
Okuyacak budur

بسم هللا الرمحن الرحمي يس تفتح الارسار مبنشئ الاقدار اَّلى اسطع الانوار
الاس تار ال اَل الا هو الواحد القهار مقلب القلوب وعالم الغيوب هو احلي ال اَل
الا هو فادعوه خملصْي َل الين وامحلد هلل رب العاملْي مكون الاكوان ملون
الالوان اجلليل اَّلى جلت صفاته وعظَت نعوته احلي القيوم تبارك ذو اجلالل
والاكرام اجيبوا َّي خدام هذه الاسامء حبرمة ارسارها عند هللا تعاىل اهيا شاهيا
براهيا ادوَني اصباؤِ ال شداي امل هللا ال اَل الا هو احلي القيوم مح مح كهيعص
محعسق اجيبوا واحُضوا ابلسَع والطاعة والا احرقتمك ابسامء النور وقسم النور
اَّلى هو نور القلب ومظهر الغيوب حبق النور اَّلى طاف ابلعرش والنور اَّلى
طاف ابلكرِس اجيبوا واحُضوا ابلسَع والطاعة وال حول وال قوة الا ابهلل العِل
الظمي
Bismillâhirrahmânirrahîm yüsteftehul esrâru bi münşiul akdâri
ellezî estaal envâral estâr lâ ilâhe illâ hüvel vâhidul kahhâr
mukallibül kulûb ve allâmul guyûb hüvel hayyu lâ ilâhe illâ fedûhu muhlisîne lehüddîn velhamdü lillâhi rabbil âlemîn
mükevvinul ekvân mülevvinül elvân elcelîlüllezî cellet sıfâtuhû ve

azumet neûtuhû elhayyul kayyûm tebâreke zülcelâli vel-ikrâm
ecîbû yâ huddâmu hâzihil esmâi bihürmeti esrârihâ indallâhi teâlâ
âhiyen şerâhiyen berâhiyyen edûnâyi esbâûtin âle şedâyin elif lâm
mîm allâhu lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm hâmîm hâmîm kâf
hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ecîbû vahdurû bissem-i vettâati
ve illâ ahraktuküm biesmâinnûr ve kaseminnûr ellezî hüve nûrul
kalbi ve muzhirul guyûbi bihakkinnûrillezî tâfe bil arşi
vennûrillezî tâfe bilkursüyyi ecîbû vahdurû bissem-i vettâati velâ
havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Risale-i Melâike

Asaf bin berhiya El-ecnas isimli kitabında derki!
(Not bu isimler okunurken diğer davetlerin aksine sonlarında böyle söylenir –
Ecâbû bissem-i vettâ-ati lillâhi teâlâ veli esmâihil kerîmetil azîmetil celîletiz
zekiyyetit tâhirati )
1Bu isimlere hamele-i arş melekleri itaat ederler. eğer tam temizlik ile bu isimleri
halvet yerde okumaya devam etsen bulunduğun mekana büyük melekler inerler,
seninle dost olurlar. Bu meleklerin azametinden yer ve gök ehli titrer. Her türlü
amelinde sana yardım ederler. (sadece hayır işlerinde) ulvi olan ruhları sana itaat
ettirirler (yani dilediğin ulvi ruhu hemen sana getirirler) korunma işlerinde,
cinleri ve ruhları cezalandırma işlerinde sana yardım ederler. daha bir çok
sayılmayacak kadar acayip havvasları vardır.

İsimler bunlardır

هبَيفح جبَة يغفر مْيقر مس يل شهون شهون جباهون ملْيون
Bihemyefehin bicemmetin yagfirin meyhakarin mesîlin şehûnin
şehûnin bicâhûnin melyehûnin
Arapça tefsiri böyledir

َّيهللا انت الواحد انت الصَد انت القادر انت احلي القيوم رب لك ش ٌئ واَل لك
ش ٌئ وعامل بلك ش ٌئ قادر عىل لك ش ٌئ ال يعزب عنك مثقال ذرة ش ٌئ تعاليت
فال ترى
Yâ allâhu entel vâhidu entessamedü entel kâdiru entel hayyul
kayyûm rabbu küllü şey-in ve ilâhu küllü şey-in ve âlimu bikülli

şey-in kâdirun alâ külli şey-in lâ ya’zubu anke miskâlu zerrati şeyin teâleyte felâ turâ
2Bu isimlerden Cenabı hakkın azamet ve kibriyasını takdis eden melekler halk
olunmuştur. Bu isimlerle hazreti Adem dua etti ve tevbesi makbul oldu.
İsa a.s bu isimlerle ölüleri diriltir, hastaları iyileştirirdi.
Bu isimleri halvette tam taharetli olduğun halde zikretmeye devam et. Bu
isimlerin azametinden dağların titrediğini müşahede edersin. Büyük havvaslar
zuhur eder.

İsimler bunlardır

عىن بريخ بريوخ برخوا شريخ شاروخ يمتخ شخاَّي موخ فاخس مشوخ مشيخا خميخا
ارَيا بريوخا هبيا َّي بوما هورَّيومخ هماروِ َّيهوه ش ميو ملس ياممي مقناَن بشفهرز
هرازر ابروخ شفيوخ ابلوخا انت انت بديع السَواِ والارض
Musa a.s asasında yukardaki isimlerle beraber şu aşağıdaki tılsımda
yazılı idi.

Yukardaki isimlerin okunuşu

Annî beyrahin beyrûhin berhavâ şeyrahin şârûhin yetmehin
şehâyâ mûhin fâsihin şemûhin şemîhâ mehîhâ erîhâ beyrûhâ
behyâ yâ bûmâ hûreyâvemehin mehârûtin yâ hûhin şeymû
melseyâmîmin maknânâ bişefherezin herâzerin bârûhin şerfeyûhin
bâlûhâ ente ente bedîussemâvâti vel-ard.

Bu isimlerin arapça karşılığı böyledir

Entallâhüllezî lâ ilâe illâ ente ecellü men zükira ve ehakku men
ubide ve evlâ men humide ve ecvede men süile ve evsea men u’tiye
lâ ilâhe illâ ente a’lemü men ulime ve a’rafu men mülike ve ensaru
men estegîsü lâ ilâhe illâ ente ihtecebtü anil halki ve esbetel fadlu
ilâ nefsike ve itasastu bil esmâil husnâ ve ehatta cemîul eşyâi bil
ilmi velkudreti tud-â fetecîbu ve tüs-elü fetu’tiye ketebtül âsâru ve
ahsaytul e’mâru ente entel melikül cebbâr elvâhidül kahhâr lâ
ilâhe illâ ente tezelle bilkudreti men şi/te ve terfeu bil-izzeti men
şi/te ente entallâhu mâlikü kulûbül halâika biyedike taklebuhâ
keyfe şi/te elkavlu mâ kulte velkazâu mâ kudîte vel hükmü mâ

hakemte lâ redde liemrike velâ dâfiun likazâike ve entel hayyul
kayyûm
Bu isimlerin hepsi Musa a.s asasında yazıyordu. Bu isimlerden biri ile Musa a.s
mucizeler gösterirdi. Sihirleri batıl eder, ervahı kahrederdi.
Bu isimleri bir havvası budur ki! Eğer yeni bir aynaya yazıp 7 gece ay ışığına
bıraksan sonra hangi ervahı davet etsen hemen icabet eder.
Eğer halvet bir yerde bu isimleri tam taharetle ve riyazetle okumaya devam
etsen melekler sana gelir. Bir kanatları doğuda bir kanatları batıdadır.
Hacetlerini yerine getirirler.

3Rahmet meleklerine mahsus isimler. Bu isimlere rahmet melekleri itaat eder. bu
melekler İsrafil a.s emrindedirler. Bu isimler İsrafil a.s kanatlarında yazar.
Eğer bu isimleri halvette riyazetli oruç tutarak tam taharetle zikretmeye devam
etsen, bu isimlerin azametinden dağların ve ağaçların titrediğini müşahade
edersin. Melekler ve bütün ulvi ruhlar ve müslüman cinler bu isimlerin
heybetinden hemen yanı başında hazır olur. bu isimler heybet isimleridir.
Bu isimleri cebbar ve zalim bir kimseye okusan hemen dili tutulur konuşamaz
olur. bütün düşmanların kahrolur. Gerek sağlık sıhhat ve afiyet gerek mal ve
mülk hususunda biiznillah isteklerin gün be gün asıl olur.
Ancak bu isimleri tam taharetli olarak ve riyazetli olduğun halde oku.

İsimler bunlardır

Sehîsin mâtîtin semâsemâ seymîmâ bitâyâ yemkayâ hêtûlin
yemûhin hûhin mâ yehûhin

Arapça karşılığı böyledir

Entel mütecebbiru eynel mütecebbirûn entel mütekebbiru eynel
mütekebbirûn entel hayyul kayyûm ecîbû yâ ma’şeral a’vâni
biiznillâh.
4Bu isimler Cebrâil a.s kanadındaki yazılı olan yüce isimlerdir. Bu isimlerle İsa
a.s müim işleri için dua ederdi.
Bu isimlerle melekleri davet ederken böyle söylenir (

ecâbû sem-an ve tâatu
lillâhi azze ve celle, ve bi esmâihî vebihâ halakahüm vehiye
mektûbetün alâ cebîni cibrîl aleyhisselâm)
İsimler bunlardır

طش طش طشط طشه يوهنيط هومياط هوَثوط جل هللا عز و جل وهو عىل
لك ش ٌئ قدير
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ hayyu sübhâneke yâ kayyûm sübhâneke yâ amedü
sübhâneke yâ men lem yelid velem yûled velem yekün lehû
küfüven ehad lâ ilâhe illâ ente velâ kâdira gayruke velâ ma’bûde
sivâke.
Bu isimleri halvette riyazetli oruç tutarak tam taharetli olduğun halde okumaya
devam et. Bu isimlerin nuruna bütün melekler icabet ederler.

5Bu isimlerle Cenabı hakkı Mîkâîl a.s ve levh ile arş arasında olan melekler
zikrederler. Bu isimlere izmet eden melekler bütün peygamberlere harplerinde
yardım etmişlerdir. Ellerinde nurdan kılıçlar ve çeşit çeşit harp aletleri vardır.
Yine bu isimler Mikail a.s kanatlarında yazılıdır.
Bu isimleri halvet yerde tam taharetli iken ve riyazetli oruç tutar olduğun alde
zikretmeye devam et. Biemrillahi teala Meleklerin ellerinde harp aletleri ile sana
gelip her işinde sana yardım ederler. dilersen dağları bile toz ederler.
memleketleri alt üst ederler.

İsimler bunlardır

Şehâ şuveynin kenûfeşin lûneymin keylîmim ya’tîşin bi-ilâin
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ allâhu yâ cebbâr sübhâneke yâ allâhu yâ kahhâr
sübhâneke yâ men ya’lemu mâ yetesâkıtu min varakil eşcâr
sübhâneke yâ men teraddâ bilkibriyâi velvekâr sübhâneke yâ men
ahsâ cemîul a’mâr teâleyte rabbî ammâ yekûluzzâlimûne ulüvven
kebîrâ

6Bu isimlerle Cenabı hakkı Azrail a.s zikreder. Bunlardaki azamet ve kuvvetin
büyüklüğü ile ruhları kabzeder. Bu isimleri kendine vird edinip her gün
okumaya devam etsen hiç bir Cebbar ve kibirli sultan veya padişah veya şerli
cin veya şeytan asla sana zarar veremez. Eğer bu isimleri ruh hastası kimselerin
yanında çokça okusan, o kişiye musallat olan ierli varlık yanar ölür. Amma tam
taaretli olmak lazımdır.

İsimler budur

Keşle-in ya’lesin ya’kelemin şetyekâlin cem-ahemin mekâyenin
kelvâ
Arapça karşılığı böyledir

Enel hâliku enel bâriu enel mübdiul muîd enel fa’âlu limâ yurîd
enel muhyî vel mumît enel cebbârul mütekebbir enel gaffârul
müteferridu birrahmeti ahricî eyyetüherrûh sâmiaten mutîaten
liemrillâh
(bunları vird edinip okurken altı çizili yerleri okumamalıdır)

Bundan sonra Asaf bin berhiya buyurduki!
Allahu teala bu isimleri ile 7. Kat semadaki melekleri yarattı. Eğer bu isimleri
halvet bir yerde tam taharetli olarak zikretmeye devam etsen 7. Kat melekelri
sana gelir. Allahu tealanın isimlerine itaat ederek ne hacetin varsa yerine
getirirler. Ancak bu isimleri sadece Allahu tealanın razı olacağı amellerde
kullanmanı sana tavsiye ederiz. Aksi taktirde helak olursun.

İsimler bunlardır

Bihatâ sayatâ acâ alyûnin hêneytin semeâ şe-îtâ
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ mu’tikarrikâb sübhâneke yâ müsebbibel esbâb
sübhâneke yâ münezzilül kitâb sübhâneke yâ kerîmu yâ vehhâb
sübhâneke yâ hayyu lâ yemût sübhâneke yâ ilâhî ve ilâhennâsût
halaktenî rabbî biyedike ve faddaltenî an kesîrin min halkike
felekel hamdu venna’mâu velekettavlu vel-âlâu tebârekte rabbunâ
veteâleyte estagfiruke ve etûbu ileyke
Allahu teala bu isimleri ile 6. Kat semadaki melekleri yarattı. Bu melekler bu
isimlere itaat ederler ve icâbet ederler. tam taharetli olarak alvet yerde riyazetli
oruç tutar olduğun halde bu isimleri okumaya devam et. Fermanı hakk ile 6. Kat
semanın melekleri nurdan elbiseler giymiş oldukları alde sana gelirler. Ellerinde
nurdan kılıçlar vardır. Her türlü amelde sana yardım ederler.

İsimler bunlardır

Heflesin setîin şeklemenin alîtin heşin kehlehin eycîin eyşetînin
alsîmin salsâ salîin hacîlin ta’lîşin taytin Şekhelecin alseyfâtin
elhaheylâneyetin heykelin melîhin hetalin heytalin

Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ zelmülki velmelekût sübhâneke yâ zelkuvveti vel
ceberût sübhâneke yâ hayyu lâ yemût sübhâneke yâ men teâlâ ve
eltafe men en yurâ sübhâneke yâ men lehû mülkül âhireti vel ûlâ
teâleyte rabbî ammâ yekûluzzâlimûne ulüvven kebîrâ
Bu isimleri halvette okuduğun zaman dağların ve ağaçların bu isimlerin
heybetinden titrediğini müşahede edersin.

Allahu teala bu isimleri ile 5. Kat semadaki melekleri yarattı. Bu isimler ile
Musa a.s dua ederdi. Bilki ey Talip ! bu isimler ile dua edilince Allahu teala
icabet eder. bu isimlerle her türlü amel için dua edilir.

İsimler bunlardır

Sâhin esâsûdin edûnâyi bedîin acîcin helyefîâ yenfîâ selyâ seâ yâ
hû seymîmâ yerûhin şernebûhin yâlûhâ

Arapca karşılığı böyledir

Ente ente yâ rahmânu yâ hannân yâ azîmüşşân yâ ma’bûdu fî külli
hînin ve zamânin yâ kuddûsu fî külli mekânin yâ müsebbihu
bikülli lisânin yâ azîmu yâ sultân yâ kadîmul ihsân yâ
dâimunniami eif an ibâdikel müznibi ve ü/zin lî bil-ihlâsi ve esmi’
minnî yâ mâcidü ve ecib duâî yâ vâhid biazametike inneke alâ
külli şey-in kadîr
Yâ rahmânu yâ hannân yâ mennân ü/zün lî bil-ihlâsi ve esmi’
minnî yâ mâcid ve ecib duâî yâ müteazziz vagfir lî yâ vâhid lâ
ilâhe gayruke ente ente rabbî ve rabbu külli şey-in estagfiruke ve
etûbu ileyke

Allahu teala bu isimleri ile 4. Kat semadaki melekleri yarattı. Bu melekler
insanları korumakla yükümlüdürler. Bu isimlere musahhar olan melekler her
türlü ayır işlerinde sana yardım ederler.

İsimler bunlardır

Teyfâbin seyfâbin şeylûbin heylûbin setûbin hetûbin teyfûbin
tâtûbin tûbin velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ rabbul erbâb sübhâneke yâ mu’tikarrikâb sübhâneke
yâ müsebbibel esbâb sübhâneke yâ fâtihul ebvâb sübhâneke yâ
gafûru yâ tevvâb sübhâneke yâ serîu yâ vehhâb sübhâneke yâ
münezzilül kitâb rabbî rabbî rabbî sahhir lî ibâdeke

Allahu teala bu isimleri ile 3. Kat semadaki melekleri yarattı. Bu isimlerle İdris
a.s yüce makamlara ve ilimlere ulaştı. Bu isimlere 3. Kat semanın melekleri
musahhar olmuştur. Hizmet ederler. bu isimlerle melekleri davet ettiğin vakit

ellerinde nurdan harp aletleri ile sana gelirler. Bu meleklerin heybetinden bütün
mahlukat korkar. Eğer bu isimleri cebbar ve zalim kişinin karşısında okusan dili
tutulur konuşamaz. Kalp gözü açmak içinde okunur.

İsimler bunlardır

Ketayûreşin heylin tâyetarin melyeherin lûyetemin berkeylemin
ehyâ ente rabbî
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ men teazzeze bil kudreti ve kahri ibâdihî bilmevti
sübhâneke yâ men isteş-aral kibriyâ-i sübhâneke yâ men mele-et
azametihil arda vessemâe sübhâneke yâ men lehül hamdü
vessenâu sübhâneke yâ men lehüd devâmu velbekâu sübhâneke yâ
men lehüt tavlu venna’mâu sübhâneke yâ men lehül esmâül hüsnâ

rabbi innî zaîfün fekavvinî ve zelîlün feizzinî ve fakîrun ferzuknî
min hazâini rahmetike

Allahu teala bu isimleri ile 2. Kat semadaki melekleri yarattı. Bu isimlere 2. Kat
sema melekleri itaat ederler. bu kat sema nın melekleri bütün semaların
meleklerinden daha kahredicidir. Bunlar mahlukatı kahredip öldürürler,
cezalandırırlar. Bu isimlerle onları davet et. Ancak sadece Allahü tealanın rızası
için amel et.

İsimler bunlardır

Bihamlîsin şelhîsâ melhîsâ bişetatin mekehin el-elheykin yehin yâ
menehin heyûvâ heyhâ hakemyehin hacecin tuhin tuhin
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ allâhu yâ bâisü Sübhâneke yâ allâhu yâ vârisü
Sübhâneke yâ allâhu yâ vedûd Sübhâneke yâ allâhu yâ mecîd

sübhâneke yâ zelbatşişşedîd rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî vec-al
lî min ledünke sultanen nasîrâ

Allahu teala bu isimleri ile 1. Kat semadaki melekleri yarattı. Bu melekler
C.hakkı bu isimlerle tesbih ederler. daha evvel beyan ettiğimiz üzere bu isimleri
okumaya devam etsen bu melekler sana gelirler. Bunlar mahlukatı
kahredicidirler. Hiç bir ruhani bu meleklere isyan etmez. Bu isimleri okuduğun
zaman senin kalbinden senin görmeyeceğin şekilde nurlar çıkar. Bu nurları
görmek için kalp gözünün açılmış olması lazımdır. Bu isimlerle büyük ve küçük
havvaslar zuhur eder. biz bu isimlerin ve yukarda saydığımız isimlerin
havvaslarının hepsini sana beyan etmedik. Zaten beyan etmeye lisanımızın gücü
yetmez.

İsimler bunlardır

Yûhin yûhin yâhû heyûhin yâ şeyrehanecin yâ şeylemehûtin
ûyâlehin hûhin şeymûtâ heyhin ente ente mâsekin âzihil kudreti
Arapça karşılığı böyledir

Entel evvelü felâ şey-e kableke ve entel âhiru felâ şey-e ba’deke ve
entet tâiru felâ şey-e yüşbihuke ve entel bâtınu felâ şey-e yerâke
entel vâhidu bilâ kesîrin ve entel kâhiru bilâ vezîrin elmüdebbiru
bilâ müşîrin mâlikül mülki tü/til mülke men teşâu ve tenziul
mülke mimmen teşâu ve tüizzü men teşâu ve tüzillü men teşâ/
biyedikel hayr inneke alâ külli şey-in kadîr.

Bundan sonra Âsaf bin berhiyâ buyurduki!
Allahü teâlâ bu isimleri ile 7. kat semâ meleklerini yarattı (Güneş)
C. hakkın bu isimleri 20 tanedir. Güneşte sakin olan melekler bu isimlere
musahhar olmuşlardır ve bu isimlerle Allahü teâlâyı zikrederler. Bu isimlerin
kadri çok yücedir. Bu isimler Yûşâ a.s Salı günü dua etmiş ve güneş ehlini
kahretmiş idi. Musâ a.s okuyup düşmanlarını katletmiş idi. Akdi lisan, cebbar ve
zalimleri kahır, kazâi hacet, cin ve şeytanları yakma ve öldürme gibi bir çok
amelde kullanılır. Ey Talip! Sen bu isimleri okuduğun zaman ağzından nurlar
çıkar tâ Güneşe ulaşır. O anda orsada sakin olan melekler sana icabet eder.
Fermanına itaat ederler. dilersen bir şeri yerle bir edersin, dilersen bütün
düşmanlarını öldürürsün, dilersen cinleri ve şeytanları yakarsın öldürürsün,
dilersen istediğin cinniyi veya ruhânîyi hemen emrine itaat ettirirsin. Allahü
tealanın izni ile her türlü amelde sana yardım ederler.

İsimler bunlardır

Kasîsin mebtayûmin acmekelin heyheyevâ tatehin yetatayehin
iyyâke lûdin hafsin hezâlin hecemin hesâ bicahatin heytûtin
safretenin tayheyâlin hefûhin tahkumin heyhâmin heyhâmin
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ azîmüşşân Sübhâneke yâ kadîmül ihsân Sübhâneke
yâ müsebbihu bikülli lisânin Sübhâneke yâ mukaddesi fî külli
mekânin Sübhâneke yâ ma’bûdu fî külli mekânin Sübhâneke yâ
dâimül in-âm teâleyte rabbî ammâ yekûluzzâlimûne ulüvven
kebîrâ

Allahü teâlâ bu isimleri ile 6. kat semâ meleklerini yarattı (Müşteri)
Müşteri gezegeninde sakin olan melekleri C.hakk bu isimleri ile yarattı.
Herhangi bir hastaya okumaya devam etsen biiznillah şifa bulur. Melekleri davet
etsen sana gelirler. Yukardaki şartları yerine getirmelisin. Bu isimleri altın bir
levhaya nakşedip bedenine yel giren kimsenin eline verip yüzünü mest etsen
hemen şifa bulur. Eğer bu isimleri okumaya devam etsen yeryüzünde ve gök
yüzündeki bütün ruhlar korku ile titrerler. Bu isimlere bütün ulvi ve süfli ruhlar
cinler ve şeytanlar itaat ederler. amma ihlas ve samimiyetle okumalıdır.

İsimler bunlardır

Tedesin tebdûsin tebdehûdesin vekasin hemîsin yemesin
karkatâsin yerhûdesin amdesin bâlârakaşin heysûsin tebâreke
rabbunâ bieazzi izzihî
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ vâhidü yâ ehad Sübhâneke yâ ferdü yâ samed
Sübhâneke yâ men alâ cemîil eşyâ/ Sübhâneke yâ men yuhyî
cemîil mevtâ Sübhâneke yâ men melikü ve teraddâ bilkibriyâi
Sübhâneke yâ men teazzeze bilkudreti vessenâi sübhâneke yâ men
kahera ibâduhû bilmevti velfenâi es-elüke biazîmi mâ deavtüke
bihî min esmâikel hüsnâ ve kelimâtikel uzmâ en teshirlî
melâiketükel mukarrabîn ve ervâhukel mahcûbîn inneke hâlikus

semâvâti vel-ardi vemâ fîhimâ ve mâ beynehümâ minel mahlûkâti
ecmaîn yâ deyyânu yevmüddîn yâ allâhu yâ rabbül âlemîn

Allahü teâlâ bu isimleri ile 5. kat semâ meleklerini yarattı (Merih)
C.hakk bu isimlerle 5. Kat semada sakin olan melekleri yarattı. Bu melekleri
beyan ettiğimiz üzere davet edince ellerinde kırmızı nurdan harp aletleri ile sana
gelirler. Bunlar gadap melekleridir. Davete hemen itaat ederler. bu isimleri bir
havvası budurki! Eğer ulvi veya süfli bir ruh hazır etmek istersen temiz bir
halvet yere girip güzel kokulu buhur yak. Sonra bu isimleri 21 defa oku.
sonundada (ey falanca melek veya ruhani veya ifrit veya cinni, bana kendinizi
gösterin) dersin. Hemen o dakikada biemrillahi teala matlub olunan melek yada
ruhani veya ifrit veya cinni sana görünür.
Diğer havvası, eğer bir kimseye cin musallat olsa, bu isimleri bir cam tabağa
yazıp su ile yazıyı bozup hastanın yüzüne suyu vur. Hemen o dakikada cin veya
şerli ruh ölür.

İsimler bunlardır

Bişemehin elhâribâ velâyelehin heyâ tukaddimû yâ yâ tavîhin
emîrâyehin bitûlâ ebrûsin erbâ vehedebiyehin merûhin zerzevâ
zerermehâ ermeyûtayâ eretin ertâtemin heyâ heyâ melâiketü rabbî
accilû lî bihakki hâzihil esmâilletî halakakümüllâhu bihâ
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ menihtecebe an cemîil verâ Sübhâneke yâ men
teraddâ bilvekâri vel kibriyâ Sübhâneke yâ men melikü cemîil verâ
Sübhâneke yâ men teazzeze bil kudreti vel ulâ Sübhâneke yâ men
teâlâ ve latufe an en yurâ Sübhâneke yâ men ya’lemu mâ fisseb-i
semâvâtil ulâ Sübhâneke yâ men ya’lemu mâ tahtesserâ Sübhâneke
rabbî ve teâleyte lâ rabbe gayruke velâ kâhira velâ ma’bûde sivâke
es-elüke rabbî en teshirlî melâiketike esteînu bihim alâ mâ
tuhibbuhû ve terdâhu

Allahü teâlâ bu isimleri ile 4. kat semâ meleklerini yarattı (Zuhal)
Orda sakin olan melekler bu isimlere itaat ederler. bu isimlere esmâi tîcâniye de
derler. Eğer bir meliki cinniyi davet etsen veya bir ifriti veya bir ruhu davet
etsen ve sana asi olsa, bu isimleri okusan hemen o saatte hazır olur. eğer
gelmese hemen yanar ölür.
Bilki! C.hakkı bu isimlerle 4. Kat semadaki melekler tesbih eder, bu melekler
diğer bütün felekleri kahredicidir.
Bu isimlerin bir havvası budurki! Eğer yazıp bir yere koysan artık oraya iç bir
cin ve süfli ruh ve şeytan yaklaşamaz.
Mâzallah bir kadın bunu yazıp taşısa asla evladı yaşamaz.

Eğer yazıp sağ pazunda taşısan unutmayı, unutkanlığı men eder. hafızası
kuvvetli olur.
Eğer bir cam tabağa yazıp suyunu içsen göğüs darlığına şifadır, vesveseyi dai
izale eder.
Daha saymakla bitmez faideleri vardır.

İsimler bunlardır

Yâ maskasin yâ hâleyahâ yâ bârî yâ lûtâ yâ sehyâl yâ hûbâl yâ
lûhâyim yâ nûhîm yâ rahbîlâ yâ lûşâ yâ derbîlâ yâ rahbîlâ yâ
rezbîlâ yâ neclâtâ yâ karnâtâ yâ zebâl yâ hûhîhin yâhin reyhin hiye
yâ şenûtin yâ sehlû-in yâ ûhîmin tatin tatin bahin bain semâ semâ
semâ yâ mûşeyin yâ mûşeyin yâ mûşeyin esselâmu alâ menittebaal
hudâ
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ rahmân Sübhâneke yâ azîmussultân Sübhâneke yâ
kadîmül ihsân yâ hasenüttecâvez Sübhâneke yâ hafiyyül lutfi
Sübhâneke yâ mücemmilüs setri Sübhâneke yâ men lâ yehâful
fevte felâ yuaccilu Sübhâneke yâ men yukabbilu tevbetel hâti-în
rabbiş rahlî sadrî ve yessirlî emrî vahlul ukdeten min lisânî
yefkahû kavlî vec-allî min ledünke sultânen nasîrâ yâ kasdu külle
suâlin hasbî ente

Allahü teâlâ bu isimleri ile 3. kat semâ meleklerini yarattı (Zöhre)
Ey tâlip! Bilki bu isimler her türlü şerlerden belalardan ve kazalardan korunmak
için çok munasiptir. Bu isimler ulvi ve süfli ruhları kahreder. Eğer bir halvet
yerde bu isimleri okumaya devam etsen büyük melekler oraya gelirler, orda sana
yakın ne kadar kafir ve şerli ve süfli ervah varsa hepsini yakarlar öldürürler.
Daha bir çok havvasları vardır.

İsimler bunlardır

Tâşin taşûşin tâşin taşin ehyâ ehyâşin heyşin hemâ hemâşâhin
şûşin yeşmasain taşûşin taşin heyâ heyâ tarşin yâ hâyâhâ şerein
bicerehin biteşûşin heyhûşin teâlallâhul vâhidul kahhâr ecîbûnî yâ
melâiketü rabbî
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ zel celâli vel-ikrâm Sübhâneke yâ zel-izzeti vessultân
Sübhâneke yâ zelfeadli venni-ami Sübhâneke yâ men ya’lemu
hafiyyâtussudûr Sübhâneke yâ câmiul halâika fî yevminnuşûr
Sübhâneke yâ men küllü şey-in indehû fî kitâbin mestûr
Sübhâneke yâ men biyedihî küllü emrin makdûr teâleyte rabbî felâ
ma’bûde gayruke velâ kâhira sivâke velâ kâdira sivâke bike ukhiru

min kahrin vebike izzü min uizzü entel kâdirul hayyu zülcelâli velikrâm

Allahü teâlâ bu isimleri ile 2. kat semâ meleklerini yarattı (Utarit)
Bu melekler bu isimlerle Allahu teâlâyı tesbih ederler. bu melekler her türlü
işinde sana yardım ederler. (Allahü tealanın razı olacağı her türlü işlerde)
Bu isimlerin bir havvası şudur, eğer bir geyik derisine misk, zağferan ve gül
suyu ile yazıp deriyi uyurken baş altına koysan rüyada 1 sene boyunca ne
olacaksa (yeryüzünde) hepsini sana gösterirler.
Diğer havvası: eğer iyi bir saatte altın bir levhaya yazıp üzerinde taşısan her
türlü belalardan kazalardan afetlerden emin olursun.
Diğer havvası: eğer bir cam tabağa yazıp suyunu saralı kimsenin yüzüne atsan
cin ölür. Eğer ruh cin musallat olan kişiye karşı okuyup nefes etsen arız olan
cinni hemen yanar ve ölür.

İsimler bunlardır

Yâ allâhul azîzül hakîm emelî muhrisan yebhâ mertîsâ sehâfîâ
kabîhâ kuddûsun kuddûsen şelmîsâ hayyûmun kayyûmen eyin
hannânen hânâniyen kuddûsun kayyûmun evin yazlemenin kesein
selsein âlin sa’lecin ahin erâdûnâ semâ semâ cellet esmâüke

vetekaddese kibriyâuke ve alâ zikruke fî semâvâtike ve ardike ve
hadaa külle men fîhinne liazametike
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ mübdiu Sübhâneke yâ muîd Sübhâneke yâ zel-arşil
mecîd Sübhâneke yâ zelbatşişşedîd Sübhâneke yâ fa’âlu limâ turîd
Sübhâneke yâ kâsımu külle cebbârin anîd

Allahü teâlâ bu isimleri ile 1. kat semâ meleklerini yarattı
(Kamer+dünya)
Bu melekler bu isimlerle C.hakkı tesbih ederler. Bu semadaki meleklerin hepsi
Seyyid meytatarûn isimli meleğe itaat ederler. oda bu isimler Hakk teâlâyı tesbih
eder. bu melek ve avanesi kafirlere karşı Peygamberlere daima yardım ettiler.
Bu meleklerin özellikle Seyyid meytatarun’un elinde yakıcı nurdan yaratılmış
harp aletleri vardır. Hiç bir ruhani ve cinni veya ifrit veya şeytan bu meleğe
isyan edemez. Bu melek elindeki harp aleti ile asi olan cinleri ve şeytanları
öldürür. Bu melek ve avanesi insanları cinlere, şeytanlara, ifritlere ve ervaha v.s.
diğer görünmeyen varlıklara karşı daima korurlar. Seyyid meytatarun’un dai
emri altında 4 melek vardır, bunlar şeytanlara, cinlere ve ervaha müvekkeldirler.
İsimleri budur: mehkâîl, talhekfâîl, rûkâîl ve samsamâîl. Sırf bu 4 meleği davet
edecek olursan buhur olarak kust ve anber buhur edersin.
Diğer semalardaki meleklerin hepsi için lübanı zeker, mastik, ned ve öd buur
edersin.

Eğer bir kimseye cin musalalt olsa bu isimleri okusan hemen o cinniyi yakar
öldürürler.
Eğer dünyalık hacetler için bu isimlerle dua etsen hacetin biiznillah reva olur.
Eğer bu isimleri okuyup dilediğin ervahı hazır etmek istesen hemen o ruhaniyi
sana getirirler.
Eğer halvet yerde tam taharetle riyazetli oruç tutup bu isimleri okumaya devam
etsen hemen bu isimlere hizmet eden melekler sağ tarafında hazır olurlar. Emre
itaat ederler.

İsimler bunlardır

Keytâherâşin sabâ keyheyeşin helyelâ veheşin herhûşin hûreşin
şa’yâlin edmîşin bianûcin yâ rûhin yemînâkelhâ tâtin kesahâtin
şelâhemâ tâheshesâ heshesâ hechecâ hechecâ enûhin enûhin
cellallâhu ve tekaddeset esmâuhû ve azame kibriyâuhû velâ kâdira
gayruhû velâ ma’bûde sivâhu
Arapça karşılığı böyledir

Sübhâneke yâ azîmül muazzam Sübhâneke yâ kayyûmul
mükerrem Sübhâneke yâ bâisü Sübhâneke yâ vârisü Sübhâneke yâ
muktedir Sübhâneke yâ âlimül hafiyyât Sübhâneke yâ bâisü men
fil ardi vessemâvât Sübhâneke yâ müsta’bedi cemîil mahlûkât
Sübhâneke yâ men lâ tetrau aleyhil âfât Sübhâneke yâ mukaddiral
evkât Sübhâneke yâ mükevvinel ezmineti vel-evkât teâleyte fî
semâike ve alâ kadruke teâleyte ammâ yekûluzzâlimûne ulüvven
kebîrâ

Daveti seyyid meytatarûn
Eğer seyyid meytatarun-u davet etmek istersen, her hangi bir arabi ayda (haram
ayları hariç) Cuma günü zöhrenin şerefli vaktinde veya Cumartesi günü zuhal
mizab nurcunda iken veya Pazar günü güneş hamel burcunda iken veya
Pazartesi günü kamer sevr burcunda iken veya Perşembe günü müşteri seretan
burcunda iken (yani bu vakitler nahıs olmamalıdır) bir altın yüzük yapıp
başınada kırmızı akikten bir taş koy. Kırmızı akik taşına Seyyid meytatarun-un
hatemini nakşet. Sonra taşı akan nehir suyu ve tuz ile iyice yıka. Sonra tekrar gül
suyu ve misk ile yıka. Sonra yüzüğü alıp yaşıl ipek bir bezde muhafaza et. Sonra

7 gün halvet bir yerde riyazetli oruç tutup her türlü necasetten uzak dur. Daima
tesbih ve zikirle ve kur-an okumakla meşgul ol. Uyku sana galip gelmedikçe
uyuma. Bu isimleri gün başına gün ortasında ve gün sonunda okumaya devam
et. Yani güneş doğmadan evvel, güneş doğup yükselmeye başladıktan sonra,
birde zeval vaktinden sonra okursun. Bu zamanların dışında bu isimleri okuma.
4. Gece olunca semadan sanki gökler parçalanıyormuş gibi sesler duyarsın. bunu
duyunca etrafına bir daire çiz, hemde bir kağıda tahassun dualarını ve kahredici
azimetleri yazıp kendini korumaya al. Bilki ey kardeşim bu korunma Seyyid
meytatarundan korunmak değildir, ancak sana zarar vermek isteyen uçan
cinlerden korunmak içindir. 7 gün tamam olunca Seyyid meytatarun ve avanesi
ve yeryüzünde sakin olan ervah sana gelir. Dünya eline girdi demektir. Bunun
kıymetini iyi bil. Hepsi bu hateme itaat ederler. Seyyid meytatarun ve avanesi
sana geldiği vakit onlara şöyle dersin (Ettâatu lillâhi veli esmâihî yâ meytatarûn
ente ve ihvânuke illâ mâ künte avnî alâ mâ isteînu bihî fî tâatillâh vefîmâ
yerdallâhu teâlâ) sana biat ettikten sonra gelen melekleri tekrar gönderirsin.
Bundan sonra bu devletin kıymetini iyi bil. Okuma anında güzel kokulu buhur
yak. Okuma adedi yoktur, beyan ettiğimiz vakitlerde okumaya devam et.
Seyyid meytatarun’un hatemi budur

Okuyacak budur

Âle şel-in yeû yûbiyehin biyehin bitekfîhin bitekfâlin şekâlin kayâîl
mûrasin meryûkadin kadkâşin samdereşin samdereşin leysin izzî
târeşin dereşin yehûhin âhin âhin leytâ tafyâşin yûhin gaşin
sasmûsin ceşin if-alû mâ tu/merûn

Daveti uzmâ (en büyük davet)
Bu davete arştan tâ kürsiye kadar olan yerlerdeki melekler icâbet eder. yukarda
zikrettiğimiz şartlar ile aynıdır. (vakit, temizlik, oruç)
Daveti şerif budur

Bismillâhillezî kâmet biemrihissemâvât ve sebbehat lehül
melâiketü bi-ihtilâfillugât halakassemâe bikudretihî vedehal arda
bi-irâdetihî ve halakannucûme biikmetihî vefecceral bahra
bimeşîetihî vestevâ alâ cemîil eşyâi bikahrihî ve kudretihî ezeliyyül
ezel kablel ezmânil gâbirati vedduhûrud dâhirati tebâreke fî
cevheriyyetihinnûrâniyyetil unsuriyyetil ezeliyyeti, vatecebe
bikudsil envâril lâûtiyyetil aliyyetil ezeliyyetil gâibeti anil
beşeriyyetil beriyyetis sâbiteti fil ezhâniz zekiyyeti, tebâreket ve
tekaddeset esmâuke yâ rabbüllezî minke tetenevvea hikmetül
ervâhir rûhâniyyetil munfasıleti bilkaval âliyyeti, tebâreket ve
tekaddeset esmâuke ve azzame kibriyâuke velâ kâdira gayruke velâ
kâhira sivâke feinnî ed-ûke biesmâikel husnâ ve kelimâtikel ulyâ
el-uzmâ elletî kulte bihâ licemîil eşyâi kün, fekâne mâ teşâu elletî
kâne lâ yesbütü lisemâihâ ardun velâ semâun, es-elüke en teshir lî
abîdike ve melâiketike hattâ esteînu bihim alâ mâ yurdîke, ve entel
musteânu, feinnî ed-ûküm yâ ma’şeral ervâhit tâhirînel mutî-atü
lillâhi rabbil âlemîn, minel melâiketür rûhâniyyîn elmüvekkelîne
binevâsil cinni veşşeyâtîn, bimâ aksamallâhu bihî alessemâvâti velardi fe-etet tâiatu bikudretihî, bilkelimâtil uzmâ vel-âyâtil ulyâ,
billâhi vehüve rabbul âhiratu vel ûlâ, vebimça nezele bihî cibrîl
aleyhisselâm alâ süleymân likâffetin nebiyyîn,

Yâ heyâ şerâhiyâ edûnâyi asbâûtin âle şedâyin nûrunnûr âhin âhin
tel-ele-e bihâhin veyâhin yâ hû yâ hû yâ hû şelîmin nemvâhin
nemvâhin âhin heyâhin sahsahâ hashasâ hececâ âhin yehin yâ
nûhin yâ heyhin nemûhin nemûhin nûn vebil ismillezî ehaze bihî
rabbunâ külle şey-in fehada-a vezelle, bil ismil mahzûnul meknûn,
ehyâ şerâhiyâ sasfasin sasin edûnâyi asbâûtin âle şedâyin
radiyallâhu anke ecîbûnî yâ melâiketü rabbî yâ şemhin şeymeyahin
billezî ter-idûne min mehâfetihî ve tahirrûne saikâ liheybetihil
azîmeti, lâbisül mehâbetil hafiyyi bilkibriyâi, elmükellilu
binnûrillezî beraka hayâlu behâu nûruhû eşraka tûru sînâ fenhede
ve cerâ, ve harratül melâiketü saikân filhevâ, hâifetün min satveti
rabbussemâvâtil ulâ, tâiatun liesmâihil husnâ ve kelimâtihil uzmâ,
vebil ismillezî lev tekelleme bihî minker rûhuletesâkatat ruûsul
melâiketül kerûbiyyînhûrîn bârûhin eşmahin şemâhil âlî alâ külli
berâhin tantîşin şefeşin ekrâkûkin ilâhun kuddûsun yâ zâ izzetin
yâ hâbûturâbehin bahin biâlimin taymûsâ batîsâ menîâ
bişedâyedin el-ir-âd taysâ bişemahin kayyûmen rahmânen yûsâ
mâyûsâ hûlâyenin helhîsâ kazin katin allâhu allâhu elvâhdül
kahhâr hû hû hûrasin hûgânin kebbâren ve cebbâren ebyaza
beyzun mâ yûtin celle ve azze sultânin şemûtin şetmûtin
bimasûreşin sasin samediyyin hû meysin tehmîsin sasin hû
meysasayâ sasmûmehin hûsâhin yâ feştalîsin hû mesasayâ hû
melikül ardu vessemâu ecibnî yâ meytatarûn yehin yehin yehin
yehin yehin yehin yehin biyehin biyehin ûreyâlin berhayâlin
hûreyâlin şûreyâlin ragşeyâlin hûreyâlin lehfeyâlin berkeyâlin

nûreyâlin aşyâlin gaşyâlin edreyâlin lehfeyâlin berkayâlin
nûreyâlin aşyâlin gaşyâlin kalâyâlin azreyâlin serhayâlin tebâreke
rabbunâ mâ eazze izzihî ellezî elcemel cânu bikelimâtihî lâ ilâhe
illâ hû accilû bikâfin min kâfin vebisâdin min sâdikin âhin ûheyin
şûsahin şermehin bişatûrin şatûrin hâmîm ayn sîn kâf elif lâm
mîm elif lâm mîm sâd rabbun yâ celîlül ecelli ecibnî yâ meytatarûn
ente ve cemîu a’vânuke ettâatu lillâhi veli esmâihî

Seyyid Meytatarûn kasemi (diğer)
Veyâ yukarda zikrettiğimiz vecih üzere halvette bu kasemi okursun. Maksadın
yine hasıl olur, biiznillah
Kasem budur

Ed-ûküm yâ ma’şeral ervâhit tâirînel mutîati lillâhi rabbil âlemîn
billâhi rabbî ve rabbüküm hâliku külle şey-in ve ilâhu küllü şey-in
vehüve alâ külli şey-in kadîr eynemâ küntüm min melekûtillâhi
azze ve celle bihakki meştâtin tâtin nûhin nûhin şevâhin şevâhin
ilâhen ilâhen şemehin eşnâlin eşnâlin âlin âlin aşyâlin aşâlin
merneyâşin sabûşin yûşin merneyûşin seyâşin meyûşin yûşin
merneyûşin meyâşin yûşin âhin hevâhin hû hû rabbunnûril âlâ elacel yâmelâiketü rabbî bihakki şemvâşin hebûtin âhin âhin
hevâhin keykenâşin merneyâşin meyûşin nûşin nâşin leyhâ leyhâ
esriû ileyye yâ melaiketü rabbî esriû ileyye yâ melâiketü rabbî

Allahü tealanın bazı isimleri ve meleklerin bazı isimleri ve
acaiblikleri
Bismillâhil hâlikul hayyur razzâku vahdehû
Allâhul kâdirul melikül kuddûs
7. kattaki meleklerin tesbihi.

قدوس قدوس قدوس هيوه صباووِ ماللك الارض يكون يكون وهو وهو س بحانه
قدمي قبل لك اخمللوقاِ وهو وحده وليس َل شيك معه وهو واحد وال المرة راد وهو
س بحانه ماِل املِل ولك مماِل السَواِ ُيىص وما حتواى القلوب قبل ما َيلقو وعارف
ابلاكين قبل ان يكون خالق صور املاليكة وليس ش ياء من مجيعهم يراه واليدركه والُييط
مبعرفته سواه خالق اللك واللك بيده جبربوته وملكوته وقدرته وبقاه اىل الابد وابد الابدين
امسه منه وبه امسه طويل الهر والابد شكور س بحانه وجمد ِف عظَته ازَل ِف قدسه
وخفره وقدرته ورمحته القدمي الازَل الرسمدي الابدي املس بح بلغاِ مجيع النسامِ معظم

ِمن مجيع اخمللوقاِ شكور اىل الهر واىل الابد قدوس قدوس قدوس الرب الصباوو
هللا رب اجليوش ملوا مجيع الارض جالَل القادر الواحد اخلالق العزيز الهيوب ذو اجلالل
احلى القيوم فاعل العجايب هو هو القادر الازَل انت وحدك ال شيك ِل وال راد المرك
خفرك وسلطانك اىل الهر والابد
Okunuşu:

Kuddûsun kuddûsun kuddûsun yehûhin sabâvûtin melâkilül ardi
yekûnu yekûnu vehüve sübhânehû kadȋmün kable küllül
mahlûkâti vehüve vahdehû veleyse lehû şerȋkün meahû vehüve
vâhidün velâ merratün râdde vehüve sübhânehû mâlikül mülki ve
küllü memâliküs semâvâti yahsâ vemâ tahvel kalbi kable mâ
yuhlekû ve ârifü bilkâyini kable en yekûne, hâliku suverul
melâyiketü veleyse şey-ün min cemȋihim yerâhu ve lâ yüdrikhü
velâ yuhȋtu bima’rifetihȋ sivâhu, hâlikul kulli velküllü biyedihȋ
biceberûtihȋ ve melekûtihȋ ve kudretihȋ be bekâhu ilel ebedi ve
ebedül ebedeyn, ismühû minhü ve bihȋ ismühû tavȋlüd dehri velebedi, şekûrun sübhânehû ve mecdi fȋ azametihȋ ezeliyyün fȋ
kudsihȋ ve fahrihȋ ve kudretihȋ ve rahmetihȋl kadȋmi el-ezeliyyüs
sermediyyü, elmüsebbihu bilugâti cemȋinnisâti, muazzamun min
cemȋil mahlûkâti şekûrun iled dehri ve ilel ebedi kuddûsun
kuddûsun kuddûsun errabbussabâvût, allâhu rabbul cuyûş melvâ
cemȋul ardi celâluhû elkâdiru elvâhidu elhâliku el-azȋzü elheyûbi
zülcelâli elhayyul kayyûm fâilül acâibü hû hû elkâdiru el-ezeliyyü

ente vahdeke lâ şerȋke leke velâ râdde liemrike fahrike ve sultânike
iled dehri vel-ebedi
7. kattaki meleklerin zikrettiği esma-i ilahi bunlardır.

ايوم هيوه حح ادون عزوز ال ادير الْيمي متاليه حسن هيوايص اهيا شداي اه يه مْيان
يهنوا اشاوحش همره نيويش دغول مورَّييل عوفرجيشا دمالعيىن شاكوى يعركرشال
امشكول مقصف اعدال حيطم فارق احرد مشنش دع عف فقصم كهجنق لكَنج معدف
نسوخ مسكن بشلش هيون علف اقفنو ايرم احرر س بقْي قرمل ُيسن سازق حسقى
دفوع مورايلصص صفحح قيقْي دلوع كيرب عضن َكنوفع مورا ايضاحا اَّييه خدرل دل
صفصفيال يرملس
Okunuşu:

Eyûmin yehûhin edûnin azûzin âli edyerin elyehȋmin metlâyehin
hasenin yehvâyesin ehyâ şedâyin âhin yehin meyhânin yenhevâ
eşâvahaşin mehrehin neyûyeşin dagûlin mûreyâyelin ûferceyeşâ
demâla’yenȋ şâkevȋ ya’rekerşâlin emşekûlin muksafin a’dâlin
haytamin fârakin ahredin meşneşin dain afin faksamin kehcenakin
kelmenecin ma’defin nasûhin meskenin beşleşin yehûnin alefin
akfenû eyremin ahrarin sebkȋnin karmelin yahsenin sâzekin haskȋ
deûfin mevrâyelsasin safhahin kaykȋnin delûin keyberin adanin
kemnûfein mevrâ eydâhâ eyâyehin hadrelin delin safsafyâlin
yermelesin.

Arşın altındaki meleklerin zikrettiği Allahü tealanın büyük isimleri bunlardır.

اديريرون يْبرييون جْيْيدون َيْييه تلَيه صنفياه قدمياه رغوَّيه عزيزَّيه
شعنياه طلطياه هيرَّيه جعدَّيه وودِهياه يعلياه اككس ياه شفونياه نوعلياه
طوردَّيه وماه عصعصياه هنْيياه اككياه طيطياه تعنعيعياه جعَياه هوتنياه فتعياه
وهْييوَّيه يردشَّيه حوروَّيه مبميرَّيه تفوفرَّيه روهرن هرَّيه قودلياه
ششهورَّيه فقدوش ياه وهايل الياه صعنياه هيوَّيه متتليح متتلته
Okunuşu:

Edyeryerûnin yebheyreyûnin ceyheyhedûnin yecyeheyehin
telmȋhin sanfeyâhin kadmeyâhin ragûyâhin azȋzeyâhin şa’neyâhin
taltayâhin yehreyâhin ca’deyâhin vevdehmeyâhin ya’leyâhin
kâkesyâhin şefûneyâhin nûalyâhin tûredyâhin vemâhin as-asyâhin
nehyehyâhin kâkeyâhin taytayâhin ta’na’ya’yâhin acmeyâhin
hûtenyâhin fet-ayâhin vehyehyûyâhin yerdeşeryâhin hûrûyâhin
bemyemreyâhin tefûferyâhin rûherenin heryâhin kûdelyâhin
şeşhûreyâhin fakdûşeyâhin vehâyelin elyâhin sa’neyâhin
yehûyâhin temtelȋhin temteletehin
Bir kişi bu son ismi güneş doğmadan evvel 1000 defa okusa ölünceye kadar
mahlukat katında mahbub olur, derecesi yüksek olur.

Arştaki kürside yazılı olan isimler bunlardır, bu isimlerin heybetinden bütün
melekler titrerler. İsimler budur.

هلطلطيه هلطلختيه لقطوهدريه مطرديه رطنيه شهيبيه عاكش ياه هرجاي
هتتفونيه لوطيه

Okunuşu:

Heltalatȋhin heltalahatȋhin laktûhedrȋhin matradȋhin ratnȋhin
şehȋbȋhin âkeşyâhin hercâyin tehtefûnȋhin lûtȋhin

Orda sakin olan meleklerin tesbihi budur.

ايشيَش َّيش تواجاوتوِن درقون ههتيت ووقدصون زحقيش ختْي طيطش
َّياي كنوي كرخوِ الايل مفنيت ملخوق نواصرياَت شيرشَت عوزدي
فيلش صوَّيي صيصت قادن رمحَّت شيست توَنق بيد هللا خالق العامل
مشكرهديرَّييل رس هللا اخليانصيه ووعده لعارفيه انبتق جليل برازليل كياحتوا
مربمعَتالبدال كرُيطويس خمتيسار اس تقطري لالطفرطَون عادَّيحوس
جوس تج مليساِ قاميصيطال ابستبيس جعاَّي جليلهناداور معجاله يساادوم
ادون عزون اختبسيس رسسفادار َّينودتداكر وخمالط هييه مسكندر
وتعرتماعون كيبور مرملول كوبيل كس تاخ صيخ صيبْي معديل صوَنه للس نا
موصاشومْي الشداي يواِ لكيل يوكيل حادسار عوزيز حدودى َنمعيو
قدوس بوحق فبستنوحسْي صبانف الب محضوا نواايوم دنوادا الهمي فاده
حيِل حزق صاابوِ َنورتعالصديق يرهيرهوه اموَننود اخازاق صاابوِ
َنورشكور اىل ابد الابدين
Okunuşu:

ȋşȋşeyin yâşetevâcâvetûnȋ derkûnin hehtȋtin vavkadsûnin zahkȋşin
hatȋnin taytaşin yâeyin kenveyin kerhûtin el-ȋlin femnȋtin
melhûkin nevâsȋrâtȋ şeyşeretȋ avzedȋ feyleşin sûyâyin saysatin
kâdenin rahametȋ şeysetin tûnâkin biyedillâhi hâlikul âlemi
müşkirü hedyeryâyelin sırrullâhil hayânasȋhin veva’duhû liârifȋhi
inbeteka celȋli birâzelȋlin keyâhatevâ mebrem-amtâlebedâlin
kerȋhatûyesin hatmeysârin estaktȋrin lel-etfertamûnin âdeyâhûsin
cûsetecin melȋsâtin kâmeysaytâlin ebsetebȋsin ceâyâ
celȋlenehâdâverin mu’celâhin yesâedûmin edûnin azûnin
ahtebesȋsin sersefâdârin yânûdetdekârin vemhalâtin yehȋhin
meskenderin veta’termâûnin keybûrin mermelûnin kevbȋlin
kestâhin sayhin saybȋnin ma’dȋlin sûnâhin lelsenâ mûsâşûmȋnin
eşşedâyi yevâtin kelȋlin yevkȋlin hâdesârin avzȋzin hadûdeyin
nâamyû kuddûsun bûhakin febsetenûhasȋnin sabânefin lâbin
hamdû nevâeyûmin denvâdâ elhȋmin fâdehin hayleyin hazekin
sâbâvutin nâvertealâsadȋkin yeryehrehûhin emûnânûdin ehâzâkin
sâbâvutin nâverşekûrin ilâ ebedil ebedȋn.

C.hakkın arşta yazılı olan isimleri bunlardır.

قدوس عليون هيوه ادون الوه ايل اهيايه شداي الصباوِ هوجاي الوهمي
رام نشاتعال ساكب اكدود عزوز كيبور هيود هادار احاد نواَنمان
َتمريايش اماِ ايل فتوا توقمي لوطري َّيعحلامي صديق حاس يد طوب
طاهور شومري قاروب راحوق رش يون احدون اخ كيا ااباابديرد وعاَن
شتفوح كوايل حازاق عاد شوفيط ماليخ مس تفكر مومش يع يوصري قوري
هوعيغ اشكرك هانور عريوا قديش مغزال عوزَّي َترعا يتيفصاح وادوم
حنور واحوم ىص عوقز
Okunuşu:

Kuddûsun alyûnun yehûhin edûnin elûhin eylin ehyâyehin
şedâyin essabâvût hûcâyin elûhîmin râmin neşâtealâ sekâbin
kâdûdin azûzin keybûrin yehûdin hâdârin ehâdin nevânâmânin
tâmîrâyeşin emâtin eylin fetevâ tûkîmin lûtîrin yâ ahlîmâ sadîkin
hâseydin tûbin tâhûrin şûmîrin kârûbin râhûkin reşyûnin ahdûnin
ahin keyâ ebâebâdeyredin veânâ şertefûhin kevâyelin hâzâkin âdin
şûfîtin mâlîhin müstefkerin mûmeşî-in yûsîrin kûreyin hû-aygin
eşkerekin hânûrin ayrevâ kadîşin magzâlin avzeyâ târeâ yatîfesâhin
vâdûmin hanûrin vâhûmin sâ avkazin.

Kimdir hikmet sahibi ? Kimdir hikmet ilmine sahib olan ? elbette bu isimleri
öğrenendir
elbette bu mukaddes isimleri öğrenen ve anlayandır, Allahü teala bu kişinin
rüşdünü istemektedir, bu kişide Allahü tealanın rızasını istemektedir.
Eğer buraya kadar yazdığımız isimleri taharetle huşu ve huzuru kalple yazıp
daima taharetle yalandan, kadından, ölülerden, kabirlerden, ve hayvanat
yemekten uzak durarak, kibirsiz olarak taşısalar dünyada ve ahirette en ufak bir
sıkıntı ve zorluk çekmezler. Nefsi o kişiye galip gelmez. Ömrü çok uzun ve çok

bereketli olur. Düşmanları o kişinin elinde zelil olur. Dünyalık mevkisi yüksek
olur. Meleklerle dostluk hasıl olur. Hikmet ilmi kalbine nakşolunur. Yaşarken ve
ölürken yüzünde parlayan nura bütün insanlar kıpta eder. Dirilirken salih kullar
ile dirilir. Kim bu isimleri şartlarına riayet ederek taharetle ve huşu ile zikretse
bütün maksutları hasıl olur. Eğer bir denize okusalar deniz o kişi için buz olur.
Eğer ateşe okusalar ateş o kişiye soğuk olur. Eğer dağlara okusalar dağlar bu
isimlerin haşyetinden heybetinden toz olur. Eğer rüzgara okusalar rüzgar o
kimseye musahhar olur. Eğer ağaçlara okusalar ağaçlar bu isimlerin heybetinden
bütün meyvelerini döker. Eğer havada uçan kuşlara veya vahşi hayvanlara veya
insana eziyet veren her türlü böceğe okusalar o mekanda duramayıp
korkularından kaçıp giderler. Eğer bu isimleri şartlarına riayet ederek kamere
veya güneşe veya diğer yıldızlara veya ervaha veya cinlere veya şeytanlara
okusalar veya hayvanlara veya insanlara okusalar hepsi o anda kendisine
musahhar olur, bu sayılanlar o kişinin elinde zelil olur.
Bu isimleri okumanın şartları budur ki: okuyan kişi sarımsak ve soğan gibi
keskin kokulu şeyler yememelidir, bal yememelidir, hayvanat ve hayvanattan
hasıl olan şeyler yememelidir, her gün gusül abdesti almalıdır, asla kibirli
olmamalı aksine daima tevazu göstermelidir, ondan sonra bu isimleri yazıp
daima yanında taşımalıdır.
Eğer bu isimlerle her hangi bir şey yapmak istersen, eğer gece vakti ise 1 fatiha
ve 3 ihlası şerif okuyup ardından 7 defa istiğfar ve ardından 7 defa salavatı şerif
oku. Sonra o ay-a ve o geceye ve bulunduğun saate müvekkel olan isimleri
zikret. Sonra bir kağıda okuduğun o isimleri yaz.
Eğer yer ile alakalı bir şey yapmak istersen o zaman bulunduğun yere müvekkel
olan ismi zikret.
Eğer gece değilde gündüz vakti bir amel işlemek murad edersen o zaman o
vakte müvekkel olan, o ay-a ve o saate ve o saatte amel eden rüzgarların
isimlerini zikret. Acayipler müşahede edersin.
Şimdi sana isimleri verelerim ki: her türlü harikul ade işler bu isimlerle tamam
olur.
1 yıl içerisindeki 4 mevsime müvekkel olan meleklerin isimleri.

 ش امنل عنال عس نوروسşenmâl annâl asnûrûs, bunların reislerinin
ismi ise:  اورفنيريûrfenyȋr dir.
Bahar:

 مينياييل ِصفياييل عنياييلyemniyâyȋl sarfiyâyȋl anyâyȋl, bunların
reisi ise:  برابرميberâberyȋm dir.
Yaz:

Sonbahar:

 برقياييل مسياييل جربَّيييلberkıyâyȋl semyâyȋl cebriyâyȋl,

bunların reislerinin ismi: البراياور

elberâyâver dir.

 مشنيايل صورَّييل فيايلŞemniyâyil sûriyâyil feyâyil, bunların
reislerinin ismi:  غريوزَّييلGayrûzeyâyil dir.
Kış:

Bu 4 mevsime müvekkel olan meleklerin isimlerini bir kağıda yazıp her
mevsimin başlangıcında o mevsime aid olan isimleri zikret.
1 yıl içinde 4 mevsimde doğan güneşin isimleri:
baharda doğan güneşin ismine
ûmgâfȋr derler.

اومغافري
Yazda doğan güneşin ismine  اهبَورebhemûr derler.
Sonbaharda doğan güneşin ismine  ابرَّيورebriyâver derler
Kışın doğan güneşin ismine:  قومنريKûmünȋr derler
1 yıl içinde 4 mevsimde doğan kamerin isimleri:
baharda doğan kamerin ismine
Fârdeyiş derler.

فارديش
Yazda doğan kamerin ismine  حسريامHasȋrâm derler.
Sonbaharda doğan kamerin ismine  اَياَّيEycâyâ derler
Kışın doğan kamerin ismine:  شاحونşâhûn derler

1 yıl içinde 4 mevsimde doğan merih-in isimleri:
baharda doğan merih-in ismine
faytaryâk derler.

فيرتَّيق
Yazda doğan merih-in ismine  ميرتَّيقmaytaryâk derler.
Sonbaharda doğan merih-in ismine  غشَوشgaşmûş derler
Kışın doğan merih-in ismine:  حوسْيhûsȋn derler

1 yıl içinde 4 mevsimde doğan utaridin isimleri:
baharda doğan utaridin ismine
seyrûn derler.

سريون
Yazda doğan utaridin ismine  هامشْيhâşimȋ derler.
Sonbaharda doğan utaridin ismine  عرسامasrâm derler
Kışın doğan utaridin ismine:  فلفوٰهfelfûhȋ derler
1 yıl içinde 4 mevsimde doğan müşterinin isimleri:
baharda doğan müşterinin ismine
reşhâf derler.

رحشاف
Yazda doğan müşterinin ismine  حلطامِنhaltamânȋ derler.
Sonbaharda doğan müşterinin ismine  حوفhûf derler
Kışın doğan müşterinin ismine:  هش نافheşnâf derler
1 yıl içinde 4 mevsimde doğan zöhrenin isimleri:
baharda doğan zöhrenin ismine
lebrenût derler.

ِلربنو
Yazda doğan zöhrenin ismine  ببيتbübeyt derler.
Sonbaharda doğan zöhrenin ismine  يرتحيyetrȋh derler
Kışın doğan zöhrenin ismine:  حشريفşahrȋf derler

1 yıl içinde 4 mevsimde doğan zuhalın isimleri: zuhal yıldızı gezegenlerin en
büyüğüdür.

 صعيقيقsa’yakȋk derler.
Yazda doğan zuhalin ismine  رينينميreyneyenȋm derler.
Sonbaharda doğan zuhalin ismine  ساقْيsâkȋn derler
Kışın doğan zuhalin ismine: ِ مسالsemlât derler
Baharda doğan zuhalin ismine

1 yıl içinde 4 mevsimdeki gökyüzünün isimleri:
Bahardaki gökyüzünün ismine
hasyenyâr derler.

حس ينيار

 مروام رقيقmervâmı rakȋk derler.
Sonbahardaki gökyüzünün ismine  مغيصاي فوقاهmagyesay fevkâh derler
Kışdaki gökyüzünün ismine:  شاحقى معونşâhikȋ maûn derler
Yazdaki gökyüzünün ismine

gökyüzü ile alakalı bir iş yapacağın vakit yılın hangi mevsiminde isen o
mevsime aid olan ismi zikret.

1 yıl içinde 4 mevsimdeki yeryüzünün isimleri:
Bahardaki yeryüzünün ismine
memkesûr derler.

ممكسور
Yazdaki yeryüzünün ismine  بش ياbeşyâ derler.
Sonbahardaki yeryüzünün ismine  تلبيلtelbȋl derler
Kışdaki yeryüzünün ismine:  هدهدومhedhedûm derler

Yeryüzü ile alakalı bir iş yapacağın vakit yılın hangi mevsiminde isen o
mevsime aid olan ismi zikret.
1 yıl içinde 4 mevsimde esen rüzgarın isimleri:
Doğu yönünden esen rüzgara
Bahardaki rüzgarın ismine
ecnederûn derler.

اجندرون
Yazdaki rüzgarın ismine  جفندرخfecnederah derler.
Sonbahardaki rüzgarın ismine  ابريتibrȋt derler
Kışdaki rüzgarın ismine:  نديعونnedyeûn derler
1 yıl içinde 4 mevsimde esen rüzgarın isimleri:
kuzey yönünden esen rüzgara
Bahardaki rüzgarın ismine
emûteh derler.

اموته
Yazdaki rüzgarın ismine  ايرحيeyrȋh derler.
Sonbahardaki rüzgarın ismine  جلندندرورcelendenderûr derler
Kışdaki rüzgarın ismine:  كنفريهkenfeyreh derler

1 yıl içinde 4 mevsimde esen rüzgarın isimleri:
Batı yönünden esen rüzgara

 ماجيميmâceyȋm derler.
Yazdaki rüzgarın ismine  س يفورseyfûr derler.
Sonbahardaki rüzgarın ismine  زدزيرzedzeyir derler
Kışdaki rüzgarın ismine:  اوزورevzûr derler
Bahardaki rüzgarın ismine

1 yıl içinde 4 mevsimde esen rüzgarın isimleri:
güney yönünden esen rüzgara
Bahardaki rüzgarın ismine
menşûr derler.

منشور
Yazdaki rüzgarın ismine  فعَورfa’mûr derler.
Sonbahardaki rüzgarın ismine  تتوفونtetvefûn derler
Kışdaki rüzgarın ismine:  متحورtemhûr derler
Eğer bir insanı veya herhangi bir nesneyi (toprağa dikili olmayan ağaç gibi) bir
mekandan başka bir mekana nakletmek istersen, veya yolcu bir kimsenin yolunu
kolaylaştırmak istersen, veya kaçan bir kimseyi geri getirmek istersen, veya
rüzgarla alakalı her hangi bir şeyle amel etmek istersen, evvela yılın hangi
mevsiminde isen o mevsimde esen rüzgar tarafına dönerek hacetini söyle,
sonrada rüzgarın ismini zikret. Acayipler müşahede edersin. Amma tam taharet
ve huşu lazımdır.
1 yıl içinde 4 mevsimde bütün denizlere hükmeden meleklerin isimleri:
Baharda bütün denizlere hükmeden meleğin ismine
kelyed derler.

لكيد
Yazın bütün denizlere hükmeden meleğin ismine  هتومtehûm derler.
Sonbaharda bütün denizlere hükmeden meleğin ismine  مدرَّيييلmedriyâyȋl
derler
Kışın bütün denizlere hükmeden meleğin ismine:

 شييل كزايرمşeyȋli kezâyerim

derler
Eğer denizlerle alakalı bir işle amel etmek istersen, mesela bir kimse veya bir
hayvan veya bir nesne denize düşse onu çıkarmak istesen, hemen hacetini

söyleyip sonrada o mevsimde denizlere müvekkel olan meleğin ismini zikret.
Biiznillah maksat hasıl olur. Amma tam taharet ve huşu lazımdır.
1 yıl içinde 12 aya müvekkel olan meleklerin isimleri:
Her ayın bir gününde bu meleklerden birisi o güne müvekkel olur. 1.ci saat ve
8.ci saatte bir birbirlerinden nöbet teslim alırlar.
9 nisandan 8 mayısa kadar olan vakitte müvekkel olan meleklerin isimleri:

اورَّيييل ملكربام عساَّي يقسَياييل فلطسور مشخياييل يدَّييل اميرون
وَياسقطيا عناَّيكزر بقيالط صورَّييل ختريا مليكيا اشوخ انطفون فسخيا
عيدَّييل راماشدوخ كففياشاي عفون صوغي عزرَّيييل س نورَنغق زورمقون
شورتفاق انيايل يقمينيا كرسعدينوب كنداسريَّييل
Okunuşu:

Ûryâyîl melkebrâm asâyâ yaksemyâyîl faltasûr şemhayâyîl yedyâyîl
eymerûn vayhâsaktayâ anâyâkezer bakyâlatin sûryâyîl tahîrâ
melîkeyâ eşrûhin entafûnin feshayâ aydeyâyîl râmâşedûhin
kefefyâşâyin afûnin sûgayin azreyâyîl senûrenâgak zûrekamûn
şûretefâk enyâyîl yakîmenyâ kerseadyenûb kendâseyreyâyîl.
Bu isimleri hemen yukarda verdiğimiz tarihlerin günlerinde tam taharetli olarak
zikret. Bu melekler o ay içerisinde nerde ne zaman neler olacağını bilirler. Her
türlü şeyi bunlardan öğrenebilirsin.

9 mayıstan 7 hazirana kadar olan vakitte müvekkel olan meleklerin isimleri:

صفنيايل تستس بون فرسامخ عس يايل قلطيا بيداخ قلَوس ختفيش عادوم
صيح ماعتيد عدوقيايل مقون ابرىق هيودرَّي فرس ياخ شقَون جليش كتبون

درساكر خفييس اخشَوخ ششاق هصافون قطفيايل يوعيا خدالم نديب
ِايج صفياسورا وفلباو
Okunuşu:

Safneyâyîl testebûn fersemâh asyâyîl kaltayâ beydâh kalmûs tahfîş
âdûm sayhin mâ-atyed adûkayâyîl kamûn ebrekî yehûderyâ
ferseyâh şakmûn celîş ketbûn dersekâr hafîsî eşhamûh şerşâk
hesâfûn katfeyâyîl yûayâ hadlâm nedîb ecî safyâsûrâ veflebâvet.
Bu isimleri yukarda verdiğimiz tarihlerin günlerinde tam taharetli olarak zikret.
Bu melekler o ay içerisinde nerde ne zaman neler olacağını bilirler. Her türlü
şeyi bunlardan öğrenebilirsin.

7 hazirandan 8 temmuz kadar olan vakitte müvekkel olan meleklerin isimleri:

امرَّييل تعرَّييل تشَيخ سفاغلَود تغامل مامغيت مبريقوا مشَوش دافيش
امداش فلغَوش حريش شاكل فرحْي جبيباد الَّيخريتور موريف
الصورضاع دواكم صعنيامطفري يلطْي عنليايل معرَّييل زرزيركر فطون
كدوس
Okunuşu:

Emreyâyîl ta’reyâyîl teşmîh sefâgalmûd tagmâl mâgamyet
bemreykavâ meşmûş dâfîş emdâş felgamûş harîş şekâl ferhîn
beceybâd lâyâharyetûr mûrîf essûrdâ’ dûkâm sa’neyâmatfîr yeltîn
anleyâyîl ma’reyâyîl zerzîrker fetûn kedûs.
Bu isimleri yukarda verdiğimiz tarihlerin günlerinde tam taharetli olarak zikret.
Bu melekler o ay içerisinde nerde ne zaman neler olacağını bilirler. Her türlü
şeyi bunlardan öğrenebilirsin.

8 temmuz 6 agustosa kadar olan vakitte müvekkel olan meleklerin isimleri:

ِابرَّييل صغرياساف مس نحيا ششاح ادروخ تغرون لكوف لكاكل دهرو
مسعون مادفور َّيلوليداف نكى كسوراف ابعناخ لقيايل ندودكرود لياقود
مالون حصيايل امرَّيف لوارسَّيف هودنِب رزي احُضون َّيدوع
فصنيايرطون اليصافان س تحيارسادي
Okunuşu:

Ebreyâyîl sagyerâsâf mesnehayâ şerşâh edrûh tagrûn kelûf kelkâl
dehrût sem-ûn mâdefûr yâlevleydâf neklâ kesûrâf bâanâh
lakyâyîl nedûdekrûd leyâkûd mâlûn sahyâyîl emreyâf levâseryâf
hûdenbî rezey ahdarûn yâdû’ fasnayâyertûn elyesâfân
sethayâserâdî.
Bu isimleri yukarda verdiğimiz tarihlerin günlerinde tam taharetli olarak zikret.
Bu melekler o ay içerisinde nerde ne zaman neler olacağını bilirler. Her türlü
şeyi bunlardan öğrenebilirsin.

7 agustostan 5 eylüle kadar olan vakitte müvekkel olan meleklerin isimleri:

برقيايل مسقيايل ابرَّي َّيعنايوف رسيفلوايل نداكداماس طاليل كسورف
صدسيس نغسون تعارتبليع لكود بيديق انيه بغونيايل حفيون قناري قليايل
فرشاف نعسوق رافهرياق ابربرياق ترتْي س يالم حلوايل حتريع صوفالفاف
امياش عدس مي
Okunuşu:

Berkayâyîl meskayâyîl bâreyâ yâ-anâyûfâ seryeflevâyil nedkâdâmâs
talâyil kesûref sadsîs nagsûn teâreteblî’ kelûd beydîk enîh
bagûneyâyil hafyûn kanârî kalyâyil ferşâf na’sûk râfehîrâk
ebrebeyrâk tertîn seylâm halvâyil tahrî’ sûfâlefâf eymâş adsîm.
Bu isimleri yukarda verdiğimiz tarihlerin günlerinde tam taharetli olarak zikret.
Bu melekler o ay içerisinde nerde ne zaman neler olacağını bilirler. Her türlü
şeyi bunlardan öğrenebilirsin.

6 eylülden 10 ekime kadar olan vakitte müvekkel olan meleklerin isimleri:

نطري يدعازيوز برتيل منونبياد يوايل متعول ترَتخ َنسق رغدون َنفري
داجفون صاصيعى سالعى دعاسار افليايل مشس يا حبرمناخ يواش عزالي
ِريقي عالغلَي مباَّييل رسفاد نيسانغينس خترسفي درَّييل طوس يايل اليفا
Okunuşu:

Natrî yed-âzeyûz betrîl menûnebyâd yevâyil met-ûl tertâh nahsak
ragdûn nâferî dâcefûn sâsay-î sâleî deâsâr efleyâyil şemseyâ
bahremenâh yevâş azlây reykây alâgalmî bemâyâyil serfâd
neysânagyenes tahresefî deryâyil tûseyâyil elyefât.
Bu isimleri yukarda verdiğimiz tarihlerin günlerinde tam taharetli olarak zikret.
Bu melekler o ay içerisinde nerde ne zaman neler olacağını bilirler. Her türlü
şeyi bunlardan öğrenebilirsin.

11 ekimden 10 kasıma kadar olan vakitte müvekkel olan meleklerin isimleri:

صورَّييل طرتعام كربي بريوه خيايل سربَّييل ابرتوح قليادارَّييل مرغوم
بندخي اشدون لشقدون فعيالم عزس يون اش يفخ هامون عنيايل سقطيايل

دتقام اليسان مشومشاف سلَيايل صاصقوس يايل فدفداق اوراي
زدخياابري مشاراكف ترحوايل
Okunuşu:

Sûreyâyil tarteâm kübrâ beryûh hayâyil sebreyâyil ebterûh
kalyâdâryâyil mergûm bendîh eşdûn leşkadûn fa’yelâm azseyûn
eşîfah hâmûn anyâyil saktayâyil detkâm elyesân meşûmeşâf
selmeyâyil sâsakûseyâyil fedfedâk ûrây zedhayâ-ebrî meşârekâf
terhavâyil.
Bu isimleri yukarda verdiğimiz tarihlerin günlerinde tam taharetli olarak zikret.
Bu melekler o ay içerisinde nerde ne zaman neler olacağını bilirler. Her türlü
şeyi bunlardan öğrenebilirsin.

11 kasımdan 9 aralıka kadar olan vakitte müvekkel olan meleklerin isimleri:

بربرَّييل جروَّييل دمعيايل َنخون اليشاف بليايل ارفاف زرليايل الغوزي
نشفيايل بتاقليايل العادزي ادغاب تقصبيايص شقيس هيسال ماجريس
صبّصي ولونشونيين معادلساد ماير ماخليايل ارسفيايل َننيس عيدقا
دَييعالن تدنيايل رسس ياايل فالبقوم
Okunuşu:

Berberyâyil cerveyâyil da’meyâyil nâhûn elyeşâf belyâyil erfâf
zerleyâyil elgûzî neşfeyâyil betâkalyâyil el-âdezî edgâb taksabyâyes
şaksî heysâl mâcerîs sabsarâ velveneşûneynî meâdelsâd mâyer
mâhalyâyil ersefyâyil nânesî aydekâ deyhay-alân tedneyâyil
serseyâîl fâlebekûm.

Bu isimleri yukarda verdiğimiz tarihlerin günlerinde tam taharetli olarak zikret.
Bu melekler o ay içerisinde nerde ne zaman neler olacağını bilirler. Her türlü
şeyi bunlardan öğrenebilirsin.

11 aralıktan 8 ocağa kadar olan vakitte müvekkel olan meleklerin isimleri:

دوفيايل درَّييل مادرخ رحامن عوزي فرَّيييل حسدَّيييل مندَّيمل توصيايل
سورَّييل فرَّييل شعاعنان مركياييل هوشعيا شفيود ملكيايل كندننا
اعدَّيييل فسطَي خلصيا وهردايل َييدَّييل وتدموَّييل اراف ِهكيايل
لكيايل كركون خميايل العودي يويق لوعياييل
Okunuşu:

Dûfeyâyil deryâyil mâderah rahmân avzâ feryâyîl hasdeyâyîl
mendeyâlem tevsâyâyil sûreyâyil feryâyil şeâanân merkeyâyîl
hûşeayâ şefyûd melkeyâyil kendenenâ e’deyâyîl festemâ halsayâ
vehredâyil yahyedyâyil vetedmûyâyil erâf hemkeyâyil kelyâyil
kerkûn mahyâyil el-ûdâ yûkâ lûayâyîl.
Bu isimleri yukarda verdiğimiz tarihlerin günlerinde tam taharetli olarak zikret.
Bu melekler o ay içerisinde nerde ne zaman neler olacağını bilirler. Her türlü
şeyi bunlardan öğrenebilirsin.

9 ocaktan 7 şubata kadar olan vakitte müvekkel olan meleklerin isimleri:

عنيايل اهامم يوزنقال َّيرقناش رهطيايل فتوايل احون عرمشري عسلقاي
تشفيايل زدازرَّييل كندريف برميينب متيخاس شمغيق الياب رسايل
شفقيايل فتصالوابن لولياس شماش مليشان افوَنس مريعون انوخ ش ميخْي
افوساف

Okunuşu:

Anyâyil ehmâm yûzenekalâ yâraknâş rehtayâyil fetvâyil ehûn
armeşîr aslakây teşfeyâyil zedâzeryâyil kenderîf beremyîneb
metyehâs şergamîk elyâb serâyil şefkayâyil fetsâlûbân lûleyâs
şermâş melîşân efûnâs merîûn enûh şeymehîn efûsâf
Bu isimleri yukarda verdiğimiz tarihlerin günlerinde tam taharetli olarak zikret.
Bu melekler o ay içerisinde nerde ne zaman neler olacağını bilirler. Her türlü
şeyi bunlardan öğrenebilirsin.

8 şubattan 9 marta kadar olan vakitte müvekkel olan meleklerin isimleri:

خبييايل نشريَّييل نيايل كرَّييل نسَيسار ابريراف شفاايل خسيايل رسفيايل
خسَيا يدَّييل برَّيور سقطى حصْي نفليايل دفيايل تلفاق لياريق لربيق
لبايل اليايل بردَّييل س يحاف نس يايل برَّييل
Okunuşu:

Bahyeyâyil neşîryâyil keryâyil nesmîsâr ebrîrâf şefâîl sahyâyil
serfeyâyil sahmeyâ yedyâyil beryâver saktâ sahîn nefleyâyil defyâyil
telfâk leyârîk lebrîk lebâyil elyâyil berdeyâyil seyhâf nesyâyil
beryâyil.
Bu isimleri yukarda verdiğimiz tarihlerin günlerinde tam taharetli olarak zikret.
Bu melekler o ay içerisinde nerde ne zaman neler olacağını bilirler. Her türlü
şeyi bunlardan öğrenebilirsin.

11 marttan 8 nisana kadar olan vakitte müvekkel olan meleklerin isimleri:

روميايل فتحيايل َنهوَّييل الهبيايل هدرَّييل ايبيايل ملكبيايل مشياييل
شدَّييل اشَّييل فامعيايل خدش يايل اهنَالخ فدهياايل بوايل هاجربَّييل
معليايل كدَّييل بدالايل دعيايل شفاايل حسدَّييل نسعريَّييل شلوميايل
بدعايل رسقيايل دعوايل فرحيايل
Okunuşu:

Rûmeyâyil fethayâyil nâhûyâyil lâhebyâyil hedreyâyil eybeyâyil
melkebyâyil şemyâyîl şedyâyil eşreyâyil fâ-amyâyil hadşeyâyil
enhemlâh fedheyâîl bevâyil hâcebreyâyil amleyâyil kedyâyil
bedâlâyil da’yâyil şefâîl hasdeyâyil nes-ayreyâyil şelûmeyâyil bedâyil serkayâyil da’vâyil ferhayâyil

Günlere müvekkel olan meleklerin isimleri.
Pazar günü
ûryâyil güneşe müvekkel olan melek.

اورَّييل
Pazartesi günü  حسدَّييلhasdeyâyil kamere müvekkel olan melek.
Salı günü  شامايلşemâȋl merihe müvekkel olan melek.
Çarşamba günü  رفاايلrufâȋl utaride müvekkel olan melek.
Perşembe günü  عنيايلanyâyil müşteriye müvekkel olan melek.
Cuma günü  جربايلcebrâyil zöhreye müvekkel olan melek.
Cumartesi günü  َياييلyehâyȋl zuhale müvekkel olan melek.
Şimdi ey kardeşim eğer bu isimlerle her hangi bir şey yapmak istersen, ruhunu
kalbini ve cesedini bütün pisliklerden temizle, bununla amel ederken asla başka
bir şeyle uğraşma, çünkü başka şeyle uğraşmak ruhu ifsad eder ve amel sonuca
ulaşmaz. Bu ameli başaranlar dünyada ve ahirette ebedi kurtuluşa ererler. İzzet

ve şeref sahibi olurlar. Bil ki adem oğlu her hangi bir vakitte bu isimlerle bir şey
dilese o vaktin melekleri o kişiyi duyarlar ve o kişiye yeryüzünde ve gök
yüzündeki bütün gizlilikleri ifşa ederler, alemde olup biten bütün hadiseleri o
kişiye haber verirler hiç bir şeyi gizlemezler. Bedeni ve elbiseni temizledikten
sonra 7 gün boyunca halvet bir yerde riyazetli olarak oruç tut. Her gün güneş
doğarken gusül abdest al. Sonra bir çift güvercin alıp iki tarafı kesen bir bakır
bıçakla bir tarafı ile birini diğer tarafı ilede diğer güvercini kes. Sonları
bağırsaklarını çıkarıp su ile yıka. Sonra 3 miskal misk, 3 miskal zağferan ve
beyaz topalak otu, ve bir kaç aded kara biber habbesi, birazcık lübanı zeker ve
birazcık bal, bunların hesini birbirine iyice karıştırıp mezkur başırsakların içine
doldur. Sonra bu bağırsakları 7 kısma ayır, her gün güneş doğarken bunlardan
bir tanesini ateşe atıp kül oluncaya kadar o aya ve güne müvekkel olan
meleklerin isimlerini zikret( bu ameli her gün güneş doğarken yapmalısın)
Üzerindede beyaz elbise olmalıdır.7 gün tamam olunca bütün külleri toplayıp
insanların seslerinden uzak bir yerde temiz bir eve gir. Sonra bu külü yere serip
üzerine oturup yine o aya ve güne müvekkel olan meleklerin isimlerini zikredip
yatıp uyu. Hemen o aya müvekkel olan bir melek Cenabı sahibül kudret
Hazretlerinin izni ile sana bir insan suretinde gelip rüyanda bilmek istediğin ne
varsa hepsini bir bir anlatır. Azizim bu melekler o ay içerisinde neler olup
bitecekse hepsini bilirler. Kainatta neler olup bitecek hepsinden haberdardırlar.
Eşyaların acayipliklerini gizli sırları ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz bir
çok ilimleri ve acayiplikleri bilirler. Bu isimler sayesinde sen dahi dilediğin
şeyleri bunlardan öğrenirsin. Amma tam taharetli ve huşu ile okumalıdır. Bu
isimler sayesinde bazı gizliliklere vakıf olursan asla kibirlenme yoksa bu
melekler seni hemen helak eder. Ne zamanki bir şey sormak dilesen bir şeyler
öğrenmek istesen gidip o küllerin üstünde evvela isimleri okuyup sonra yatıp
uyu, biiznillah dilediğin herşeyi anlatırlar.

Gayba dair bilgiler edinmek

Eğer içerisinde bulunduğun yıl da nerde ve nezam ne şekilde nasıl işler olur,
yani o yıl içerisinde olacak her türlü gaybi bilgileri öğrenmek istersen, malum
külden bir miktar ellerine sür, veyahut bir sabi çocuk bulup eline bir miktar
malum külden sürüp mastik ve öd bhur edip külü koyduğun eline bir fincan
içerisinde zeytin yağı koyup çocuk o fincana taki senin yüzünü görünceye kadar
baksın. Sen dahi her şey hazır olunca mastik ve öd buhurunu yakıp hemen
c.hakkın bu isimlerini 11 defa oku:

اليغوس اغينوس بينوس خغينوس
Elyegûs egyenûs beyneyûs hagyenûs

Sonra bunları taki C.hakk sana semanın meleklerinden bir melek gönderinceye
kadar oku. Çocuk meleği fincanda görünce bilki maksat hasıl olmuştur.
Okuyacaklar budur.

اتوشامهاييل قديش يا لغريوا َّيغفاال
etûşemâhâyȋl kadeyşeyâ lagyervâ yâgafâlân
azizim gelen melek fincanda senin suretinin yanında insan şeklinde görünür.
Sonra dilediğin her şeyi bu meleğe sor, sana o sene içerisinde vuku bulacak
bütün hadiseleri bir bir anlatır. Ve sana fincanda herşeyi ve bütün ülkeleri bütün
insanları gösterir, bütün defineleri ve bütün eşyaları gösterir. Kimin ne zaman
nerde ne yapacağını hepsini fincanda gösterir.

Eğer insanın uykuda gördüğü rüyaların manasını bilmek istersen
Gecenin 3.cü saatinde bir nehir kenarına veya bir deniz kenarına var.
Üzerindede yeni bir elbise olsun. O günde riyazetli oruç tut. Sonra misk ve
lüban buhurlarını alıp yeni bir kasede buhur et. Sonra hemen yüzünü o nehrin
veya denizin üzerine koyup 1.ci kat semanın meleği olan yevâyil ismini ve
huddamlarının ve askerlerinin isimlerini zikret. (bu isimleri daha evvel yazdık)
Şu şekil üzere zikredeceksin:

اقسَت عليك َّي يوايل ابمس اَّلى مسح املاء براحة كفه وزجر البحر فهرب
وخلق الارواح الطايرة ِف الهواي وخدامه َنر ملهتية وَيعل الاهنار َنشفة اكلرب
ابمسه اقسَت عليك اهيا املِل العظمي يوايل
(Burda askerlerinin isimlerini oku)

ان تعرفىن ماِف قلب فالن وما اَّلى نظره ِف منامه وما يه ارادته وفكره
Okunuşu:

Aksemtü aleyke yâ yevâyil bi-ismillezȋ mesahal mâe birâhati
keffihȋ vezeceral bahra feherebe ve halekal ervâhat tâyireti fil hevâi
vehuddâmuhû nârun mültehiyetin ve yec-alul enhâra nâşifetün

kelbirri bi-ismihȋ aksemtü aleyke yâ melekül azȋm yevâyil (burda
askerlerinin isimlerini oku) en ta’rifenȋ m fȋ kalbi fülân vemellezȋ
nazaruhû fȋmenâmihȋvemâ hiye irâdetihȋ ve fikrihȋ
Bu kasemi bir kaç defa tekrar edince bir melek insan suretinde sana suyun
içerisinde görünür. Evvela büyük bir ateş görünür sonra ateşin içinde görünür.
Sonra ona dilediğini sor her şeyden haber verir.
Gelen meleği geri yollamak için avucunla 3 defa su alıp havaya doğru atıp 7
defa bu isimleri oku, Allahü tealanın kudreti ile o melek geri gider. Okuyacak
isimler budur.

ازدوَت

ezdûtȋ

لميايل

ledemyâyelin

فرطَوس

fertamûsin

رسيفدى

serȋfedȋ

بيليبوش

beyleybûşin

السفروفورس
هيارِن

essefrûfûresin

heyârenȋ

رهشافاع

rehşâfâin

وشوابلراكلك

veşvebâlederkâkelin

Bütün düşmanlarını öldürmek için
Eğer bütün düşmanlarını öldürmek istersen veya düşman gemilerini denizde
batırmak istersen veya düşmanın savaş aletlerini (uçaklarını) yere düşürmek
istersen veya diğer (tanklarını ve araçlarını) yerin dibine geçirmek istersen veya
düşmanlarının yollarına türlü türlü belalar (Taşlar ve ateşler) yağdırmak istersen
taki bütün düşmanlar gördüklerine inanamasınlar akıllarını kaybetsinler. Güçsüz
ve kuvvetsiz kalmalarını istersen.
7 tane çömlek alıp bunları 7 gece dışarda ayın altına bırak, 7. Gece
düşmanlarının veya düşmanının isimlerini söyleyerek camdan bir kadeh al, 7
gece ay ışığında bekleyen 7 çömleğin içindeki suları bu kadehe boşaltıp
çömlekleri kır. Amma kırarken yönünü evvela doğuya sonra batıya sonra
güneye sonra kuzeye dön. Yani her yöne döndüğünde bir çömleği kır.

 هاهيعَيتHêhey-amȋtin deyip

Doğu yönüne dönüp çömleği kırarken bunu

ardından bulunduğun mevsim içerisinde doğudan esen rüzgarın isimlerini
okuyup öyle kır.
Batı yönüne dönüp çömleği kırarken bunu

 الاشاوالخبثel-eşrâvelâhabesin

deyip ardından bulunduğun mevsim içerisinde batıdan esen rüzgarın isimlerini
okuyup öyle kır.
Güney yönüne dönüp çömleği kırarken bunu

 عوفاالûfâlen deyip ardından

bulunduğun mevsim içerisinde güneyden esen rüzgarın isimlerini okuyup öyle
kır.
Kuzey yönüne dönüp çömleği kırarken bunu

 كرادىkurâdȋ deyip ardından

bulunduğun mevsim içerisinde kuzeyden esen rüzgarın isimlerini okuyup öyle
kır.
Sonra bunu oku:

اقبلوا مىن ِف هذا الوقت ما طرحته لمك ابمس
(Burda matlubun ismini veya düşmanlarının hepsinin ismini söyle)

تسقطوا قوهتم وترضضوا عظاهمم وتفرقوا بْي ايدهيم وتكرسوا اقداهمم مثل
شقاف الفخار وال يكون هلم دواء كام ليس لشقاف هذا الفخار دواء
okunuşu:

iklebû minnî fî hâzel vakti mâ tarahtuhû leküm bi-ismi (Burda
matlubun veya bütün düşmanların isimlerini söyle) teskatû
kuvvetehüm ve terdadû azâmuhum ve teferrekû beyne eydîhim ve
tükessirû akdâmehüm müslü şekâfil fuhhâri velâ yekûnu lehüm
devâün kemâ leyse lişekâfi hâzel fuhhâri devâun.
Sonra kadehi alıp üzerine 2.ci kat semanın meleğinin askerlerinin isimleri ve
ileri gelenlerinin isimlerini zikredip devamında bunu:

اسلَت اليمك َّي مالئكة الغضب وامحلية
Eslemtü ileyküm yâ melâiketül gadabi velhamiyyeti
Burda matlubun ismini veya bütün düşmanlarının isimlerini söyle

اعداي خذومه واصنعوا هبم
A’dâyi huzûhüm vasneû bihim
Burdada başlarına ne türlü belalar yağdırmak istersen onu söyle.
Mesela düşmanın denizdeki gemilerde ise ve sende o gemiyi batırmak istersen
böyle söyle:

اس تحلفمك واقسم عليمك َّي مالئكة الغضب وامحلية واجلربوِ والفساد ان هتبوا بروح
جربوتمك وارَّيح نريانمك وارسعوا بشدة غضبمك اقسَت عليمك ان تقفوا عىل سفينة
فالن وال ترتكوه ان يبسط َل قلع وال َيرج َل رحي اكلعاده وادخلوه اىل قلب البحر
واقلبوه وال ينفلت مهنم روح
Okunuşu:

İstahlefeküm ve uksimu aleyküm yâ melâiketül gadabi velhamiyyeti vel-ceberûti vel-fesâdi en tehebû birûhi ceberûtiküm ve
iryâhi nîrâniküm ve esriû bişeddeti gadabiküm aksamtu aleyküm
en takfû alâ sefîneti fülan velâ tetrakûhu en yebsuta lehû kal-un

velâ yahruce lehû rîhun kel-âdi vedhulûhu ilâ kalbil bahri vaklebû
velâ yenfelitu minhüm rûhun.
Eğer düşmanının şehrini yerle bir etmek taş üstünde taş bırakmamak istersen
bunu okursun:

اس تحلفمك واقسم عليمك َّي مالئكة الغضب وامحلية ان هتبوا برحي جربوتمك وهتدموا
حصن املاكن وال ترتكوا بىن ادم ان َيعل جحر عىل جحرا ِف ماكنه وان مه اصلحوا
منه ش ياء ِف الهنار فاهدموه انمت واقلبوه ِف اليل
Burda hemen kadeh içindeki suyu ters çevir.
Okunuşu:

İstahlefeküm ve uksimu aleyküm yâ melâiketül gadabi velhamiyyeti en tehibû birîhi ceberûtiküm ve tüheddimû hisnul
mekâni velâ tetrakû benî âdeme en-yec-ale hicrun alâ hicrin fî
mekânihî ve inhüm aslihû minhu şey-ün fin nehâri feüheddimûhu
entüm ve iklebû filleyli.

Ölüyü diriltip soru sormak
Ölülere ve kabir ehline müvekkel olan meleğin adı

 قوريقوريياGûrȋgûrȋyâ dır.

Eğer kabirde yatan bir ölüyü bikudretillahi teâlâ diriltip soru sormak istersen
dilediğin bir kabrin yanında dur. Birinci kat semada sakin olan meleklerin
askerlerinin isimlerini ve ileri geleninin ismini yani Eysemûr ismini zikret.
Elindede içinde bal ve zeytin olan (birbirine karışmış şekilde) camdan yeni bir
tabak olsun. İsimleri okuduktan sonra bunu oku:

اقسَت عليمك اهيا الروح املسَى قوريقورييا النازل بْي املقابر عىل عظام املوَت ان
تقبل من يدي هذه الهدية وتقَض ىل حاجَّت وحتي ىل فالن اَّلى ماِ وتوقفه
اماىم وال افزع وال اجزع ويعرفىن بالكم حصيح لكام اطلبه
Okunuşu:

Aksamtu aleyküm eyyüher rûhul müsemmâ karîkûrîyyâ ennâzilu
beynel mekâbiri alâ azâmul mevtâ en takbele min yedî hâzel
hediyyeti ve tukzâ lî hâcetî ve tuhyâ lî fülân ellezî mâte ve
tevekkafehû imâmî velâ efzeu velâ eczeu ve yuarrifunî bi kelâmin
sahîhin küllemâ atlubuhû.

Sonra tekrar birinci kat semanın meleklerinin askerlerinin isimlerini söyle ve
ileri geleninin ismini söyle. Sonra tekrar az evvel yazdığım kasemi oku. Sonra
tekrar birinci kat semanın meleklerinin askerlerinin isimlerini söyle ve kasemi
tekrar et. Bu şekil üzere okumaya devam et. Bir anda o kabirde yatan ölü kimse
dirilip karşına durur. Korkmayıp tabağı ona doğru uzatıp dilediğini sor.
Yanındada bir fesleğen çubuğu olsun.
Ölüyü tekrar yerine göndermek için elinde bulunan fesleğen çubuğu ile ölüye 3
defa dokun, sonra tabaktaki zeytin ve balı ölü üzerine sürüp tabağı kır. Sonra
çubuğu atıp o mekandan uzaklaş. Amma oraya gelirken kullandığın yerden
değilde başka bir yoldan git.

Güneş ile konuşmak
Eğer güneş ile konuşup her türlü şeyden haber almak istersen, 7 gün boyunca
her türlü kötülükten uzak durup riyazetli oruç tut. Her gün gusül abdesti al. 7.ci
gün güneş doğarken ayağa kalkıp 3 miskal güzel kokulu buhur yak. Sonra 7 defa
güneşe müvekkel olan meleklerin isimlerini oku. (yukarda yazdık)
Sonra bunu oku:

ِاَن اس ئلمك َّي خدام الشَس املدبرين لها ِف الهنار احصاب الضوء والقوة واجلربو
ابالَل اَّلى ترتعد الارض واجلبال من غضبه وزجر البحر بقوته اخلفي عن اعْي
خملوقاته احمليط ابلعامل علَه ابمسه العظمي اخملوف القوي العزيز اجلبار القدوس فاعل
العجائب اقسم عليمك واس تحلفمك ان تصنعوا ارادَت وسؤاىل ِف هذا الوقت وتزيلوا
شعاع الشَس من قداىم حَّت انظر اَل وتنكشف ىل صورهتا املقدسة وال تلهبىن
من َنرها وَتذنواها ان تعَل ارادَت
Okunuşu:

ene es-elüküm yâ huddâmuş şemsil müdebbirîne lehâ fin nehâri
ashâbuz zav-i velkuvveti velceberût bil ilâhil lezî terteidül arzu
velcibâlu min gadabî vezeceral bahra bikuvvetihîl hafiyyi an a’yuni
mahlûkâtihî elmuhîti bil âlemi ilmihî biismihîl azîm elmuhavvifü
elkaviyyü elcebbâru elkuddûsu fâilül acâibü uksimu aleyküm
vestahlefeküm entasneû irâdetî ve suâlî fî hâzel vakti vetezeyyelû
şuâiş şemsi min kademî hattâ enzura ileyye vetenkeşifu lî sûretehâl
mukaddeseti velâ telhibnî min nârihâ vete/zenûhâ en-ta’mele
irâdetî.
Bundan sonra melekler güneşi asli sureti üzere sana getirirler önüne koyarlar.
Dilediğini sorup cevabını alırsın.

Geceleyin güneşi getirmek
Eğer gecelyin güneşi meydana çıkarmak ve güneşle konuşmak istersen ve
yanındakileride buna şahid etmek istersen, 3 gün boyunca her türlü necasetten
ve kötülüklerden uzak durup riyazetli oruç tut. 3.cü gün akşamın 3.cü saatinde
dışarı çıkıp yönünü kuzeye dön. Beyaz giyimli olmalısın. Sonra güneşin

isimlerini ve güneşe müvekkel olan meleklerin isimlerini oku. Bu isimleri her br
defa okuyup bitirdikten sonra bu kasemi oku:

اقسَت عليمك اهيا املالئكة الطاهرة الطايرة ِف الهواء مبن هو يرى وال يرى ابملِل
الاكشف لك مس تور ابالَل العامل مبا ِف الظلامِ منري الليل ابلهنار ولك مس تور
عنده اكلشَس وال َيفى عليه ش ياء ابمس املِل القدوس اَّلى نور عرشه يسري
عىل اجنحة الرَّيح اقسَت عليمك ابَّيِ الامس اَّلى َتىل ِف اجلنان بعدن ابملِل
املسلط عىل لك الربوج والشَس والقَر يسجدون َل اكلعبيد ابمس الاَل اخلفي
اس تحلفمك ان تعرفوِن وتصنعوا ىل الاية العظمية
Okunuşu:

Aksamtu aleyküm eyyühel melâiketüt tâhiratu ettâyiratu fil hevâi
bimen hüve yerâ bilmelikil kâşifi külle mestûrin bil ilâhil âlimi
bimâ fiz zulumâti münîrul leyli binnehâri veküllü mestûrin indehû
keşşemsi velâ yahfâ aleyhi şey-ün biismil melikil kuddûs ellezî
nûru arşihî yesîru alâ ecnihatir riyâhi aksamtu aleyküm bi âyâtil
ismi ellezî tecellâ fil cinâni biadnin bil melikil musalliti alâ küllil
burûci veşşemsi velkameri yescudûne lehû kel-abîdi biismil ilâhil
hafiyyi istahlefeküm enta’rifûnî ve tasneû lî el-âyetel azîmete.

Bundan sonra kuzey yönünden gök gürültüsü gibi bir ses işitilir. Sanki yerin
içinden güneş çıkıyormuş gibi olur. Hemen secdeye kapanıp başını yere koyup
bunu oku:

اخيفوش اخاِ زليفوش هليوش قراطوش اندرافليطوش هفاالطروخوش
اورنوش قطاطيخوش نيقميونوش ش يفيوش قيلواقوظوش قرميوواش

ابوقيطوش ترونيوش اسرتاطريطوش اس ئل اَن فالن وارغب اليك ان تظهر ىل
بال فزع وتكشف ىل بال هيبة وختربِن ابحلق بكام اطلب
Okunuşu:

Ahyefûşin ehâtin zelyefûşin helyûşin karâtûşin enderâfelyetûşin
hefâlâtarûhûşin evrenûşin katâtayhûşin neykaymûnûşin şeyfeyûşin
kaylevâkûzûşin karyemûvâşin ebkaytûşin terûneyûşin
esterâtayratûşin es-elü ene fülân ve ergabû ileyke en tazhera lî bilâ
fezein ve tekşifu lî bilâ heybetin ve tuhbirnî bil hakki biküllemâ
atlubu.
Sonra ayağa kalk, güneşi kuzey yönünde görürsün, ellerini önüne tutup saygı
göster başınıda aşağı doğru eğip dilediğin her türlü şeyden sual et, hepsine
cevabını alırsın.
İşin bitince başını semaya kaldırıp bu kasemi oku:

اورفقيايل اورفقيايل اس تحلفك واقسم عليك مبن خلقك وصورك وجعِل لسلطان
الهنار ان متىش ِف طريقك بسالمة فقد اذنت ِل وحللتك فال تتوقفى فىالسري
Okunuşu:

Ûrfakyâyîl ûrfakyâyîl istahlefeke ve uksimu aleyke bimen
halekakeve savverake ve cealeke lisultânin nehâri en temşî fî
tarîkike biselâmetin fekad ezzentü leke ve halleltüke felâ
tetevekkafâ fesseyru.

Ruhanilerle konuşup hacetini almak
Eğer ruhanilerle konuşup hacetini yerine getirmelerini istersen, gece yarısı
kalkıp kamerin önünde dur. Sonra kamerin şu isimlerini oku:

اوَننيث يوَننيث كوَننيث اقسَت عليك ابسامء املالئكة املقدمْي ِف السامء
الاوىل ِف عسكر الشَس
Burda birinci kat semanın meleklerinin isimleri ile askerlerinin ve ileri geleninin
ismini zikret (sonra

ان َتيبىن ِف هذا الوقت وترسل ىل روح اغريغريت لميَض ِف مرادى وِف لكام
ارسهل فيه ويكون يقبل مىن لكام اردته

Okunuşu:

Evnânîsün yûnânîsün aksamtu aleyke biesmâil melâiketil
mukaddimîne fissemâil ûlâ fî askeriş şemsi......................................
Entücîbenî fî hâzel vakti ve tursilü lî rûhu agreygarîtin liyemdâ fî
murâdî vefî küllemâ erselehû fîhi ve yekûnu yukabbelu minnî
küllemâ eredtehû.
Bu kasemi önünden duman yükselinceye kadar okumaya devam et. Ervahı
mukaddeseden birisi sana gelip her türlü hacetini yerine getirir.

Her türlü hastalığı iyileştirmek
Gecenin birinci saatinde veya ikinci saatinde kalkıp eline misk ve lüban alıp
bunları ateşe atıp buhur et. Sonra
ûrgafyâyil ismini zikret ve bu

اورقفيايل

meleğe hadimlik eden 70 meleğin isiminide zikret. Sonra bunu oku:

اَن اطلب من بْي يديك ان َتخذ اذن وتصلح عىل يدي الواء الفالِن وتكون
عاقبة فالن اىل خري

Okunuşu:

Ene atlubu min beyni yedeyke en te/huze iznün ve tusliha alâ
yedîd devâil fülânî ve tekûnu âkibetü fülânin ilâ hayrin
Deliyi iyileştirmek
Eğer deli olan kimseyi iyileştirmek istersen ve asla tekrar hastalanmamasını
istersen bu isimleri delinin kulağına 3 defa oku. Sonra bir kağıda yazıp delinin
sağ koluna bağla. Hemen o vakitte iyi olur. Ve asla bir daha hastalanmaz.
Yazılacak ve okunacak budur:

Okunuşu:

Keyin şîmin yehûhin akrâhâ yeûdelin leyâlen el-ehyevâl fâleûkeyin
celin derâhavâ meşnetâelin emûnârâyeniavlin sadîkin veyâşârin hû
eyhemeyin cunûdun yehûhin leûlâmin bişemâhin yehûhin
bimâasâ vevbârûhin yeşîmin kebûdû veleûlâmin vebimâlâcunûdin
vâfin küllehâ arazin efyin emniyârûhin yeşîmin kebûdin
melhûtavâleûlâmin vâhâdiyeheyin şemûhalâ vekyâmin leûlâmin
vâhâdi bârûhin hûhâlehin melâhîmin vekâdûşin kâdûşeymin tenûûzin leşmûşemefin mehdûlin veûfû vehâyûdin hûyehin ûhiyehin
hâhin alyûnin yâvâ yehin yeheyin helînin avzin sûrin yehû edûnin
yeheyin nûnin sabâûheyin melhâyâhaşeyin melhâmâyehin
yâhaşeyin yehin şâlen bârûhin sûdeyin kehadûbin vaûşin şîmin.

Bismillâhil hayyil hâlikur razzâkul ebedȋ

Kadri yüce, mübarek, mukaddes bazı isimler ve havvasları
Bu mukaddes isimlerin bir çok büyük havvasları vardır. Ancak biz burda bir kaç
havvasını zikredelim. Bu isimlerin mahlukat üzerinde çok büyük tesiri vardır.
Bir kimse bu isimleri yazıp kibirlenmeden göğsünde taşısa bedeni dahi daima
temiz olsa hakk teala hazretleri o kulunun derecesini dünyada ve ahirette yüksek
kılar. Bütün maksatlarına nail olur. İki cihandada iyiliklere vasıl olur.
O mukaddes isimler bunlardır:

قونوعكى قوريو يتوَل فريطان اربعدىل فرمسوا فطيسا اساق ربعمي تلس مي
عْيافون فعالد يفطو احيا اواطاقو س اميتدرسطا قرَّيهر قطايسهو متارايوا
ططرادورمي سومرطاابي هيوه هيوه طاميه قيسا قبطااى قيطواصباوِ هواي
صباوِ هيوه زوم صباوِ يلوداي هيوه صباوِ اهياصباوِ زاهرصباوِ
ميخاييل صباوِ جرباييل صباوِ اخشتيغوم ابرفعوساس اشاِ اطار
اخينغوم دمياميو يعاربت فاراج يطي يطن ابس ينياقوري دورفاس
مندودخاس ويه ادَّي وادوَني يه ادون ال ايه اخاِ اييس نوارف ادَل
فربيبيت اقورَني فربوِ هاجيت قري َّيراي جاي جاي ايَناا ساجر مين
افرابويج خروج فيس تو افس تو فينايف فياايري فيخاف فوخ فاراخ َّياخ
هوجا اجبْي ارض احيف احيط برسى َّيشوي بنويح سام سالم
س يالم هااي َّيلْي حام سام ريول فاس ابلسار منوفورسنر وسامور قيل
دوجيتعام وميام يندرادور قاقيسان قوف صيطسيس صيطسيسون افليا
ومفليا اوَّيم اوَّيوَّي ويلو يتيفوَّي اتور ش يلشفان شيش ميان يرفوتفومن
اتويم بريتوىم افوي يراهنوي ادروَّيي ساابر ادونيال ميوابر املوفانغوابر
وايساختريا حلَويرا جفودي اجروىس ابر احس ياِ ديم ابر ايتمييا اخ اخ
مشوابر افيعي قوَل اخ اتعارامي َّيه َّيه هوهو َّيسوي اه اه َّياويه اوَّي
وحلَوالميا المشان اريطان َّيوَّيجرَّي قودي راوَّييل قوِ قري اابال
تشافياال َنشا جميوا حيسا اويلوا وجليايل حدودي جدَّييل كدَّييل كخيار

َتوحفرون اشدو وحفرين حرومتريى فيقون وزيشا اوا وَّي وجاي اخ
مشش تعيْي قوتعو فرسيِت ميخاايل جرباايل رفاايل عناايل انس ياايل رساايل
اتاليل اتاليل ملتاَّييل يوقيايل اتنيايل اِهيايل يرايل اياليل امحيايل
ايشايل ليبيايل املوا ابرصباوِ قويرصيين اخ صباوِ ال صباوِ شداي
صباوِ ابالسواليل َّيَّيو اشنيايل سيسون فلجْي صورَّييل ورهطيار
تقرَّييل ماراي قديشا راش مالخياعسو ههرياير اهش ميون عس يور
هوديريه
Okunuşu:

Kûnûakalâ kûreyû yetvelâ ferîtânin erba’delâ fersemû fetyesâ
asâkin reb-îmin telsîmin ayhâfûnin fealâdin yeftû ahyâ avâtâkû
seymâtedresetâ karyâherin katâyesehû temârâyevâ tatrâdevrîmin
sûmertâbâyin yehûhin yehûhin taymâhin kaysâ kabtâeyin
kaytavâsabâvutin hevâyin sabâvutin yehûhin zûmin sabâvutin
yelvedâyin yehûhin sabâvutin ehyâsabâvutin zâhersabâvutin
meyhâyîlin sabâvutin cebrâîlin sabâvutin ahşeteygûmin
ebrefeûsâsin eşâtin etârin ehyenegûmin demyâmeyû yeârebetin
fârâcin yetayin yetanin ebseyneyâkûreyin devrefâsin
mendûdehâsin veheyin edyâ vâdûnâyin yehin edûnin âlin eyehin
ehâtin eyseyin nevârefeyin edlâ ferbîbîtin ekûrenâyin ferbûtin
hâceyetin kareyin yârâyin câyin câyin eynerâ sâcerin menyin
efrâbûceyin harûcin feysetû efsetû feynâyefin feyâeyreyin feyhâfin

fûhin fârâhin yâahin hûcâ ecbînin arazin ahyefin ahîtin besreyin
yâşûyin benûhayin sâmin selâmin seylâmin hâeyin yâleynin hâmin
sâmin reyûlin fâsin bâlesârin menûfûsernerin vesâmûrin kaylin
dûceyteâmin veymâmin yenderâdûrin kâkaysânin kûfin
saytaseyesin saytaseysûnin efleyâ vemfelyâ evyâmin evyâveyâ veylû
yetyefûyâ etûrin şeyleşefânin şîşin yemânin yerfûtefûmin etûmeyin
beryetûmeyin efûyin yerânehûyin edrûyâyin sâbârin edûneyâlin
yemûbârin elmûfânegûbârin vâyesâtahîrâ halmûyerâ cefûdeyin
ecrûsin bârin ahseyâtin demyin bârin eyteyemyâ ahin ahin
şemûbârin efyeayin kavleyin ahin et-ârâyemin yâhin yâhin hûhû
yâsevyin âhin âhin yâ evheyin evyâ vahlemûlâmeyâ lâmeşânin
erîtânin yâveyâceryâ kûdeyin râveyâyelin kavtin karyin ebâlâ
teşâfeyâlâ nâşâ ceymevâ haysâ evyelvâ vecelyâyelin hadûdeyin
cedyâyelin kedyâyelin kehyârin tâvahferûnin eşdû vahferyenin
harûmetyerin feykûnin vezyeşâ evâ veyâ vecâyin âhin şemşetayînin kavteû ferseyteyin meyhâîlin cebrâîlin refâîlin anâîlin
insiyâîlin serâîlin etlâyelin etlâyelin meltâyâyelin yevkayâyelin
etneyâyelin ehmeyâyelin yerâyelin eylâyelin ahmeyâyelin eyşâyelin
leybeyâyelin elmevâ bâresabâvutin kavyersayneyin âhin sabâvutin
âlin sabâvutin şedâyin sabâvutin eblâsûlâyelin yâyâvin eşneyâyelin
seysûnin felcînin sûreyâyelin verhatyârin takreyâyelin mârâyin

kadyeşâ râşin melâhayâasû hehyerâyerin ehşeymûnin asyûrin
hûdeyerheyin
Yukardaki esmaları okumak murad ettiğin zaman 7 gün boyunca
ruhunu ve bedenini temizle haramlardan son derece uzak durup balık
yeme,necaset şeylerden uzak dur, sonra bu isimleri her namaz ardından 7 defa
veya 11 defa oku, bunun havvasları saymakla bitmez. En küçük havvası insanı
hem ruhunu hemde bedeninin kuvvetlendirir. Göklerin orduları bu isimlere
boyun eğerler, okuyan kişiye tabi olurlar. Yazıp taşısalar mahlukat katında çok
heybetli olurlar. Cin,şeytan gibi mahlukat bu kimseye yaklaşamaz. Vahşi
hayvanlar ve insana eziyet veren böcekler ve hatta sivrisinekler dahi bu kişiye
yaklaşmazlar.

Yukardaki isimlerin
1.ci havvası: ölüyü konuşturmak
Ölmüş bir insanı bu isimlerin kudreti ile konuşturmak murad edersen, hemen bu
mübarek isimleri ölünün sağ kulağına oku, ama sakın olaki ölünün yüzüne
bakmayasın yoksa hemen oracıkta sende helak olursun, bunun için daima yere
bak, isimleri okuma işin bitince ölüye dilediğini sor, cevabını alırsın, ancak
gözlerin daima yere bakmalıdır ağzın ise ölünün kulağında olmalıdır.

2.ci havvas: matlubun yürümesini engellemek
Eğer düşmanın veya bir başka kimsenin ayaklarını bağlamak ve yürümesi
engellemek istersen (ayaklarını felc etmek) hemen bu isimleri bir kağıda yazıp
matlubun ismini dahi kağıda yazıp matlubun ayağına at, hemen ol vakitte
matlubun ayakları felc olur yürümez.

3.cü havvas: deniz meydana getirmek
Eğer ayaklarından su çıkarıp önünde deniz olup akmasını ve o suyun üzerinde
yürümek istersen, bir su kenarına varıp bir kağıda yukardaki isimleri yaz, sonra
bu isimleri:

افيس نو رادودا فرسطا طيسون ايَش دس تورا وقرش يا والحمورا

De hem yaz hemde oku.

Efyesenû râdûdâ fersetâ taysûnin eyşeyin destûrâ vakarşeyâ
velâmahûrâ
Okuma işi bitince bunuda yaz:

هادوَني فب غهيض ادونيا وس بطا حفقص
Sonra kağıdı yanındaki suya at, hemen o anda ayaklarından sular fışkırır öyleki
deniz gibi olur o su üzerinde yürüyüp dilediğin yere git. İşin bitincede bu tılsımı
yazıp suya at derhal deniz kaybolur. Budur.

4.cü havvas: meyve vermeyen ağaçları yeşertmek
Eğer ağaçlar ve sebzeler meyve vermeseler sende bunları tekrar yeşertmek
istersen, yeni bir bez parçası alıp bu isimleri

اغرم قزي اقرارقا ماكربحي فسكري فيتعرج وقري

beze yaz.
Amma yazarkende yukardaki isimleri okumalısın, yazma işi ve okuma işi
bitince kurumuş ağacın dibine bezi göm. Sonra okuduğun isimleri dahi bir suya
üfürüp ağacı veya sebzeleri o su ile sula. Eğer sulanacak ağaçlar veya sebzeler
çok ise o zaman okuduğun isimleri bir akarsuya üfürüp suyun önünü aç.
Bikudretillahi teala ağaçlar tekrar yeşerip meyve ve sebze verir.

5.ci havvas: ervahla konuşmak
Eğer kudsi ervah ile konuşup onlardan her türlü ilmi ve her türlü şeyi haber
almak istersen, gece yarısı kalkıp temiz elbise giyin. 2 rekat hacet namazı kıl.
Sonra tekrar secdeye varıp bu isimleri 20 defa oku:

اقعنصيا َّيهورَّيصنفينا

Ak-ansayâ yâhûreyâsanfeyenâ
Başını secdeden kaldırdığın vakit görürsünki kudsi ervah her tarafında hazır
beklerler, hemen selam verip dilediğini konuş.
Ervahı tekrar göndermek isin ise en başta verdiğimiz isimleri oku.

6.ci havvas: ölüm saatini geciktirme
Azizim bu isimlerin içinde ismi azam vardır. Bu isimlerin büyük havvaslarını
saymakla bitiremeyiz. Eğer öleceğini bilsen ve ölüm vaktini ertelemek istesen
Bu isimleri:

تقهويه ععتق هيقف هتنفد رهلف هلف فطنه قطعنيطيس
Bir geyik derisine yaz. Yazarkende yukardaki isimleri 7 defa oku.

Takyûheyin a’takin yehkafin tehnefedin rehlefin helefin fatnahin
kat-anyetîsin
Sonra bu isimleri

 نصيحيا دفيجيا قريهnasȋhayâ defȋceyâ garyehin

okumaya

devam et. Sonra o deriyi boynuna as. Bikudretillah ve biemrillah ve
biazametillah maksat hasıl olur.

7.ci havvas: ateş yakmaması
Eğer ateşin seni yakmamasını istersen, yukardaki isimleri oku, sonra bu isimleri:

بردَّييل ششَوا اشهيايل
Berdeyâyelin şeşmevâ eşheyâyelin
Oku. Daha sonrasında ise bu isimleri devamlı oku, bikudretillah ateş sana kar
etmez. Budur:

مصهو سهيوان ويطينشا هويه يه وه

Mashû sehyevân veytayneşâ hûyehin yehin vehin
8.ci havvas: tayyul ard
Eğer bir saatte bir günlük yol kat etmek istersen, yukardaki isimleri oku, sonra
bunu oku:

مصهوال تالَتماِ محص
Mashevâlin telâtâmâtin hamsin
Sonrasında ise bunları devamlı oku:

مصهوا سهيوان بيقوان قرهوهيوه هيوهَنهيو وتغَواهيوه هيوه اقسَت عليمك
َّيس بعة وس بعْي رئيس املقدمْي اخلدام قدام العرش ابمس مصهوا سهيوان
تالَتماِ محص هو ميططرون الرئيس الكبري قطعنيا قادوش صنعينعهاتيا
قادوش نفاس يطوعين قادوش ادرنيقيس يه قادوش سقيساصبطيس قادوش
هنومعساهط قادوش صناعيناه قادوش فرايشعنفي قادوش فسعاش ياِ
قادوش فعيحصياه قادوش فرش ياه مالياه قادوش ادحظاَن قادوش
هنصاههافياه قادوش مرهفياحرافياه قادوش دغنققَصيا قادوش اسففتيق
قادوش درغفعيس قادوش قيظفرخياه قادوش اعدوهيصينياه قادوش
شقرومليفياه قادوش طسعوستتقاس قادوش تومتياه فليافاط قادوش اهتامادَّيه
قادوش وعشطفطيا قادوش توتعَياه قادوش فلناهناع قادوش قطعيصناه
قادوش قْبانيطقاق قادوش كربعاقياره قادوش فهنوهيا قادوش بدهرترعياه
قادوش تعَيشاه قادوش فتشفتفياه قادوش تعطنشاه قادوش اتفهرَّيه
قادوش نفراسفين قادوش هنريفهساين قادوش هوزراهياه قادوش رفهياه
َّيصيتق قادوش جفيففهناق قادوش هنقورهالف قادوش قطاهنتاطغيطاس
قادوش عفروشعفاضياه قادوش شعفنغشهاش قادوش نظرَنَنلْي قادوش

يوفاقطغيناش يا قادوش اندرشفاع قادوش فالتعطغش ين قادوش َّينيعياهيو
قادوش هلميعيفياه قادوش قيفيشعياه قادوش مربياقطعا قادوش انقاشوماش
قادوش هنيفاقفاش قادوش بعقارَنه هواه قادوش قطاطهاراتع قادوش
بيلقيتاميش قادوش هوطراهس ياه فققياش قادوش فنسقيسقاه قادوش طهرعلياه
قادوش قْيامشفاع قادوش اتيغانيق قادوش قفاققْيايهتو قادوش نتريمعاص
قادوش سهامهفوحس ناق قادوش تلطَسا قادوش قنعناينفاهنياه قادوش
طامترقطينوابوعياه قادوش هاجوعايقطور قادوش قناتفنشوم قادوش
Okunuşu:

Mashevâ sehyevânin beykavânin karhûyehûhin yehûhenreyehû
vetagmevâyehûhin yehûhin aksamtu aleyküm yâseb-ate veseb-îne
reîsül mukaddimîne el-huddâmu kudâmul arşi bi-ismi mashevâ
sehyevân telâtâmât hamsin hüve meytatarûn erreîsül kebîr kataniyâ kâdûşin san-ayeneahâteyâ kâdûşin nefâseytûaneyin kâdûşin
edreneykayseyehin kâdûşin sakyesâsabtîsin kâdûşin
nehûamsâhetin kâdûşin sanâ-aynâhin kâdûşin ferâyeş-anfeyin
kâdûşin fes-âşeyâtin kâdûşin fa’yehasyâhin kâdûşin ferşeyâhin
mâleyâhin kâdûşin edhazânâ kâdûşin hensâhehâfeyâhin kâdûşin
merhefyâharâfeyâhin kâdûşin degnakkamsayâ kâdûşin esfeftîkin
kâdûşin dergaf-îsin kâdûşin kayzafrehayâhin kâdûşin
a’dûheysayneyâhin kâdûşin şakrûlemîfeyâhin kâdûşin tas-û
settekâsin kâdûşin tûtemyâhin felyâfâtin kâdûşin ethâmâdeyâhin
kâdûşin va’şetfetayâ kâdûşin tûta’miyâhin kâdûşin felnânehâ-in

kâdûşin kat-aysanâhin kâdûşin kabhâneytakâkin kâdûşin kebreâkayârehin kâdûşin fenhûheyâ kâdûşin bedehreter-ayâhin kâdûşin
ta’mîşâhin kâdûşin feteşfetehyâhin kâdûşin ta’tanşâhin kâdûşin
etefheryâhin kâdûşin nefrâsefneyin kâdûşin henyerfehsâneyin
kâdûşin hevzerâheyâhin kâdûşin refheyâhin yâsaytekin kâdûşin
cefîfefhenâkin kâdûşin nakûrihelâfin kâdûşin katânehtâtagaytâsin
kâdûşin afrûşa’fâzıyâhin kâdûşin şa’fenagşehâşin kâdûşin
nazranânâleynin kâdûşin yûfâkatagyenâşeyâ kâdûşin enderşefâ-in
kâdûşin felâta’tagaşneyin kâdûşin yâney-ayâyehû kâdûşin helîmeayfeyâhin kâdûşin kayfeyşa’yâhin kâdûşin merbeyâkata-â kâdûşin
enkâşûmâşin kâdûşin henyefâkafâşin kâdûşin ba’kârenâhin
hevâhin kâdûşin katâtahârâtein kâdûşin beylekîteymâşin kâdûşin
hûtarâhesyâhin fekakyâşin kâdûşin fensekîsekâhin kâdûşin taharalyâhin kâdûşin kayhemâşefâin kâdûşin etyegânîkin kâdûşin
kafâkakyehâyetehû kâdûşin netyermeâsin kâdûşin
sehmâhefûhasnâkin kâdûşin teltemasâ kâdûşin kannanâyenfâhenyâhin kâdûşin tatmârin kataynevâbûayâhin kâdûşin
hâcû-âyaktûrin kâdûşin kanâtefneşûmin kâdûşin

Ervah ile konuşmak
Eğer ervah ile konuşmak ve hacetini almak dilersen, boynuna azcık su döküp bu
isimleri oku:

فروخنوهنم ضطنطهرتع بينهتَس هطرهلس يه فقعيس فس نقصقس طهعيدكيه
هتَس نفع انتيتقلق قفعهيهتق نيس بوقص طهعيد عقيق فلَسطي قريفسوس
افعينصياه َّيهيورَّيه نسفرصيغنا انمت اهيا املالئكة املالئكة اجلليَل اقسَت هبذه
الاسامء عليمك هللا القدوس اَّلى ليس َل بدل عفوَّيه بصفياه جرفسيس
دشهنش بشَيعه هفولياه اسونفطياه هيشت عش ياه ابروخ ش مي كبود
ملحوتوا لعومل اهاهيين واصياد ان تفهَوِن وتكشفوىل لكام اريده وافهم وانظر
واحد منمك واليؤذيىن ِف جسَى وال ِف عقىل ويعرفىن كيف اصل واحُض ما اريد
منمك
Okunuşu:

Ferûnahûnehemin zatnetahertein beynetehmesin hetarhelsîhin
fak-aysin fesnekaskasin tah-îdekiyehin tehmesin nefein
enteyteklekin kaf-ahyetehekin neysebûkasin tah-îdin akîkin
felmestayin kayrefesûsin ef-aynesayâhin yâheyûreyâhin
nesfersayganâ entüm eyyühel melâiketül melâiketül celîletü
aksamtu bihâzel esmâi aleyküm Allâhul kuddûsül lezî leyse lehû
bedelün afûyâhin bisafyâhin cerfesîsin deşreheneşin beşmîahin
hefûleyâhin esûneftayâhin hîşetin aşyâhin bârûhin şîmin kebûdin
melhûtevâ leûlemin ehâhîneyin vâsayâdin en tefhemûnî vetekşifûlî
küllemâ ürîduhû vefhem vebzur vâhidun minküm velâ yu’zînî fî
cismî velâ fî aklî ve yuarrifnî keyfe aslun vahzur mâ ürîdü
minküm.
Eğer bedenin ve elbisen temiz ise maksat hasıl olur, amma eğer temiz değilsen
maksat hasıl olmaz ve helak olmaktan kork.

İhfa
Bunu okusalar maksat hasıl olur. lakin riyazetli oruç tutmalıdır. (Allahu alem).

Şehlemin şehûlin keştain taşlemin ehlâ meytain ereşin ereşin
mâreşin şehşehetin tûşâin tûşâin tevekkelû yâ huddâmu hâzihil
kelimât besdâfevâhin ehdel âlemü ve tamse a’yunihim vezelle
rikâbuhum bel te/tîhim fetebhetühüm felâ yestetîûne reddehâ
velâhum yenzurûn.

İlmi simyâ ve ilmi nârenciyât
Şem-un, Zeytun ve meymûn
İlmi simya-i ruhani bu 3 melik ile yapılır. Bunların tılsımlarını yazıp üzerinde
taşımak lazımdır ki! Her işinde sana yardım ederler. tılsımları bunlardır.

Her türlü şeyi celp ve göz yanıltmak
Her türlü şeyi kendine celbetmek veya her türlü ameli simya için veya gözleri
yanıltmak için Cumartesi günü bunu 70 defa oku. maksadın hasıl olur. okuyacak
budur

اولا ِبثُوا ۪ف اك هْ ِفهِ ْم ثالٰ اث ِمائ ا ٍة ِس ۪ن اْي او ْازداا ُدوا تِ ْسع ًا
ۚ ُ ٰ فا اس اي ْك ۪في اكهُ ُم
الس َ۪ي ُع الْ اع ۪ل ُميۜٓ حبق مشعون وزيتون ومميون هيا العجل الوحا
اَّلل اوه اُو ه
الساعة

Velebisû fî kehfihim selâse mietin sinîne vezdêdû tis-â feseyekfîkehumullâh
vehüvessemîul alîm bihakki şem-ûn vezeytûn ve meymûn heyâ el-acel elvâhan
essâate.

Simyâ-i sağir
Bil ki: gizli ilimlerden bir ilimde simyâ ilmidir. 3 kısımdır. Küçük simya, orta
simya birde büyük simya ilmi vardır.

Simya tozu 1
Evvela azimeti verelim ki her iş bu azimetle tamam olur. Gözlerden bu azimet
sayesinde gayb olurlar. Acaib işleri bu azimet sayesnde gösterirler. Bu azimetin
70 tane ayrı ayrı havvası vardır. Lakin cahil ve zalim kişilerin eline gecer ve
mahlukata eziyet verir korkusu ile ben bunu ihtisar ettim.
Azimet budur.

َّيطش تل َّيطش تل َّيدمشخص َّيدمشخص َّيمشكوكه َّيمشكوكه َّيخنجر َّيخنجر
َّيفقطش َّيفقطش َّيخندش َّيخندش َّيقهار َّيقهار
Yâ taştelin yâ taştelin yâ demşehasin yâ demşehasin yâ
meşkûkehin yâ meşkûkehin yâ hancerin yâ hancerin yâ faktaşin yâ
faktaşin yâ handeşin yâ handeşin yâ kahhâr yâ kahhâr.
Evvela 1 dirhem hint yağı bitkisinin tohumundan, 1 dirhem halancan denilen
bitkiden alıp ikisini birbirine katıp iyice dövüp habbeler yapıp bunları bir yerde
muhafaza et.
Sonra siyah bir kedi al, amma simsiyah olsun hiç başka renk olmasın. Kediyi bir
kase üzerinde kesip kalbini çıkar. Amma bir damla kanı dahi yere düşmesin,

yoksa amel batıl olur. Kanın hepsi kaseye aksın. Sonra kalbi 2 ye yarıp arasına 7
tane daha evvel yaptığın habbelerden koyup kalbi tekrar kapat. Sonra kalbi içi
kanla dolu kaseye koyup kaseyi fırına atıp altını hafifce yak. Hafif ateşte Ne
zaman ki kan ve kalp kül gibi olursa o vakit kaseyi fırından çıkar. Küllerin
arasından o 7 habbeyi alıp muhafaza et. Külleride ayrı bir şeyin içinde sakla.
Hacet anında bu küllerle ve habbelerle amel et. İşte simya tozu budur. Her iş
bununla tamam olur.

1.ci havvas: ihfa
Eğer mahlukatın gözünden kaybolmak istersen, malum habbeden alıp dilinin
altına koy. Sonra bir miktar malum külden alıp elbisene sürüp azimeti oku. Taki
gölgen kayboluncaya kadar. Gölgen kaybolunca bil ki insanlarda seni artık
göremez. Dilediğin yere git.

2.ci havvas: acayip suretler göstermek
Malum külden alıp bir ölü hayvanın üzerine serpip azmeti oku, sonra bunu oku:
ıklebül uyûn vebeyyinû linnâsi hâzihil meczerete cüssetü âdemiyyin. Hemen o
vakitte acayip suretler peyda olur. İnsanlar ta-accüb ederler.

3.cü havvas: deniz göstermek
Malum tozdan alıp matlup olunan mekandan biraz toprak alıp malum tozdan
üzerine serpip yere at. Azimeti okuyup Sonra bunu söyle: ıklebul uyûne
vebeyyinû linnâsi bahran ceyyiden. Oradaki halk sanki yanı başlarında deniz
varmış gibi görürler.
Tekrar denizi kaybetmek için aynı toprağı tekrar yerden alıp azimeti okuyup
bunu söyle: ruddûhu kemâ kâne. Hemen deniz kaybolup gider.
4.cü havvas: ağaçlar meyveler göstermek
Yeşil bir yaprak alıp üzerine dilediğin ağaç ve bitkilerin tohumlarını koyup
matlup olunan mekana bırak. Sonra malum tozdan üzerine serpip azimeti oku.
Sonra bunu söyle: ıklebul uyûne vebeyyinû linnâsi fȋ hâzel mahalli bostânen ve
eşcâran ve enhâran min külli mâ türȋdü . hemen o mekanda birden bire ağaçlar
ve meyveler görünür.
Tekar eski haline getirmek için azimeti okuyup : ihfûhu. Dersin.

5.ci havvas: askerler göstermek
Malum tozdan alıp insanların yüzlerine serp, sonra azimeti okuyup bunu söyle:
ıklebul uyûne ve erûnȋ mâ teravne bihȋmen kâne hâzıran tebeyyenû lehüm
asâkiran ve akvâmen ve mugâribeten muhtelifeten hattâ yefzeûne men kânû
hâzırȋn. Ordakilerin gözlerine sanki bir bölük asker kendilerine saldırıyormuş
gibi görürler.
6.cı havvas: vahşi hayvanlar göstermek
Malum tozdan alıp matlup olunan mekana serp sonra azimeti okuyup bunu
söyle: ıklebul uyûne ve erûl hâzırȋne fȋ hâzel mekâni hayyâtün ve âfâtün ve
akâribün ve hunefâsin ve cerâdin ve vuhûşin aleyhim min külli kebȋrin ve
sagȋrin.
Hemen o vakitte o mekanda her türlü vahşi hayvanlar zuhur eder.
Eski haline döndermek için. Malum tozdan tekrar atıp azimeti okuyup bunu
söyle: ihfûhum fȋ a’yuninnâs.
7.ci havvas: insanı ikiye bölmek
Eğer kendini veya başka bir kimseyi ikiye bölünmüş gibi göstermek istersen,
malum tozdan alıp göbek altından aşağısına sür. Sonra azimeti okuyup bunu
söyle : huzû anil uyûn. Hemen o vakit belden aşağın sanki senden ayrı gibi
görünür. Sen kalkıp dilediğin yere git, amma belden aşağın başka yere
gidiyormuş gibi görünür.
Eski haline çevirmek için malum tozdan alıp üzerine serpip azimeti oku. Sonra
bunu söyle: ruddûhu kemâ kâne.
Bu tozun esrarı daha çoktur amma biz kısalttık.

Simya tozu 2
Bu tozun Muhabbet, kabul, meveddet, tehyic, celb, buğz, ayırma, şer, ağrı,
şişirme, ateş, cüzzam, cinleri toplamak, saralandırma, bağlama, demiri bağlama,
defineleri açma, saralandırma, kilitleri açma, kaybolanı celb, meyveleri celb,

tayyül ard, uzağı yakınlaştırma, havada uçmak, yemekleri değiştirme, eşyaları
değiştirme, kağıtları altına çevirme, gibi 500 çeşit havvası vardır.
Tozun yapılışı:
Bir miktar yılan kabuğu (yılanın soyunduğu deri) 7 tane yarasanın gözleri, bir
miktar şebbi yemani, bir miktar tuz, bir miktar siyah ( kendisinde hiç başka renk
kıl olmayacak) keçinin iç yağı, bunların hepsini birbirine katıp 4 parça et, yani
hasıl olan miktarı 4 e böl. Sonra bunları alıp cam şişeler içine koyup ağzını iyice
bağlayıp 14 gün boyunca yaş at pisliğine göm. 14 gün sonra şişeleri çıkarıp 3
gün riyazetli oruç tut. Azimetide her namazdan önce ve sonra 7 defa oku. Daha
evvel dahi bir kağıda ra’d suresi ve mülk suresini yazıp üzerinde taşı. Olaki bu
azimetin avaneleri sana galip olmak isterlerse bu sureler seni korur. 3.günün
sonunda gece rüyada avaneler sana bu toz dan yedirirler. Bu rüya avanelerin
sana itaat ettiklerinin alametidir. Davet müddetince buhura gerek yoktur. Her
hangi bir burca ihtiyaç yoktur. Amma şartı budur ki: sırrını kimseye açmayasın,
1 yıl dahi geçse eğer bir kimseye sırrını açsan avaneler seni helak ederler.

Azimet budur.

ِ ان ه ُه ِم ْن ُسلا ْي اَ اان اوان ه ُه ب ِْس ِم ه
اَّلل هالر ْ امح َٰ ِن هالر ِح ِمي ب ا ِينُوا ب ا ايانا ُ ْمك اواا ْظه ُاروا بُ ْرهاانا ُ ْمك اا هلطاعا اة ِ ه َِّلل
ٍوش اا ْر ُط ٍوش اا ْر ُط ٍوش اا ْر ُط ٍوش تا َُ ٍوش ت ا َُ ٍوش تا َُوش
ٍ وش اا ُر
ٍ وش اا ِ ُر
ٍ ِ او ِ اال ْ امسائِ ِه اا ُر
اه ْي ُط ٍوش اه ْي ُط ٍوش اه ْي ُط ٍوش ت ااو هلكُوا اَّي ُخدها ُم اه ِذ ِه ْ ااال ْ امسا ِء الْ اخ ْنقا ِط اري ِة امااا ام ْرتُ ُ ْمك ِب ِه
ِ ِبت ا ْب ِد ِيل ْاالا ْش ايا ِء ِ احب ِق ام ْن ااقاا ام ُ ْمك ِِف اه ِذ ِه
الص اف ِة الْ اخ ِفيه ِة او ِ احب ِق ام ْن لايْ اس ا َِكث ِ ِْهل اش ْ ٌٌئ
الس َِي ُع الْ اب ِص ْري
اوه اُو ه
Okunuşu:

İnnehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahȋm
beyyinû beyâneküm vazherû burhâneküm ettâ-ate lillâhi veli
esmâihȋ erûşin erûşin erûşin ertûşin ertûşin ertûşin temûşin
temûşin temûşin heytûşin heytûşin heytûşin tevekkelû yâ
huddâmu hâzihil esmâil hankatȋrati mâ emertüküm bihȋ bitebdȋlil

eşyâi bihakki men ekâmeküm fȋ hâzihissıfatil hafiyyeti vebihakki
men leyse kemislihȋ şey-ün vehüvessemȋul basȋr.
1.ci havvas: ihfa
Eğer insanların ve cinlerin gözünden kaybolmak istersen, bu tozdan bir miktar
alıp azimeti 3 defa okuyup sonunda bunu söyle : huzûhüm summün bukmün
umyun fehüm lâ yubsirûn, sonra tozu başına serp, insanlar ve cinler seni
göremez.
2.ci havvas: ikiye ayırmak
Eğer bir deveyi veya bir timsahı veya herhangi bir hayvanı ikiye ayırmak
istersen, bu tozdan bir miktar alıp devenin sırtına döküp azimeti 3 defa okuyup
maksadına uygun bir şekilde tevkil yap (yani maksadını hadimlere emret). Deve
ortadan ikiye ayrılır amma ölmez. Tekrar geri birleştirmek için azimeti 3 defa
okuyup maksadına uygun tevkil yap.

3.cü havvas: ateş yakmak
Eğer bir mekanda çok büyük bir ateş yakmak istersen, bir miktar malum tozdan
alıp birodunun veya tahtanın üzerine atıp azimeti 3 defa okuyup tevkil yap. O
mekanda çok büyük ateş yanar.

4.cü havvas: kaybı bulmak
Bir kağıda malum tozdan koyup azimeti 3 defa okuyup bunu oku: tevekkelû yâ
huddâmu hâzihid da’veti vel esmâi bi celbi fülân ibni fülân , ev izhâri fülân ibni
fülân. Hemen hadimler matlubun nerde olduğunu kağıtta gösterirler.
Biz bu tozun ve azimetin sırrını çok az ifşa ettik, lakin yapılacak amel belli oldu.
Geri kalanını buna kıyas et.

Simya (diğer)
Bir miktar kan alıp güneşte kurut, bir miktar kükürt alıp güneşte kuruttuğun
kanla iyice bir birine karıştır. Hacet anında bu tozla amel et.
Eğer bir eşyayı bir yerden bir yere yürütmek istersen, aşağıdaki birinci tılsımı
eşyanın üzerine ve ikinci tılsımıda yürümesini istediğin yere yaz. Sonra malum
tozdan bir miktar alıp eşyanın üzerine serpip azimeti oku maksat ahasıl olur.
Azimet budur.

اجب َّي رسايرة َّي مدور احلجارة دور هذه امجلاداِ حبق الرسيع القريب
Ecib yâ serâyire, yâ müdevvirul hicârete, devvir hâzihil cemâdât
bihakkis serȋul karȋb
1.ci tılsım budur:

2.ci tılsım budur:

Simya (diğer)
Yeni bir bıçak alıp üzerine aşağıdaki azimeti yaz. Sonra bir tane büyükçe bir
bostan yarasası tutup bıçakla yeni bir kase üzerinde kesip kanını kaseye doldur,
lakin bir damla kanı yere düşmesin, sonra cesedini mavi keten bir beze koy,
sonra 3 adet herhangi bir hayvanın tüyünden koy, 3 adet kizbere, 3 adette kara
biber ve beyaz biber koyup beze sarıp toprak tencerede pişir. Pişirme

müddetince ve yarasayı keserken daima azimeti oku. Eczaların tamamı kül gibi
oluncaya kadar pişir. Kül gibi olunca çıkarıp eczaları bir yerde muhafaza edip
hacet anında amel et.
Bıçağa yazılacak ve okunacak azimet budur.

َّيلكمي َّي متكم َّيهيت َّيطليشا انومنه هتَزهيا انوح توح تولك َّيوضاح وانت َّيصياح
الطائرين مع الرَّيح حبق اا ٍه احلي القيوم اجب َّيمميون وانت َّيمشعون ودور عىل
العيون حبق من يقول للش ٌئ كن فيكون ِص بمك معي فهم ال يبّصون حبق من َل
امحلد ِف اْلوىل والاخرة وَل احلمك واليه ترجعون
Okunuşu:

Yâ kelȋm yâ mütekellim yâ heytü yâ talȋşâ enûmenehin tehmezȋhâ
enûhin tûhin tevekkel yâ vadâh ve ente yâ sayâhuttâ-irȋne maarriyâh bihakki âhin elhayyul kayyûm ecib yâ meymûn ve ente yâ
şem-ûn ve devvir alel uyûn bihakki men yekûlu lişşey-i kün
feyekûn summün bukmün umyün fehüm lâ yubsirûn bihakki men
lehül hamdü fül-ûlâ vel âhiretü velehül hükmü ve ileyhi turce-ûn.
Bu tozun yapılışı hakkında başka bir kitapta şöyle yazıyor:
Yarasayı tutup yeni kase üzerinde kesip kanını akıt. Güvercin kuşunun 7 tane
tüyü, 3 tane kizbere, 3 tanede kara biber ve beyaz biber. Bunları keten beze sarıp
yarasayıda içine koyup toprak tencerede kül oluncaya kadar pişir. Kesme anında
ve kül oluncaya kadar pişerken daima azimet okunmalıdır. Hacet anında bu tozla
amel et.

Azimet budur.

هول هول َّيلكمي َّيمتكم َّيهيت َّيليت انومنه هنمينة هنمينة َّيهو َّيهو الوخ الوخ
بنوخ تولك َّيرماح وانت َّيهياج الطائرين مع الرَّيح حبق اا ٍه اا ٍه يح قيوم اجب

َّيمميون وانت َّيمشعون خذوا عىل العيون حبق من يقول للش ٌئ كن فيكون ِص بمك
معي فهم ال يبّصون خذوا عىل اعْي احلاْضين والناظرين واجلالسْي واملاشْي
معينْي حبق من َل االاخرة واْلوىل وَل احلمك واليه ترجعون
Okunuşu:

Hevlin hevlin yâ kelȋm yâ mütekellim yâ heytü yâ leytü
enûmenehin nehȋmenetin nehȋmenetin yâ hû yâ hû enûhin
enûhin benûhin tevekkel yâ remâh ve ente yâ heyâcut tâirȋne maarriyâh bihakki âhin âhin hayyun kayyûmun ecib yâ meymûn ve
ente yâ şem-ûn huzû alel uyûn bihakki men yekûlu lişşey-i kün
feyekûn summün bukmün umyün fehüm lâ yubsirûn, huzû alâ
a’yunil hâzırȋn, vennâzırȋn velcâlisȋn velmâşȋn velmuȋnȋn bihakki
men lehül âhiretü vel ûlâ velehül hükmü ve ileyhi turceûn.
1.ci havvas: siyah yapmak
Bir miktar malum tozdan alıp matlup olan şey üzerine atıp azimeti oku. Hemen
o şey simsiyah olur.

2.ci havvas: ateş tesir etmemesi
Malum tozdan alıp eline sürüp azimeti okuyup elini ateşe uzat, ateş elini
yakmaz. Eğer elbisene sürsen azimeti okuyup ateşin içine girsen ateş seni
yakmaz. Eğer malum tozdan ağzına alıp azimeti okuyup ateşi ağzına alsan ateş
yakmaz.

3.cü havvas: evi yakmak

Malum tozdan bir miktar alıp evin duvarına serpip azimeti oku. Hemeno ev
yanar.

4.cü havvas: parmaklarından ateş çıkarmak
Malum tozu ve kınayı karıştırıp parmaklarının arasına sürüp azimeti oku. Sanki
parmaklarının arasından ateş çıkar ama sana zarar vermez.

5.ci havvas: anında ağaç ve meyve yetiştirmek
İstenen ağacın tohumlarını alıp toprağa koy. Üzerinede malum tozdan atıp
azimeti oku. Hemen ol vakitte yerden ağaçlar biter meyveler verir. Herkes yer.

6.cı havvas: cemaatı saralandırmak
Malum tozdan bir miktar sağ avucuna alıp azimeti okuyup sonundada bunu oku:
şâhetil vucûhu fetral kavme fȋhâ sar-â ke-ennehüm a’câzü nahlin hâviyeh, fehel
terâ lehüm min bâkiyeh toza nefes et. Sonra bu tozu cemaatin yüzüne doğru
üfür. Hepsi saralanır.
İptal etmek için kulaklarına daveti ve bunu oku: feizâhüm kıyâmün yenzurûn

7.ci havvas: kağıtlarına altına çevirmek
İstenen kadar beyaz veya kırmızı kağıttan alıp altın şeklinde kesip üzerlerine
malum tozdan atıp azimeti oku. 1 gün boyunca altın olurlar. 1 gün sonra eski
haline dönerler.

8.ci havvas: bir günde bir aylık mesafe kat etmek

Kına tozu ile malum tozu karıştırıp azimeti ve bunu: velemmâ teveccehe tilkâ-e
medyene kâle asâ rabbȋ en yehdiyenȋ sevâessebȋl. 7 defa okuyup hasıl olan tozu
ayaklarına sür.

9.cu havvas: ateş yakmaması
Malum tozdan alıp elbisene sürüp azimeti 11 defa oku. Ateşe girsen ateş seni
yakmaz.
Ey talib bu tozun havvası daha çoktur. Lakin biz kısalttık. Sana bir şey öğretelim
sende diğer havvaslarını buna kıyas et. Ne zamanki bir şey yapacak olsan, bu
tozdan bir miktar alıp azimeti ve ameline münasip bir ayeti kerimeyi beraberce
okuyup tozu maksut olan yere at. Maksat hasıl olur.

Büyük Simya tozu
İbni sina hakim aristotalis ten rivayet eder. Simya ilminde en kıymetli en büyük
toz bu tozdur. En büyük acayiplikler bu toz sayesinde meydana gelir. Bu tozun
77 türlü büyük hassası vardır.
Büyük simya tozunun yapılışı:
Simsiyah (hiç başka rengi olmayan) bir kedi tutup iki tarafı kesen bir bıçak alıp
bir tarafı ile kediyi kırmızı bir kase içinde kes. Bıçağın öbür yüzü ilede karnını
yarıp kalbini çıkar. Sonra kalbini kırmızı kase içine koyup altına ateş verip kül
oluncaya kadar yak. Kül olunca çıkarıp muhafaza et.
Sonra bir yarasa kuşu tutup kanında al. Hacet anında kanın üzerine malum
tozdan atıp amelini gerçekleştir.

İhfa
Âsıf bin berhiyadan ve behlül daneden ve hallacı mansurdan ve şah hıvarzemi
den menkuldür: tabaklanmış bir antilop derisi alıp takke gibi edip üzerine
aşağıdaki tılsımları büyük simya tozu ile yaz. Sonra takkeyi başına koyup büyük
hankatiryat azimetini 49 defa oku. Sonra yine büyük simya tozundan ayaklarına
bir miktar serpip tâki gölgen kayboluncaya kadar aşağıdaki tevkili oku. Sonra
dilediğin yere git kimse seni görmez.

Tevkil budur.

Okunuşu:

Allâhümme innȋ es-elüke bi-ismikel kadȋm yâ dâimü yâ ebedȋ yâ
vâhidü yâ ehadü yâ ferdü yâ samedü yâ men lem yelid velem
yûled velem yekün lehû küfüven ehad, yâ rabbül erbâb yâ azȋz
vehhâbün bi-ihtiyâtin kâf behûlün yevmel mehâf, es-elüke en
tüsahhirlȋ vâhiden min huddâmi ismike yuhaddimunȋ inneke alâ
külli şey-in kadȋr.

Büyük ihfa
Bir antilop derisi alıp büyük simya tozu ile aşağıdaki tılsımları deriye yazıp
büyük hankatiryat azimetini 49 defa okuyup ardından tevkili gölgen
kayboluncaya kadar oku. İnsanlar cinler şeytanlar ervah dahi kimse seni görmez.
Eğer bir dağ başında bu ameli işlesen ervah oraya toplanırö amma hiç biri seni
görmez. Eğer gök yüzüne bakarak okusan havada uçan kuşlar oraya toplanırlar.
Eğer deniz kenarında okusan bütün balıklar oraya toplanır. Okuyacak tevkil
budur.

اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه هيوه هيوه يوش اشلش اش اش
اهدان اوطف لطفف لوطاف طايف اجب َّيخدام هذه الاسامء واخفوِن
عن اعْي الناظرين
Okunuşu:

Âhin (12 defa) heyûhin heyûhin yûşin eşleşin eşin eşin ehdânin
evtafin letfefin levtâfin tâyifin ecib yâ hüddamü hâzihil esmâi ve
ihfûnȋ an a’uninnâzırȋn
Tılsım budur.

Deniz meydana getirmek
Eski bir kerpiç parçası, deniz meydana getirilmek istenen yerden bir miktar
toprak, bir miktar deniz köpüğü, sonra matlup olunan yere varıp ayaklarına bir
miktar büyük simya tozundan serp, sonra kerpiçi sonra köpüğü sonra toprağı
ayaklarına sağ yanına ve sol yanına atıp büyük hankatirat azimetini 49 defa oku.
Hemen o mekanda çok büyük bir deniz meydana gelir. İçindede her türlü canlı
yaşar. Bu amel üzerinden 1 yılda geçse hiç bozulmaz. Eğer denizi tekrar
kaybetek istersen bu ameli işlediği yere gelip tekrar büyük hankatirat azimetini 7
defa oku, hemen deniz kaybolup gider.
Kerpiç üzerine bu tılsım yazılmalıdır.

Azizim bu simya tozunun çok büyük ve acayip havvasları vardır. Bu havvaslar
dahi sadece hayalden ibaret değil bilakis gerçektir.
Yukarda anlattığımızın yani bir mekanda deniz meydana getirmek gibi başka
şeyde yapabilirsin, mesela bir denizin ortasında büyük bir kara parçasıda
meydana getirebilirsin, malum kerpiça tılsımı yazıp büyük simya tozundanda
ayaklarına serpip azimeti 49 defa okuyup kerpiçi denize at, hemen ol mekanda
büyük bir kara parçası zuhur eder.
Büyük hankatiryat azimetini okuduktan sonra şu tevkili okumalıdır.

Okunuşu:

Eyâhin avâhiyehin avâhiyehin tayşen tayşen eynen eynen edyen
ededin ededin tabûhin tabûhin ehdin ehdin âhin âhin ehdânin
ehdânin elûhin elûhin tevekkelû (burda hacetini söyle) yâ
huddâmü hâzihil esmâi bârekallâhü fȋküm ve aleküm.

Mekanı tılsımlamak
Bir miktar öd alıp üzerine aşağıdakini yaz. Büyük simya tozu ile öd-ü
buhurlayıp bir mekana (define gömdüğün yere, bostana, bahçeye, veya her hangi

bir yere) bırak. Her kim o mekana gelse hemen karşısına etrafına ateş salan bir
adam çıkar korkutup kaçırır.
Tılsımı bozmak için: öd-ü ordan alıp aldığın yere su dök.
Yazılacak budur.

Kendini çok büyük bir fil gibi göstermek
Bir ağaç yongası alıp üzerine aşağıdaki tılsımı yaz. Büyük simya tozundan bir
miktar alıp cebine koy. Büyük hankatiryat azimetini 49 defa okuyup sonundada
tevkili oku. Herkesin gözüne sanki büyük bir fil gibi görünürsün. Tılsım budur.

Tevkil budur.

Okunuşu:

Behrin behrin eyârin eyârin hevlâhin hevlâhin ehvâhin ehvâhin
ecib ve accil yâ hüddamü hâzihil esmâ-i vef-al (burda hacetini
söyle) bârekallâhü fȋke ve aleyke.

Balıkları bir yere toplamak
Büyük simya tozu ile tılsımı bir kağıda yazıp kağıdı denize bırak (ama elinden
bırakma) hankatiryat azimetini 49 defa okuyup tevkili oku, hemen civardaki
balıklr oraya toplanır. Dilediğini avlarsın. Tılsım budur.

Tevkil budur.

Okunuşu:

Cehnen cehnen lelbûlûhen lelbûlûhen ecib ve accil yâ hüddâmü
hâzhili esmâi vef-al (burda hacetini söyle)

Çok büyük horoz göstermek
Yeni bir bıçak alıp üzerine aşağıdaki tılsımı yaz. Sonra bir antilop tutup bu
antilobu kesmesi için antilobu ve bıçağıda bir adamın eline ver, adam antilobu
kesmeye kalkınca sende aşağıdaki tevkili oku. (bundan evvel dahi 49 defa

hankatiryat azimetini oku) adam kesmeye kalkışınca antilop çok büyük bir horoz
şekline girip gök yüzüne kalkar havada uçar. Tılsım budur.

Bu iki tılsımdan birini bıçağın bir yüzüne diğerinide diğer yüzüne yaz.
Tevkil budur.

Okunuşu:

Yâ şârin yâ şârin reşârin reşârin eyşin eyşin eşârin eşârin ecȋbû ve
accilû yâ hüddâmü hâzihil esmâi (burda hacetini söyle)
bârekallâhü fȋküm ve aleyküm.

Altına çevirmek
3 gün riyazetli oruç tut. Bakırdan bir fincan alıp aşağıdaki tılsımı içine nakşet,
sonra üzerine su doldurup içine bir miktar büyük simya tozu at. Sonra
hankatiryat azimetini 49 defa okuyup sonundada tevkili oku. Fincanın içi altınla
dolar.
Veya bir beyaz kağıttan dirhem şeklinde dilediğin kadar kes, aşağıdaki tılsımları
üstüne büyük simya tozu ile yaz. 49 defa hankatiryat azimetini okuyup ardından
tevkili oku. Sonra kağıtları birine ver. Herkes kağıtları para gibi görür. (yine 3
gün riyazetli oruç tutmalıdır.
Yazılacak tılsım budur. (kağıdın bir tarafına bunu)

Diğer tarafına bunu yazmalıdır.

Fincana nakşedilecek budur.

Okuyacak tevkil budur.

Helsayâ helsayâ leysin esin ecib ve accil ve aklib hâzel kâğıde
fiddaten

Büyük simya
İlmi simyanın en büyük bablarından biri budur. Bir kişi istediğin bir hayvan
suretine çevirmek istersen, bir miktar büyük simya tozundan alıp hankatiryat
azimetini 49 defa okuyup sonundada aşağıdaki tevkili oku. Sonra matluba tozu
serp, matlup dilediğin hayvan suretine girer.

Eğer büyük simya tozundan alıp 49 defa hankatiryat azimetini okuyup, tevkilide
okuyup tozu bir yere serpsen dilersen hemen orda ağaçlar meyveler sebzeler
meydana gelir.
Eğer bir miktar toprağa 49 kere hankatiryat azimetini okuyup sonunda tevkili
okusan topraktan akrepler meydana gelir.
Eğer aşağıdaki tevkili bir adamın üstüne okusan adam ayı şekline girer. Veya
tevkilde timsah diye emretsen timsah şekline girer. Veya hangi hayvan dilersen
o hayvanın suretine girer.
Bu tevkil ve hankatiryat azimetinin çok büyük havvasları vardır. Herhangi bir
eşyanın üzerine okuyup tevkilide okusalar o eşya insanların gözüne dilediğin
gibi görünür.
Saydığımız bu babların şartı: bu tılsımı dahi büyük simya tozu ile matlub olunan
nesnenin üzerine yazmalıdır. Tılsım budur.

Büyük simya tozunu matlub olunan nesne üzerine serptikten sonra okunacak
tevkil budur.

esânişȋ esânişȋfehüm lâ lâ lâecib yâ hüddâm hâzihil esmâi vef-al
(burda hacetini söyle) bârekallâhu fȋke ve aleyke.

Büyük hankatiryat azimeti budur.
Okuma anında güzel kokulu buhur yakmalıdır.

Okunuşu:

A’zemü aleyküm yâ ma-âşeral ifrȋtül kibâr vel mereddetü
veşşeyâtȋn ve cunûdü iblȋsi ecmaȋn eyyühel huddâmü hâzihil
hankatiryât, illâ mâ ecebtüm entüm ve a’vânüküm bihakki hâzihil
aksâmü aleyküm ve hürmetihâ ledeyküm, heyâ heyâ etbâşin
etbâşin tabâşin tabâşin yûhin yûhin tâşin tâşin yeyûhin yeyûhin
biehyâ şerâhiyâ edûnâyi errabbussabâvût eylin şedâyin kuddûsün
kuddûsün kuddûsün enûhin enûhin nemûḣin nemûḣin nemûhin
nemûhin erşetûşin erşetûşin tûşin tûşin ayûşin ayûşin yesain
yesain enûḣin dâûcin eûcin fâûcin dakȋûcin berâhin vedâlekehin
vâdehin kâle ifrȋtün minel cinni ene âtȋke bihȋ kable en tekûme
min makâmike ve innȋ aleyhi lekaviyyün emȋn, kâlellezȋ indehû
ilmün minel kitâbi ene âtȋke bihȋ kable en yertedde ileyke tarfüke
felemmâ raâhü müstakirran müstakirran müstakirran kezâlike
tetakirrü nârul muhabbeti vel meveddeti vel aşkiş şedȋdi ellezȋ lâ
zeyâlü min kalbi (matlubun ismi ile anasının ismi) illâ bivusûli
(talibin isi ile anasının ismini söyle) heyâ eclibû (matlubun ismi ile
anasının ismini söyle) esri’ min tarfeti aynin ve min lem-il berkil
hâtifi verrȋhil âsifi ve min hetfil hâtifi bi eşârin şârin eşârin efşin
eşâşin helsayâ melsayâ lesarâsin tevekkel yâ gâriş ve yâ kerhevaş ve
yâ bedlûlehin ve yâ kârişin ve yâ tâmeşin ve yâ heyleyelin ve yâ
helyâȋl heyâ heyâ ekhâ ekhâ allâh allâhu elvâhidül ehadü elferdüs
samedü elcebbârul kahhâr elvâhan yâ maâşeral mereddetü vel
afârȋt, bihakkil ahdil me’hûzü aleyküm min seyyidinâ süleymân

ibni dâvûd inde bâbil heykelil kebȋr vehüve kaymûşin kaymûşin
gayûşin gayûşin şelâşin şelâşin eştâmin eştâmin behatâmin
behatâmin azȋmin aliyyin müteâlȋ âlin âlin kehyâlin kehyâlin
aksamtü aleyküm biehyâşin ehyâşin âhiyâ şerâhiyâ edûnâyi
errabbüs sabâvût eylin şedâyin elhûşin elhûşin elvâhan elvâhan elacel el-acel yâ hûhin ehûhin âhin eşlâmin eşlâmin heylçamin
heylâmin behetâmin behetâmin ehyâmin cehâşin atlâşin tûbâşin
eylin şedâyin enûhin enûhin hecâşin hecâşin yâhin yâhin yâ hû yâ
men lâ ya’lemü mâ hû illâ hüve ecȋbû eyyühel afârȋt velmereddetü
veşşeyâtȋn vef-alû mâ tü’merûne min celbin (matlubun ismi ile
annesinin ismi) ilâ (talibin ismi ile annesinin ismi)

Eşyayı yürütmek hareket ettirmek
eğer taş gibi veya mermer gibi veya taş cinsinden her hangi bir şeyi dilediğin
yere yürütmek istersen, insanlar içinde dilediğin taştan 2 aded alıp azimeti ne
çok sesli nede çok sessiz oku, yani kendin duyacağın kadar oku. Allahü tealanın
kudreti ile taş hareket eder. Dilediğin yere gider. Dilersen sana doğru gelir,
dilersen havaya kalkar, istediğin yere gider. Dilersen kan şekline dilersen çimen
dilersen adam suretine girer. (Azimet aşağıda verilecek)

Küpleri veya kavanozları yürütmek
Küplerden veya kavanozlardan 2 adet al, birisi dolu birisi boş olsun. Birini evin
bir köşesine diğerini evin diğer köşesine koy. Sonra azimeti kendin duyacağın
kadar sesli oku. Sonra dolu olan kavanozu boş olan kavanozun gelmesini

istediğin yere götür, boş olan kavanoz dolu olan kavanozun olduğu yere gelir.
Dolu olan kavanozu nereye götürsen boş olanda oraya gelir.
İbrikler dahi böyledir. İki ibrik al, biri dolu diğeri boş olsun, azimeti kısık sesle
oku, sonra dolu ibriği alıp dilediğin yere götürüp bırak, boş olan onu takip eder.
Yani dilediğin şeyden 2 adet al, biri dolu biri boş olsun, azimeti kısık sesle
okuyup emret, boş olan dolu olanın yanına gelir.
Kandilde böyledir, azimeti okuyup yanmasını emretsen kandil yanar, sönmesini
emretsen kandil tekrar söner. Eğer yanına gelmesini emretsen yanına gelir, geri
dönmesini emretsen tekrar geri döner.

Demir ve bakır cinsinden veya diğer maden türünden eşyaları
yürütmek
Demir cinsinden veya her hangi bir maden cinsinden 2 teşt, kova veya tas alıp
evin bir ucuna diğerinide bir ucuna bırakıp azimeti kısık sesle oku. Dilediğin
yere gitmesini emret. Bikudretillahi teala o eşya yürüyüp gider.
Eşya yürütme azimeti budur.
Bu azimete 12 tane melik ve 72 ifrit hizmet eder. Bu azimet okununca hepsi
okuyan kişinin yanına gelirler ve emrettiği şeyi yerine getirirler. Dilersen sihri
kaseye getirirler. Bağlıları çözerler, bu azimetle her şeyde amel edebilirsin. Bu
azimetin hizmetlilerini zabtetmek için 7 gün riyazetli oruç tutsan hepsi sana itaat
eder. (eşyayı yürütmek için oruca gerek yoktur). Eğer bu azimetin avanelerini
matlubu tehyiç teshir ve heyecanlandırmak için yollasan emrini yerine getirirler.
Bu azimetin daha bir çok acayiplikleri vardır. Magrib ehlinden bir çok kişi bu
sırlara vakıftır. Azizim bu azimetin her kelimesi 1000 dinara değer, çünkü bu
azimetle yapılmayacak hiç bir iş hiç bir harikul-ade amel yoktur, illaki bu
azimetle yapılır. Bu azimet dahi gizli ilimlere malik olan büyük alim insanların
katında vardır, bu azimetle tepeleri kum gibi yaparlar, bu azimetle ağaçları
ortadan yararlar, bu azimetle bütün define tılsımlarını batıl ederler. Biz bunun
sırrını sadece eşya yürütme kısmında bir nevi açıkladık, geri kalan havvaslarını
buna kıyas et.
Azimet budur.

Okunuşu:

bismillâhirrahmânirrahȋm innehû min süleymâne ve innehû
bismillâhirrahmânirrahȋm ellâ ta’lû aleyye ve’tûnȋ müslimȋn
tâiȋne a’zemü aleyküm yâ maâşeral cinni veşşeyâtȋn ve cunûdu
iblȋse ecmaȋnminennasârâ velyehûdu velmüslimȋn, biehyâşin
ehyâşin ehyâ heşheşâşin heşheşâşin elvâşin elvâşin feyvâteşin
feyvâteşin eyvâneşin eyvâneşin levâşin levâşin şehrâveşin
şehrâveşinkehrûşin kehrûşin avâşin avâşin benvâreşin benvâreşin
vâreşin vâreşin elşenȋşin elşenȋşin eşeşin eşeşin lâreşin lâreşin
kevşâhin kevşâhin ehvâhin ehvâhin lûlehin lûlehin yehlûlin
yehlûlin yehin yehin yâhin yâhin âhin âhin vâhin vâhin ehyehin
ehyehin atşehin atşehin emşehâ emşehâ cehyâşin cehyâşin tafyâşin
tafyâşin âlâşin âlâşin eyâreşin eyâreşin ekâreşin ekâreşin elvâşin
elvâşin ekşâşin ekşâşin kekeşin kekeşin eşin eşin tevekkel yâ âreş
ve yâ mâreş ve yâ tâmeş ve yâ hâlemâ ve yâ heylȋl ve yâ hâdimü
hâzihil esmâi vel azȋmeti biahrȋkil cemâdâti (burda eşyanın nereye
gitmesini istiyorsan onu söyle, veya diğer hacetlerini söyle)
elvâhan elvâhan el-acel el-acel essâate essâate bihakki ehvâhin
ehvâhin ehvâheyâ ehvâheyâ ekhâ ekhâ allâhül vâhidül kahhâr
ecȋbû ve tevekkelû bimâ emertüküm bihȋ bihakki hâzihil esmâil
izâm elletȋ ehazehâ aleyküm süleymân ibni dâvûd aleyhisselâm
inde bâbil heykelissebti vehüve kamûşin kamûşin gayreşin
gayreşin şeylâşin şeylâşin eştâmin eştâmin behetâmin behetâmin
azȋmin azȋmin müteâlin müteâlin elşelein yeûyubiyehin yâhin

yâhin âhin âhin ehyâ ehyâ şerâhiyâ şerâhiyâ eyûhin eyûhin âhin
âhin mâlikül mülki kâmiul cebâbireti ecȋbû bihakki ehyâ şerâhiyâ
edûnâyi asbâvûtin âli şedâyi âli hûşin errahmânu alel arşistevâ ve
alel mülki ihtevâ ecȋbû bihakki sa-â ke-â mimyâlin mutȋ-in leke yâ
âli ecȋbû min kabli en yatmise alâ kulûbiküm elvâhan elvâhan elacel el-acel essâate essâate
bu harfleri dahi yürütmek istenen şeyler üstüne yazmalıdır.

ج م ج ب ا ل ح ق ا ل ع ا دى

Havada yürümek
70 tane bakla al, sonra bir kuzu alıp kesip etlerini kemiklerinden ayır. Sonra
kemiklerini bu baklalarla beraber ateşte yakıp kül et. Sonra külü alıp sağ ayağına
bu vefki yazıp dilediği yere git. Havada yürürsün. (Allahu alem) vefk budur.

Cinleri ayanen görmek

Cinleri ayanen görüp konuşmak istersen, ceylan yağı ile yağlan cinler ayanen
görünür.

İhfa
Siyah bir köpeğn kalbini al, sonra bir tavşanın derisine sarıp üzerinde taşı.
Kimse seni görmez.

İhfa
Bir yumurta alıp içini boşalt. Sonra içine menini doldurup üzerine şu tılsımı
yazıp 40 gün zibil içine göm. 41.ci gün yumurtayı çıkarıp kır ki! İçinde bir
hayvan görürsün, alıp kes. Kanı ile avucuna bunu yaz. Sonra o mekandan dışarı
çık. Dışarı çıkınca cinler sana ayanen görünür. Hemen bir tanesi karşında durur.
Başında bir külah vardır, onu alıp muhafaza et. Aldıktan sonra sana saldırır gibi
yapar, lakin hiç iltifat etme. Çünkü sana zarar veremez. Ne zamanki ihfa
yapmak istesen bu külahı başına koy maksat hasıl olur. yumurtaya yazılacak
tılsım budur.

Eline yazılacak budur.

Uyuyan kişiyi havaya uçurmak
Bir kişi sırtı üzerine uyusun, uyuyan kişinin sağına iki kişi, solunada iki kişi
dursun, sonra herkes işaret parmağı ve orta parmağını uyuyan kişinin sırtının
altına koysun, lakin parmakların ucunu azcık koymalıdır hepsini değil.
Parmaklar dahi düz değil biraz yukarı doğru olmalıdır. Sonra uyuyan kişinin
sağındaki kişi sağ tarafındaki kişiye sessizce (cinlerin meliki öldü) desin, o
kişide sağındakine oda sağındakine aynı şekilde söyler. Son kişi yani dördüncü
kişi de kendi kendine (cinlerin meliki öldü) der. Sonra tekrar birinci kişi
sağındakine ( kefenleyin) der. Oda aynısını sağındakine söyler, bu şekilde en
son kişi kendi kendine söyler. Sıra tekrar birinci kişiye gelince sağındakine
(gömün) der. Oda sağındakine söyler. Bu şekilde sonuncu kişi kendi kendine
söyler. Hemen o vakitte uyuyan kişi havaya kalkar. Ancak kimse uyuyan kişiyi
havaya kaldırmaya çalışmamalıdır. Havaya kalkınca dahi parmaklarını
çekmelidir yoksa parmakları kırılır.

Yarasa gibi göstermek
Bu isimleri nar çubuğuna yarasa kanı ile yazıp matluba o nar çubuğu ile
dokunsalar matlub yarasa gibi görünür. Yazılacak budur:

فعفعرا ْضطوا طريق واسع وكيد ومزقنامه لك ممزق كذا و كذا

Kendini insanlara başsız gibi göstermek istersen
tavşan kanı, kurt kanı, horoz kanı, bunları alıp güneşte iyice kurut, hacet vakti
birazını alıp ateşe at, insanlar senin başını göremezler. Korkup kaçarlar.

Bir şeyi gözden kaybetmek
Bir nar çubuğu alıp üzerine şunları yazıp cubuk ile yere vur, çubuk hemen
gözlerden kayb olur.

Yazılacak budur:

شهلش شهلش همفش همفش ومزقهنم لك ممزق كذاِل ميزق كذا وكذا

Karşındakine istediğini yaptırmak
Bunları 5 parmağına yazıp matluba dokun sen ne yaparsan oda aynını yapar.
Yazılacak budur :

طربوش طربوش مفش مفش طهوش طهوش فطوش فطوش فيق ومزقهنم لك
ممزق دبور كذا و كذا ابحلدث والبعر

İhfa
Bir hımarın dalağını alıp güneşte kurutup havanda döv. Sonra derisinden bir
parça alıp toz gibi olan dalağı derisi içine sarıp üzerinde taşısan ihfa olur.

Cinleri görmek
Bir kimse kara kedi ile kara tavuğun gözlerini alıp iyice ezip birbirine karıştırıp
gözüne sürme gibi çekse cinnileri görür. Bazıları sadece tavuğun ve kedinin bir
gözünü almak yeterlidir demişlerdir.

Cinleri görmek
Bir kimse siyah kedi ile siyah tavuğun safra kesesini alıp bir birine karıştırıp
iyice ezip sonra sürme gibi göze çekseler cinnileri görürler.

Altına çevirmek
7 gün boyunca bu ismi her gün halvet bir yerde 93131 defa her neye okusalar o
şey altın olur. veya istediği bir surete döner. İsim budur  يا شليخوثاyâ

şelyehûsâ

Yumurtayı uçurmak
Bir tane yumurta alıp içini boşaltıp içine bir miskal cıva koy. Sonra yumurtayı
ateşe yaklaştır, içindeki cıva sıcaklanınca yumurta havaya kalkar.

Şifa bölümü
Ey kardeşim bil ki: hastayı şifalandırmanın bazı şartları vardır.
1.
Okuyan veya yazan kişi tahareti kamile üzere olmalıdır.
2.
Okunan yer temiz olmalıdır, o mekanda cünüp veya hayızlı kimse olmamalıdır.
3.
Okuyan kişi kıbleye dönmelidir.
4.
Eğer hasta olan kişi kadın ise mutlaka iyice örtünmesi lazımdır, yüzü
görünmemelidir. Ve yanında mahreminden bir veya bir kaç kişi olmalıdır
(kocası veya çocukları veya babası veya kardeşleri v.s gibi). Eğer kadına
dokunuması gerekiyorsa okuyan kişi mutlaka eldiven takmalıdır.
5.
Okuduktan sonra hastaya bir tahassun duası yazıp taksalar cok faidelidir.

Hurufatın insan bedenindeki yerleri
Resimlerle uzaktan şifa çalışması yapmak isteyenler içindir. Nar çubuğundan bir
kalem yapıp o kalemle bir insan sureti çizip harfleri resimde görüldüğü gibi yerli
yerine yaz. Sonra 1 fatiha 3 ihlası şerif okuyup hastalık ve illet olan yere
kalemini koyup şifa ayetlerini adetlerince oku. Bu amele en 21 gün en çok 41
gün veya 90 gün ara vermeden devam edilirse biiznillah uzaktan olan şifa
çalışması sonuca varır. Misk, zağferan ve gül suyu ile yazılacak resim budur,
alnına matlubun ismi ile anasının ismini yaz. Kötülük için kullananların vebalı
kendi boynuna olsun.

Hastanin halini bilmek
Hatalığın Allahü tealadanmı, insandanmı yoksa cinlerdenmi olduğunu bilmek
için, hastanın giysisinden bir parça alıp önüne koyup fatiha-i şerif okuyup
ardından bu azimeti oku. sonra elbise parçasına bak, eğer kısalırsa hastalık
cindendir. Eğer uzarsa insandandır yani bir kişi ona sihir yada büyü yapmıştır.
Eğer olduğu gibi kalırsa Allahü tealadandır.
Okuyacak budur
3 fatiha

 اقسَت عليمك َّي خدام2  كربح2  انوخ2  كشنيخ2  قشَوش2  قشَوس2 اقش
هذه الاسامء والاية الرشيفة ان تبينوا ىل صاحب هذا الاثر ان اكن من هللا فابقوه
عىل حاَل وان اكن من الانس فطوَل وان اكن من اجلن فقّصوه بقدرة من يقول
للش ٌئ كن فيكون وان مل يفعلوا ما امروه ليسجن وليكن من الصاغرين
1 defa hümeze suresi
Azimetin okunuşu

Akşin 2 kaşmûsin 2 kaşmûşin 2 keşnîhin 2 enûhin 2 kebrehin 2
aksamtu aleyküm yâ huddâmu hâzihil esmâi vel-âyetiş şerîfeti en
tübeyyinû lî sâhibu hâzel eseri in kâne minallâhi fe-ebkûhu alâ
hâlihî ve inkâne minel insi fetavvelûhu ve inkâne minel cinni
fekassirûhu bikudreti men yekûlu lişşey-i kün feyekûn ve inlem
yef-alû mâ emerûhu leyüscene velyekün minessâgirîn

Hazreti Ömer efendimizin istiazesi

بسم هللا ذى الشان عظمي الربهان شديد السلطان ما شاء هللا اكن اعوذ ابهلل من
الش يطان الرجمي
Bismillâhi zişşân, azîmül burhân, şedîdüs sultân, mâşâ-allâhi kâne
eûzu billâhi mineş şeytânir racîm

Hastalığı anlamak
Eğer bir kimse hasta olsa, hastalığın sihirden nazardanmı yoksa Allah
tarafındanmı olduğunu bilmek istesen, bu isimleri hastanın sağ elinin
parmaklarına baş parmaktan başlayarak yaz. Her parmağa bir isim yaz. Sonra bu
azimeti 3 defa veya 7 defa oku. Eğer hastanın parmakları birbirinden ayrılırsa
bilki hastaya sihir yapılmıştır. Eğer hastanın eli başına giderse bilki hastaya
nazar değmiştir. Eğer hastanın eli yere doğru inerse bilki Allahtan gelen bir
hastalıktır. Yani sihir veya nazar değildir. Parmaklarına yazılacak budur. (baş
parmaktan başlayarak her parmağa bir isim yaz)

مشلعجل عهلشل يطَهوش ططشغوش ككيقورش
Azimet budur.
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ِ
Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahȋm
Ve-ssâffâti saffâ Fe-zzâcirâti zecrâ Fe-ttâliyâti żikrâ İnne ilâhekum
levâhid Rabbu-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ ve rabbulmeşârik İnnâ zeyyennâ-ssemâe-ddunyâ bizînetin lkevâkib Ve
hifzan min kulli şeytânin mârid Lâ yessemme’ûne ilâ-lmele-i-l-a’lâ
veyukżefûne min kulli cânib Duhûrâ velehum ‘ażâbun vâsib İllâ
men ḣatife-lḣatfete feetbe’ahu şihâbun śâkib

Hastaya arız olan cini yakmak
Temiz bir gusül abdesti alıp ardından tekrar abdest al. Sonra hastanın sağ eline
bu tılsımı yazıp elini başına koy. Hemen o vakit hastanın içine giren cin yanar.
Amma yazan kişi mutlaka temiz olmalı ve abdestli olmalıdır. Tılsım budur.

Baş aşrısı için
Bu ayeti kerimeleri yazıp altınada bu tılsımı yazıp hastanın başına taksalar şifa
bulur. Ayeti kerimeler budur.
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Tılsım budur.

Verem hastalığına şifa
) harfini 4 verem olan yere yazıp bu duayı okumaya devam et. Dua budur.د( Dal

اللهم اِن اس ئِل َّيدامئ العز َّيذا اجلود مبا اودعته حرف الال من الارسار املكنونة
والانوار اخملزونة ان تسخرىل مالئكتك الكرام خدام هذاحلرف ان يزيلوا هذا الورم
مما ِل فيه رضا انك عىل لك ش ٌئ قدير اجب َّي مِل الال مبا فيه من الارسار
واشفى هذا الورم حبق من قال للسَواِ والارض اءتيا طوعا او كرها قالتا أتينا
طائعْي حبق اَّلى خلقك فسوك فعدِل ِف اي صورة ما شاء ركبك أهيا الس يد
الفاضل املعرتف من حبار معادن جواهر الارسار وينابيع ملكوِ جربوِ الانوار
الا ما اجبتىن وخسرىل اعوانك ِف قضاء حاجَّت ويه شفاء هذا الورم
Okunuşu:

Allâhümme innȋ es-elüke yâ dâimül izzi yâ zelcûdi bimâ evdeathü
harfüd dâli minel esrâril meknûneti vel envâril mahzûneti en
teshirlȋ melâiketikel kirâmi huddâmü hâzel harfi en yezȋlû hâzel

veremi mimmâ leke fȋhi rızâ inneke alâ külli şey-in kadȋr, ecib yâ
meleküd dâl bimâ fȋhi minel esrâr ve eşfȋ hâzel veremi bihakki
min kâle lissemâvâti vel-ardi i’tiyâ tav-an ev kerhen kâletâ âteynâ
tâiȋne bihakkil lezȋ halekake fesevvâke feâdelek, fȋ eyyi sûretin
mâşâe rakkebek, eyyühes seyyidül fâzıl elmu’terifü min bihâri
maâdeni cevâhiril esrâr veyunâbȋu melekûti ceberûtil envâri illâ
mâ ecebtenȋ ve sahhirlȋ a’vâneke fȋ kazâ-i hâcetȋ ve hiye şifâü
hâzel veremi.

Sihir bozmak, bağlı çözmek
Bu vefki bir kağıda misk zağferan ve gül suyu ile yazıp etrafınada altta
verdiğimiz duayı ruhen hasta olan kimselere taksalar şifa bulurlar. Vefk budur.

Etrafına yazılacak dua budur.

Sihir iptal etmek
Bir kadına sihir yapılsa, veya kadın bağlansa (evlenememesi için yapılan sihir)
bütün bunları bozmak için bunu bir kağıda misk zağferan ve gül suyu ile yazıp
kadının boynuna assalar kadın şifa bulur. Sihir bozulur. Yazılacak budur.

Sihir bozmak
Sad

 صharfini bir kaseye 95 defa misk zağferan ve gül suyu ile yazıp sonra

yazıyı zemzem suyu ile bozup hastanın başını bu su ile yıka. Biiznillah hasta iyi
olur. Amma sad harfini yazarken dahi bu isimleri devamlı okumalıdır. Yâ kâhiru
yâ garȋb

Bütün şerlerden emin olmak, korunmak
Bir kağıt alıp üzerine bunları yazıp daima yanında taşısan artık sana ne bir cin ne
bir şeytan ne bir şerli insan ne bir akrep nede bir yılan veya diğer zararlı hiç bir
mahlukat sana zarar veremez yaklaşamaz. Yazdıktan sonra kağıdı öd, misk ve
sandal ile buhurlayıp sağ pazusunda taşımalıdır. Yazılacaklar bunlardır
 هللا اكبر وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم555 defa
 بسم هللا الرحمن الرحيم15 defa
Ayetel kürsi, İhlası şerif, muavvezeteyn

Sihir bozmak
Beyaz bir kağıda bunları yaz. Sonra altına 3 defa bu beyti yaz. Sonra aynı beyti
49 defa okuyup kağıdı hastanın boynuna as. Hemen o vakitte sihir bozulur.
Evvela yazılacak budur.

Sonra 3 defa yazılacak ve 49 defa okunacak beyt budur.

Okunuşu:

Ebtaltü sihras sâhirȋne ve mekrahüm
biizzeti kahhârin bihis sihru ebtaltü

Sihir bozmak için
Bu yazılıp hastanın boynuna takılır. Budur.

Sihir bozmak
Bunları bir kaseye misk zağferan ve gül suyu ile yazıp zemzem suyu ile bozup
suyu hastaya içirseler şifa bulur. Veya kağıda yazıp boynuna asmalıdır. Budur.
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Sihir bozmak ve saralıyı iyileştirmek
Bunu misk zağferan ve gül suyu ile yazıp hastanın boynuna asmalıdır.
Yazılacak budur.

Hastaya arız olan cini yakmak

Euzü besmele çekip evvela cin suresini oku. Sonra bakara suresi, sonra yasini
şerif, sonra vakıa suresi, sonra ayetel kürsi, sonra zelzele suresini eştâtâ ya kadar
oku. Eştâtâ kelimesi 3 defa tekrar et. Bikudretillah cin yanar.

Hastaya arız olan cini yakmak
Hastanın sağ kulağına 7 defa ezan oku, sonra fatiha-i şerifi okuyup felak ve nas
surelerini oku. Cin yanar.

Sihir bozmak v.s.
Bu ayeti kerimeleri bir miktar suya okuyup her gün hastaya içir. Başına dahi bu
sudan serp Biiznillah bütün sihirler batıl olur. Cinler o kişiden elini çeker.
Okuyacaklar bunlardır.

ِ بِسـ ِم
هللا اَّلي ال ياضُ ُّر ام اع ا ِمسـ ِه اَش ٌء ف اْل ْر ِض اوال ف السَـا ِء اوه او السَـي ُع
ال اعلـمي
3 defa
نعوذ بكامِ هللا التاماِ من ش ما خلق
3 defa
حسبنا هللا ال اَل الا هو عليه تولكنا وهو رب العرش العظمي
7 defa
ِ اعوذ ابهلل من الش يطان الرجمي ب ِْس ِم ه
اَّلل هالر ْ امح َٰ ِن هالر ِح ِمي الْ اح َْدُ ِ ه َِّلل ار ِب الْ اعالا َِ اْي
ِ ِ هالر ْ امح َٰ ِن هالر ِح ِمي ام
الّص ااط الْ َُ ْس تا ِق امي
اِل ي ا ْو ِم ِال ِين ا هَّيكا ن ا ْع ُبدُ اوا هَّيكا ن ا ْس تا ِع ُْي ا ْه ِدَنا ِ ا
ِ
وب عاِلاْيْ ِ ْم او اال الضه ِال اْي
ِ ُِص ااط ه ِاَّل اين أَنْ اع َْ ات عالاْيْ ِ ْم غا ْ ِري الْ اَغْض
ِ ا

الص اال اة
امل اذَٰ ِ اِل الْ ِكتا ُ
ون ه
ون ِابلْغا ْي ِب اويُ ِقمي ُ ا
اب اال اريْ اب ِفي ِه هُدً ى لِلْ َُته ِق اْي ه ِاَّل اين ي ُ ْؤ ِمنُ ا
ون ِب اَا أُنْ ِز ال ال ا ْي اك او اما أُنْ ِز ال ِم ْن قا ْب ِ ا
ِل او ِاب ْْل آ ِخ ار ِة ُ ْمه
او ِم هَا ار از ْقنا ُ ْ
ون او ه ِاَّل اين ي ُ ْؤ ِمنُ ا
امه ي ُ ْن ِف ُق ا
ُ ا ِ ا ُِ
ْ
ِ
ْ
ون
ون أُولا َٰ ئِ اك عا ا ٰىل هُدً ى ِم ْن ار ِ ِهب ْم اوأول َٰ ئك ُمه ال َُفل ُح ا
يُو ِقنُ ا
الس اَ ااو ِاِ او اما ِف
هُ
اَّلل اال ِالا َٰ اه ِا هال ه اُو الْ اح ُّي الْقايُّو ُم ۚ اال تاأْخ ُُذ ُه ِس نا ٌة او اال ن ْاو ٌم ۚ ا َُل اما ِف ه
ْاْلَ ْر ِض ۗ ام ْن اذا ه ِاَّلي ي ْاش اف ُع ِعنْدا ُه ا هال ِاب ْذ ِن ِه ۚ ي ا ْع ا َُل اما ب ا ْ اْي أَيْ ِد ِهي ْم او اما اخلْ افهُ ْم ۖ او اال
ُ ُِي ُ ا ٍ ِ ِ ْ ِ ِ ه ا ِ ِ
ُ
ِ
ِ
س
الس اَ ااو ِاِ او ْ َاْل ْر اض ۖ او اال يائُو ُد ُه
ه
ي
ر
ك
ع
س
و
ُ
يط ا
ون ب ْ
َِشء م ْن علَه ِاال ِب اَا ش ااء ۚ ا ا ْ ُّ ه
ِح ْف ُظهُ اَا ۚ اوه اُو الْ اع ِ ُِّل الْ اع ِظ ُمي
اال ا ْك ارا اه ِف ِال ِين ۖ قا ْد ت ا اب ه اْي ُّالر ْشدُ ِم ان الْغ ِاي ۚ فا اَ ْن يا ْك ُف ْر ِاب هلطاغُ ِ
وِ اوي ُ ْؤ ِم ْن ِاب ه َِّلل فاقا ِد
سِ
ْ
ْ
ا
ا
ِ
ِ
ْ
ا
ا
ِ
ْ
َ
ت
ل
اَّلل ا ِمسي ٌع عا ِل ٌمي
و
ۗ
اا
ه
م
ا
ص
ف
ن
ا
ال
ى
ق
ث
و
ل
ا
ة
و
ر
ع
ل
اب
ك
س
ا ا ا هُ
ا ْ اْ ا
ُْ ا ُ ٰ
الظلُ اَ ِ
اَّلل او ِ َُّل ه ِاَّل اين أ آ امنُوا ُ َْي ِر ُ َُج ْم ِم ان ُّ
اِ ا اىل النُّو ِر ۖ او ه ِاَّل اين اك اف ُروا أَ ْو ِل ايا ُؤ ُ ُمه
هُ
ا ُّ ُ ِ ِ
ْ
ا
ِ
ِ
ُ
ِ
ه
ا
َ
ُ
ا
ُ
ال
ل
الطاغُ ُ
ون
اال
خ
ا
ْي
ف
مه
ۖ
ر
ا
ن
اب
حص
أ
ك
ئ
و
أ
ۗ
اِ
وِ ُ َْي ِر ُجوهنا ُ ْم ِم ان النُّو ِر اىل الظل اَ
ُ هِ ْ ا
ا
َٰ
ُ ُ ا اِ ِ ِ
ْ
ِ
لك أ آ ام ان ِاب ه َِّلل او ام االئِ اكتِ ِه او ُك ُت ِب ِه او ُر ُس ِهلِ
ِ
ون ۚ ٌُّ
أ آ ام ان هالر ُسول ِب اَا أنْ ِزل ال ْيه م ْن ا ِربه اوال َُ ْؤمنُ ا
ِ
اال نُفا ِر ُق ب ا ْ اْي أَ اح ٍد ِم ْن ُر ُس ِ ِهل ۚ اوقاالُوا ا ِمس ْعناا اوأَ اط ْعناا ۖ غُ ْف اران ااك اربهناا اوالا ْي اك الْ اَ ِص ُري
اَّلل ن ا ْف ًسا ا هال ُو ْس اعهاا ۚ لاهاا اما اك اسبا ْت اوعالاْيْ اا اما ا ْكت ا اسبا ْت ِ ۗ اربهناا اال تُ اؤا ِخ ْذَنا ا ْن
اال يُ ا ِك ُف ه ُ
اِ
ِ
ن ا ِسيناا أَ ْو أَخ اْطأَْنا ۚ اربهناا او اال ا ْحت َِ ْل عالا ْيناا ا ًْ
ِصا ا امَك ا امحلْتا ُه عا اىل ه ِاَّل اين ِم ْن قا ْب ِلناا ۚ اربهناا اوال
ِ
ا
ا
ّْصَنا عاىلا
ِ
ْ
ْ
ا
َ
ا
ُ احت َِلْناا اما اال اطاقا اة لاناا ِب ِه ۖ اواع ُْف اعنها اواغف ْر لناا او ْارمحناا ۚ أن اْت ام ْوالَنا فان ُ ْ
الْقا ْو ِم الْ ااك ِف ِر اين
الش ايا ِط ُْي عا ا ٰىل ُم ْ ِ
ِل ُسلا ْي اَ اان ۖ او اما اك اف ار ُسلا ْي اَ ُان اولا َٰ ِك هن ه
اوات ه اب ُعوا اما تا ْتلُو ه
الش ايا ِط اْي
ون النه ااس ِ
وِ ۚ او اما
وِ او ام ُار ا
الس ْح ار او اما أُنْ ِز ال عا اىل الْ اَلا اك ْ ِْي ِب ابا ِب ال ه ُاار ا
اك اف ُروا يُ اع ِل َُ ا
ون ِب ِه
ون ِمهنْ ُ اَا اما يُ اف ِرقُ ا
يُ اع ِل اَ ِان ِم ْن َأ اح ٍد اح ه َّٰت ياقُ اوال ان ه اَا ا َْن ُن ِف ْتنا ٌة فا اال تا ْك ُف ْر ۖ فا ايتا اعل ه َُ ا
ُ ِ
ِ
ِ
ه
ه
ٍ
ِ
ْ
َ
ِ
ي
ون اما ي ا ُُّ
ُض ُ ْمه او اال
َ
ل
ع
ت
و
ۚ
اَّلل
ن
ذ
اب
ال
ا
د
ح
أ
ن
م
ه
ب
ين
ار
ِ
ه
ِ
ِ
ْ
ب ا ْ اْي الْ اَ ْر ِء او از ْو ِج ِه ۚ او اما ْمه بِضا ا
ا اا ا ُ ا
ا
ِ
ي ا ْن اف ُعهُ ْم ۚ اولاقا ْد عا ِل َُوا لا اَ ِن ْاش ا ارتا ُه اما ا َُل ِف ْاْل آ ِخ ار ِة ِم ْنِ خ ااال ٍق ۚ اولا ِبئْ اس اما اا
ش ْوا ِب ِه
ون
أَنْ ُف اسهُ ْم ۚ ل ا ْو ااكنُوا ي ا ْعلا َُ ا

ون
يه تالْقا ُف اما ياأْ ِف ُك ا
اوأَ ْو اح ْيناا ِا ا ٰىل ُم ا ٰ
وىس أَ ْن أَلْ ِق اع اصاكا ۖ فا ِا اذا ِ ا
ون
فا اوقا اع الْ اح ُّق اوب ا اط ال اما ااكنُوا ي ا ْع اَلُ ا
فا ُغ ِل ُبوا ُهنا ِ ا
اِل اوانْقالا ُبوا اصا ِغ ِر اين
الس اح ار ُة اس ِاج ِد اين
اوأُلْ ِق اي ه
قاالُوا أ آ امنها ِب ار ِب الْ اعالا َِ اْي
ون
وىس اوه ُاار ا
ار ِب ُم ا ٰ
وىس أَلْ ُقوا اما أَن ُ ْْمت
اوقاا ال ِف ْر اع ْو ُن ائْتُ ِوين ِب ُ ِ
الس اح ار ُة قاا ال لاهُ ْم ُم ا ٰ
لك اسا ِح ٍر عا ِل ٍمي فالا هَا اج ااء ه
وىس اما ِجئ ُ ْْمت ِب ِه ِ
اَّلل اال ي ُ ْص ِل ُح
ون فالا هَا َألْقا ْوا قاا ال ُم ا
اَّلل اسيُ ْب ِط ُ ُهل ۖ ا هن ه ا
الس ْح ُر ۖ ا هن ه ا
ُملْ ُق ا
ٰ
ِ
ْ ِ اِ ِ ِ ا ا ِ
ْ
ون
م
ر
ج
َ
ل
ا
ا امع ال الْ َُ ْف ِس ِد اين او ُ ُِي ُّق ه ُ
اَّلل ال اح هق بك اَاته اول ْو ك ِر اه ُ ْ ِ ُ ا
ون أَ هو ال ام ْن َألْقا ٰى قاا ال ب ا ْل َألْقُوا ۖ فاا اذا ِحباالُهُ ْم
وىس ا هما أَ ْن تُلْ ِق اي اوا هما أَ ْن نا ُك ا
قاالُوا اَّي ُم ا ِٰ
حسر ِمه أَهنه ا تاسعى فاأَوجس ِف ن ا ْف ِس ِه ِخي اف ًة م ِ
وىس قُلْناا اال
او ِع ِصْيُّ ُ ْم ُ اَييه ُل ِالا ْي ِه ِم ْن ِ ْ ِ ْ ا ْ ا ٰ ْ ا ا
ُ اٰ
ا اخت ْف ان اهك أَن اْت ْاْلَعْ ا ٰىل او َألْ ِق اما ِف ي ا َِينِ اك تالْقا ْف اما اصنا ُعوا ۖ ان ه اَا اصنا ُعوا كا ْيدُ اسا ِح ٍر ۖ
ِ
ا ْ ِِ
السا ِح ُر اح ْي ُث َأ ا َٰت
ح
اوال يُفل ُ ه
اَّلل ا ْحدا ى ه
ون لا ُ ْمك
اوا ْذ ي ا ِعدُ ُمكُ ه ُ
ُّون أَ هن غا ْ اري اذ ِاِ الشه ْوكا ِة تا ُك ُ
الطائِ افتا ْ ِْي َأهنه اا لا ُ ْمك اوت ااود ا
ِ
اَّلل أَ ْن ُ ُِي هق الْ اح هق ِب ا ِك اَاتِ ِه اوي ا ْق اط اع داا ِب ار الْ ااك ِف ِر اين ِل ُي ِح هق الْ اح هق اوي ُ ْب ِط ال الْ ابا ِط ال
او ِيُ ِريدُ ه ُ
ون
اول ا ْو كا ِر اه الْ َُ ْج ِر ُم ا
اوقا ِد ْمناا ا ا ٰىل اما ا ِمعلُوا ِم ْن ا امع ٍل فا اج اعلْناا ُه اه اب ًاء امنْث ًُورا
ُْ ِ
ْ
ْ
ه
وب قُ ْل اج ااء الْ اح ُّق او اما ي ُ ْب ِدئُ الْ ابا ِط ُل او اما يُعيدُِ
ِ
ْ
ُ
ِ
ُ
قل ا هن ار ِّب ياقذف ابل اح ِق عاال ُم الغ ُي ِ
ِ
اوقُ ْل اج ااء الْ اح ُّق او ازه ااق الْ ابا ِط ُل ۚ ا هن الْ ابا ِط ال ااك ان ازهُوقًا
ا ْ ِ اِ
ا
ْ
ُ
ِ
ِ
ُ
ِ
ا
ُ
ا
ُ
ْ
ُ
ون
ب ا ْل ن ا ْق ِذ ُف ِابلْ اح ِق عاىل ال اباط ِل فياد امغ ُه فاذا ه اُو ازاهقٌ ۚ اولمك ال اويْل م هَا تاصف ا
َ ِ ُْ ُْ ِ ي ُ ِ
ّص ُمكْ عالاْيْ ِ ْم اوي ْاش ِف ُصدُ اور قا ْو ٍم ُم ْؤ ِم ِن اْي
ومه يُ اع ِذهبْ ُ ُم ه ُ
اَّلل ِبأيْديمك اوَي ِز ْمه او ا ْن ْ
قاا ِتلُ ُ ْ
اَّلل عا ِل ٌمي اح ِك ٌمي
اَّلل عا ا ٰىل ام ْن ياشا ا ُء ۗ او ه ُ
وب ه ُ
اوي ُ ْذ ِه ْب غا ْيظا قُلُوهبِ ِ ْم ۗ اوي ا ُت ُ

الصدُ و ِر اوهُدً ى او ار ْ امح ٌة
اَّي أَهيُّ اا النه ُاس قا ْد اج ااءتْ ُ ْمك ام ْو ِع اظ ٌة ِم ْن ا ِبر ُ ْمك او ِشفاا ٌء ِل اَا ِف ُّ
ِللْ َُ ْؤ ِم ِن اْي
ون ُ همث
اوأَ ْو ا
ىح ارب ُّ اك ا اىل النه ْح ِل أَ ِن ه ِاخت ِذي ِم ان الْ ِج اب ِال بُ ُيوَتً او ِم ان الشه اج ِر او ِم هَا ي ا ْع ِر ُش ا
ٰ
ُِ ِ ُ ِ
لك الث ه اَ ار ِاِ فا ْاسلُ ِيك ُس ُب ال ارب ِِك ُذلُ ًال ۚ ا َْي ُر ُج ِم ْن بُ ُطوهنِ اا اا
اب ُم ْخ ات ِل ٌف
لكي م ْن ِ
ش ٌ
ون
َألْ اوان ُ ُه ِفي ِه ِش افا ٌء ِللنه ِاس ۗ ا هن ِف اذَٰ ِ اِل اْلآي ا ًة ِلقا ْو ٍم ياتا افكه ُر ا
اون ا ُِْن ُل ِم ان الْقُ ْرأ آ ِن اما ه اُو ِ ِش افا ٌء او ار ْ امح ٌة ِللْ َُ ْؤ ِم ِن اْي ِۙ او اال يا ِزيدُ ه
الظا ِل َِ اْي ا هال خ ااس ًارا
ِ
اوا اذا ام ِرضْ ُت فاه اُو ي ْاش ِفْيِ
او ِل ا ْو اج اعلْناا ُه قُ ْرأآَنً أَ ْ اجع َِ ًّيا لاقاالُوا ل ا ْو اال فُ ِصل ا ْت أ آ اَّيتُ ُه ۖ أَأَ ْ اجع َِ ٌّي او اع ار ِ ٌّّب ۗ قُ ْل ه اُو لِ ه َِّل اين أ آ امنُوا
ون ِف أ آ اذاهنِ ِ ْم اوقْ ٌر اوه اُو عالاْيْ ِ ْم ا ًمعى ۚ أُول ا َٰ ئِ اك يُنااد ْاو ان ِم ْن
ُهدً ى او ِش افا ٌء ۖ او ه ِاَّل اين اال ي ُ ْؤ ِمنُ ا
ام ااك ٍن ب ا ِعي ٍد
الص اَدُ ل ا ْم ي ا ِ ِْل اول ا ْم ي ُ ا ْ
ول اول ا ْم يا ُكن ه َُل ُك ُف ًوا أَ اح ٌد
اَّلل أَ احد ه ُ
قُ ْل ه اُو ه ُ
اَّلل ه
ش
ش غا ِاس ٍق ا اذا اوقا اب او ِم ْن ا ِ
ش اما اخل ا اق او ِم ْن ا ِ
قُ ْل أَعُو ُذ ِب ار ِب الْ افلا ِق ِم ْن ا ِ
ِ
ش اح ِاس ٍد ا اذا اح اسدا
النهفه ااَث ِِ ِف الْ ُعقا ِد او ِم ْن ا ِ
ِ ِِ ِ ِ
ْ
ه
ْ
ِ
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ال او ْس اواس ال اخنهاس اَّلي
قُ ْل أَعُو ُذ ِب ار ِب النهاس امِل النهاس اَل النهاس من ا ِ
ِ
ي ُ او ْس ِو ُس ِف ُصدُ و ِر النه ِاس ِم ان الْ ِجنه ِة او النه ِاس
اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشاِف ال شفاء الا شفاؤك شفاء ال
يغادر سقام بسم هللا ارقيك من لك ش ٌئ يؤذيك من ش لك نفس او عْي حاسد
او حسر ساحر هللا يشفيك بسم هللا ارقيك
Okunuşu:

Bismillâhillezȋ lâ yedurru maasmihȋşey-ün fil-ardi velâ fissemâi
vehüves semȋul alȋm. 3 defa

Neûzü bikelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ haleka. 3defa
Hasbünallâhi lâ ilâhe illâ hû aleyhi tevekkelnâ ve hüve rabbül arşil
azȋm. 7 defa
Eûzü billâhi mineşşeytânirracȋm bismillâhirrahmânirrahȋm
Elhamdülillâhi rabbil âlemȋn Errahmânirrahîm Mâliki yevmiddîn
Iyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în Ihdinas-sirâtal müstakîm
Sirâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn
Elif-lâm-mîm Żâlike-lkitâbu lâ raybe fîhi huden lilmuttekîn
Elleżîne yu’minûne bilġaybi veyukîmûne-ssalâte vemimmâ
razeknâhum yunfikûn Velleżîne yu’minûne bimâ unzile ileyke
vemâ unzile minkablike vebil-âḣirati hum yûkinûn Ulâ-ike ‘alâ
huden min rabbihim ve ulâ-ike humu-lmuflihûn
Allâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-lkayyûm lâ te’ḣużuhu sinetun velâ
nevm lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-ard men że-lleżî yeşfe’u
‘indehu illâ bi-iżnih ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum
velâ yuhîtûne bişey-in min ‘ilmihi illâ bimâ şâe vesi’a kursiyyuhussemâvâti vel-ard velâ yeûduhu hifzuhumâ vehuve-l’aliyyu-l’azîm
Lâ ikrâhe fî-ddîni kad tebeyyene-rruşdu mine-lġayy femen yekfur
bi-ttâġûti veyu’min billâhi fekadi-stemseke bil’urveti-lvuśkâ lânfisâme lehâ vallâhu semî’un ‘alîm Allâhu veliyyu-lleżîne âmenû
yuḣricuhum mine-zzulumâti ilâ-nnûr velleżîne keferû

evliyâuhumu-ttâġûtu yuḣricûnehum mine-nnûri ilâ-zzulumâti ulâike ashâbu annâr hum fîhâ ḣâlidûn
âmene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu’minûn kullun
âmene billâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku
beyne ehadin min rusulih ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ ġufrâneke
rabbenâ ve-ileyke-lmasîr Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ
mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ
ev aḣta’nâ rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘alelleżîne min kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih
va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ ‘alelkavmi-lkâfirîn
Vettebe’û mâ tetlû-şşeyâtînu ‘alâ mulki suleymân vemâ kefera
suleymânu velâkinne-şşeyâtîne keferû yu’allimûne-nnâse-ssihra
vemâ unzile ‘ale-lmelekeyni bibâbile hârûte vemârût vemâ
yu’allimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun felâ
tekfur feyete’allemûne minhumâ mâ yuferrikûne bihi beyne-lmer-i
vezevcih vemâ hum bidârrîne bihi min ehadin illâ bi-iżnillâh
veyete’allemûne mâ yedurruhum velâ yenfe’uhum velekad ‘alimû
lemeni-şterâhu mâ lehu fi-l-âḣirati min ḣalâk velebi’se mâ şerav
bihi enfusehum lev kânû ya’lemûn
Veevhaynâ ilâ mûsâ en elki ‘asâk fe-iżâ hiye telkafu mâ ye’fikûn
Feveka’a-lhakku vebetale mâ kânû ya’melûn Feġulibû hunâlike

venkalebû sâġirîn Veulkiye-sseharatu sâcidîn Kâlû âmennâ
birabbi-l’âlemîn Rabbi mûsâ vehârûn
Vekâle fir’avnu’tûnî bikulli sâhirin ‘alîm Felemmâ câe-sseharatu
kâle lehum mûsâ elkû mâ entum mulkûn Felemmâ elkav kâle
mûsâ mâ ci’tum bihi-ssihr innallâhe seyubtiluh innallâhe lâ
yuslihu ‘amele-lmufsidîn Veyuhikkullâhu-lhakka bikelimâtihi velev
kerihe-lmucrimûn
Kâlû yâ mûsâ immâ en tulkiye ve-immâ en nekûne evvele men
elkâ Kâle bel elkû fe-iżâ hibâluhum ve’isiyyuhum yuḣayyelu ileyhi
min sihrihim ennehâ tes’â Feevcese fî nefsihi ḣîfeten mûsâ Kulnâ
lâ teḣaf inneke ente-l-a’lâ Veelki mâ fî yemînike telkaf mâ sane’û
innemâ sane’û keydu sâhir velâ yuflihu-ssâhiru hayśu etâ
Ve-iż ya’idukumullâhu ihdâ-ttâ-ifeteyni ennehâ lekum
veteveddûne enne ġayra żâti-şşevketi tekûnu lekum veyurîdullâhu
en yuhikka-lhakka bikelimâtihi veyakta’a dâbira-lkâfirîn
Liyuhikka-lhakka veyubtile-lbâtile velev kerihe-lmucrimûn
Vekadimnâ ilâ mâ ‘amilû min ‘amelin fece’alnâhu hebâen menśûrâ
Kul inne rabbî yakżifu bilhakki ‘allâmu-lġuyûb
Kul câe-lhakku vemâ yubdi-u-lbâtilu vemâ yu’îd
Vekul câe-lhakku vezeheka-lbâtil inne-lbâtile kâne zehûkâ
Bel nakżifu bilhakki ‘alâ-lbâtili feyedmeġuhu fe-iżâ huve zâhik
velekumu-lveylu mimmâ tasifûn
Kâtilûhum yu’ażżibhumullâhu bi-eydîkum veyuḣzihim
veyensurkum ‘aleyhim veyeşfi sudûra kavmin mu’minîn

Veyużhib ġayza kulûbihim veyetûbullâhu ‘alâ men yeşâ vallâhu
‘alîmun hakîm
Yâ eyyuhâ-nnâsu kad câetkum mev’izatun min rabbikum ve şifâun
limâ fî-ssudûri vehuden verahmetun lilmu’minîn
Veevhâ rabbuke ilâ-nnahli eni-tteḣiżî mine-lcibâli buyûten
vemine-şşeceri vemimmâ ya’rişûn
Śumme kulî min kulli-śśemerâti feslukî subule rabbiki żululâ
yaḣrucu min butûnihâ şerâbun muḣtelifun elvânuhu fîhi şifâun
linnâs inne fî żâlike leâyeten likavmin yetefekkerûn
Venunezzilu mine-lkur-âni mâ huve şifâun verahmetun
lilmu’minîne velâ yezîdu-zzâlimîne illâ ḣasârâ
Ve-iżâ meridtu fehuve yeşfîn
Velev ce’alnâhu kur-ânen a’cemiyyen lekâlû levlâ fussilet âyâtuh ea’cemiyyun ve ’arabiyyun kul huve lilleżîne âmenû huden ve
şifâun velleżîne lâ yu’minûne fî âżânihim vakrun ve huve ‘aleyhim
‘amâ ulâ-ike yunâdevne min mekânin ba’îd
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem
yekün lehû küfüven ehad.
Kul eûzu bi-rabbi’l-felak. Min-şerri mâhalak. Ve min şerri ğâsi-kın
izâ vakab. Ve min-şerri’n-neffâsâti fî’l-ukad. Ve min-şerri hâ-sidin
izâ hased
Kul eûzu birrabi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Minşerri’l-vesvâsi’l-hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’nnâs

Allâhümme rabbinnâs ezhibül be’se veşfi enteş şâfȋ lâ şifâe illâ
şifâüke şifâün lâ yugâdirü sekamen
Bismillâhi erkȋke min külli şey-in yü’zȋke min şerri külli nefsin ev
aynin hâsidin ev sihrin sâhirin Allâhu yeşfȋke bismillâhi erkȋke

Verem hastalığı için
Verem olan yere elini koyup haşr suresinin 21,22,23,24. Ayetlerini oku. Sonra
daha evvel hiç kullanılmamaış bir bıçak alıp ayeti kerimeleri tekrar bıça üzerine
3 defa oku. Her bir defanın ardındanda bunu söyleyip bıçağı toprağa göm
biiznillah şifa bulursun. Söyleyecek budur.

ارقيك بسم هللا ارقيك من احلر واحلديد ومن امر العود ومن احلجر املكبود ومن
العرق العاقر ومن الورم الاحر ومن الطعام وعقده ومن الرشاب وبرده امض ابذن
هللا اىل اجل مسَى ِف الانس والانعام بسم هللا فتحت بسم هللا خمتت
erkȋke bismillâhi erkȋke minel harri velhadȋdi vemin emril avdi
veminel hıcril mekbûdi veminel ırkil âkiri veminel veremil eharri
veminettaâmi ve akdihȋ vemineşşerâbi ve berdihȋ emda biiznillâhi
ilâ ecelin müsammâ fil insi vel en-âmi bismillâhi fetahtu bismillâhi
hatemtü

Her türlü hastalık için

Bu isimleri bir geyik derisine, eğer bulunmazsa bir beyaz kağıda misk zağferan
ve gül suyu ile yazıp hastaya takke gibi edip başında taşısın. Biiznillah çok
geçmeden şifa hasıl olur. İsimler budur.

اهدينا صاابوِ اهوينا صاابوِ اجمفر صاابوِ اشطْي صاابوِ افعجيس
ِصاابو

Mȋde ağrısı için
Bu ayeti kerimeyi tılsımla beraber yenecek bir şeye yazıp yemelidir. Tılsım
budur.

Tekrar bakire olmak için
Eğer bir kızın bakireliği yanlışlıkla elden gitse (haram bir şey işlemediği halde)
o vakit bir sığır ödü alıp bu ayeti kerimeyi o öd-e altı bin defa okuyup ödü kızın
fercine koy, bakireliği tekrar eski haline döner. Ayeti kerime budur.

ا هن أَ هو ال بايْ ٍت ُو ِض اع ِللنه ِاس ل ا ه َِّلي ِب ابكه اة ُمبا اار ًاك اوهُدً ى ِللْ اعالا َِ اْي
ِ

İnne evvele beytin vudi’a linnâsi lelleżî bibekkete mubâraken vehuden
lil’âlemîn

Her türlü ağrı sızı sihir ve ümmü sıbyan için
Bunu hem yazıp suyunu içmeli hemde üzerinde taşımalıdır. Budur.

Bir kimsenin ağzı eğrilse
Bir kimseye şeytan dokunsa ağzı yüzü eğrilir, bunun şifası bu vefki bir kağıda
yazıp sağ omuzunun üstünde taşımalıdır. Vefk budur.

Bir kimsenin vucuduna cin veya şeytan girse
Bunları bir kağıda yazıp burnuna tütsü etseler hastaya arız olan cin veya şeytan
cesetten çıkar. Budur.

Her türlü hastalık için
Bir temiz kaba ayetel kürsi ve şu vefki yazıp, üzerine beyaz bir inekten alınmış
süt doldurup sütü içseler biiznillah her türlü hastalığa şifa olur. Vefk budur

Cin şerrinden kurtulmak için
Cin şerrinden kurtulmak için veya bir kimsenin içine cin girse, bu vefki bir
fincana yazıp üzerine su doldurup hastaya içir. Bundan sonra dahi 1 tane veya 3
veya 5 veya 7 veya 9 veya 11 tane tavuk yumurtasına aynı vefki yazıp hastaya
yedir. Biiznillah hasta şifa bulur. İçine cin girmiş ise cin çıkar. Vefk budur.

Korunmak için
Bunu yazıp üzerinde taşısan maksat hasıl olur. mücerrep. Budur

بسم هللا الرمحن الرحمي َّيعظمي انت العظمي قد احاط ب امر عظمي ولك امر احاط
ب هيون ابمرك َّيعظمي س بحانك َّي هللا

İnsan bedenine giren cinni çıkarmak
Bir fincana 70 defa bunu yazıp hastaya içirseler biiznillah şifa bulur. Budur

َّيىح َّيقيوم َّيذا اجلالل والاكرام وال حول وال قوة الا ابهلل العىل العظمي

Her türlü hastalık ve sihir için
Bunları bir kağıda yazıp suyunu içirseler cümlesine şifa olur biiznillah.
Fatiha-i şerif, ihlası şerif, muavvezeteyn, ayetel kürsi, amenerrasulu, ve haşr
suresinin son ayetleri.

Bel ağrısı ve ayak ağrıları için
Bunları bir kağıda yazıp neresi ağrıyorsa oraya bağlamalıdır. Budur.

Hasta iyileşirmi iyileşmezmi
Kamer akrep yada seretan burcunda iken, 3 dirhem tuz alıp hastanın evinin
kapısının önünde tuzu ateşe atsalar eğer tuz ev içine sıcrarsa hasta iyileşir, eğer
sıcramazsa iyileşmez. Mücerreb.

Sihir ve gözdeğmesi için
Bir miktar tuzu yakıp yanmışını şark tarafına atsalar sihir ve gözdeğmesi batıl
olur, bozulur.

Verem için
Bunu bir kağıda yazıp günde 3 defa hastaya içirmelidir. Yazılacak budur.

Cin musallat olan kişi için

Bunları yazıp hastanın boynuna asmalıdır.

اَّلل ه ِاَّلي اال ا ا اَل ا هال ه اُو عاا ِل ُم الْغا ْي ِب اوالشه هاا اد ِة ه اُو هالر ْ امح ُن هالر ِح ُمي
ُه او ه ُ
هِ ا ِا ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ا
ه
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ل
السال ُم ال َُ ْؤم ُن ا ُ ها ْيَ ُن ال اع ِز ُيز ال اجبه ُار
ه اُو ه ُ
اَّلل اَّلي ال ِا اَل ِاال ه اُو ال اَِل الق ُّد ُوس ه
الْ َُ ات اك ِ ُرب ُس ْب اح اان ه ِ
ون
اَّلل ا همعا ي ْ ِ
ُرش ُك ا
الس اَ ااو ِاِ
ه اُو ه ُ
اَّلل الْخاا ِل ُق الْ ابا ِرئُ الْ َُ اص ِو ُر ا َُل ْ َاْل ْ امساء الْ ُح ْس اىن ي اُس ب ُِح ا َُل اما ِف ه
او ْاْلَ ْر ِض اوه اُو الْ اع ِز ُيز الْ اح ِك ُمي
وصعلعكللعل

Cinleri evden kovmak
Bunları 4 kağıda yazıp evin 4 kenarına gömseler cinler o evden kaçıp gider ve
asla geri dönmezler budur.

ههيه ههيه َّيعوج َّيعوج
الس َِي ُع الْ اع ِل ُمي
فا اس اي ْك ِفي اكهُ ُم اللهـ ُه اوه اُو ه

Hastaya arız olan cinni getirmek

Bu amel eğer cin hastanın içine giriyorsa yapılır.
Hasta olan kişi sana geldiği vakit sende ona arız olan cinniyi getirmek ve azap
etmek istersen, evvela lübanı zeker, cavi ve kizbere buhur et. Sonra
parmaklarına bu ismi yaz (
) kaşlarının ortasına ve alnınada arapca nun

ملقفنجل

harfini tersinden yaz. Yani baş aşağı yaz.
Sonra taki cin hastanın vucuduna girinceye kadar bu azimeti okumaya devam et.
Cinnin geldiğinin alameti hastanın bayılıp yere yığılmasıdır. Sonra cinniye azap
edecek olan ayetleri okuyup cinden – bir daha geri dönmemek üzere ahd alırsınveya istediğin herşeyi sorarsın. Cinniden ahd aldıktan sonra hemen bir tahassun
duası ve ayetleri yazıp hastaya takarsın, hastayı korumaya alırsın. Azimet
budur.

Okunuşu

Azzemtü aleyküm yâ ma’şeral cinni vel ebâliseti vel cunûd vel
afârît veş şeyâtîn in küntüm fî meşârikil ardi ve megâribihâ
uhdurû sekânul feyâfî vel kevânîn vel mecâziri vel makâbiri

vessûki vetturuki vel burûcu vel ma’rûc eyne meymûn el gamâmî
eyne meymûn essahâbî eyne şemhûreş ettayâr eyne burkânul
yehûdî eynel melikül ebyâdul azîm eynel melikül ahmerul azîm
eyne sâhibül imâmetüs sevdâ eyne sâhibül bagletit dehmâ eynellezî
fîhi elfi re/sin vefî külli re/sin elfi vechin vefî külli vechin elfi
femin vefî külli femin elfi lisânin ve külli lisânin yüsebbihullâhu
teâlâ bilugâtin lâtuşbihu ba’duhâ ba’dan en tahdurû ve tünezzilû
ve tucîbû ârizu hâzihil cüsseti in kâne fissemâi fe-enzilûhu ve in
kâne fil ardi fe-ahricûhu ve in kâne fil cüsseti fe-ez-icûhu innî
uksimu aleyküm ve innehû lekasemün lev ta’lemûne azîm innehû
le kur-ânun kerîm fî kitâbin meknûn lâ yemessuhû illel
mutahherûn tenzîlün min rabbil âlemîn.
Cin geldiği vakit hastanın içine girince tekrar kaçmasın diye hastanın alnına ve
iki kaşının arasına nun harfi bu şekilde yazılır.

Sonra hastanın elinden tutup (Nûn velkalemi vemâ yesturûn ve billâhi kahartüke
ve hakemtü aleyke yâ cân) dersin. Bunu söyleyin cin hastanın içine hapsolur ve
orda kahrolur. Taki sen onu tekrar bırakıncaya kadar istediğin herşeye cevap
verir. İşin bitince sarf duasını okursun tekrar gider.
Diğer hapsetme şekli: hastanın alnına kef, alnının sağ tarafına he, sol tarafına ye,
sağ ayağına ayn, sol ayağına sad, yazılır. Bu harfler kef he ye ayn sad, ayetinin
harfleridir.
Cin bedene hapsolunca hemen bu isimleri okursun ki cin bağlanır (bir bakıma
felc olur) sende şerrinden emin olursun. Tabiki daha evvelden yine bir tahassun
duası ve ayetleri yazıp daima üzerinde taşıman senin için çok lazımdır. Budur.

Okunuşu

Alkeleşin betatin lehûşelin matîûşin bitarîkûşin yatferbûşin
bitabtaykûşin mekşelâşin elvâhan elvâhan el-acel el-acel essâate
essâate yâ mahbûb ketf hâzel âriza ve kayyeduhû bârekallâhu fîke
ve aleyke.
Bedene hapsolan cinniye azap etmek için
Bunları beyaz bir tabağa yazıp su ile yazıyı bozup suyu hastanın yüzüne elinle
hafif hafif at.
Eğer bedene hapsolan cinniyi öldürmek istersen, o zaman bunları bir kağıda
yazıp hastanın gözü önüne tut. Hastayı o kağıda baktır. Ne zaman hasta o kağıda
bakarsa cin ölür.
İsimler bunlardır.

Hastaya arız olan cini yakmak
Eğer cin ahdine sadık olmazsa veya hastaya musallat olmaktan vazgeçmezse
keten bir beze bu isimleri yazıp bezi bir ucundan yakıp hastanın başında döndür.
Amma burnuna yakın yerde döndür. Hemen cin yanar ölür. Eğer ölen cinnin
yakınları tekrar hastaya musallat olsa tekrar aynı ameli yap. Onlarıda yak.
Amma hastaya tahassun duası ve ayetleri yazıp takmalıdır. Keten beze yazılacak
budur.

Keteni yakınca bu azimeti devamlı okumalıdır. Budur.

Okunuşu

Ahrikhu yâ meytatarûn bihakki tahîtamgayleyâl ve bihakki âli şelin yeûyûbiyehin betkehin betkefâlin besasin kesin mimyâlin
bimasley-ayin leke yâ âli zeryâlin ihterik men asâ ismüke yâ allâh
ihterik eyyühel mâridüz zâlim linefsihî bihakki Ves semâi zâtil
burûc Vel yevmil mev’ûd Ve şâhidin ve meşhûd Kutile ashâbul

uhdûd Ennâri zâtil vekûd İzhum aleyhâ kuûd Ve hum alâ mâ
yef’alûne bil mu’minîne şuhûd Ve mâ nekamû minhum illâ en
yu’minû billâhil azîzil hamîd Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard
vallâhu alâ kulli şey’in şehîd İnnellezîne fetenul mu’minîne vel
mu’minâti summe lem yetûbû fe lehum azâbu cehenneme ve
lehum azâbul harîk

Verem için
Verem olan yere bunu yazmalıdır.

Bel ağrısı için
Bunu yazıp taşımalıdır.

Hicabul akfal
Korunmak içindir. Cinli hastayı okuduktan sonra bu hıcab duası yazılır ve
taşıtılır. Budur.

Yel için
İnsanın vucuduna yel girse bunu bir kağıda yazıp eğer yel sağ tarafında ise sol
tarafına, sol tarafında ise sağ tarafına bağla. Eğer bütün vucuduna yayılmış ise
başına bağlsalar şifa bulur. Lakin belden aşağı bağlamamalıdır. Budur.

Sihir iptal etmek
Bir kimseye sihir yapılsa bir tas suya 7 defa yasini şerifi oku. Her birerinin
sonunda 1 defa suya üfür. Ve her mübin geldikçe yine bir defa suya üfür. Sonra
suyu alıp bir baltanın sapını çıkarıp deliğinden suyu sihirli kimsenin başına
döküp başını yıka. Biiznillah sihir iptal olur. Gaflet olunmaya mücerreptir.

Hertürlü hastalık için
Bu vefki bir porselen tabağa yazıp suyunu içmeye devam etmelidir. Bir tanede
kağıda yazıp üzerinde taşımalıdır. Vefk budur

Saralı kimse için
Bir kimseyi sara tutsa, bu ayeti kerimeyi hastanın alnına yazıp hemen bu ayeti
kerimeleri dahi okusalar cin kaçıp gider bi daha gelmez. Yazılacak budur.

اَّلل قا ِو ٌّي اع ِز ٌيز
ُ اك ات اب ه
اَّلل ا َْلغْ ِل ا هنب أََنا او ُر ُس ِِل ا هن ه ا
ِ
Okuyacak bunlardır.

ِ ب ِْس ِم
اَّلل هالر ْ امح ِن هالر ِح ِمي
ِ ِيل
اّصو ْا أُولائِ اك ُ ُمه
ِ او ه ِاَّل اين أ آ امنُو ْا اوهاا اج ُرو ْا او اجا اهدُ و ْا ِف اسب
ُ اَّلل او ه ِاَّل اين أ آ اوو ْا هون ا
ون احقًّا لههُم هم ْغ ِف ار ٌة او ِر ْز ٌق كا ِر ٌمي
الْ َُ ْؤ ِمنُ ا
ْ ُ او ه ِاَّل اين أ آ امنُو ْا ِمن ب ا ْعدُ اوهاا اج ُرو ْا او اجا اهدُ و ْا ام اع ُ ْمك فاأُ ْولائِ اك ِم
نمك اوأُ ْولُو ْا اْلَ ْر احا ِم ب ا ْعضُ هُ ْم
ِ أَ ْو اىل ِب اب ْع ٍض ِف ِكتا ِاب
َش ٍء عا ِل ٌمي
ِ ُ اَّلل ِب
اَّلل ا هن ا
ْ لك ا
ِ
Okunuşu

Bismillâhir rahmânir rahîm
Vellezîne âmenû ve hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi vellezîne âvev ve
nasarû ulâike humul mu’minûne hakkâ, lehum magfiratun ve
rızkun kerîm
Vellezîne âmenû min ba’du ve hâcerû ve câhedû meakum fe ulâike
minkum, ve ûlûl erhâmi ba’duhum evlâ biba’dın fî kitâbillâh,
innallâhe bi kulli şey’in alîm

Saralı kimse için
Saralı kimse bayılınca bunu bir muma yazıp yüzüne yaklaştırsalar musallat olan
varlık ölür. Budur.

Mecnun için
Bir temiz kaba yasini şerif ve kul uhiye surelerini yazıp içiseler şifa bulur.
Veya yemek üzerine yasini şerif 1 defa tebareke suresini 1 defa vessemai
vettarık 7 defa velfecri suresi 7 defa elhakümüttekasür 3 defa inna fetahna leke
suresi 1 defa yemek üzerine okuyup mecnun kişiye yedirseler şifa bulur.
Veya vessemai vettârık suresi 8 defa kul uhiye suresi 7 defa yasini şerif 1 defa
bunları suya okuyup 3 gün boyunca içirmelidir, 3 gün sonra dahi aynı su ile
banyo yapmalıdır, biiznillah şifa olur.

Sara için
Evde bir kaç gün boyunca sarımsak kabuğunu tütsü etseler bir kaç gün sonra şifa
bulur.

Heyâkili seb-a
Bu duaları okuyan ve üzerinde taşıyan kimseler hakk teâlânın hıfzı emininde
olurlar. Bütün mahlukat katında kabul görürler ve muhabbetli olurlar. Cin ve
şeytanların tasallutundan muhafaza olunurlar. Delirmiş bir kimseye dahi yazıp
takmalıdır hemde hergün 3 defa okumalıdır. Heykeller bunlardır.
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" احلا َْدُ ِ َِّلل اَّلي ال يانَْس امن اذكا ار ُه وال ُ اَيي ُِب ام ْن ادعاا ُه اواحلا َْدُ ِ َِّلل اَّلي ام ْن ت ااو هلك
سان
ِ عالا ْيه اكفاا ُه وا ْمحلدُ ِ َِّلل اَّلي ال تُ ْحىص ن ا ْع اَا ُؤ ُه اواحلا َْدُ َِّلل اَّلي ا َْيزي ابال ْح

ا ْح اسا ًَن او ِابلس هــ اي ِ
حْي يانْـقا ِط ُع
ابلص ْ ِرب ا اْنا ًة اواحل ا َْدُ اَّلل اَّلي ه اُو ار اجا ُؤَنا ا
ئاِ غُ ْفرا ًَن او ا
اْلَ ام ُل ِمنـها اواحلا َْدُ اَّلل اَّلي ل ا ْم ياته ِخذ او الاً اول ا ْم يا ُك ْن ا َُل اش ٌ
يك ف امل ُ ْ ِ
ِل اول ا ْم يا ُك ْن ا َُل
اَّلل أَ ْك ا ُرب اكبرياً اواحل ا َْدُ َِّلل اكثرياً او ُس ْب اح اان ِ
اَّلل بُ ْك ار ًة
او ِ ٌَّل ِم ان ا ٌَّّل ال وكا ا ْرب ُه تا ْكبرياً ا ُ
ظمي أ آ ام ْن ُت ِاب َِّلل او ْحدا ُه او اك اف ْر ُِ ِابجل ْب ِت
او ِاصي ًال اوال اح ْو ال وال قُ او اة االا ِاب َِّلل ال اع ِ اِل ال اع ِ
والطـا ِ
َوِ او ام ْن ياتا ا ْ
اغوِ اوت ااو اكـلْ ُت عا اىل احل ااي اَّلي ال ي ا ُ
ولك عا اىل اَّلل فه اُو اح ْسـ ُب ُه ا ان
ُرس ي ُْرساً
اَّلل ب ْعدا ع ْ ِ
َش ٍء قا ْدراً اس اي ْج اع ُل ُ
اَّلل اابل ُغ أ ُم ِر ِه قـاد اج اع ال ُ
ا
اَّلل ِل ُكـ ال ا ْ
اَّلل ُم احَ ٌد ارسو ُل ِ
اَّلل عالا ْي ِه اوأ آ ِ َِل او اسلـ ام
اَّلل اص اىل ُ
او ا احتصـانْ ُت بِشا هاا اد ِة أ ْن ال اا ا اَل اال ُ
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أُ ِع ُ
الس اَاو ِاِ ال ُع اىل الر ْمح ِن عا اىل ال اع ْر ِش ْاس تاوى ا َُل "
ـيذ ن ا افيس ِابَّلي اخل ا اق اْلَ ْر اض او ه
الرس
الس اَاو ِاِ اواْلَ ْر ِض او اما بايْهنا ُ اَا اوما ا ْحت ات الث ه ارى اوا ْن ا َْته ْار ِابلقا ْو ِل فاان ه ُه ي ا ْع ا َُل ا ه
اما ِف ه
حس ِر ُلك اسا ِح ٍر او ام ْك ِر ُ ا
اَّلل ال ا ا اَل اال ه اُو ا َُل اْل ْ امسا ُء احلُ ْس اىن ِم ْن ِ ْ
لك اما ِك ٍر
اواا ْخ افى  ،ا ُ
او ِم ْن اش ُلك ُمتا اكب ٍر فا ِاج ٍر ِوأُ ِع ُيذ احا ِملاها ِم ْن اش اْل ْشا ِر او اك ْي ِد ال ُفجـا ِر او اما ا ْختاـلا اف
اَّلل أ احدُ االوا ِحدُ القاه ُـار وأُ ُ
نون
ْزون امل ا ْك ِ
مس املاخ ِ
عال ْي ِه اللـ ْي ُل اوالن ه ُاار ِب ُقـ ْل ه اُو ُ
عيذ ابال ْ ِ
مس اَّلي تُ ؤِت ِب ِه امل ُ ْ ا
ـِل ام ْن تاشا ا ُء
اَّلي ُ ِحت ابـ ُه او ا ْخت ات ُار ُه اوتا ْرَض اعـَ ْن ادعااكا ِب ِه ِوابال ْ ِ
اوت ْ ااْن ُع امل ُ ْ ا
ـِل ِم اَ ْن تاشا ا ُء اوتا ِع ُّز ام ْن تاشا ا ُء اوتُ ِذ ُّل ام ْن تاشا ا ُء ِب اي ِدكا اخل ْ ُاري ان اــك عا اىل ُلك
دير ت ُو ِل ُج اللـ ْي ال ف الهناا ِر اوت ُو ِل ُج الهن اار ف اللـ ْي ِل اوت ُ ْخ ِر ُج احلاي ِم ان املايــ ِت
اْ
َش ٍء قا ُ
اَّلل عا اىل اسيـ ِدَنا
وص اىل ا ُ
وت ُ ْخ ِر ُج املايــ ات ِم ان احلاي اوتا ْر ُز ٌق ام ْن تاشا ا ُء ِبغ ِاري ِح اس ٍاب ا
" ُم احَ ٍد وأ آ ِ َِل او اسلـ ام
3
ُا ِع ُيذ ن ا ْفيس ِاب َِّلل اَّلي ال ا ا اَل اال ه اُو احل ُّاي القاي ُّو ُم ال ت اأخ ُُذ ُه ِس نا ٌة اوال ن ْاو ٌم ا َُل اما ف "
الس اَ ِ
اواِ او اما ف اْل ْر ِض ام ْن اذا اَّلي ي ْاش اف ُع ِعنْدا ُه اال ِاب ْذ ِن ِه ي ا ْع ا َُل اما ب ا ْ اْي أيْد ِهي ْم او اما

َِش ٍء ِم ْن ِعلْ َِ ِه اال ِب اَا اش ااء او ِس اع ُك ْر ِس ي ُه الس اَ ِ
اواِ اواْل ْر اض
اخلْ افهُ ْم اوال ُُييط ُ ا
ون ب ا ْ
ون
اوال ياؤو ُد ُه ِح ْف ُظهُ اَا اوه اُو ال اع ُِّل ال اعظ ُمي  ،أ آ ام ان ال ُرسو ُل ِب اَا أُنْ ِز ال الا ْي ِه ِم ْن ارب ِه اوامل ُ ْؤ ِمنُ ا
ُ ُّ
لك أ آ ام ان ِاب َِّلل او امالئِ اكتِ ِه اوكت ُـ ِب ِه او ُر ُس ِ ِهل ال ن ُفر ُق ب ا ْ اْي أ اح ٍد ِم ْن ُر ُس ِ ِهل اوقاالُوا ا ِمس ْعناا
اَّلل ن ا ْفس ًا اال ُو ْس اعها لها اما اك اسبا ْت اوعالاْيْ اا
اوأَ اط ْعناا غُ ْفران ااك اربهناا اوالا ْي اك امل ا ُ
صري ال يُ اك ُف ُ
اما اكت ا اسبا ْت اربهناا ال تُؤا ِخ ْذَنا ا ْن ن ا اسيْناا أ ْو أخ اْطأَنا اربناا اوال ا ْحت َِ ْل عالا ْيناا ا ِْصاً ا امَك ا امحلْتا ُه
عا اىل اَّل اين ِم ْن قا ْب ِلناا اربهناا اوال ت ُ احَـلْـناا مأ ال اطاقا اة لانـاا ِب ِه واع ُْـف اعـنـا واغْـ ِف ْر لاناا
ّْصَنا عا اىل القا ْو ِم ا
الاك ِف ِر اين
 " .و ْار ا ْمحناا أن اْت ام ْوالَنا فاان ُ ْ
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أُ ِع ُيذ ن ا ْفيس ِابَّلي قاا ال ِللس اَ ِ
اواِ واْل ْر ِض ائـ ِت ايا اط ْوع ًا أ ْو اك ْره ًا قاالاتاا أتا ْينـاا اطائِ ِع اْي "
امئ أ ْو قاا ِع ٍد ف
 ،اوأعُو ُذ ِاب َِّلل ِم ْن اش ُلك اجبا ٍر عاني ٍد او اش ْي اط ٍان امري ٍد او ِج ٍين اشدي ٍد قا ِ ٍ
ش ٍب أ ْو ن ْاو ٍم أو ا ْغـ ِت اس ٍال ُكـل اَا ا ِمس ُعوا ِب ِذ ْك ِر أ آ اَّي ِِ ِ
اَّلل ت ااولوا عا اىل أ ْعقااهبِ ِ ْم
أْ ٍ
لك أ ْو ُ ْ
ون  ،اوأ ِع ُيذ احا ِم ال ِكتااّب هاذا
ه اار ًاب  ،أفا اح ِس ْب ُ ْـمت أنام اخلاـق ْــنا ُامكْ اع ابث ًا اوأن ُ ْمك الا ْيناا ال تُ ْر اج ُع ا
مس
مس اَّلي أضا ااء ِب ِه القا اَ ُر او ِابال ْ ِ
ابْل ْسام ِء الثـ اَا ِن اي ِة امل ا ْكتوب ا ِة ف قالْ ِب الشـ َْ ِس او ِابال ْ ِ
ون اوأُلْ ِق اي ف النـأ ِر فا ا َْل ا ُْي ا ِرت ْق  ،قـُ ْل ُكونُوا ِح اج اار ًة أ ْو
اَّلي ُكتِ اب عا اىل او ار ِق الزيْ ُت ِ
ون ام ْن يُعيدُ َنا قـُ ِل اَّلي فا اط ار ُمكْ أو ال
احديداً أ ْو اخلْق ًا ِمَـا يا ْك ُ ُرب ف ُصدُ و ِر ُمكْ فا اس ايقولُ ا
اَّلل عا اىل اسيـ ِدَنا ُم احَــ ٍد اوأ آ ِ َِل ِو اسلـ ام
 " .امر ٍة او اصل هى ُ
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أُ ِع ُيذ ن ا ْفيس ِاب َِّلل اَّلي ا اَتىل لل اج اب ِل فا اج اع ا ُهل داكـ ًا اوخار ُموىس اص ِعق ًا فالاَـا أفا ااق قاا ال "
نْي  ،اوأعُو ُذ ِاب َِّلل ِم ْن ِ ْ
حس ِر السـا ِحر اين او ام ْك ِر
ُس ْب احان ااك تُبْ ُت الا ْي اك اوأَنا أو ُل املُؤ ِم ا
اَّلل ثُـم
املااكر اين اوغا ْد ِر الغاا ِدر اين او ِم ْن اش ُلك اش ْي اط ٍان لا ٍ
عْي  ،ان اَّل اين قاالُوا اربـناا ُ
ْرشوا ابجلانـ ِة الِت ُكنْ ُ ْـمت
استاـقاا ُموا تاـتاـنا ز ُل عالاْيْ ِ ُم املاالئِكا ُة أ ْن ال ا اختافُوا اوال ا ْحت ا نزُوا اواب ِ ُ

مْي ِجربائي ُل ( عالا ْي ِه السـال ُم ) عا اىل
وح اْل ُ
مس اَّلي نا از ال ِب ِه ُّالر ُ
ت ُوعا ا
دون اوأعُو ُذ ِابال ْ ِ
اَّلل عالا ْي ِه وأ آ َِل او اس اَل ف ي ا ْو ِم االثنا ْ ِْي او ِب اَا اوا ِر ِِ
الن ِـِب الصا ِد ِق اْلمْيِ ُم احَ ٍد اصىل ُ
الل ا امج ِ ا
احلُ ُج ُب ِم ْن اج ِ
اِل اومباا اط ااف ِب ِه ال اع ْر ُش ِم ْن هبا اا ِء ا امَك ِ اِل او ِب َُ ْنهتا ايى الر ْ امح ِة ِم ْن
ِك اتاب اِك ا ْك ِف احا ِم ال ِكتا ِاّب هاذا أآفا ِ
خر ِة ان اك أ ْه ُل التـ ْق اوى اوامل ا ْغ
اِ الُّ نْيـاا اوعا ا
ذاب اْل آ ا
اَّلل عا اىل اس ي ِدَنا ُم احَ ٍد اوأ آ ِ َِل او اس اَل
ِ ".ف ار ِة او اصل ى ُ
6
أُ ِع ُيذ ن ا ْفيس ِاب َِّلل اَّلي ال ا ا اَل اال ه اُو ِم ْن اش ما ي ا ِل ُج ف اْل ْر ِض او اما ا َْي ُر ُج ِمهنْ اا او اما "
ون باصريٌ ا َُل ُم ْ ُ
ِل
ي ا ْ ِْن ُل ِم ان الس اَا ِء او اما ي ا ْع ُر ُج ِفْياا اوه اُو ام اع ُ ْمك أيْنا اَا كا ْن ُ ْمت او ُ
اَّلل ِب اَا ت ا ْعلا َُ ا
السـ اَاو ِاِ واْل ْر ِض اواىل ِ
اَّلل ت ُ ْر اج ُع اْل ُم ُور  ،ياو ِل ُج الل ْي ال ف الهناار ويُو ِل ُج الهنا ا اار ف
الل ْيل اوه اُو عا ِل ٌمي ب ِ
رش وشيْ ٌث
ِذاِ الصدُ و ِر  ،اوأعُو ُذ ِب اَا ْاس ات اعا اذ ِب ِه أ آ اد ُم أبُو البا ا ِ
ُوح اوهُو ٌد او اصا ِل ٌح او ُش اع ْي ٌب اولُ ٌ
وط اوابْرا ِه ُمي وا امساعي ُل وا ْحس ُااق
وهاابي ٌل اوا ْدر ٌيس اون ٌ
وب اوال اي ُاس اواليا اس ُع
اارون اودااوو ُد او ُسلا ْي اَ ُان اوأي ُ
اوي ا ْع ُ
ـقوب واْل ْس اب ُاط و ُموىس اوه ُ
رش اصلاو ُاِ ِ
اَّلل
ُض و ُم احَدُ خ ْ ُاري البا ا ِ
اوذوال ِك ْف ِل او ُيون ُ ُس او ِعيَس او از اكريـا او ا ُْيىي اوا ِخل ْ ُ
لك ام ا ٍ
عْي او ِب اَا ْاس ات اعا اذ ِب ِه ُ ُّ
ِل ُمقار ٍب اون ِاِب ُم ْر اس ِل اال اما ت ا اباعا ْد ُ ْت اوتافارقْ ُ ْمت اع ْن
عالاْيْ ِ ْم أ ْ امج ا
اَّلل عا اىل اس ي ِدَنا ُم احَ ٍد اوأ آ ِ َِل او اس اَل
 ".احا ِم ِل ِكتا ِاّب اه اذ ااو اصل ى ُ
7
أُ ِع ُيذ ن ا ْفيس اوأه ِِْل او ام ِاَل او او الي او ِج ارياين او اما خاولاين ار اّب اوأ ْه ال ُح ازان ِاِت او ام ْن "
أ ْسدا ى اَل ياداً أ ْو ا ِمع ال امعي ام ْعروف ًا ِب اي ِد ِه أ ْو ِل اسا ِن ِه ِابَّلل اَّلي ال ا ا اَل اال ه اُو عاا ِل ُم
اَّلل اَّلي ال ا ا اَل اال ه اُو امل ا ِ ُ
ِل القُد ُوس السـال ُم
الغا ْي ِب اوالش هاا اد ِة الر ْمح ِن الر ِح ُمي ه اُو ُ
امل ُ ْو ِم ُن املُها ْي َِ ُن ال اع ِز ُيز اجلابـ ُار املُتا اكب ُر ُس ْب اح اان ِ
اَّلل اخل اا ِل ُق
اَّلل امعـا ي ْ ِ
ون ه اُو ُ
ُرش ُك ا

ال ابارى ُء امل ُ اصو ُر ا َُل اْل ْ امسا ُء احلُ ْس ىن ي اُسب ُح ا َُل اما ف السـ اَاو ِاِ واْل ْر ِض اوه اُو ال اع ِز ُيز
اَّلل ن ُُور السـ اَاو ِاِ واْل ْر ِض امث ا ُل ن ُو ِر ِه
احلاك ُمي  ،اَّي ن اُور النو ِر اَّي ُمدا ب ُر اْل ُمو ِر ُ
كب دُري يُو ِقدُ ِم ْن اَش اار ٍة
ا َِك ْش ااك ٍة ِفْياا ِم ْص اب ٌاح ا ِمل ْص اب ُاح ف ُز اجا اج ٍة الز اجا اج ُة اَكن هاا كا ْو ٌ
شِقيـ ٍة وال غا ْربِيـ ٍة يا ااك ُد از ْيهتُ اا ي ُ ِِض ُء اول ا ْو ل ا ْم تا َْ اس ْس ُه َنا ٌر ن ُُو ٌر عا اىل ن ُو ٍر
ُمبا ااركا ٍة ازيْ ُتون ا ٍة ال ا ْ
اَّلل اْل ْمث اا ال ِللن ِ
َش ٍء عالمي  ،ان
ُض ُب ُ
اَّلل ِلنُو ِر ِه ام ْن ياشا ا ُء اوي ا ْ ِ
هيا ْدي ُ
ـاس واَّلل ِب ُلك ا ْ
اربا ُ ُمك اَّلل اَّلي اخلا اق السـ اَ ِ
اواِ اواْل ْر اض ف ِستـ ِة أيـا ٍم ثُـم ْاس تاوى عا اىل ال اع ْر ِش
يُغَْش اللا ْي ال الن ه ااار ي ا ْطلُ ُب ُه احثيث ًا اوالشـ َْ اس اوالقا اَ ار اوالن ُجو ام ُم اسخ ر ٍاِ بِأ ْم ِر ِه أال ا َُل
دين
اخلالْ ُق اواْل ْم ُر تا اب ااركا ا ُ
اَّلل ارب ال اعالا ا
َْي ا ْد ُعوا ا بر ُ ْمك ت ااُضعاا او ِخ ْفيا ًة انـ ُه ال ُ ُِيب امل ُ ْعتا ا
الهحا اوا ْدعُوه خ ْاوفاا او اط اَع ًا ان ار ْ امح اة ِ
اوال تُ ْف ِسدُ وا ف اْل ْر ِض ب ا ْعدا ا ْص ِ ا
يب ِم ان
اَّلل قار ٌ
بْي الطـا ِهر اين
نْي او اصل ى ُ
اَّلل عا اىل اس ي ِدَنا ُم احَ ٍد اوأ آ ِ َِل الطـي ا
 ".امل ُ ْحس ا
Okunuşu:

1Elhamdülillâhillezî lâ yensâ men zekerahû velâ yuhayyibu men
deâhu velhamdülillâhillezî men tevekkele aleyhi kefâhu
velhamdülillâhillezî lâ tuhsâ na’mâuhû velhamdülillâhillezî yeczî
bil-ihsâni ihsânen vebisseyyiâti gufrânen vebissabri necâten
velhamdülillâhillezî hüve racâunâ hîne yenkatiul emelü minnâ
velhamdülillâhillezî lem yettahiz veleden velem yekün lehû şerîkün
fil mülki velem yekün lehû veliyyün minezzülli vekebbirhu tekbîrâ
allâhu ekber kebîran velhamdüllillâhi kesîran ve sübhânallâhi
bükraten ve esîlâ velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
âmentü billâhi vahdehû vekefertü bilcebti vettâgûti vetevekkeltü
alel hayyillezî lâ yemûtu vemen yetevekkel alellâhi fehüve hasbuhû

innallâhe bâligu emrihî kad cealallâhu likülli şey-in kadrâ seyecalullâhü ba’de usrin yusrâ vetahassantu bişşehâdeti enlâ ilâhe
illallâh ve enne muhammedün abduhû ve rasûluhû sallallâhu
aleyhi ve âlihi vesellem
2Uîzü nefsî billezî halakal arda vessemâvâtil ulâ errahmânu alel
arşistevâ lehû mâ fissemâvâti vel-ardi vemâ beynehümâ vemâ
tahtesserâ ve intecher bilkavli feinnehû ya’lemüssirra ve ahfâ
allâhu lâ ilâhe illâ hû lehül esmâul hüsnâ min sihri külli sâhirin
vemekri külli mâkirin vemin şerri külli mütekebbirin fâcirin ve
uîzü hâmilehâ min şerril eşrâri vekeydil fuccâri vemahtelefe aleyhil
leylü vennehâru bikul hüvallâhu ehadül kahhâr ve uîzü bil ismil
mahzûnil meknûnil lezî tuhibbuhû vetahtâruhû veterdâ ammen
deâke bihî vebil ismillezî tü/tî bihîl mülke men teşâu vetenziul
mülke mimmen teşâu vetüizzü men teşâu vetüzillü men teşâ/
biyedikel hayr inneke alâ külli şey-in kadîr tûlicülleyle finnehâri
vetûlicünnehâra filleyl vetuhricül hayye minel meyyiti vetuhricül
meyyite minel hayy veterzuku men teşâu bigayri hisâb vesallallâhu
alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî vesellem.
3Uîzü nefsî billâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm lâ
te/huzuhû sinetün velâ nevm lehû mâ fissemâvâti vemâ fil-ard
men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznihî ya’lemu mça beyne eydîhim

vemâ halfehm velâ yuhîtûne bişey-in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia
kürsiyyühüs semâvâti vel-ard velâ yeûduhû hifzuhumâ vehüvel
aliyyül azîm âmener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel
mü'minûn Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve
rusulih lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu semi'na ve
etâ'nâ gufraneke rabbenâ ve ileykel masîr Lâ yukellifullâhu nefsen
illâ vüs'ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet Rabbenâ lâ
tuâhıznâ innesiynâ ev ahta'nâ Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran
kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ Rabbenâ ve lâ tuhammilnâ
mâ lâ tâkatelenâ bih Va'fuannâ vağfirlenâ verhamnâ Ente
mevlânâ fansurnâ alel kavmil kâfirîn
4Uîzü nefsî billezî kâle lissemâvâti vel-ardi/tiyâ tav-an evkerhen
kâletâ âteynâ tâiîn ve eûzü billâhi min şerri külli cebbârin anîdin
ve şeytânin merîdin vecinniyyin şedîdin kâimin ev kâidin fî eklin
ev şürbin ev nevmin ev igtisâlin küllemâ semi-û bizikri âyâtillâhi
tevellev alâ a’kâbihim herebê efehasibtüm ennemâ halaknâküm
abesen ve enneküm ileynâ lâ turceûn ve eîzü hâmile kitâbî hâzâ
bil-esmâis semâniyetil mektûbeti fî kalbiş şemsi vebil ismillezî edâe
bihil kameru vebil-ismillezî kütibe alâ varakizzeytûni ve ulkiye
finnâri felem yahterik kul kûnû hicâreten ev hadîden ev halkan
mimmâ yekburu fî sudûriküm feseyekûlûne men yuîdünâ kulillezî
feteraküm evvele merratin vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin
ve âlihi vesellem

5Uîzü nefsî billâhillezî tecellça lilcebeli fecealehû dekken ve harra
mûsâ saikça felemmâ efâka kâle sübhâneke tübtü ileyke ve ene
evvelül mü/minîn ve eûzü billâhi min sihris sâhirîn vemekril
mâkirîn vegadril gâdirîn vemin şerri külli şeytânin laîn innellezîne
kâlû rabbunallâhi sümmestekâmû tetenezzelü aleyhimül melâiketü
enlâ tehâfû velâ tahzenû ve ebşirû bilcennetilletî küntüm tûadûn
ve eûzü bil-ismillezî nezele bihirrûhul emîn cebrâîl aleyhisselâm
alennebiyyissâdıkıl emîn muhammedin sallallâhu aleyhi ve âlihî
vesellem fî yevmil isneyni vebimâ vâritil hucubi min celâli
cemâlike vebimâ tâfe bihîl arşu min behâi kemâlike
vebimünteherrahmeti min kitâbike ikfi hâmile kitâbî hâzâ
âfetiddünyâ ve azâbil âhirati inneke ehlüttakvâ velmagfirati
vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî vesellem.
6Uîzü nefsî billâhillezî lâ ilâhe illâ hû min şerri mâ yelicü fil-ardi
vemâ yahrucu minhâ vemâ yenzilü minessemâi vemâ ya’rucu fîhâ
vehüve maaküm eynemâ küntüm vallâhu bimâ ta’melûne
basîrlehû mülküssemâvâti vel-ard ve ilallâhi turceul umûr
yûlicülleyle finnahâri veyûlicünnehâra filleyl vehüve alîmün
bizâtüssudûr ve eûzü bimesteâze bihî âdemu ebûl beşeri ve şît ve
hâbîl ve idrîs ve nûh ve hûd ve sâlih ve şuayb ve lût ve ibrâhîm ve
ismâîl ve ishâk ve yâkub vel-asbâtu ve mûsâ ve hârûn ve dâvûd ve

süleymân ve eyyûb ve ilyâs velyeseu ve zülkifl ve yûnus ve îsâ ve
zekeriyyâ ve yahyâ velhızır ve muhammed hayrul beşeri
salavâtullâhi aleyhim ecmaîn vebimesteâze bihî küllü melekin
mukarrabin venebiyyin murselin illâ mâ tebâattüm veteferraktum
an hâmili kitâbî hâzâ ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve
âlihî vesellem
7Uîzü nefsî ve ehlî vemâlî veveledî vecîrânî vemâ havvelenî rebî ve
ehle huzânetî vemen esdâ ileyye yeden ev amile maî ma’rûfen
biyedihî ev lisânihî billâhillezî lâ ilâhe illâ hû âlimül gaybi
veşşehâdetirrahmânurrahîm huvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû
elmelikül kuddûsu sselâmül mü/minül müheyminül azîzül
cebbârul mütekebbir sübhânallâhi ammâ yuşrikûn hüvallâhul
hâlikul bâriul musavvir lehül esmâül hüsnâ yusebbihu lehû mâ
fissemâvâti vel-ard vehüvel azîzül hakîm yâ nûrannûr yâ
müdebbiral umûr allâhu nûrussemâvâti vel-ard meselü nûrihˆı
kemişkâtin fîhâ misbâh elmisbâhu fizzücâceh ezzücâceti keennehâ
kevkebün dürriyyün yûkadu min şeceratin mubâreketin zeytûnetin
lâ şerkiyyetün velâ karbiyyetün yekçadü zeytühâ yudîu velevlem
temseshu nâr nûrun alâ nûr yehdillâhu linûrihî men yeşâ/
veyadribullâhul emsâle linnâs vallâhu bikülli şey-in alîm inne
rabekumullâhüllezî halakassemâvâti vel-arda fî sitteti eyyâmin
sümmestevâ alel arş yugşilleylennehâr yatlubuhû hasîsen veşşemse
velkamera vennucûme musahharâtun biemrihî ilâ lehül halku vel-

emr tebârekallâhu rabbul âlemîn ud-û rabbeküm tadarruan ve
hufyeh innehû lâ yuhibbül mu’tedîn velâ tufsidû fil ardi ba’de
islâhihâ ved-ûhu havfen vetamean inne rahmetallâhi karîbün
minel muhsinîn vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve
âlihîttayyibînet tâhirîn.

Kasemi ihrâkış şems
Havvası:
eğer hastaya veya sana cinler veya şeytanlar musallat olsa, veya cin daveti yapıp
senin üzerine galebe gelmek isteseler bu kasemi okusalar emrine isyan ve karşı
gelen cinler yanarlar helak olurlar.
Eğer bu kasemi hastaya arız olan cini yakmak için kullanmak istersen, cinler
hastaya tasallut ettiklerinde temiz bir leğene yazıp su ile bozup hastanın suyu
hastanın yüzüne hafif hafif serpseler tasallutta bulunan cinler ve şeytanlar helak
olur, yanarlar.
Eğer bir kimseyi sara tutsa, bu kasemi bir beze yazıp fitil gibi edip yakıp saralı
kimsenin burnuna azcık yaklaştırsalar saralıyı tütsüleseler hemen musallat olan
cin yanar.
Eğer bir kağıda yazıp cinli kimseye taksalar artık o kimseye cinler bidaha
yaklaşmazlar.
Eğer tılsımlı bir defineye bir kaç defa okusalar tılsımları bozulur.
O mübarek kasem budur.

اس تفتحت ببسم هللا و اس تعنت ابهلل و تولكت عىل هللا ادعومك معاش الارواح
الروحانيه دعوه مرسعه حبق الامس اخملزون هاف ازرين ازرين ميليخا رب عز وجل
2 فرد جبار َصد ىح قادر مقتدر عدل اصبحت اقول احلق و رسوَل بشقطهوجل

شقطهوجل  2هلهلج  2هلجلج  2اهلج  2هموجل  2ادهلج  2مدهلج  2يوهلج2
شلجلج  2يتلجلج منه نور هبيى ساطع اضاء فسطع و سطع فلَع و ملع فابرق و
ابرق فاحرق لك ش يطان مريد و جبار عنيد َّي معرش اجلن و الش ياطْي اصعقوا
هبذا العارض املعتدى و احرقوه ِف هذه اجلثه بنار هللا املوقده حَّت يصري رمادا
اجبىن َّي جربائيل و اصعقه َّي همقيائيل و اهشه َّي دهش يائيل و ازجره َّي دردَّيئيل
و احرقه َّي طلهكفيائيل و اطبق عليه السامواِ و الارض بش يكة هيكة كهيطه
هيداش نوخ مرنوخ شوخ يرشوخ اخذتك اهيا الروح السوء ( و اخذتمك ايهتا
الاعوان املولكْي بكذا ) اخذة هكش همكوش و زجرتك بزجرة برهش براهش
هبَكش هواكش همكوش و اطبقت عليك الارض و السامواِ بشهاب شهوب
بشامئل مشول مفاِل من اسامء هللا ملجأ وال منجا و ال ملتجأ انزلو ايهتا امللوك حبق
الهيطلوش الاعظم اَت امر هللا فال تس تعجلوه س بحانه و تعاىل عام يرشكون يوم
نبطش البطشة الكربى اَن منتقَون اخذك هللا اخذ عزيز مقتدر ان عذاب ربك
لواقع ما َل من دافع هون هون و بأهيا شاهيا ادوَنى اصباؤِ ال شداى و حبق
من َتىل للجبل جفعهل داك و خر موىس صعقا اجيبوا ايهتا امللوك و افعلوا ما
تؤمرون به بقدرة من يقول للشئ كن فيكون الواحا 2العجل  2الساعه  2ابرك هللا
 .فيمك و عليمك
okunuşu

isteftahtu bibismillâhi veste-antü billâhi vetevekkeltü alallâhi edûküm yâ ma’şeral ervâhir rûhâniyyeti da’vetün müsriatün bihakkil
ismil mahzûni bihakki hâfin sâfin ezrîne yemlîhâ rabbî azze ve
celle ferdün cebbârun samedün hayyun kâdirun adlun dûsemin
lecîmin esbahtu ekûlul hakka ve rasûluhû şaktahûlecin
şaktahûlecin melhelecin melhelecin helcelecin helcelecin helecin

helecin medhelecin medhelecin mehûlecin edhelecin medhelecin
yedhelecin şelcelecin yetcelecin minhü nûdîheyin sâti-in edâe
festain vestain felein velmein fâberekin vâberekin fâharakin küllü
şeytânin merîdin ve cebbârin anîdin yâ ma’şeral cinni veşşeyâtîn
is-akû bihâzel ârızı ecibnî yâ cebrâîl ve es-akahû yâ mehkayâîl ve
edhişhü yâ dehşeyâîl ve ezcirhü yâ derdiyâîl ve ahrikhu yâ
tahkefyâîl ve atbik aleyhis semâvâti vel-ardi bişebketin heyketin
keheytatin heydâ şernûhin mernûhin şerûhin ehaztüke eyyüher
rûhus sû/ve ehaztüküm eyyetühel a’vânul müvekkilîn (burda
cinniye yapmak istediğin eziyyeti söyle) ehaztü hekşin mehkûşin
vezecertüke bizecreti berheşin berâheşin behmekeşin hevâkeşin
mehkûşin ve atbaktu aleykel arda vessemâvât bişihâbi şuhûbin
bişemâili şumûlin femâleke min esmâillâhi melce-en velâ mencâ
velâ mültecee inzilû eyyetühel mulûk bihakki elyehtalûşin ela’zamu etâ emrullâhi felâ testa’cilûhu sübhânehû veteâlâ ammâ
yuşrikûn yevme nabtişul batşatel kübrâ ene muntakimûn ehazeke
allâhu ahze azîzün muktedir inne azâbe rabbike levâkı’ mâlehû
min dâfi’ hûnin 2 vebiehyâ şerâhiyâ edûnâyi asbâvutin âleşedâyin
vebihakki men tecellâ lilcebeli fecealehû dekken ve harra mûsâ
saikâ ecîbû eyyetüel mulûk vef-alû mâ tu/merûne bihî bikudreti
men yekûlu lişşey-i kün feyekûn elvâhan 2 el-acel 2 essâate 2
bârekallâhu fîküm ve aleyküm
Cin şerrini defetmek
Bu tılsımı yazıp taşısalar cinlerin şerrinden kurtulurlar. Budur.

Sihir bozmak için
Bu tılsımı matlubun ismi ve anasının ismi ile (matluba yapılan sihri bozmak
niyeti ile) bir çınar yaprağına yazsalar sihir bozulur. Tılsım budur.

Korunmak için
Bu tılsımı iyi bir saatte yazıp taşısalar görünür görünmez şerlerden emin olurlar.
Tılsım budur.

Diş ağrısı için

Bunları yazıp dişi ağrıyan kişi taşısa şifa bulur. Budur.

بسم هللا الرمحن الرحمي
الس َ۪ي ُع الْ اع ۪ل ُمي
او ا َُل اما اس اك ان ِف ال ه ْي ِل اوالهنه اا ِۜٓر اوه اُو ه
وما أرسلناك اال مبرشا ونذيرا
اللهم اشفى وعاِف حامل كتاب هذا انك عىل لك ش ٌئ قدير وال حول وال قوة الا
ابهلل العىل العظمي

Sihir bozmak
Bu tılsımı iyi bir saatte yazıp sabah yemek yemeden bir şey içmeden aç karnına
bu tılsımın suyunu içseler sihir batıl olur. tılsım budur.

حسلط هلَعه خططرطط هيا شاهيا أآحطم

Çiçek hastalığı için
Bu tılsımı çiçek çıkan yere yazsalar şifa bulurlar. Tılsım budur.

Veya bunu yazıp hasta başında taşısa biiznillah şifa olur. budur.

İçine cin veya şeytan girse
Bir kimsenin içine cin veya şeytan girse, bunu temiz bir kaba yazıp 3 gün aç
karnına içirseler biiznillah şeytan ve cin helak olur. budur.

Bağlı çözmek
Bu tılsımı bir demire nakş edip ateşe atsalar sonra ateşten çıkarıp bağlı kimse bu
demire bevl etse bağı çözülür. Tılsım budur.

Korunmak
Her türlü şerlerden korunmak için, bu tılsımı iyi bir saatte yazıp taşısalar maksat
hasıl olur. amma başında taşımalıdır. Rivayete göre süleyman aleyhisselam bu
tılsımı taşırdı (Allahu alem) tılsım budur.

Her türlü hastalık için
Hertürlü hastalık özellikle göz ağrısı için, sihir yapılan kişi için, ümmü sıbyan
için, ağrı ve sızılar için yazıp suyunu içmelidir ve hemde yazıp taşımalıdır.
Budur.

Yangından korumak
Durduk yere yangın çıkan bir eve bunları yazıp assalar artık orda yangın çıkmaz.
Budur.
Sure-i fâtiha, ihlası şerif, muavvezeteyn ve bu isimler. 4 yazan yer ! yani tâûn
kelimesi 4 defa yazılacak.

Kulunc ağrısı için
Bunları yazıp taşısalar kulunc ağrısını giderir. budur.

Korunmak için

Hertürlü manevi korunma için bunları iyi bir saatte yazıp taşısalar çok faidesi
vardır. Sahihtir. Yazılacaklar bunlardır.

ال آ ۚ آم اا ٰ َُّلل ا آال ِا ٰ اَل ِا هال ه اُِۙو الْ اح ُّي الْقايُّو ُم
ٓۜاو اعنا ِت الْ ُو ُجو ُه ِللْ اح ِي الْقايُّو ِم
ِ ٰ اا ا آال ِا اىل
اَّلل ت ۪اص ُري ْ ُاال ُم ُور
اوخاشا اع ِت ْاالا ْص او ُاِ ِل هلر ْ ٰمح ِن فا اال ت ا ْس اَ ُع ِا هال ا ِْهس ًا
وال حول وال قوة اال ابهلل العِل العظمي

Gam keder ve sıkıntı için
Bunları yazıp taşısalar biiznillah ferahlık hasıl olur. budur.

ح ح ع س و ح ح ع ى و اللهم
فرج اهلم والغم عن حامل هذا الكتاب حبق اْلسامء وال حول
وال قوة اال ابهلل العِل العظمي

Bevl yolunu açma
Bunları temiz bir kaba yazıp suyunu içseler biiznillah bevl yolu açılır. Budur.

Sihir iptal etmek
Bunu matlubun iki kaşı arasına yazsalar sihir batıl olur. budur.

Bağlı çözmek
Bunları iyi bir saatte yazıp kadınlara karşı bağlanan (istek duymayan) kişiye
taksalar biiznillah bağı çözülür.

Korunmak için
Cin ve şeytan şerrinden muhafaza olmak için bunu Perşembe veya Cuma veya
Cumartesi günü yazıp taşısalar maksat hasıl olur. budur.

Cin yakmak
İçine cin girse bunu bir temiz beze yazıp ateşte yaksalar, yanarken dahi dumanı
hastanın burnuna gitse cin yanar. Yazılacak budur.

أحرق هذا العارض هيا العجل رسيع ًا

Korunmak için
Bir kağıda mülk suresini yazıp ardından bunları yazıp taşısalar her türlü
şerlerden ve cinlerden korunurlar. Mülk suresinden sonra yazılacaklar bunlardır.

َّي جربائيل وَّي مياكئيل وَّي
ارسافيل وَّي عزرائيل يل مذهب َّي أبيض َّي أمحر َّي برقان َّي
مشهروش َّي مميون َّي مرة َّي روقيائيل َّي جربائيل َّي
مسسامئيل َّي مياكئيل َّي ِصفيائيل َّي عنيائيل َّي كسفيائيل
َّي الشَس َّيلقَر َّي املرخي َّي عطارد َّي املشرتي َّي زهرة َّي
زحل َّي فرد َّي جبار َّي شكور َّي َثبت َّي ظاهر َّي خبري َّي زَك

Sihri getirmek
Hatemi hastanın eline yaz, sonra bir büyükçe kabın içine su koy, hasta dahi bu
suyun içine elini soksun, sonra kabın üzerine bir beyaz örtü örtüp bunu 21 defa
oku. Biiznillah sihri hastanın eline getirirler.
Hatem budur

Okuyacak budur

أقسَت عليمك َّي مذهب بياه َّيه وَّي مرة بسام سام
وَّي أمحر بدمليخ دمليخ وَّي برقان هبياش أآهياش وَّي مشهورش
بدردميش دردميش وَّي أبيض بس بوح س بوح وَّي مميون بأزَل
أزَل ازراً ازراً أقضوا َل حاجِت َّي أهيا امللوك الس بعة حبق
الرس اَّلي أودع الباري س بحانه ف كهيعص محعسق وانه
لقسم لو تعلَون ابعثوا َل خدميا من اجلن يأتيين حبق الواحد
اْلحد الفرد الصَد عن كذا وكذا
okunuşu

aksamtu aleyküm yâ müzheb biyâhin yâhin veyâ mürreh bisâmin
sâmin veyâ ahmer bidemlîhin demlîhin veyâ burkân biheyâşin
âhiyâşin veyâ şemhûreş biderdemîşin derdemîşin veyâ ebyaz
bisubbûhun subbûhun veyâ meymûn biezeliyyin ezeliyyin ezren
ezren ikdû lî hâcetî yâ eyyühel mulûkus seb-ati bihakkis sırrıl lezî
evdeal bârî sübhânehû fî kâf hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve
innehî lekasemün levta’lemûne azîm ib-âsû lî hadîmen minelcinni
ye/tînî bihakkil vâhidil ehadl ferdissamed an ....... burda hacetini
söyle.
Musallat olan cine azap etmek
Bu azimeti okusalar cinlere çok büyük azap verir. Budur.

بسم هللا الرمحن الرحمي لقد جاءك العذاب اْللمي واَّلل القدمي و جاء ربُّك والَِْل
وختر الْجبال ه ًّدا
ُّ يتفطر ن منْه وت
ْ ِ صفًّا صفًّا تاك د الس ماوا
ُّ نشق ْاْل ْرض
أهرب أهرب َّي كندور قبل أن ُيل بك الويل
ٍ ابلياقش
ٍ والثبور وحترق بنار النار أخرج من قدايم هارابص
ٍ حلقش أآر ٍقش
لهض
ٍ ينقوش
ٍ ينقش
ٍ طاش
ٍ
طيش أ آ ٍرش
ٍ بشَطعوش
ٍ
ٍ يطوش أ آ ٍيل
زرَّيل أ آ ٍل احرتق وقيل ب ْعداً ِللْ ْقوم الظاملْي
Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm lekad câekel azâbul elîm vezzillül kadîm
vecâe rabbuke velmelekü saffen saffâ tekâdussemâvâti yetefettarne
minhü vetenşekkul ardu ve tahirrul cibâlu heddê ehrib ehrib yâ
kendûr kable en yahillu bikel veyli vessebûr ve tahriku binârin nâr
ahric min kudâmî hâribçasin bilyçakaşin halkaşin ârkaşin lehdin

yenkaşin yenkaşin tâşin tayşin âraşin beşmetaûşin yatûşin âyelin
zeryâlin âlin ihterik ve kıyle bu’den lilkavmizzâlimîn.

Sihir bozmak
Bu tılsımı hastanın elbisesine yazıp hastaya taşıtmalıdır. Eğer bir kaba yazıp
suyunuda içseler daha iyidir. Budur.

Şifa
Cin musallat olmuş kimse için bu vefkten 9 tane yazıp her saba bir tanesini
kahve ile içseler biiznillah şifa bulurlar. Vefk budur (gaflet etme)

Veya bu veften 3 tane yazıp birini üzerinde taşı, birini dış kapının üstüne koy,
birinide tabağa yazıp susadıkça suyu o tabaktan iç. Vefk budur

İçine cin girse
Bunu okusalar hemen cin çıkar gider, bidaa gelmez. Okuyacak budur
Besmele + saffat suresinin baştan 10 ayeti kerimesi.
Veya bunu sağ kulağına 7 defa okusalar cin çıkıp gider, budur

قل أآهلل أذن لمك أم عىل هللا تفرتون
Kul âllâhü ezine leküm em alallâhi tefterûn
Veya bunu okusalar içine giren cin yanar. Budur

Sağ kulağına 7 defa ezan oku, sonra fatia ve muavvezeteyn surelerini oku.

Evden veya bir beldeden cinleri kovmak
Siyah bir koç derisine bunu yazıp eve gömseler o eve bi daha cinler giremez.
Veya şehrin ortasına gömseler artık o şehre cinler giremez. Budur

Veya bunu yazıp bir mekana assalar cinler kaçıp giderler. Budur

Nazar değse
Bunu yazıp başında taşıtmalıdır.

وان ياكد اَّلين كفروا لزيلقونك بأبصارمه ملا مسعوا اَّلكر ويقولون انه جملنون وما هو
اال ذكر للعاملْي

Sara hastası için
Bunu yazıp bonuna assalar iyi olur. ihlas suresi ve şu vefk

Sihir yapılan kimse için
Bu vefki iyi bir saatte yazıp hastanın sağ pazusuna bağlasalar biiznillah sihir
bozulur. Budur

Hastayı saralandırmak
Hastalığın neden meydana geldiğini bilmek için hasta saralandırlır. (yani göz
perdesi kaldırılır) göz perdesi açılınca eğer hastalığın sebebi cin veya insan ise o
vakit hastaya görülür. Eğer cin musallat olmuş ise ona göre tedavi edilir. Eğer
bir insanın hasedi veya nazarı değmiş ise veya sihir yapmışlarsa ona göre tedavi
edilir. Saralandırmak için avucuna zelzele suresini (evhâ lehâ) ya kadar yaz.
Sonra baş parmağa arapca olarak (cebrâîl) şehadet parmağına arapca olarak
(mîkâîl) orta parmağa arapca olarak (isrâfîl) yüzük parmağına (azrâîl) alnına
arapca olarak isrâfîl yaz. Sonra hastanın avucuna Fatiha-i şerif, muavvezeteyn,
ihlası şerif ve zelzele suresini oku. hasta saralanır.

Her türlü hastalık için
Bu tılsımı iyi bir saatte yazıp taşıtmalıdır. Eğer hastalık cin veya insandan
kaynaklanıyorsa biiznillah şifa bulur. Budur

Bel ağrısı için
Temiz kağıda fatiha-i şerif ve bu tılsımı yazıp beline bağlasalar şifa bulurlar.
Budur

Saralı kimseye musallat olan cini yakmak
Bunları temiz bir suya okuyup suyu saralı kimsenin yüzüne sert bir şekilde serp,
vur. Okuyacaklar budur
3 defa salavatı şerif
3 defa fatiha-i şerif
3 defa ihlası şerif
3 defa kafirun suresi
3 defa nâs suresi
3 defa ayetel kürsi
3 defa cin suresi
3 defada bunu oku (İnnehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahîm
illâ ta’lû aleyye ve/tûnî müslimîn)

Bağlı çözmek
Demir bir levhaya bunu yazıp ateşe at. Taki kıpkırmızı olsun. Çıkarıp bağlı olan
kişi üzerine bevletsin, hemen o dakikada bağı çözülür. Tılsım budur.

Veya bunu bir demir levaya yazıp 7 gün boyunca her gün ateşe atıp iyice
kıpkırmızı olunca çıkarıp üzerine işeseler bağı çöüzülür. Budur

Cimaya kuvvet için
Bunu avucuna yazıp cima etseler acayip kuvvet bulurlar. Budur

ِان ه ُه عا ٰىل ار ْج ِع ۪ه لاقاا ِد ٌۜٓر

Her türlü kazalardan belalardan kurtulmak veya emin olmak
Bu insan suretini bir kağıda yazıp üzerinde taşısalar her türlü kazalardan
belalardan astalıklardan emin olurlar. Tılsım budur

Her türlü hastalık için
İbni seb-în r.a. derki! Bu tılsımı yazıp hastaya taksan biiznillah her türlü
hastalığa şifadır. Tılsım budur

Korunmak için
Bütün kötülüklerden korunmak için bunu yazıp taşımalıdır.

Gece korkan kimse için
Bunu yazıp üzerinde taşısalar korkusu zail olur. budur

İptalı sihir ve bağlı çözmek
Bu tılsımı 7 adet kağıda yazıp kağıtların içine cavi, lübanı zeker, mastik ve öd
koyup kağıtları sırası ile ateşe at, amma ilk kağıdı attığında bağlı olan kişi
ateşten çıkan duman üzerine eğilsin, sende hemen yasini şerifi 1. Mübin-e kadar
okuyup bağlı kişiye üfür. Sonra ikinci kağıdı ateşe at, bağlı olan kişi yine ateşten
çıkan duman üzerine eğilsin, sende yasini şerifi 2. Mübin-e kadar oku. bu
minval üzere devam edersin. Tılsım budur

Tılsımat
Tılsımların yazılma vakitleri.
Gündüzün 1. Saatinde: dil bağlamak için tılsım yazılır.
Gündüzün 2. Saatinde: ülfet, muhabbet için tılsım yazılır.
Gündüzün 3. Saatinde: balıklar ve havada uçan kuşlar için tılsım yazılır.
Gündüzün 4. Saatinde: yılanlar ve akrepler iin tılsım yazılır.
Gündüzün 5. Saatinde: vahşi hayvanlar için tılsım yazılır.
Gündüzün 6. Saatinde: cinli kimseler için tılsım yazılır.
Gündüzün 7. Saatinde: sultanlar ve devlet erkanının arasında ülfet için tılsım
yazılır.
Gündüzün 8. Saatinde: tefrik ve buğz için tılsım yazılır.
Gündüzün 9. Saatinde: sefere çıkan kimselerin seferleri iyi geçmesi için tılsım
yazılır.
Gündüzün 10. Saatinde: devlet erkanının yanına girmek ve hacetini yerine
getirmeleri için tılsım yazılır.
Gündüzün 11. Saatinde: muhabbet ve ülfet için tılsım yazılır.
Gündüzün 12. Saatinde: dil bağlamak ve ihfa için tılsım yazılır.
Geceleri tılsım yazmak gündüzleri tılsım yazmaktan daha iyidir.
Gecenin 1. Saatinde: akıllı olmak, ahlakı güzel olmak vakur sahibi bir kimse
olmak için tılsım yazılır.
Gecenin 2.ci saatinde: sudaki hayvanlar için tılsım yazılır.
Gecenin 3. Saatinde: dil bağlamak için tılsım yazılır.
Gecenin 4. Saatinde: altın veya gümüş levhaya muhabbet ve ülfet için tılsım
yazılır.
Gecenin 5. Saatinde: rüzgar için veya hava ile alakalı her türlü şey için tılsım
yazılır.
Gecenin 6. Saatinde: hayır ve şer, bütün şeyler için tılsım yazılır.
Gecenin 7. Saatinde: devlet erkanından hacet dilemek için tılsım yazılır.
Gecenin 8. Saatinde: bağ ve bahçeler için tılsım yazılır.
Gecenin 9. Saatinde: devlet erkanından hace dilemek için, dil bağlamak için
tılsım yazılır.
Gecenin 10. Saatinde: bir şehrin kadınlarının zina etmemesi içi tılsım yazılır.
Gecenin 11. Saatinde: muhabbet ve ülfet için tılsım yazılır.
Gecenin 12. Saatinde: akıllı olmak, ahlakı düzgün olmak, vakur sahibi bir kimse
olmak ve heybetli olmak için tılsım yazılır.

Irkunnisâ hastalığı için
Müşteri burcu havt burcuna indiği zaman 6 miskal ağırlığında bir kurşun
levhaya bu tılsımı nakşet. Kamer müşteri burcuna intikal ettiği vakit tılsımı
hastalığın olduğu yere tak. Biiznillah şifa bulur. Tılsım budur

Bevl edemeyen kişi (Prostat)
Müşteri burcu seretan burcuna 15 derece intikal ettiği vakit bir tane billur taşı
üzerine veya billur bulunmassa yuvarlark bir beyaz taş üzerine bu tılsımı yaz.
Hasta olan kişi bu taşı üzerine taşısın. Biiznillah şifa bulur. Tılsım budur

Bütün acıları ve sızıları dindirmek
Merih cedi burcuna 28 derece intikal ettiği vakit rengi kırmızı bir yuvarlak taş
veya şu alttaki tılsıma benzeyen kırmızı bir taş alıp bu tılsımı üzerine nakşet. Bu
tılsımı hastanın üzerine koysan çok geömeden bütün ağrıları diner. Tılsım budur

Sinirli olan kimseyi sakinleştirmek v.s.
Eğer bu tılsımı yazıp üzerinde taşısalar sinirli ve gadablı bir kimse buna dokunsa
hemen siniri geçer, yani sakinleşir ve gadabı gider. Eğer makamı yüksek bir
kimseden hacet dilemek için yanına gitmeden evvel bu tılsımı yüzüne gözüne
sürüp sonra matluptan hacetini dileseler elbette hacetini yerine getirir. Yazma
vakti müşteri seretan burcuna 25 derece intikal ettiği vakittir. Tılsım budur

Bütün ağrı ve sızıları dindirmek
Zöhre mizan burcuna veya sevr burcuna indiğinde 7 miskal ağırlığında yuvarlak
(tapışlak) kırmızı bir taş alıp bu tılsımı üzerine nakşet. Sarı bir ibrişimle hasta
olan kişinin koluna bağla. Çok geçmeden hemen ağrısı sakin olur. tılsım budur

Bütün kötülüklerden korunmak
Altın ve gümüşten 7 miskal ağırlığında laıp bir birine iyice karıştırıp (yani eritip
karıştır) sonra zöhre sevr burcuna intikal ettiğinde 1.ci tılsımı bir yüzüne
Kamer zöhre burcunda iken 2.ci tılsımıda diğer tarafına nakşet. Daima yanında
taşı, her türlü kötülüklerden muhfaza olursun.
1. tılsım

2. tılsım

Göz ağrısı için
Kamer müşteri burcuna intikal ederken bir oniks taşına yani damarlı akik taşının
iki tarafında bu Tılsımı nakşet. Sonra taşı sarı bir ibirişimle hastaya bağlasan
hemen o saatte göz ağrısı sakin olur. tılsım budur

Diş ağrısı için
Müşteri seretan burcuna intikal ettiğinde sarı bakırdan 10 miskal alıp bir tarafına
1. Tılsımı diğer tarafına 2. Tılsımı nakşet. Sonra sarı atlas ile dişi ağrıyan
kimseye bağlasan hemen ağrısı sakin olur.
1. tılsım

2. tılsım

Tılsımı Şems (Güneş tılsımı)
Güneş hamel burcuna 19 derece intikal ettiği vakit 19 miskal altın alıp bir yüzük
yap. Yüzüğün kaşı 4 miskal olsun. Yüzüğün kağına bu tılsımı nakşet. Üzerinde
taşı, her kim seni görse hemen hürmet ve tazim gösterir. İnsanlar katında izzet
sahibi olursun. Herkimden hacet dilesen elbette hacetini verir. Azim faideleri
vardır. Tılsım budur

Tılsımı kamer (Ay tılsımı)
Kamer sevr burcuna 3 derece intikal ettiğinde 3 miskal ağırlığında altın levha
alıp bu tılsımı üzerine nakşet. Bunu üzerinde taşısan bulunduğun beldede
insanlar arasında fitne fucur ve fesat çıkmaz. Bulunduğun beldede bereket olur.
afetlerden ve belalardan korunur. eğer denizde yolculuk ederken deniz galeyana
gelse bu tılsımı suya atsan hemen deniz sakin olur.
Tılsım budur

Tılsımı zuhal
Kamer delv ve mizan burcunda iken ve meri zuhalden uzak iken 7 miskal
ağırlığında siyah bir kurşun levhaya bu tılsımı nakşet. Amma levhayı kamer

zuhal burucna intikal edince üzerine al. bu tılsımın hassası budurki! Cima
şehvetini teskin eder, kan ve kalp heyecanlanmasını teskin eder, sevdayı keser,
hummayı iyi eder, tauna şifadır, eğer çok gülen veya çok konuşan kimse bu
hateme dokunsa artık çok gülmez veya çok konuşmaz olur, ancak 40 gün
içerisinde tekrar üzeründe taşımamalıdır. Çünkü insana zararı vardır.
Tılsım budur

Tılsımı müşteri
Kalp hastalıklarını iyi eder, hafakana iyidir, bu tılsımı taşıyan kişi kulunç
hastalığından kurtulur, gam ve kederden kurtulur, bütün insanlar o kişiye
muhabbet eder, herkimden acet dilese acetini verir, ticaretinde bereket hasıl olur,
müşteri seretan burcundan 15 derece uzaklaşıp kamere birleştiği vakit 6 miskal
kalaylı bir kurşun levhaya bu tılsımı nakşedip üzerinde taşı. Azim faideleri
vardır.

Tılsım budur

Tılsımı merih
Hassası budurki! Bu tılsımı taşıyan kişinin kalbi kuvvetli olur, savaşlarda bu
tılsımı taşıyan kişiye demir işlemez, düşmanlar o bu kişiye zarar veremez, merih
cedi burcuna intikal ettiğinde 5 miskal çelik levhaya bu tılsımı nakşedip
üzerinde taşı. Maksatların hasıl olur.
Tılsım budur

Tılsımı zöhre
Hassası budurki! Bu tılsımı taşıyan kimseye herkes muhabbet eder, kalbi daima
ferah ve mesrur olur, unutkanlığı def eder, diğer bir çok hastalığa iyidir,
doğumda zorluk çeken kadının karnına koysalar hemen doğurur.
Zöhre havt burcuna 28 derece intikal ettiğinde 3 miskal ağırlığında sarı bakırdan
bir yüzük yazıp yüzüğün kaşına lapis lazuli taşı koyup bu tılsımı o taşa nakşedip
üzerinde taşı. (taş 4 köşeli olmalıdır)
Tılsım budur

Tılsımı utarid
Hassası budurki! Devlet adamlarını ve hakimleri teshir edersin, bütün mahlukatı
kahredersin, nefsine ve aklına tam olarak hakim olursun, uykunda sahih ve güzel
rüyalar görürsün, saralı kimse bunu taşısa şifa bulur, gece korkan veya
uyuyamayan kişiler üzerinde taşısa artık korkmaz olur ve iyi uyur, daha bir çok
faideleri vardır.
Utarid sünbüle burcuna 15 derece intikal ettiği ve nahıslıktan uzak olduğu vakit
2 miskal bakır veya 1 miskal demir ve yarım miskal gümüş yarım miskal altınla
karıştırıp yüzük yapıp yüzüğün kaşına bu tılsımı nakşedip taşı.
Tılsım budur

Hamile kalamayan kadın ve meyve vermeyen ağaç için
Bu tılsımı yazıp boynuna asmalıdır.

İnsanlar katında hürmetli olmak
İnsanlar katında hürmetli ve muhabbetli olmak için yazıp taşımalıdır.

Eve hırsız girmemesi için

Bir kimse bu tılsımı bir koyun derisine yazıp evinin bir yerine gömse o eve asla
hırsız girmez. Bu tılsım meşhurdur. Budur.

Zalimi kahretmek
Bu tılsımı bir kağıda yazıp ağacın dalına assalar düşmanı kahrolur. Ortadaki boş
yere düşmanın adını annesinin adını yazmalıdır. Tılsım budur.

Zina eden kadın ve kocayı ayırmak
Bu tılsımı bir kefen bezine yazıp eski bir kabre gömseler filhal matlublar kavga
dövüş edip birbirinden ayrılırlar. Tılsımın üst tarafındaki boş yere adamın adını
yaz, alt tarafındaki boş yere kadının adını yaz. Tılsım budur.

Zalimi öldürmek
Bu tılsımı bir taşa yazıp altınada matlubun ismi ile anasının ismini yazıp eski bir
mezara gömseler çok geçmeden matlub hastalanır ölür. (müstehak olmayana
yaparlarsa başına çok büyük belalar gelir.) tılsım budur.

Akdi lisan
Bu tılsımı yazıp taşısalar artık kimse hakkında kötü konuşmaz. Herkesin dili
bağlanır. Tılsım budur.
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Hırsızı tespit etmek
Bir ekmek parçasına bu tılsımı yazıp şüphelilere ver, hırsız bu ekmekten
yutamaz. Tılsım budur.

Erkeği bağlamak
Bu tılsımı sağ eline yazıp matlub ile tokalaşsa hemen o dakikada matlub
bağlanır. (cime edemez). Tılsım budur.

Tekrar çözmek için bunu sol eline yazıp tokalaşsalar tekrar bağı çözülür. Budur.

Düşmana cin musallat etmek
Bu tılsımı düşmanın elbisesinden bir parçaya yazıp eski bir kabre gömseler
düşmana cinler musalalt olur. Tılsım budur.

Matlubun seni takip etmesi için
Eğer bu tılsımı sağ eline yazıp matlubun göğsüne dokunsalar matlubun aklı
gider ve seni takip eder. Tılsım budur.

Define manilerini çözmek
Her türlü define manilerini çözmek için bu tılsımı yeni ve temiz bir beze yaz.
Sonra bu bezi beyaz balmumu ile normal mum gibi edip tılsımlı mekanda yak.
Bütün maniler çözülür. Tılsım budur.

Hırsızdan korunmak
Bu tılsımı yazıp evinin bir yerine koysalar o eve hırsız girmez. Budur

Saralı veya sihirli kimse için
Bu tılsımı ve duayı bir kaseye yazıp suyunu içirseler hemen halas olur. Budur.

Zevcenin diğer erkekleri kerih görmesi
Bu tılsımı bir temz kaseye yazıp bal ile yazıyı bozup hanımına yedirseler, artık o
kadın diğer erkekleri kerih görür. Sadce kendi kocası hariç. Tılsım budur.

Heybetli görünmek
Güneş doğarken bu tılsımları 4 tane beyaz ipek parçasına yazıp mik ve mastik
ile buhur edip pazunda taşı maksat hasıl olur. Tılsım budur.

Meliklerin tılsımı
Bu tılsımı güneş hamel burcuna inerken misk zağferan ve gül suyu ile yazıp
anber ve kehriba ile buhurla, eğer daima cebinde taşısan bütün düşmanlar
kahrolurlar. Eğer başında taşısan dünyalık makam ve mevkin yüce olur. İnsanlar
katında saygın ve hürmetli olursun. Bu tılsım şeyh sadedddin den, onada allame
zamahşeriden, onada allame şeyh bahaeddinden intikal etmiştir. Tılsım budur.

Hacet dilemek
Bu tılsımı sağ eline yazıp matlubun yanına varıp matluba dokun, her ne talep
etsen elbette hacetini verir. Tılsım budur.

Duyduğunu asla unutmamak için
Bu ayeti kerimeyi bu tılsımla beraber bir kaseye yazıp 3 gün boyunca aç karnına
sabah kalkınca içseler 3 gün sonra duyduğu hiç bir şeyi unutmazlar. Ayeti
kerime budur.

فا افهه َْنااهاا ُسلا ْي اَ اان او ُ ًَّلَك أآتايْناا ُح َْكًا او ِعلْ ًَا
Tılsım budur.

Evlenemeyen kız için
Bunu bir beyaz kağıda misk zağferan ve gül suyu ile yazıp kızın boynuna
taksalar tez zamanda evlenir. Yazılacak budur.

Evlenemeyen kız için
Bunu beyaz kağıda misk zağferan ve gül suyu ile yazıp kızın boynuna assalar
tez zamanda evlenir. Yazılacak budur.

Evlenemeyen kız için
Bunu beyaz kağıda misk zağferan ve gül suyu ile yazıp kızın boynuna assalar
tez zamanda evlenir. Budur.

Bir şehre akrep v.s girmemesi için
Hakim hermesül heramis buyurdu!
Evvela nur davetini yazalım ki: az sonra vereceğimiz tılsımlar yalızca bu davet
ile iş görür. Davet budur.

Okunuşu:

Zehetin zehâtin şenhezekın elkaşȋhezin beydin lûkin sehȋzin
nekacin zül izzil bâzihi velkudretiş şâmihati alhelmelȋkin
şeyâtaflûcin ales sıfâti nûrul envâri behiyyis senâ bâri-un nufûsi ve
bâisür rumûsü mâlikü ezimetü rikâbül mahlûkâti ecȋbû yâ
hüddâmü hâzihil esmâi vet talâsımı (burda hacetini söyle, eğer
muhabbet içinse veya define tılsımını bozmak içinse, her ne için
okuyorsan onu söyle) bihakki kehşâlin essamedül kuddûsü
keşlemheyâlin elbedâr elbedâr biizzeti bâisül ervâhi fil işbâhi men
fȋ tilâveti esmâihȋ bevâhiril esrâri lâ ilâhe illâ hû el azȋzül kahhâr
esri-û bikudretihil azȋmeti ve sıfâtihil kadȋmeti ehyâ şerâhiyâ ehyâ
hâheyâ nemâheyâ edûnâyi asbâûtin âli şedâyin elvâhan el-acel
essâate.
Bu tılsımı mavi bir kağıda kamer tabiatı su olan bir burçta iken yazıp sondoros
ile buhur edip 45 defa nur davetini okuyup şehrin orta yerine gömseler o şehre

akrep yılan gibi zararlı böcekler girmez. Hırsız lar ve katiller şeytanlar şerli
cinler girmez. O şehirde yangın olmaz. Taun hastalığı olmaz.
Eğer bu tılsımı bir kaseye yazıp cin şerrine uğramış bir kimseye suyunu içirseler
şifa bulur.
Eğer bu tılsımı kurşun levhaya yazıp define olduğu sanılan yere bıraksalar sonra
sondoros buhurunu yakıp 45 defa nur davetini okusalar o definede ne kadar
sihir, tılsım, ve maniler varsa hepsi batıl olur. Define açılır. Ancak buhuru eksik
etmemelidir.
Tılsım budur.

Uzak veya yakından bir kimseyi 3,30,2 etmek
Kamer tabiatı ateş olan bir burçta iken bu tılsımı sarı bakıra nakşedip cavi ve
sondoros buhurunu yakıp tısımı ateşe yakın yere göm. Nur davetini 45 defa oku.
Daha adet tamam olmadan maksat hasıl olur.
Eğer bu tılsımı bir kırmızı kağıda kamer ve güneş tabiatı hava olan bir burçta
iken yazıp cavi ve sondoros ile buhur etseler. Sonra üzerine 45 defa nur davetini
okuyup daima yanında taşısalar her kim o kişiyi görse sever ve o kişiye gönlü
meyleder. Eğer bir kişiye parmağı ile işaret etse matlubu kendisine tabi olur ne
söylerse hemen yapar.
Tılsım budur.

Havada uçan hayvanları bir yere toplamak
Eğer kuşları bir yerde toplamak istersen, kamer tabiatı hava olan bir burçta ve
güneşte tabiatı ateş olan bir burçta iken bu tılsımı tabaklanmış temiz bir güvercin
derisine (deriyi öd ve kafur buhuru ile buhurladıktan sonra) yaz. Sonra nur
davetini 5 defa okuyup deriyi bir mekana göm. Bütün güvercinler hatta vahşi
kuşlar dahi o mekana toplanırlar.
Eğer bu tılsımı şahin kuşunun derisine yazıp öd ve kafur ile buhurlasan sonra 3
defa nur davetini okuyup o deriyi başına taksan bütün kuşlar senin önünde
toplanırlar.
Tılsım budur.

Her türlü hayır ve bereket için
Bu tılsımı kamer ve güneş tabiatı hava olan bir burçta iken bir miktar ipek
üzerine (ipeğin rengi beyaz ile sarı arasında olmalı) yazıp ipeği öd ve lübanı
zeker ile buhurla. Üzerine 45 defa nur davetini oku. Sonra bunu daima sağ
pazunda taşı. Bikudretillahi teala her yerden hayır ve bereketler yağar. Ömründe
zorluk çekmez. Her türlü iş o kişiye kolay gelir. Saymakla bitmez havvası
vardır.
Tılsım budur.

Hastalandırmak v.s ihfa
Eğer bir şehir halkının tamamını hastalandırmak istersen veya bir ev halkının
tamamını hastalandırmak istersen, kamer zuhal burcunda iken kurşun bir
levhaya bu tılsımı yazıp tenkar ve sabr buhuru ile buhurla, sonra şehrin ortasına
veya matlubun evine göm, herkes şiddetli bir hastaığa tutulur.
Eğer bir beldedeki veya bir evdeki herkesi 1,30,4,200,40,20 istersen, tılsımı yine
aynı şekilde yazıp şehrin giriş kapısının altına veya matlubun evinin kapısının
altına göm. Maksat hasıl olur.
Eğer bir kimseden 20,50,1,20,400,40,20, istersen tılsımı yukardaki gibi yazıp
buhurlayıp bir akar su kenarına defnet.
Eğer insanlarına gözünden kaybolmak istersen, kamer müşteri burcunda iken bu
tılsımı bakırdan bir levhaya nakşedip sandal ve makallı ezrak ile buhurla. Sonra
45 defa kayz davetini oku (daveti okurken tevkil makamına gelince bunu söyle:
ihfû hâmilihȋ an a’yuninnâ zırȋn) sonra levhayı alıp siyah bir ipek beze sarıp
yürü kimse seni görmez.
Tılsım budur.

Kayz daveti budur.

Okunuşu:

Lekad esra’tül meşâhibü min muhrekâtil kevâkibi ve zahera
liesmâil kahri şihâbün sâkibün yâhin yâhin âhin yetle-elâin
behtevâin âhin (yâ hû 3defa) şelȋmin şûleymin nemûhin heyâhin
sahsahâ sahsahâ hechemâ hechemâ âhin âhin yehin yehin yânûhin
nemûhin ecȋbû yâ huddâmü hâzihil esmâi vet tılsımıl kerȋm (eğer
hastalandırmak için okuyorsan- ve tüsellitû alâ fülan ibni fülân
bienvâil marazi ves sagami mimmâ hüve kezâ) (eğer ihfa için
okuyorsan nasıl okuyacağını konuda yazdım zaten oraya bak)
bihakki hâzet tılsımı ve satvetihi ve hâzel kasemi ve heybetihȋ el
bedâr el-inkıyâd ettâate, bihakki âli şel-in yeûyûbiyehin yehin
vehin betkehin betkefâlin bisaâ bikeâ mimyâlin bâşemehin

şemâhin yeşmȋhâ billezȋ terteidûne min mehâfetihȋ ve tehirrûne
saikâ liheybeti celâlihil azȋmi (tekrar hacetini söyle) essâate hâzihȋ
bimâ emertüküm elvâhan el-acel essâate.

Hastalıkları iyileştirmek
Bir kimse cin şerrine uğrasa, kamer utarid burcunda iken bu tılsımı 20 tane veya
40 tane kağıda yazıp ladin ve öd ile kağıtları buhurla. Ardından 45 defa nur
davetini oku. Sonra eğer sana bir hasta gelse (hangi hastalık olursa olsun) bu
kağıtlar çıkarıp suda yazıyı bozup suyu hastaya içir. Bir kağıt dahi hastaya takıp
boynunda taşısın. Hasta çok geçmeden iyileşir. Eğer her gün bir tane kaıdı suda
tılsımını bozup suyunu içirsen daha çabuk iyi olur. Tılsım budur.

Hastaları iyileştirme
Aşağıdaki tılsımı bir kağıda yazıp etrafınada alttaki beytleri yaz. Sonra suda
bozup hastaya içir. Biiznillah şifa bulur.
Tılsım budur.

Etrafına yazılacak budur.

فأبريت شفاء ريض ا ْلم وأجعل برسه رّب السقم فأبر حكمي
زحزحت عين رض ا واْلم السقم بك وداوين حكمي َّي سقايم وبري أ

İnsanlar katında aziz olmak
Bu hatemi iyi bir vakitte mizk zağferan ve gül suyu ile yazıp daima abdestli
olarak üzerinde taşısalar insanlar katında aziz olur. Her kes tarafından sevilir.
Yazdıktan sonra güzel kokulu buhur ile buhur etmelidir. Budur.

Define tılsımlarını bozmak
Define olan mekana gelip bu tılsımı 4 adet kiremit parçasına yazıp mekanın 4
tarafına kiremitleri güzel kokulu buhur ile buhurlayıp bırak, sonra 1 fatiha 3
ihlası şerif 7 ayetel kürsi okuyup define yerine üfürüp kazmaya başla biiznillah
bütün tılsımlar iptal olur. Tılsım budur.

Evlenemeyen evde kalmış kız için
Bu tılsımı Cuma günü birinci saatte bir kağıda gül suyu misk ve zağferanla
yazıp kızın boynuna as, biiznillah maksat hasıl olur. Tılsım budur.

Yeni doğan çocuk için
Henüz buluğa ermemiş çocuk için bu hatemi mülk suresi ile beraber yazıp
çocuğun boynuna assalar bunun sayılmayacak kadar havvasları zuhur eder, ez
cümle çocuğun yüzü ay gibi parlar, bahtı açık olur, ilim erbabı olur, rızkı
bereketli olur, kötü gözlerden kötü nazarlardan korunur. Tılsım budur.

Evde durmayan kadın için
Evde durmayıp daima çarşıda gezen kadın için bu tılsımı bir kağıda yazıp evin
orta yerine göm, artık o kadın dışarıya çıkmaz olur. Budur.

Hırsızı şişirmek
Eğer bir kimsenin malını çalsalar, bu tılsımı bir tavuk yumurtasına yazıp malın
çalındıı yerde bir ateş yakıp yumurtaya ateşe yakın yere koy, yumurta ısındıkça
hırsız kimsenin ağzı ve gözü eğilir, vucudu şişer. Tılsım budur

Matlûbu جنلندرمك
Merih yada zuhal saatinde Matlubun niyetine bir miktar balmumu veya çamur
alıp bir insan sureti yap, sonra bir diken alıp bununla alnına matlubun ismi ile
anasının ismini yaz. Göğsüne bu tılsımı [1] sırtına bu tılsımı [2] sağ tarafına bu
tılsımı [3] sol tarafına bu tılsımı [4] alnınada bu tılsımı [5] yazıp dikeni karnına
batır. Matlup  جنلنر. amma haksız yere bir kimseye böyle bişey yapsalar kendi
başlarına döner. Dünya ahiret çocukları çok büyük belalara düçar olurlar.
Yazılacaklar.
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Hummâ, baş ağrısı, mafsal ağrıları ve yel için
Bunu yazıp hasta olan kişi taşımalıdır. Mücerrebtir. Tılsım budur.

Hırsızı rüyâda görmek
Bu tılsımı sol ayağına yazıp uyu maksat hasıl olur. Budur.

Fareleri kovmak
Bu azimete azimeti fare derler, Cumartesi günü güneş saatinde bir kağıda yazıp
evin bir yerine assalar o evde fareler duramayıp kaçıp giderler. O kağıt orda
durduğu müddetçede o eve fare girmez. Budur.

Yolda yürürken uçuyormuş gibi olmak
Bu tılsımı iki kağıda yazıp birini bir ayağına birinide öbür ayağına bağla maksat
hasıl olur. Budur

Hırsızı bulmak

Hırsız olduğundan şüphe ettiğin kimseleri bir yere toplayıp bu tılsımları ve
duasını sağ ve sol ellerine yaz. Sonra yasini şerif okumaya başla şüphelendiğin
kimselerede emir edip ellerini yumup açsınlar. Her kim hırsız ise o kişi elini
tekrar açamaz. Tılsım ve duası budur

Matluptan hacet dilemek
Matluptan hacet dilemeden evvel bunu bir kağıda yazıp dilinin altına koy.
Biiznillah matlup hacetini kabul eder. Budur

Düşmanı defetmek
Bunu bir kağıda veya beze yazıp bir karganın kanadına bağla. Biiznillah matlup
olan kişi o memleketten defolup gider bir daha dönmez. Budur.

Ekini kuşların yememesi için
Eğer ekinleri kuşların yememesini istersen bir beze veya bir kağıda bunları
yazıp ekinin orta yerine bir sopaya as. Maksat hasıl olur. Mücerrebtir.
Yazılacaklar budur
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اللهم بك ال يعَل احد غريك الا ما ِصقت الطري عن الزرع

Ev halkını hastalıktan korumak için
Bunları bir kağıda yazıp evin orta yerine gömseler biiznillah artık o ev halkı
bütün hastalıklardan muhafaza olunurlar. Budur.

ب ِْس ِم ِ
اَّلل هالر ْمح ا ِن هالر ِح ِمي
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هالر ْمح ِن هالر ِح ِمي
ام ِ ِ
ـِل ي ا ْو ِم ا ِل ِين
ا هَّيكا ن ا ْع ُبدُ وا هَّيكا ن ا ْس ات ِع ُْي
ِ اه ِدَنا ِ ا ِ
الّص ااط املُس تاق اميِ
وب عالا ِْي ْم اوالا الضه ا ِل اْي
ِص ااط ه ِاَّل اين أَن اع ا
َت عالا ِْي ْم غا ِري املاغضُ ِ
ِ ا
قُ ْل أُ ِ
ويح ا ا هَل أَن ه ُه ْاس تا اَ اع نافا ٌر ِم ان الْ ِج ِن فاقاالُوا اَنه ا ِمس ْعناا قُ ْر اأ آَنً ا اجع ًبا
ا
ِ
ِ

Evi, bostanı, bağı, veya bütün beldeyi korumak
Beyaz bir tavuğun yavrusundan 5 tane yavru alıp hepsini kestikten sonra olduğu
gibi matlup olunan erkanın 4 tarafına göm. 5.ciyide o erkanın orta yerine göm.
Bu tılsımıda dahi 5 adet kağıda yazıp o tavuklarla beraber göm. Biiznillah o
mekan artık sihirden hırsızdan eziyet everen her türlü şeyden korunur. Tılsım
budur.

Rüyada keşif
Yatsı namazından sonra temiz abdest alıp şu tılsımları yazıp uyuö rüyada bir
adam gelip sorduğun şeylere cevap verir. Cevapları aldıktan sonra : Bârekallâhu
fîke ve aleyke. Dersi. Bu tılsımı sağ elinin içine yaz.

Bu tılsımı karnına yaz.

Define tespit etmek
Bu hatemi kırmızı bir kağıda yazıp üzerine 38 defa cin suresini oku. Okuma
anında kazbur buhur et. Cuma günü hariç diğer bütün günlerde bu amel ile amel
edebilirsin. Okuma işi bitince kağıt havalanıp gidip define üzerine konar. Tılsım
budur.

Define tespit etmek
Bu tılsımı kırmızı bir kağıda yazıp kağıdı öd ve lüban ile buhurla sonra üzerine
bu ayeti kerimeyi taki kağıd havalanıp gidinceye kadar okumaya devam et kağıd
mutlaka havalanıp define üzerine konar velevki define başka bir şehirde olsa
bile. Okuma esnasında cavi, lüban ve miatu saile buhur et. Kağıdın bir ucundan
bir ip geçirip sağ eline bağla. Okunacak ayetler ve azimet budur.

ال ا ْي ِه ي ا ْص اعدُ الْ ا ِك ُم ه
الصا ِل ُح
الطي ُِب اوالْ اع اَ ُل ه
ِ
اب ِمن َنه ٍر يُ اص ُّب ِمن
ٌ اه اذ ِان خ ْاص اَ ِان ا ْختا اص َُوا ِف ار ِ ِهب ْم فا ه ِاَّل اين اك اف ُروا قُ ِط اع ْت لاهُ ْم ِث اي
ِ فا ْو ِق ُر ُؤ
وسهِ ُم الْ اح َِ ُمي يُ ْصه ُار ِب ِه اما ِف بُ ُطوهنِ ِ ْم اوالْ ُجلُو ُد اولاهُم همقاا ِم ُع ِم ْن اح ِدي ٍد ُلكه اَا
أَ ارا ُدوا أَن ا َْي ُر ُجوا ِمهنْ اا ِم ْن ا ٍمغ أُ ِعيدُ وا ِفْياا او ُذوقُوا عا اذ ااب الْ اح ِر ِيق
اللهم اِن اس ئِل بعظَة الالوهية وابرسار الربوبية وابلقدرة الازلية وابعزة الرسمدية
وحبق ذاتك املْنهة عن الكيفية والتشبيه وحبق مالئكتك اهل الصفة اجلوهرية
وبعرشك اَّلى تغشاه الانوار ان تسخر ىل روحانية الاسامء ان َّيتوِن بلك ما اريد
ِف اقل من ملعة البّص وحبق امسك هللا هللا هللا اجلبار وال حول وال قوة الا ابهلل
العىل العظمي

Okunuşu

ileyhi yes’adul kelimut tayyibu vel amelus sâlih
Hâzâni hasmânihtesamû fî rabbihim fellezîne keferû kuttıat lehum
siyâbun min nâr, yusabbu min fevkı ruûsihumul hamîm, Yusheru
bihî mâ fî butûnihim vel culûd, Ve lehum makâmıu min hadîd,
Kullemâ erâdû en yahrucû minhâ min gammin uîdû fîhâ ve zûkû
azâbel harîk.

Allâhümme innî es-elüke biazametil ulûhiyyeti ve biesrârir
rubûbiyyeti ve bil kudretil ezeliyyeti ve bil izzetis sermediyyeti ve
bi hakki zâtikel münezzeheti anil keyfiyyeti vet teşbîhi ve bi hakki
melâiketike ehlüs sıfatil cevheriyyeti ve biarşikellezî tagşâhul
envâru en tusahhirlî rûhâniyyetel esmâe en ye/tûnî bikülli mâ
ürîdü fî ekalli min lem-atil basari ve bihakki ismike allâhu allâhu
allâhu elcebbâr velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Tılsım budur.

Yumurta ile define tespit etmek
Yeni doğmuş bir yumurta alıp üzerine bu hatemi çizip etrafınada bunları yazıp
oku. Yumurta havalanıp define üzerine konar. Yazılacak hatem budur.

Hatemin etrafına yazılacak ve okunacak azimet budur.

سنس تدرَجم من حيث ال يعلَون طود طود انود انود س نود س نود خدمود خدمود
لود لود ومحلناه عىل ذاِ الواح ودرس هذا كتابنا ينطق عليمك ابحلق اَن كنا
نس تنسخ ما كنمت تعَلون تولكوا َّي خدام هذه الاسامء وَّيخدام هذه الاَّيِ بمتش ية
هذه البيضة اىل حمل الفينة
Okunuşu

Senestedricühüm min haysü lâ ya’lemûn tûdin tûdin enûdin
enûdin senûdin senûdin hadmûdin hadmûdin lûdin lûdin
vehamelnâhu alâ zâti elvâhin ve dusur, hâzâ kitâbunâ yantiku
aleyküm bilhakki innâ künnâ nestensihu mâ küntüm ta’lemûn
tevekkelû yça huddâmu hâzihil esmâi veyâ huddâmu hâzihil âyâti
bitemşiyetil beydati ilâ mahallid defîneti.

Define tespit etmek
Bu hatemi sağ eline yazıp üzerine bu ayeti kerimeyi ve duayı oku. Taki biri
senin elinden tutup define yerine götürünceye kadar okumaya devam et. Hatem
budur.

Okuyacak budur.
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ُّالز اجا اج ُة ا ََكهنه اا كا ْوكا ٌب د ُِر ٌّي يُوقادُ ِمن اَش اار ٍة ُّمبا ااركا ٍة ازيْتُو ِن ٍة هال ا ْ
اَّلل
ُض ُب ه ُ
اَّلل ِل ُنو ِر ِه امن ياشا اء اوي ا ْ ِ
از ْيهتُ اا ي ُ ِِض ُء اول ا ْو ل ا ْم تا َْ اس ْس ُه َنا ٌر ن ٌُّور عا اىل ن ُو ٍر هيا ْ ِدي ه ُ
َش ٍء عا ِل ٌمي
اَّلل ِب ُ ِ
ْاْلَ ْمث اا ال ِللنه ِاس او ه ُ
لك ا ْ
ِف بُ ُي ٍ
اَّلل أَن تُ ْرفا اع
وِ أَ ِذ ان ه ُ
اللهم ارفع هذا الكف اىل ماكن الفينة وما غاب عىن من ذهب وفضة
Okunuşu

Allâhu nûrus semâvâti vel ard meselu nûrihî ke mişkâtin fîhâ
mısbâh, el mısbâhu fî zucâceh, ez zucâcetu ke ennehâ kevkebun
durrîyyun, yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ
şarkîyetin ve lâ garbiyyetin, yekâdu zeytuhâ yudîu ve lev lem
temseshu nâr, nûrun alâ nûr, yehdîllâhu li nûrihî men yeşâu, ve
yadribullâhul emsâle lin nâs, vallâhu bi kulli şey’in alîm, fî buyûtin
ezinallâhu en turfea
Allâhümme irfa’ hâzel keffe ilâ mekânid defîneti vemâ gâbe annî
min zehebin ve fiddatin.

Define tespit etmek
Bu tılsımı siyah bir kağıda yazıp yere bırakıp kazbur buhur et. Sonra devamlı
veşşemsi ve duhaha suresini oku. Taki kağıd havalanıp define yerine varıncaya
kadar okumaya devam et. Bu aradada yine kazbur buhur et. Tılsım budur.

Rızık için
Bu tılsımı yazıp cüzdanında taşımalıdır. Budur

Heyakili seb-a tılsımları
Birinci heykelin tılsımı kazai hacet içindir. Yazıp taşısalar herkes katında
hacetlerı reva edilir. Budur.

İkinci heykelin tılsımı dilleri bağlamak içindir. Budur

Üçüncü heykelin tılsımı insanlar katında kabul görmek ve muhabbetli olmak
içindir. Budur.

Dördüncü heykelin tılsımı cah, dünyalık makamı büyük olması için ve daima
huzurlu olmak içindir. Budur.

Beşinci tılsım devlet adamlarından veya dünyalık makamı yüksek olanlardan
hacet dilemek içindir. Budur.

Altıncı tılsım her türlü hacet ve amel içindir. Budur.

Yedinci tılsım her türlü hacetler ve ameller için. Bir çok faidesi görülmüştür.
Budur. Evla olan bütün tılsımları iyi bir saatte yazıp taşımaktır. 7.ci tılsım budur.

Geceleri rahat uyumak için
Bunu yazıp baş altına koymalıdır.

Kaza-i hacet
Her türlü hacet için musa a.s asasında yazılı olan şu tılsımı yazıp taşımalıdır.
Budur.

Kaza-i hacet
Bu tılsımı bir aynaya yazıp su ile tılsımı boz, sonra suya 11 defa azimeti okuyup
o su ile elini ve yüzünü yıkayıp gidip matluba dokunup hacetini iste. Tılsım
budur.

Azimet budur.

تولكوا َّي خدام هذه الطالمس واقضوا حاجَّت وٰه كذا وكذا

Tevekkelû yâ huddâmu hâzihit talâsımı vakdû hâceti vehiye kezâ
kezâ

Hırsızı rüyada görmek
Bu tılsımı bir kağıda yazıp kağıdı kulak arkasına koyup uyusalar hırsızı rüyada
görürler. Budur.

Baş ağrısı için
Bu tılsımı iki tane yazıp evvela birini ağrıyan yere koy, bira bekle eğer geçmesse
ikinci kağıdı koy muhakkak geçer. Budur.

Bir kimseden hacet dilemek
Bir kimseden hacet dileseler vermese, bunları sol elinin baş parmağının
tırnağına yazıp hacetini dileseler elbette hacetini verir. Budur.

اج فع نط

Kulunç ağrısı için
Bu tılsımı bir kağıda yazıp ikiye katlayıp 3 köşe muska gibi yapıp muşambaya
sarıp ağrıyan yeri üzerine bağla. Bağlarken bunu söyle – hasbunallah ve nimel
vekil. Biiznillah kulunç ağrısı def olur. Budur.

Kaburga ağrısı için
Kaburgası ağrıyan kişi bu tılsımı ağrıyan yere yazsa biiznillah şifa bulur. Budur.

Hidrosefali hastalığı için
En genel tanımıyla hidrosefaliterimi, kafa içindeki suyun miktar olarak arttığı
durumları açıklar ve ilk akla gelen kafa büyümesidir.
Bu hastalık için, bu tılsımı bir demir leğene yazıp sonra bir papatya veya buna
benzer bir yağ ile yazıyı bozup hasta olan yere sürseler 3 gün sonra şifa bulur
biiznillah. 3 gün aynı ameli yapmalıdır. Budur.

Bağlı çözmek

Bağlı bir kimseyi çözmek için bu isimleri 7 tane incire yazıp yedirseler bağı
çözülür. Budur.

Dalak hastalığı için
Bunu yazıp boynuna assalar şifa olur. Budur. Tecrübe olundu.

Dili tutulan kekemelik için
Bunu bir fincan içine yazıp üzerine saf süt koyup içirseler dili açılır. Budur.

Maddi ve manevi kötülüklerden korunmak
Bu hatemi şerifi Cuma günü güneş doğmadan zöhre saatında bir temiz kağıda
yazıp çevresine dahi ayetel kürsiyi yazıp sonra hasılban ile buhurlayıp daima
yanında taşısalar maddi ve manevi bütün şerlerden kötülüklerden emin olurlar.
Sihir ve büyü o kişiye işlemez. Hatem budur.

Uyutmak için
Bu tılsımı bir kağıda yazıp uyuyan kişinin başı altına koysalar 3 gün hiç
uyanmadan uyur. Taki birisi kendini uyandırınca uyanır. Budur.

Düşmanları ayırmak
Bu tılsımı yazıp düşmanın evinin duvarının yakınına ayak değmedik bir yerine
gömseler maksat hasıl olur. (dışa yazılan rakamlar alttaki boş hanesine
yazılacak) budur.

Yiğitlik v.s.
Bu tılsımı yazıp kolunda taşısalar hiç kimse belini bükemez, kem gözlerden
emin olur. Düşmanların dili bağlanır. Budur.

Evini terkeden kişiyi geri getirmek
Bunu bir kağıda yazıp cevizin içine koyup ağzını yapıştırıp matlubun daha evvel
yattığı yere gömseler matlub duramaz döner gelir. Mücerreb. Budur.

Üstüne kuma gelmesinden korksa
Bu tılsımı yazıp sağ kolunda taşısa erkek o kadın üzerine kuma getiremez.
Budur.

Korkutmak
Bir kimseyi korkutmak için bu tılsımı kırmızı bir kağıda yazıp tılsımın üstüne
dahi matlubun ismini yazıp matlubun evinin bir yerine bırakmaksat hasıl olur.
Budur.

Kılıç kesmemesi için
Bu tılsımı yazıp sağ pazusunda taşısalar bıçak ve kılıç o kimseyi kesmez, budur.

Hırsızı rüyada görmek
Bu tılsımı sağ elinin avucuna yazıp yine taharetli olarak sağına dönüp uyusa
rüyada hırsızı görür. Budur.

Buğz ve adavet
Bu tılsımı Cumartesi günü merih saatında yazıp kenarınada ayeti kerimeyi yazıp
birbirleri arasına buğz ve adavet koymak istediğin kişilerin isimlerini ve
annelerinin isimlerinide yaz. Sonra kötü kokulu bir buhurla tütsü edip bir eski
kabre göm. Maksat hasıl olur. Tılsım budur.

Akdi lisan
İmamı sekkaki derki! Bütün mahlukatın dilini bağlamak için, iyi bir saatte yazıp
taşımalıdır. Eğer belirli bir kimsenin dilini bağlmak içince (tılsımdaki kırmızı

işaretli yere matlubun ismi ile anasının ismi yazılır) eğer bütün mahlukat içinse
kırmızı işaretli yere  جميع مخلوقاتyazmalıdır. Tılsım budur.

Akdi lisan
Eğer bütün mahlukatın dilini sana karşı bağlamak istersen bu tılsımı gümüş bir
levhaya yazıp taşısan maksat hasıl olur. Tılsım budur.

Malı Satmak
Eğer bir haneyi veya bir malı veya bir araziyi satmak istersen, bu tılsımı müşteri
saatinde bir keten beze veya halis bakıra yazıp satılmasını istediğin araziye veya
haneye göm. Veya eşyanın satılmasını istiyorsan eşyanın üzerine koy. Maksat
hasıl olur. Tılsım budur.

Zengin olmak
Altın bir levhaya bunu nakş edip hergün bu levhaya baksalar çok geçmeden o
kımse zengin olur. Budur

Şifa için
Herhangi bir hastalık için bı tılsımı bir kağıda yazıp suyunu 3 gün içseler
biiznillah şifa olur. Eğer bir tabağa yazıp zeytin yağı ile yazıyı bozup ciltte olan
hastalıklara sürseler biiznillah şifa olur. Tılsım budur.

Tefrik
Şer üzere birleşen kişileri ayırmak için, aşağıdaki daireyi bir eski bez parçasına
veya bir ölü kefenine arabi bir ayın son Cumartesi günü yazıp eski bir kabre
gömseler veya matlubun evinin bir yerine gömseler maksat hasıl olur. Fülan ve
fülan yazan yerlere matlubların ismini yaz. Tılsım budur.

Rızık ve muhabbet
Bunu arabi ayların birinin ilk Pazar günü güneş doğarken bir kağıda yazıp
taşısalar biiznillah rızkı çoğalır, insanlar katında muhabbetli olur. budur.

Rızık muhabbet heybet ve kabul görmek
Bunu arabi ayların herhangi birinin ilk Pazar günü güneş doğarken bir kağıda
yazıp taşısalar rızkı çok olur, insanlar katında muhabbetli ve heybetli olur.
budur.

Hamile olmak
Bu tılsımı bir kağıda müşteri saatinde yazıp kadın sırtında taşısa biiznillah
hamile kalır. Tılsım budur.

Ayırma
Bu tılsımı bir kağıda yazıp matlubun evine gömseler ayrılırlar. Lakin nahıs bir
saatte ve ayın son günü olmalıdır. Tılsım budur.

Akdi lisan
Bu tılsımı iyi bir saatte yazıp başında veya sağ pazusunda taşısalar bütün
insanların dili bağlanır. Tılsım budur.

Veya bu tılsımı iyi bir saatte yazıp başında veya sağ pazusunda taşısalar bütün
insanların dili bağlanır. Tılsım budur.

Veya bu tılsımı iyi bir saatte yazıp başında veya sağ pazusunda taşısalar bütün
insanların dili bağlanır. Tılsım budur.

Veya akdi lisan için bunu yazıp taşısalar maksat hasıl olur. tılsım budur.

Akdi zeker
Bu tılsımı bir kağıda yazıp eski bir kabre gömseler matlubun zekeri bağlanır.
Tılsım budur.

Hasta halini bilmek
Hastanın yanına varmadan evvel bu tılsımı sağ avucuna yazıp hastanın yanına
gir, eğer hasta gülerse yaşar demektir, eğer ağlarsa ölür demektir. Tılsım budur.

Hertürlü hastalık için
Hertürlü hayvan ve insan hastalıklarında veya göz değmesinde bunu yazıp
taşısalar şifa olur. tılsım budur.

İnsanlar katında muhabbetli olmak
Bu tılsımı iyi bir saatte yazıp taşısalar maksat hasıl olur. tılsım budur.

Evlenmek isteyen kız için
Bu tılsımı arabi ayların birinde müşteri saatinde yazıp evlenmek isteyen kız
taşısa tez vakitte evlenir. Tılsım budur.

İnsanlar katında muhabbetli olmak
Bu tılsımı iyi bir saatte yazıp taşısalar insanlar katında muhabbetli olurlar.
Tılsım budur.

Veya bunu yazıp taşısalar yine maksat hasıl olur. budur.

Harbe giderken yazılacak tılsım
Rivayete göre hazreti emirül müminin efendimizin harbe giderken taşıdığı
tılsımdır. (Allahu alem) tılsım budur.

Rızık açma
Bu tılsımı arabi ayın ilk günlerinde müşteri saatinde yazıp para cüzdanının bir
ucuna (cüzdanının içinden) bağlasalar maksat hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu yazıp cüzdanının bir ucuna bağlasalar (cüzdanın içinden) maksat
hasıl olur. tılsım budur.

Köpek havlamaması
Köpek havlamaması ve ısırmaması için bu tılsımı yazıp taşısalar maksat hasıl
olur. tılsım budur (2 yazan yere talibin adı – taşıyanın adı ile anasının adı
yazılır)

Barıştırmak
Karı ve kocayı birbiri ile barıştırmak için iyi bir saatte bunu yazıp barışmak
isteyen kadın veya koca taşısa barışırlar. Budur.

Matlubun seni takip etmesi için
Bu tılsımı sağ avucuna yazıp hiç konuşmadan matlubun göğsüne dokunsalar ve
hala konuşmasalar matlubun aklı gitmiş gibi olup seni takip eder. tılsım budur.

Kuşları tarladan def etmek
Bu tılsımı yazıp tarladaki ağçlardan birine assalar artık o tarlaya kuşlar girmezer.
Tılsım budur.

Fareleri def etmek
Fareleri görünce hemen bir tuğlaya veya kiremit parçasına bu tılsımı yazıp o
mekana bıraksalar artık oraya fareler gelmez. Tılsım budur.

Kuvveti cima için
Cimaya kuvveti olmayan kişi bunu yazıp başına koysa cimaya kuvvetli olur.
tılsım budur.

Altını ıslatan çocuk için
Bu tılsımı yazıp boynunda taşısa artık yatağına işemez olur. tılsım budur.

Galip gelmek
Eğer karşındaki kişi senin sözünü dinlemese, (konuşurken sana fırsat vermese)
bunu yazıp taşısalar artık herkes sözünü dinler. Tılsım budur.

Kadını evden çıkarmak
Bir kadını geri gelmemek üzere bir evden çıkarmak istersen, bu tılsımı yazıp
matlubun ismi ile anasının ismini dahi yazıp evin kapısı eşiğine gömseler
maksat hasıl olur. tılsım budur.

Uyku getirmek
Bu tılsımı yazıp yastığının altına koysalar uyku getirir ve iyi uyutur. Tılsım
budur.

Duyduğu herşeyi ezberlemek
Bu tılsımı iyi bir saatte yazıp suyunu içseler hafızası kuvvetli olur, herne duysa
asla unutmaz. Tılsım budur.

istihare
cinlerden haber almak için, bunları parmaklarına yazıp uyusalar cinlerden birisi
gelip rüyasında hacetini söyler. Yazılacak bunlardır.

Düşmanı hastalandırmak
Düşmanı hastalandırmak ve başını beladan kaldıramaz hale getirmek için, bu
tılsımı temiz bir beze yazıp düşmanın ismi ile anasının ismini dahi yaz, amma
arabi ayın birisinin son Cumartesi günü güneş doğarken yazmalıdır. Yazıp bir
cam şişeye koyup ateşe yakın bir yere gömsen maksat hasıl olur. tılsım budur.

Cimaya kuvvet için
Bu tılsımı iyi bir vakitte yazıp sağ pazusuna bağlasalar cimaya kuvvet bulurlar.
Tılsım budur.

Tacı süleyman a.s
Rivayete göre süleyman a.s. bu tılsımı başında taşırdı. Havvası: insanlar katında
muhabbetli olmak, kabul görmek, izzet ve heybet. Tılsım budur.

Diğer rivayete göre budur.

Uyutmak
Bu tılsımı yazıp ruh hastası olan veya acı çeken veya küçük çocukların başı
altına altına koysalar hemen o vakitte uyur. Tılsım budur.

Hırsızı bağlamak
Bunu bir bıçağa yazıp ateşe yakın bir yere gömseler hırsızın bevli tutulur,
gözleri görmez olur, tılsım budur.

كهر حدري هلع طهلعسلع

Celbi rızık
Cumartesi günü bu tılsımı yazıp kapı girişinin üstüne koysalar her taraftan rızık
gelmeye başlar. Tılsım budur.
Besmele, zelzele suresi ve bu tılsımı yaz.

Kaza-i hacet
Bu tılsımı iyi bir saatte yazıp dili altına koyup bir kimseden hacetini dileseler
hacetini reva ederler. Budur.

Evlenmek isteyen kız için
Bu tılsımı müşteri saatinde bir kağıda 7 defa yazıp kız üzerinde taşısa biiznilah
çabucak evlenir, mücerreptir. Tılsım budur.

Düşmana cin musallat etmek
Bu tılsımı siyah kurşun bir levhaya nahıs bir saatte nakş edip matlubun ismi ile
anasının ismini dahi nakş edip ateşe yaın yere gömseler matluba cinler musallat
olur. tılsım budur.

Celbi rızık
Bu tılsımı müşteri saatinde yazıp havaya assalar her yönden rızık celbeder.
Yazılacak budur.

Korkan kişi için
Korkak bir kimse bunu yazıp başında taşısa artık hiç bir şeyden korkmaz olur.
budur.

Hırsızı bulmak
Bunu birkaç ekmek parçasına yazıp şüphe edilen kişilere verseler hırsız o
ekmeği yiyemez. Budur.

Hafızayı kuvvetlendirmek
Bu tılsım sabah aç karnına yazıp içmeye devam etseler çok faidesi görülür
mücerreptir. Budur.

Hırsızın bevlini bağlamak
Bunları bir kağıda yazıp cam bir şişeye koyup çalınan malın bulunduğu yere
gömseler hırsızın bevli bağlanır. Getirmezse çok eziyet çeker. Yazılacak budur.

Altını ıslatan çocuk için
Bunu yazıp boynuna assalar artık altına ıslatmaz. Budur.

Her türlü hayırları celb ve her türlü şerleri def etmek
Bu tılsımı iyi bir saatte yazıp başında taşısalar çok faidesi vardır. Sahihtir.
Budur.

istihare
gece yatmadan evvel bunu sağ elinin parmaklarına yazıp sağ elinin üzerine
uyusalar dileği rüyasında gösterilir. Yazılacak budur.

istihare
bir gün riyazetli oruç tutup akşam olunca dahi perhiz et (çok yemeve hayvani
gıda yeme) sonra bu tılsımı sol koluna yazıp uyu. Rüyada hadim gelir, sorunu
sorarsın. Tılsım budur.

Hırsıza eziyet etmek
Bu tılsımı bu tılsımı sütsüz (hayvani gıdadan yapılmamış) bir ekmeğe Cumartesi
günü nahıs saatte kıbleye dönerek yazıp siyah bir köpeğe yedirseler artık hırsız
malı geri getirinceye kadar kendisini köpek ısırıyormuş gibi hisseder. Köpek
ekmeği yerken sende devamlı bunu okursun.
Okuyacak budur

الك َّي لكب فؤاد سارق متاع ه بن ه حبق
هذه اْلسامء
ü/kül yâ kelb fuâdü sârıkın metâi fülân bin fülân bihakkı hâzihil
esmâi
yazılacak tılsım budur

Matlubun eve girmesini önlemek
Bu tılsımı nahıs bir saatte yazıp matlubun girmesini istemediğin bir yerin
kapısının altına gömsen matlub hernezaman o mekana girmek istese karşısına
korkunç suretler çıkar. Artık oraya giremez. Tılsım budur.

Yorulmamak için
Bunu yazıp bacaklarına bağlasalar ne kadar yol yürüse veya ayakta dursa hiç
yorulmazlar. Budur.

Cimaya kuvvet bulmak
Bunu yazıp dili altına koysalar sonra cima etseler cimaya acayip kuvvet verir.
Tılsım budur.

Hastanın durumunu bilmek
Bu tılsımı bir yumurtaya yazıp hastanın başı altına koysalar, sabah olunca eğer
yumurtaya baksalarki eğer yumurta siyah veya kırmızı olsa bilki hasta ölür,
başka renk olsa yaşar demektir. Allahu alem. Tılsım budur.

Şifa için
Hertürlü hastalık için, bir kaseye yazıp zeytin yağı ile bozup hasta olan yerlere
çalmalıdır, sonra tekrar kaseye yazıp suyunu içmeli ve tekrar bir kağıda yazıp
üzerinde taşımalıdır. Biiznillah hertürlü hastalığa şifadır. Tılsım budur. (hermesi
hakimden)

Kaza-i hacet

Bu tılsımı bir antilop derisine yazıp deriyi güzeş kokulu buhurlarla tütsüle.
Sonra tevkili matlubun ismi ve anasının isminin küçük ebced hesabının adedi
kadar oku. Okuma anında hadim gelip deriyi yerinden hareket ettirir. Okuma işi
bitince deriyi alıp şark tarafında ve akarsu kenarında olan bir ağacın dalına as.
Biiznillah maksadın ve muradın hasıl olur. tılsım budur.

Okuyacak tevkil budur.

Okunuşu

A’zemü aleyküm yâ ma’şeral cân bikavlillâhi teâlâ kul-ûhiye ileyye
ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur-ânen
acebê, ve bikavlihî teâlâ in kânet illâ sayhaten vçahideten feizâhüm
cemîun ledeynâ muhdarûn, kezâlike tahdurûn, ve bikavlihî teâlâ
veizsarafnâ ileyke neferan minelcinni yestemiûnel kur-âne
felemmâ hadarûhu kâlû ensitû felemmâ kudiye vellev ilâ

kavmihim münzirîn, kâlû yâ kavmenâ innâ semi’nâ kitâben ünzile
min ba’di mûsâ musaddikan limâ beyne yedeyhi yehdî ilel hakki
ve ilâ tarîkin müstakîm yâ kavmenâ ecîbû dâiyallâhi ve âminû bihî
yagfir leküm min zunûbiküm ve yücirküm min azâbin elîm,
vemen lâ yücib dâiyallâhi feleyse bimu’cizin fil-ardi veleyse lehû
min dûnihî evliyâ-e ülâike fî dalâlin mübîn, ecîbû ve accilû bilecnihatitttayyârati vellugâtil muhtelifeti vebil-esnâfil acemiyyeti,
innehû alâ cem-ihim iz yeşâu kadîr. Eynettayyârûne filhevâi, eynel
müsterikûn semia men fissemâi, eynel gavâsûne tahte etbâkısserâ
eynel isnâni ve seb-ûne kabîletün min kabâilil cinnil müezzineti
bittâati tahte dâireti hâtemi süleymân bin dâvûd aleyhimesselâm,
eyne ebâ mürretü iblîs eyne şem-ûn eyne müzelzilül cibâl
veşşeyhul kebîr eynel meliki seyyidûke sâhibül celebeti velhâtemi
merhaban bilmulûk, vel müzheb sâhibü yevmil ehad ve mürre bin
el hˆaris sâhibü yevmil isneyn ve ebû mahrazul ahmer sâhibü
yevmis sülesâi ve burkânul yehûd sâhibü yevmil erba ve şemhûreş
elkâdî ibnül velîd sâhibü yevmil hamîs ve ebunnûrul ebyad züb-a
sâhibü yevmil cum-a ve meymûnessahâbî sâhibü yevmissebti,
ecîbû feinnî mâ deavtüküm illâ biesmâihî ve kelâmihî vemen asânî
fekad ihteraka bişuvâzin min nârin vemen etâ tâian fekad seleme
min sahtil cebbâri feaccilû vahdurû fî meclisî hâzâ bicibrîl ve
mîkâîl ve isrâfîl ve azrâîl vel melâiketül mukarrabîne vehüm an
zikri rabbihim lâ yefterûn, rabbul erbâb ve müshilül umûrus sa-abi
ve müsebbibül esbâb ve mu’tikarrikâb, el-azîz elvehhâb ellezî
takta-atirrevâsî eşşâmihati liazametihî vezelletir rikâbu

liceberûtiyetihî vesecede küllü şey-in lirubûbiyyetihî tav-an
liemrihî veliheybetihî fehüve nûrun nûr, ve nûruhû fî nûrin ve
nûrun yahdau küllü cebbârin anîdin veşeytânin merîdin
mislünnûr, alettûr fî kitâbin mestûr, eyne ibâduşşemsi ve
ibâdüssemâi eyne ibâdul evsâni eynennasârâ vel yehûd ecîbû ecîbû
cemîuküm ve esmeû ve esriû bil-icâbeti bikudretil melikil
muktedir ve tevekkelû bikezâ ve kezâ ve ellâ tekûnû kellezîne kâlû
semi’nâ vehüm lâ yesmeûn elvâhan el-acel essâate bûriki fîküm

Korunmak ve baht açmak
Bu tılsımı iyi bir vakitte yazıp taşısalar hertürlü kötülüklerden emin olurlar.
Tılsım budur.

ihfa
bu hatemi şerifi güneşin şerefli olduğu ve güneş saatinde iken yazıp taşısalar
insanların gözünden gayb olurlar. Bu hatemde sırrı azim vardır. Eğer şems
suresi ile yazıp taşısalar her türlü şerlerden ve korkulardan emin olurlar. Hatemi
şerif budur.

Ayırma
Herhangi bir arabi ayın son Cumartesi veya Çarşamba gününün sonunda (yani
zuhal saatinde bu tılsımı bir timsah derisine yaz, eğer timsah derisi bulunmazsa
mavi bir kağıda yazıp matlubların olduğu mekana bıraksalar maksat hasıl olur.
amma tılsımın kenarına matlubların isimleri ile analarının isimlerinide
yazmalıdır. Tılsım budur.

Hertürlü hacet v.s için
Eğer bütün insanlar katında ve özellikler kadınlar katında muhabbetli, sevecen
ve herkesle dost olmak için bu tılsımı iyi bir saatte yazıp güzel kokulu buhurlar
ile tütsü edip taşımalıdır. Eğer rızık veya müşteri için yazılacaksa müşteri
saatinde yazılmalıdır. Eğer bu tılsımdan iki adet yazıp birini kadın birini erkek
taşısa aralarındaki muhabbet ve sevgi ölünceye kadar devam eder. evlenmek
isteyen kız veya erkek müşteri saatinde yazıp taşısa tez zamanda evlenir. Bu
tılsımın bir çok özelliği vardır, hangi saatte yazılsa o saatin havvası zuhur eder.
tılsımı yazarken veya nakş ederken bunu okumalıdır ( yâ hüseyn bin rûh, yâ
osman bin saîd, yâ sâhibüzzamân) tılsım budur.

Malı çalınsa
Bu tılsımı bir kağıda yazıp malın çalındığı yere assalar tez zamanda mal geri
gelir. Tılsım budur.

Dilediğin şeyi rüyada görmek
Bu tılsımı yazıp başının altına koyup uyusan rüyada dilediğin şeyi gösterirler.
Lakin 1 gün riyazetlı oruç tutmalı ve akşam olunca iftirda perhizli yemelidir. 7
güne kadar mutlaka maksat hasıl olur. tılsım budur

Rızık için
İmam ahmed el-buni hazretleri havvasul huruf ve eşkal isimli kitabında
buyurdu! Bu isimleri yazıp taşıyan kişinin batı açılır, rızkı geniş olur. eğer bir
kimse bu isimleri yazıp üzerinde iken anımı ile cima etse artık o kadın o
adamdan başkası ile asla cima edemez. Eğer bir hanımı ile cima etse hamile
kalır. İsimler bunlardır

Kaza-i hacet
Zöhre yıldızının şerefinde bu tılsımı bir kağıda misk zağferan ve gül suyu ile
yazıp taşı. İnsanlardan her ne talep etsen hacetini reva ederler. çok faideleri
vardır. Tılsım budur

قان اقتماق هالك ظالم
Eğer çok zalim bir kimseyi helak etmek istersen, bir tane - 100 – 40 – 300- alıp
üzerine bu isimleri yazıp matlubun ismi ile anasının isminide yazıp şark tarafına
doğru akan bir suya bırak. Matlubun heryerinden kan çıkar, helak olur. eğer bir
ateş dumanı üzerine assalar matlup hemen şişmeye başlar ve bedeni patlar.
Amma na hak yere yapan kişi çok büyük belalara uğrar. Yazılacak budur.

فليث هطس نلَْي هيا هيا بطَهطيغورش عنيوش من لكَسوش طيطيوش افعلوا
بفالن ابن فالن ما امرتمك به من امر كذا و كذا حبق هذه الاسامء الواحا العجل
الساعة

Fülan ibni fülan yazan yere matlubun adını ile anasının adını yaz, keza ve keza
yazan yere ne yapmak istediğini yaz.

Demir tesir etmemesi
Bu tılsımı yazıp daima abdestli olarak taşımalıdır. Budur

Hırsızı şişirmek
Bir tane şişe alıp içerisine bu isimleri yaz, sonra ayetel kürsiyi yaz. Amma her
ismi yazarken şişeye bir defa üfle. Sonra şişenin ağzını bir şeyle bağlayıp malın
çalındığı yere as. Hırsız şişmeye başlar ve malı geri getirir. İsimler budur

نوح ولوط وصاحل وابراهمي وموىس وعيَس ومحمد

Yağmur yağdırmak
Bu tılsımı siyah bir taşa yazıp tarlaya göm. Biiznillah 1 saate kadar yağmur
yağar. (Allahu alem) budur

Kaza-i hacet
Bunu sağ eline yazıp matlubtan hacetini iste. Biiznillah hacetini reva eder. budur

Düşmana cin musallat etmek
Bu tılsımı kağıda yaz, matlubun ismi ile anasının isminide yazıp ateşe at.
Matluba fare şeklinde cinler musallat olur. (aksız yere yapan kişi çok büyük
belalara düçar olur) budur

İnsanlar katında muhabbetli ve heybetli olmak, kabul görmek
Bu tılsımı yazıp taşısalar maksat hasıl olur. budur

Uyutmak için
Bu tılsımı yazıp uyuyamayan kişinin başı altına koysalar hemen o saatte uyur.
Budur

Cebrail a.s kanadında yazan isimler
Cebrail a.s mın kanadında yazan Allahu teâlânın isimleri bunlardır, bir kimse bu
isimleri temiz kağıda iyi bir vakitte yazıp daima abdestli olarak taşısa çok büyük
faideler asıl olur. ez cümle insanlar katında heybetli olur. rızık kapıları açılır.
Herkim görse muhabbet eder. isimler bunlardır.

َّي غياث من ال غياث َل َّي ذخر من ال ذخر َل َّي أحداً مل يِل ومل يول ومل يكن َل
كفوا أحد

Hırsıza eziyet etmek
Bir tane mum alıp tam bir insan sureti çiz. Sonra demir bir bıçak alıp o insan
suretinin kalbine saplayıp deki! Bu hırsızdır. Bıçağı o şekilde bırak. Sonra
azimeti okumaya başla. Taki hırsız gelip senin malını verinceye kadar oku. eğer
getirmezse kalp ağrısından helak olur. okuyacak azimet budur.

ِ ٰ ب ِْس ِم
اَّلل هالر ْ ٰمح ِن هالر ۪ح ِمي اوي ُْس ٰقى ِم ْن ا آما ٍء اص ۪دي ٍِۙد ي ا ات اج هرعُ ُه او اال يا ااك ُد ي ُ۪س يغُ ُه اوياأْ ۪تي ِه
ِ ٰ اب َنا ُر
ٓۜ ٍ لك ام ااك ٍن او اما ه اُو ِب اَي
اَّلل الْ َُوقادا ُِۙة اال ه ِ۪ت ت هاط ِل ُع
ِ ُ الْ اَ ْو ُِ ِم ْن
ٌ ِت او ِم ْن او ا آرائِ ۪ه عا اذ
عا اىل ْاالافْـِدا ِةۜٓ ِاهنه اا عالاْيْ ِ ْم ُم ْؤ اصدا ٌِۙة ۪ف ا امع ٍد ُم اَ هد اد ٍة او ازه ااق الْ ابا ِط ُ ۜٓل ِا هن الْ ابا ِط ال ااك ان
ازهُوق ًا أجيبوا داعي هللا وبينوا َل سارق متاع ف بن ف هيا العجل الوحا الساعة
وال حول وال قوة اال ابهلل العِل العظمي
Bismillâhirrahmânirrahîm veyuskâ min mâin sadîd yetecerrauhû
velâ yekâdu yusîguhû veye/tîhil mevtü min külli mekânin vemâ
hüve bimeyyit vemin verâihî azâbun nârullâhil mûkadeh, elletî

tettaliu alel ef-ideh, innehâ aleyhim mu/sadetün fî amedin
mümeddedeh, vezehakal bâtıl innel batıle kâne zehûkâ ecîbû
dâiyallâhi vebeyyinûlî sâriku metâi fülan bin fülan heyâ el-acel
elvâhan essâate velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Korunmak için
Hertürlü kazalardan belalardan cin şerrinden şeytan şeriinden ve insanların
şeriinden ve hayvanatın şeriinden korunmak için bu tılsımı yazıp taşımalıdır.
Budur

Baht açmak sıkıntılardan kurtulmak
Şah Bahaeddin hazretleri derki! Bu tılsımı iyi bir vakitte yazıp her gün öğle
namazından sonra bir müddet bu tılsıma baksalar gün begün bütün sıkıntılardan
kurtulurlar. Yazıp taşısalar bahtı açılır işleri yoluna girer. Budur

Nübüvvet mührü
Şeyh bahaeddin derki! Bu nübüvvet mührünü herkim yazıp takva ile taşısa
kimse o kişiye zarar veremez. Her iş o kişiye kolay olur. hiç sıkıntı yüzü
görmez. Budur

Tılsımı Nâdu alî
Şeyh bahaeddin hazretleri derki! Her kim bu nâdu alî tılsımını takva ile taşısa o
kişiye hiç bir cin ve şeytan zarar veremez. Bir çok faidesi vardır. Budur

Cimada inzal olmamak
Uzun cima etmek için. Bu tılsımı bir geyik derisine yazıp sağ pazusuna bağlayıp
cima etseler pazusunda durduğu müddetçe inzal olmaz. Tılsım budur

Matlubu kovmak
Bu tılsımı arabi ayın son Çarşamba günü nahıs saatte yazıp matlubun eşiğine
gömseler tez zamanda matlub o mekandan kaçar gider. Tılsım budur

Lezzeti cimâ
Bu tılsımı yazıp sağ pazusuna bağla. Cimada şiddetli lezzet hasıl olur. tılsımı
çıkarıncaya kadar inzal olmazsın. Budur

Tılsımı asayı Musâ
Musâ a.s mın asasındaki tılsım. Korunmak için, hakim karşısında galip gelmek
için, düşmana karşı galip gelmek için yazılıp taşınır. Budur

Muhabbet, teshîrât, tehyîc v.s.
Not:
1Tılsımlarda kırmızı renkli 1 yazan yere matlubun ismi ile anasının ismini, 2
yazan yerede talibin ismi ile anasının ismini yaz.
2Muhabbet celb teeyic bunlar eşler arasında yapılabilir, haram olan bir kişiye
yapmak çok büyük günahtır, günahı harama yapan kişinin boynuna olsun.
3Matlubun unsuru ne ise ona gşre tılsım yazılır, mesela ateş ise ateşi olan tılsım
yazılır, toprak ise toprağa gömülen tılsım yazılır, hava ise haya asılan tılsım
yazılır v.s. .

Giden adamı geri getirmek
Bir adam evini terkedip gitse, bunu bi daha geri gitmemek üzere zelil bir şekilde
geri getirmek için, bu azimeti bir kağıda iyi bir vakitte yazıp (veya adamın
elbisesinden bir parçaya yazıp havaya as. Biiznillah çok zaman geçmeden
maksadın hasıl olur. budur

Muhabbet
Tamtamı hindi derki! Eğer bir kimsenin kalbinde aşk ateşini yakmak istersen,
yani kendine aşık edip bi karar olmasını istersen, kamer tabiatı ateş olan bir
burçta iken bir siyah tavuğun yumurtasına tılsımı yazıp ateşe yakın yere göm, 41
tanede karabiber alıp tek tek ateşe atıp her birini ateşe attıkta bu azimeti 1 defa
oku, azimet tamam olunca maksat hasıl olur. ( tılsımın göğsünde yazan ilk fülan
ibni fülan, yerine matlubun ismi ile annesinin ismi yazılacak, ikinci fülan ibni
fülan yerine kendi isminle annenin ismini yaz. Tılsım budur.

Okuyacak azimet budur

عزمت عليمك َّي معرش اجلن والش ياطْي وَّي احصاب السحر والوسواس اخلناس من
اجلنة والناس من جنود ابليس حبق هذه الرؤساء اجلن والش ياطْي َّي خناطف وَّي
ذوبعة وَّي دهنش الَنهش وَّي مس تقر نطقش جعلوا حبق ربعه وزوبعة وَّي دهنش
الَنهش وَّي مس تقر نطقش جعلوا حبق ابوا مرة ابليس وحبق وزهرة س يدوك ابن
رسد راسول وحبق ربعه وزوبعة وحبق هذه الالكم طش طش افزا افز حب حب جعلوا
َّي رؤساء اجلن والش ياطْي هيجوا هيجان الشديد هيج قلب ولسان وعيون وشهوة
فالن ابن فالنة عل عشق فالن ابن فالنة بطرفة العْي ِف الموع والقلب اباجلركة
والليل ابالحرتاق واجلد ابلُضابن فالن ابن فالنة النوم وال قرار لها ابلليل والهنار
حبق شهوطش وشغونقاش وبلقافور والثعبان ومطرود وهمركوش العجل ال ميته

فانفعه ارسع بطرفة العْي من برق المع وحبق مبهطواش افيه اه اه اه اندانه اه اه
اه حبق خات سلامين ابن داوود اهيه بطرش الفياه هرهيه العجل العجل الساعة
الساعة
okunuşu

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

Muhabbet ve aşk
Bu tılsımı iyi bür saatte kilapla yazıp güzel kokulu bir buhurla tütsüleyip
taşısalar maksat hasıl olur. Amma tılsımın altına matlubun ismi ile anasının ismi
yazılır. Tılsım budur.

Muhabbet ve aşk
Bu tılsımı bir kağıda veya matlubun elbisesinden bir parçaya yazıp altınada
matlubun ismi ile anasının ismini yaz. Kandile koyup fitil gibi yak matlub
bikarar olup gelir. Tılsım budur.

Matlup hazır etme
Bu vefkten 4 aded yazıp 4 kenarına dahi matlubun ismi ile anasının ismini yazıp
birini suya at, atarken matlubun ismini dahi söyle, birini havaya as, asarken
matlubun ismi ile anasının ismini söyle, birini toprağa göm, gömerken matlubun
ismi ile anasının ismini söyle, biride ateşe yak, yakarken matlubun ismi ile
anasının ismini söyle. Ateşte yanınca matlup duramayıp hemen gelir. Vefk
budur.

Muhabbet ve aşk
41 tane kara biber alıp her tane üzerine 1 defa nas suresini bu şekilde okuyup
hemen ateşe at. Okuma işi bitince maksat hasıl olur. Okuma şekli budur.

قل اعوذ برب الناس احُضوا فالن ابن فالن مبحبت فالن ابن فالن مِل الناس
اَل الناس من ش الوسواس اخلناس اَّلى يوسوس احُضوا فالن ابن فالن عىل
حمبة وعشق فالن ابن فالن ِف صدور الناس من اجلنة والناس
Okunuşu

Kul eûzü birabbinnâs uhdurû (matlubun ismi ile anasının ismi)
bimuhabbeti (talibin ismi ile anasının ismi) melekinnâs ilâhinnâs
min şerril vesvâsil hannâs ellezî yüvesvisü uhdurû (matlubun ismi

ile anasının ismi) alâ muhabbeti ve aşki (talibin ismi ile anasının
ismi) fî sudûrinnâs minel cinneti vennâs.

Celp
Bir tane kiremit yada tuğla parçasına ağaşıdaki azimeti yazıp tuğlaya veya
kiremite katran sürüp ateşe atıp yine azimeti 70 defa oku. maksat hasıl olur.
azimet budur

 تولكوا َّي خدام هذه الاسامء وانت َّي عبد النار2  بنوخ2  انوخ2  ترتبوش2 تريش
جبلب فالن ابن فالن اىل حمبت فالن بنت فالن العجل الواحا الساعة
Terîşin 2 tertebûşin 2 enûhin 2 benûhin 2 tevekkelû yâ huddâmu
hâzihil esmâi ve ente yâ abdunnâr bicelbi fülân ibni fülân ilâ
muhabbeti fülân binti fülân el-acel elvâhan essâate

Muhabbet ve aşk
Kamer tabiatı ateş olan bir burçta iken bu tılsım bir deliksiz at nalına nakş et,
nakş etmeye başlarken matlubun ismini anmalıdır. Sonra o nal-a birazcık hayvan
yağı sürüp ateşe yakın bir yere göm. Matlub aşk ateşi ile yanıp duramaz hale
gelir. Maksat hasıl olur. (eğer arabi ayın ilk Çarşamba günü bu ameli yapsalar
daha iyidir). Veya matlubun elbisesinden bir parçaya dahi yazıp ateşe yakın
gömseler yine maksat hasıl olur. Budur.

Muhabbet ve aşk
Bu tılsımı bir bakır levhaya yazıp (yazarken matlubun ismi ile anasının ismini
söylemelidir) ateşe yakın bir yere gömseler matlub aşkından duramaz. Tılsım
budur.

Muhabbet ve aşk
Kamer tabiatı ateş olan bir burçta iken bu tılsımı bir kağıda yaz, sonra bir serçe
tutup serçenin ayağına tılsımı bağlayıp matlubun evinin tarafına dönüp serçeyi
bırak. (tılsımı yazarken matlubun adını ve anasının adını söyle) matlubun
kalbinde bir aşk ateşi peyda olur. Muhabbetle sana gelir. Tılsım budur.

Muhabbet ve aşk
Bu tılsımı sarı bir kağıda yazıp sonra kağıdı bir serçenin ayağına bağlayıp
matlubun evi tarafına dönüp serçeyi bırak. Matlub muhabbet ve aşkla sana gelir.

Tılsım budur. ( kırmızı renkli 1 olarak yazılan yere matlubun ismi ile anasının
ismini, 2 yazan yerede talibin ismi ile anasının ismini yaz)

Muhabbet ve aşk
İmam sekaki derki!
Kamer tabiatı ateş olan bir burçta iken bu tılsımı bir bakır levhaya nakş edip
ateşe yakın yere gömseler matlubun kalbinde aşk ateşi peyda olur. Duramayıp
gelir, eğer gelmese helak olacak deeceye varır. Ve derki bundan daha etkili bir
tılsım yoktur. Tılsım budur. (kırmızı 1 yazan yere matlubun ismi ve anasının
ismi, 2 yazan yere talibin ismi ile anasının ismini yaz)

Muhabbet ve aşk

Cuma günü veya Perşembe veya Cumartesi günü kamer tabiatı ateş olan bir
burçta iken (Hamel kavs esed) bu tılsımı bir yumurtaya yazıp matlubun ismi ile
anasının isminide söyleyip ateşe yakın yere gömse matlubun kalbinde aşk ateşi
peyda olur. Muhabbetinden duramayıp hemen gelir. Tılsım budur.

Muhabbet ve aşk
Kilden bir levha yapıp üzerine bu tılsımı nakş edip matlubun ismi ve annesinin
ismini söyleyip ateşe yakın yere gömseler matlubun kalbinde büyük bir aşk
peyda olup bi karar olur. Tılsım budur.

Muhabbet ve aşk
Kame müşteri burcunda iken pirinç bir levha alıp bu tılsımı üzerine nakş edip
matlubun ismini annesinin ismi ile beraber söyleyip ateşe at. Eğer matlup
ölmediyse ve mahbus değilse mutlaka bi karar olup gelir. Tılsım budur.

Muhabbet, aşk ve teshir etmek

Kamer utarit burcuna intikal ettiğinde bu tılsımı bir at nalına nakş edip ateşe
yakın bir yere göm. Gömdükten sonra bu azimeti taki matlub sana gelinceye
kadar oku. Tesiri çok büyüktür. Tılsım budur.

Okuyacak azimet budur

عزمت عليمك َّياحصاب السحر والوسواس وَّيمعرش اجلن والش ياطْي هيجوا
هيجان الشديد هيج قلب ولسان وعيون وشهوة فالن ابن فالن عىل حمبة وعشق
وهوس ووسوسة واطاعة وقبول قول فالن ابن فالن حبق اكاكئيل وحبق جربائيل
وحبق ارسافيل وعزرائيل ومياكئيل
okunuşu

Azzemtü aleyküm yâ eshâbes sihri velvesvâs veyâ ma’şeral cinni
veşeyâtîn heyyicû heyecâniş şedîd heyyic kalbe velisâne ve uyûne
ve şehvete (matlubun ismi ile anasının ismi) alâ muhabbeti ve aşki
vehevesi ve vesveseti ve itâati ve kabûli kavli (talibin ismi ile
anasının ismi) bihakki kâkâîl vebihakki cebrâîl ve bihakki isrâfîl ve
azrâîl ve mîkâîl

Muhabbet ve aşk
Eğer matlubu ayağına getirmek istersen, bu tılsımı iyi bir saatte (güneşin iyi bir
saatinde) 7 tane sarı kağıda yaz. Sonra bir bakır levhaya dahi nakş edip ateş
kenarına göm. Matlubun hiç kararı kalmayıp gelir. Bakır levhaya nakş ederken
matlubun ismi ve annesinin ismi söylenir. Tılsım budur.

Muhabbet ve aşk
Eğer bir kimseyi muhabbetle kendine çekmek istersen, kamer tabiatı ateş olan
bir burçta iken bu tılsımı 12 tane sarı renkli kağıda yaz. Sonra her gün 3 tanesini
ateşe at. Maksat hasıl olur. Tılsım budur.

Muhabbet ve aşk
Bu tılsımı siyah tavuğun yumurtasına yazıp ateş kenarına göm, ta 3 gün orda
kalsın. 3 gün sonra matlup bi karar olur gelir. Tılsım budur.

Muhabbet ve aşk
Kamer tabiatı ateş olan bir burçta iken bu tılsımı deliksiz bir at nalına nakş edip
ateşe yakın yere göm. Ateşe atarken fülan kızı fülanın kalbini kendi aşkımla
yaktım dersin. Tılsım budur.

Muhabbet ve aşk
Bu tılsımı deliksiz bir nala matlubun ismi ile talibin ismi ile analarının isle
beraber nakş edip ateşe yakın yere gömseler matlup bi karar olur. Tılsım budur.

Matlubu getirmek
Siyah bir ibrişim alıp 7 düğüm at, amma evvela bunu söyleyip ardından ayeti
kerimeyi okuyup düğüm at. Matlup bi karar olup gelir. Söyleyecek söz budur:
Fülan binti fülan alâ muhabbeti fülan ibni fülan.
Okuyacak ayeti kerime: innâ cealnâ fî a’nâkıhim aglâlen fehiye ilel ezkâni
fehüm mukmehûn.

Matlubu getirmek
Bu tılsımı iyi bir saatte matlubun ismi ile anasının ismini söyleyerek (yani
uhduru fülan binti fülan fî hâzel mekân deyip) bir kağıda bu tılsımı yazıp ateşe
yakın yere gömseler matlup bi karar olup gelir. Tılsım budur.

Matlubu getirmek

Bu tılsımı iyi bir saatte 7 tane kağıda yazıp her kağıdın içinede 1 tane karabiber
koyup sırası ile kağıtları ateşe at. Tılsım budur.

Celbi ateşî
Eğer matlubu kendine celp etmek isterse, bu tılsımı 7 tane kağıda güneş saatinde
yazıp her bir kağıdın içine dahi 1 tane kara biber tanesi koyup matlubun ismi ile
anasının ismini söyleyerek ateşe at. (fülan ibni fülan ala muhabbeti ve celbi
fülan ibni fülan denir) tılsım budur.

Muhabbet ve celbi ateşî
Eğer matlubu kendine muhabbetle celp etmek istersen bu tılsımı 7 tane kağıda
güneş saatinde yazıp her kağıt içine 1 kara biber tanesi koyup matlubun ismi ile
anasının ismini söyleyerek ateşe at. Tılsım budur.

Celbi ateşî
Eğer matlubu kendine celp etmek istersen, bu tılsımı bir kağıda güneş saatinde
yazıp kağıdı katlayıp bir koyunun kalbine koy, sonra o kalbi ateşte pişirip ye.
Matlup bi karar olur. tılsım budur.

Celb
Bu tılsımı iyi bir saatte yazıp taşısalar veya matluba suyunu içirseler matlup
celbolur. Tılsım budur.

Celb
Bu tılsımı deliksiz bir at nalına Salı günü yatsı namazından sonra yazıp ateşe
yakın yere gömseler matlup celbolunur. Tılsım budur.

Celb
Bu tılsımı iyi bir saatte demir levhaya nakş edip ateşe yakın gömseler matlup
celbolunur. Tılsım budur.

Veya bunu dahi demir levhaya nakş etseler maksat yine hasıl olur. Budur.

Celb ve muhabbet
Bu tılsımı iyi bir saatte bir muma nakş edip yaksalar matlubun kalbide talibin
aşkı için öyle yanıp tutuşur. Tılsım budur.

Celb ve muhabbet
Bu tılsımı iyi bir saatte zift ile matlubun elbisesinden bir parçaya yazıp ateşte
yaksalar matlup celb olur. tılsım budur.

Celb ve muhabbet
Bu tılsımı Çarşamba günü bir kağıda yazıp matlubunda saçından bir kaç adet
alıp kağıdın içine koyup ateşte yaksalar matlup celb olur. amma helalden
başkasına yapma vebali ve günahı çok büyüktür. Tılsım budur.

Celbi ateşî
Bu tılsımı bir 7 tane kağıda yazıp her kağıt içinede 1 tane kara biber koyup ateşe
atsalar matlup celp olur. tılsım budur.

Veya bunu siyah koyunun kalbine yazıp ateşe yakın gömseler maksat hasıl olur.
tılsım budur.

Celbi ateşî
Bu tılsımı bir kağıda yazıp kağıdın içinede 7 tane kara biber koyup ateşe atsalar
matlup celp olur. tılsım budur.

Veya bu tılsımı yazsalar ve kara biber koyup ateşe atsalar maksat yine hasıl olur.
tılsım budur.

Veya bu tılsımı yazsalar ve kara biber koyup ateşe atsalar maksat yine hasıl olur.
tılsım budur.

Veya bu tılsımı 7 tane kağıda yazıp her bir kağıt içine 1 kara biber koyup ateşe
atsalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bu tılsımı 7 tane kağıda yazıp her bir kağıt içine 1 kara biber koyup ateşe
atsalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bu tılsımı 7 tane kağıda yazıp her bir kağıt içine 1 kara biber koyup ateşe
atsalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bu tılsımı 7 tane kağıda yazıp her bir kağıt içine 1 kara biber koyup ateşe
atsalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bu tılsımı yazıp matlubun annesi ve ismi ve talibin ismi ve annesinin
isminide yazıp bir kandile koyup yaksalar maksat hasıl olur. tılsım budur.

Celbi ateşî
Bu tılsımı bir at nalına yazıp ateşe yakın yere gömseler matlup celb olur. budur.

Veya bunu bir at nalına veya demir levhaya yazıp ateşe yakın gömseler maksat
yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu 7 tane kağıda yazıp her biri içine 1 tane kara biber tanesi koyup ateşe
atsalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu 7 tane kağıda yazıp her biri içine 1 tane kara biber tanesi koyup ateşe
atsalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu 7 tane kağıda Cuma gecesi yazıp her biri içine 1 tane kara biber
tanesi koyup ateşe atsalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu 7 tane kağıda Cuma gecesi yazıp her biri içine 1 tane kara biber
tanesi koyup ateşe atsalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu 7 tane kağıda Cuma gecesi yazıp her biri içine 1 tane kara biber
tanesi koyup ateşe atsalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu 7 tane kağıda Cuma gecesi yazıp her biri içine 1 tane kara biber
tanesi koyup ateşe atsalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bu tılsımı bir muma yazıp öd dahi buhur edip mumu yaksalar maksat hasıl
olur matlup celb olunur. Tılsım budur.

Veya bu tılsımı bir muma yazıp öd dahi buhur edip mumu yaksalar maksat hasıl
olur matlup celb olunur. Tılsım budur.

Veya bunu 7 tane kağıda Cuma gecesi yazıp her biri içine 1 tane kara biber
tanesi koyup ateşe atsalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu yazıp ateşe gömseler maksat hasıl olur, etrafına matlubun ismi ile
anasının ismi ve talibin ismi ile anasının ismi yazılır. tılsım budur.

Veya bu tılsımı bakır levhaya nakş edip matlubun ismi ve anasının isminide
nakş edip ateşe yakın yere gömseler matlub hemen yanına gelir. Tılsım budur.

Veya bunu iki tane yumurtaya yazıp ateşe yakın yere gömseler muhabbet celb
ve tehyic hasıl olur. sahihdir, velakin helalden başkasına yapanların günahı
boynunadır. Tılsım budur.

هيجت وطريِ فالنة بنت فالنة اىل حمبة فالن بن فالنة هيا
العجل الوحا الساعة

Veya bu tılsımı bir bakır levhaya nakş edip matlubun isminide levhanın altına
nakş edip ateşe yakın yere gömseler acayip görürler. Matlubun aklı gitmiş gibi
bi karar olur. Çarşamba günü yazılmalıdır. Tılsım budur.

Muhabbet ve celb
Bu tılsımı iyi bir saatte kağıda yazıp matlubun evine defin etseler maksat hasıl
olur. eğer defnetmek mümkün değilse ateşte yaksalar yine maksat hasıl olur.
tılsım budur.

Veya bu tılsımı muhabbet için yazıp eski bir kabre gömseler maksat hasıl olur.
tılsım budur.

Veya bunu yazıp eski bir kabre defnetseler maksat hasıl olur. budur.

Veya bu tılsımı yazıp matlubun kapısı eşiğine gömseler maksat hasıl olur. tılsım
budur.

Veya bunu yazıp matlubun kapısının eşiğine gömseler maksat yine hasıl olur.
tılsım budur.

Veya bunu yazıp matlubun kapısının eşiğine gömseler veya suyunu içirseler
maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu yazıp matlubun kapısının eşiğine gömseler veya suyunu içirseler
maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu yazıp matlubun kapısının eşiğine gömseler veya suyunu içirseler
maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bu tılsımı yazıp eski bir kabre gömseler maksat hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu yazıp kendi kapısı eşiğine gömseler matlup tezcek geri gelir. Tılsım
budur. (fülan binti fülan yazan yerer matlubun ismi ile anasının ismi yazılır.

Celbi hevaî (unsuru hava olanlar için)
Bu tılsımı kamer tabiatı hava olan bir burçta iken yazıp havaya assalar matlup
celb olunur. Tılsım budur.

Veya bunu yazıp havaya assalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu yazıp havaya assalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

veya bu tılsımı kamer tabiatı hava olan bir burçta iken yazıp havaya assalar
matlup celb olunur. Tılsım budur.

veya bu tılsımı kamer tabiatı hava olan bir burçta iken yazıp havaya assalar veya
matluba içirseler matlup celb olunur. Tılsım budur.

veya bu tılsımı kamer tabiatı hava olan bir burçta iken yazıp havaya assalar
matlup celb olunur. Tılsım budur.

Veya bunu yazıp havaya assalar maksat yine hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu Pazar günü yazıp havaya assalar maksat yine hasıl olur. tılsım
budur.

Veya bunu Pazar günü yazıp havaya assalar maksat yine hasıl olur. tılsım
budur.

Veya bunu yazıp matlubun kapısı eşiğine gömseler maksat hasıl olur. tılsım
budur.

Veya bunu yazıp matlubun ismi ile anasının isminide yazıp havaya assalar
maksat hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu yazıp havaya assalar maksat hasıl olur, etrafına dahi matlubun ismi
annesinin ismi ve talibin ismi ile annesinin ismi yazılır. Tılsım budur.

Veya bunu yazıp matlubun kapısı eşiğine gömseler maksat hasıl olur.

Celb ve muhabbet
Bu tılsımı yazıp bir tavuğun boynuna assalar matlub celb olur, matlubun kalbine
muhabbeti azim ilka olunur. Tılsım budur.

Veya bu tılsımdan 2 tane yazıp birini sağ diğerinide sol pazusuna bağlasalar
matlup bi karar olur, matlubun ismi annesinin ismi ve talibin ismi ile annesinin
ismi dahi yazılmalıdır. tılsım budur.

Veya bu tılsımı yazıp dili altına koyup matlub ile konuşsa muhabbet ve kabul
hasıl olur. tılsım budur.

Veya bunu yenecek bir şeye yazıp matluba yedirseler maksat hasıl olur. budur.

Tehyic (heycanlandırmak)
Hiç kimsenin görmediği bir yerde bunu bir kağıda yazıp assalar matlup
heyecanlanır, bi karar olup gelir. Budur.

هيجت ه بنت ه اىل حمبة ه بن ه حمطسعا لكيح هيا العجل

Muhabbet ve kaza-i hacet
1 gün riyazetli oruç tutup bu tılsımı halvet bir yerde bir geyik derisine çizip
etrafınada bu isimleri yaz. Sonra deriyi lüban ve cavi ile buhur edip havaya as.
Bu arada 400 defa isimleri okuyup ve tevkil yap. Maksat hasıl olur. tılsım budur.

Okuyacak isimler bunlardır.

كميوش نوش مجهروش جلَوش علميوش قارش تقوش لكَون اجب اهيا الرهط
بطروش وارسع اىل فالن ابن فالن واقَض حاجَّت مىن ويه كزا وكزا الواحا
العجل الساعة ابرك هللا فيك وعليك
Keymûşin nûşin cemherûşin celmûşin alyemûşin kâruşin takûşin
kelmûşin ecib eyyüher rahtı batrûşin ve esri’ ilâ fülân ibni fülân

vakdu hâceti minnî vehiye kezâ ve kezâ elvâhan 3 el-acel 3 essâate
3 bârekallâhu fîke ve aleyke

Matlub hazır etme, muhabbet v.s.
Hakim tamtam hindi derki: bu tılsımı bir kağıda yazıp ağacın kıbleye doğru olan
dalına assalar matlub hazır gelir.
Eğer bu tılsımı yazıp suyunu matluba içirseler matlub musahhar olur.
Eğer bu tılsımı altın, gümüş ve bakır karışımı bir levhaya yazıp taşısalar bütün
mahlukatın dili bağlanır. Tılsım budur.

İnsanlara çok güzel görünmek

İster erkek olsun ister kadın olsun eğer bütün insanlara çok güzel görünmek
istersen, akıllarını ve gönüllerini teshir etmek istersen, işte bu konuda bu terkip
tiryakı ekber ve kibriti ahmer gibidir. Bu terkip öyle bir terkiptirki! Bütün
kalpler ve akıllar bu terkibi yazıp taşıyan kişiye meyleder, mıknatısın demiri
cezbettiği gibi çektiği gibi bunu taşıyan kişilerde insanları hayır ve muhabbetle
kendisine çeker.
Yazma şekli böyledir:
Pazartesi günü kamer saatinde, yani kamerin nuru çok olduğu bir vakitte
yazmalıdır. Veya haftanın herhangi bir gününde kamer saatinde yazmalı ve
etrafındaki ayeti kerimeleri 41 defa okuyup ve buhurlayıp daima abdestli olarak
taşımalıdır.
Yazdıktan sonra ve ayeti kerimeleri her 1 defa okuduktan sonra bunu dahi 1 defa
okumalıdır. Budur
Ecîbû yâ rûhâniyyetel ukûl veclibûhum lî bihakki ebel kâsım errasûlu sallallâu
aleyhi vesellem.
Buhur: herangi bir güzel kokulu buhur yakmalıdır.
Ey kardeşim! bu vefki, zamanın hükümdarı Harun reşid hazretlerinin bir cariyesi
yapmış ve saçında taşırdı. Harun reşid hazretlerinin 400 den fazla cariyesi var
idi, bunlardan en çirkini ise bu kadındı. Ne zamanki bu vefki yazıp sultanın
karşısına çıktı, o zamandan sonra sultan onun yanından hiç ayrılmadı. Bir gün
bu cariye vefat edince cenazesini yıkmak için başını açtılar ve başında bu vefki
bulup çıkarınca birden kadın tekrar eski çirkin suretine döndü. Sultan bile onun
çirkinliğini görünce yüzünü çevirdi.
Bu vefki yaşlı acuze kadınlar bile yazıp taşısalar insanlara çok güzel genç bir kız
gibi görünürler.
Eğer bakire bir kız yazıp taşısa tez zamanda evlenir.
Yazılacaklar bunlardır.

Okuyacak ayetler bunlardır

فالا هَا اراايْنا ُهآ اا ْك ا ْ نرب ا ُه اوقا هط ْع ان اايْ ِدهيا ُ هن اوقُلْ ان اح ااش ِ ٰ َِّلل اما ٰه اذا ب ا ارشاً ۜٓ ِا ْن ٰه ا آذا ِا هال ام ا ٌ
ِل كا ۪ر ٌمي
ُ ُِيبُّوهنا ُ ْم اك ُح ِب ٰ ِۜٓ
اَّلل او ه ۪اَّل اين ٰا امنُآوا اا اش ُّد ُحباًّ ِ ٰ َِّۜٓلل

اواالْقا ْي ُت عالا ْي اك ام احبه ًة ِم ۪ ۚين او ِل ُت ْصنا اع عا ٰىل اع ْي ۪ين
اَّلل غا ُف ٌور ار ۪ح ٌمي
ُ ٰ اَّلل قا ۪د ٌۜٓير او
ُ ٰ اَّلل اا ْن ا َْي اع ال بايْنا ُ ْمك اوب ا ْ اْي ه ۪اَّل اين عاا اديْ ُ ْمت ِمهنْ ُ ْم ام او هد ًةۜٓ او
ُ ٰ اع اَس
Felemmâ raeynehû ekbernehû vekatta’ne eydiyehünne vekulne
hâşe lillâhi mâ hâzâ beşerâ in hâzâ illâ melekün kerîm
Yuhibbûnehüm kehubbillâh vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh
Ve elkaytu aleyke muhabbeten minnî velitusnea alâ aynî
Asallâhu en yec-ale beyneküm vebeynellezîne âdeytüm minhüm
meveddeteh, vallâhu kadîr vallâhu gafûrur rahîm.

Tehyiç
Bazı alimler derki! Bu amelin en kuvvetlisi budurki! İki tane susam tanesi alıp
her birinin üzerine 1 surei vakıa okuyup ateşe at. Atarken falan kızı falan veya
oğlunun kalbini kendi aşkımla heyecanlandırdım. Veya başka bir şey söylersin.
Çok acib tesiri vardır.

Büyük Tehyiç
Daha evvel kimsenin ellemediği bir elmayı dalından alıp gül suyu ile yıka, sonra
öd ile buhurlayıp bir gece ay altında bırak. Sonra sabaha doğru sağ elinle elmayı
alıp üzerine aşağıdaki azimeti oku. Taki elma elinde hareket edinceye kadar.
Elma hareket edince gidip matluba yedir. O andan sonra matlub seni görmeden
bir dakika bile dayanamaz. Çok kuvvetli bir tehyiçtir.
Okuyacak budur.

لقابر وقابر هنيطيا منوطهنن مريه شورما جوَنيه كوندش راعدن هيوش صلصل
كيوش اييكفلفا منوشك دعانيه جلامريون دانه بلخنش نه ارهوط بوتنشه شهشهون
 الواحا عندها واتىن رسيعا واَت طايعا7 سلامين َّيخل لفا قبيت داخل خي َّيخل اسن
 الساعة اجب وتولك هبا وكن ىل عوَن عىل ما2 والقى برحي احملبة ِف التحافة الواحا
اريده ابحراق قلب فالن ابن فالن وال يطفا هبيجها وال محمى شارها الا يروهنا
يروِن الواحا الساعة العجل حبق هذه الاسامء
Lekâbirun vekâbirun nehyetayâ nemûtanehin meryehin şûremâ
cevnâyehin kûnedeşin râ-adnin heyûşin salsalin keyûşin
eyeykefelefâ nemûşekin deâniyehin lecâmîrûn dânehin
belhaneşenehin erhûtâ bûteneşehin şehşehûnin süleymânin
yâlehin lefâ kabîtin dâlehin yehin yâlehin esin 7 elvâhan indehâ
ve/tinî serîan ve/tî tâyian ve elkî birîhil muhabbeti fittahâfeti
elvâhan 2 elssâate ecib vetevekkel bihâ vekün lî avnen alâ mâ
ürîdühû biihrâki kalbi fülân ibni fülân velâ yatfee biheycihâ velâ
mahmâ şerârihâ illâ yeravnehâ yeravnî elvâhan essâate el-acel
bihakki hâzihil esmâi.

Matlubun seni takip etmesi
Bu tılsımı sağ avucuna yazıp matluba dokun, matlup seni takip eder. (allahu
alem) tılsım budur

Matlubun rüyasına girmek
Yatmadan evvel bu isimleri 1001 defa okuyup sağ eline üfürüp elini matlubun
evine karşı koyup uyu. Her ne suretle rüyasına girmek istersen o şekilde
görünürsün. İsimler bunlardır. Yâ kefîl yâ vekîl yâ alîm yâ allâm

Muhabbet
Mıknatıs taşının ucunu sivritip bu tılsımı bir elmaya zöhre saatinde yazıp
matluba yedirsen maksat hasıl olur. fülan bin fülan yazan yere matlubun adı ile
anasının adını yaz. Budur

Muhabbet ve celp
Bu tılsımı bir tuğla veya kerpiç parçasına yazıp suyunu alıp matlubun kapı
eşiğine dök. Maksat hasıl olur. budur

Evlenmek isteyen kız için
Bu tılsımı yazıp başında taşısalar maksat hasıl olur. budur

Teshiri şedid
Çok kuvvetli teshir. eğer bir kimseyi kendine hadim etmek istersen, beyaz bir
güvercin kuşunun kanı ile bu tılsımı 2 kağıda yaz. Birini matlubun kapı eşiğine
göm, diğerini Cuma günü zöhre saatinde mescide göm. Maksat hasıl olur. çok
şedid bir ameldir. Tılsım budur

Teshiri kebir
2 dirhem mıknatıs alıp iyice döv. Sonra bir diremini matluba içir. Bir dirhemini
ise daima üzerinde taşı. Bu öyle bir ameldirki! Matlub asla senden ayrılmak
istemez.

Matlubun seni takip etmesi
Bu tılsımı sol elinin ayasına yazıp matlubun sırtına dokunsan matlubun aklı
gider ve sen nereye gitsen oda seni takip eder. tılsım budur

Çok kuvvetli muhabbet
Çarşamba günü güneş doğmaya yakın bir vakitte bu vefki yazıp kendi ismini
annenin ismini ve matlubun ismi ile annesinin isminide yazıp daima yanında
taşı. Tarifi imkansız bir muhabbet hasıl olur. vefk budur

Muhabbeti şedid
Cuma günü ezan vaktinde veya Cumartesi günü güneş doğmadan evvel yazıp
suyunu matluba içirseler matlubun aklı gider deli gibi olup sana gelir. Tılsım
budur

Matlubun seni takip etmesi
Bu tılsımı sağ eline yazıp matluba dokunsan matlub seni takip eder. tılsım budur

Celp (matluba bakarak)
Matluba bakar olduğun halde bu azimeti oku. maksat hasıl olur. budur

Helhelâ 2 ehyelâ 2 şeymîhin 2 velecin 2 kelin 2 veylin 2 helekin 2
hentalekin meylen 2 er-îlen 2 tevekkelû yâ huddâmu hâzihil esmâi
bicezbi kalbi men nazartu ileyhi elvâhan el-acel essâate bârekallâhu
fîküm ve aleyküm

Celb ve teshiri acayib
Siyah bir kuzunun kafatasını alıp içine biraz toprak doldurup 7 tane arpa ek.
Arpalar büyüyünce birazını koparıp avucunun içine iyice sür. Sonra o elinle
matluba dokun. Matlub bi karar olup sana tabi olur. nereye gitsen seninle gelir.

Matlubu getirmek
Bu tılsımı sağ avucuna yazıp üzerine fatiha-i şerifi oku. taki üzerine bir ağırlık
çökünceye kadar. Ondan sonra hadimi görürsün, matlubu sana getirmesi için
emredersin. Çok geçmeden matlub sana gelir. Tılsım budur

Şifalı bitkiler, macunlar ve bazı
hayvanların havvası
İshal olan kişiye müshil ilaç vermek yanlıştır, zira bağırsakları çatlatır.
Tuzlu yemekler ve çabuk hazm edilen yemekler zamanla göze zarar eder.
Yazın gece uyanıp su içmek çok zararlıdır.
Yengeç gözünü baş altına koysalar çok güzel rüyalar görürler.
Ayı kanını deli bir kimseye içirseler hemen iyi olur.
Bir kaç baş sarımsak alıp dövüp deli bir kimseye yedirseler, sonra kabuklarınıda
tütsü edip deliye koklatsalar hemen iyi olur.
Başta çıban çıksa, bir miktar mersin yağını başa sürseler iyi eder.
Halk arasında aziz olmak için, kurdun sağ gözünü yanında taşısalar mahlukat
katında aziz olurlar. Amma uykusu gelmez.
Uyku uyumamak için, tilki yağını eline sürseler uyku uyumaz.
Uyku uyumak veya uyumak için, baykuşun iki gözünü alıp suya at, biri suya
batar diğeri batmaz, batan gözü taşısalar çok uyku uyur, batmayanı taşısalar hiç
uyumaz.
Horlamamak için, köpek dişini baş altına koysalar horlamaz olurlar.
Aklı çoğaltmak için, her gün bir miktar tarçın yiyen kimsenin aklı çok olur,
Veya başa gül yağı sürseler yine aklı çoğaltır, veya hergün bir miktar zencebil,
hardal ve günlük yemekte aklı ziyade eder, veya beyaz turup tohumunu kaynatıp
bir gece ayazda bekletip sabahleyin aç karnına içseler aklı çoğaltır (göbeği
düşenlere dahi faidelidir)

Uyku getirmek için, menekşe yağı sürseler uyku getirir, veya amme suresini
okusalar yine uykusu gelir.
İt ürümemesi için, it üzümünü boynuna takıp götürseler it ürümez.
Felç için, serçe eti yeseler faide eder, lakin çok yememelidir kabız eder, bir
faidesi dahi cima isteği getirir.
Hasta olmamak için, nuh a.s dan menkuldur, bir kaç gün boyunca 1 dirhem
rezeneye 1 dirhem şeker katıp yeseler 1 yıl hasta olmazlar.
Kuşun kanı zekere sürülse cima ziyade olur, yani uzun olur.
Horoz kanını göze damlatsalar gözde oluşan beyazlığı giderir.
Siyah tavuğun safra kesesini ve azcıkta kanını alıp zekere sürüp bir kadınla cima
etseler ölünceye kadar o kadına başka erkek cima edemez.
Kurbağa ateşte yanmaz, eğer kurbağayı alıp eline iyice çalıp elini ateşe koysalar
ateş elini yakmaz.
Sinekleri kovmak için, bir parça beze sarp sirke döküp onuda evin bir yerine
assalar oraya artık sinek girmez.
Sivrisinekleri kovmak, devenin kuyruğundan bir kaç kıl alıp evin bahçesindeki
bir ağaca bağlasalar artık o eve sivrisinek girmez.
Karıncaları defetmek, bir miktar katranı karınca yuvasının ağzına dökseler artık
ordan karınca çıkmaz.
Sıçanları kaçırmak, atın bir tane tüm tırnağını evin eşiği altına gömseler o eve
bidaha sıçan uğramaz.
Ahıra kurt gelmemesi için, kurdun bir kemiğini iyice dövüp ahırın kenarlarına
saçsalar artık oraya kurtlar gelmez.
Karıncaları kovmak, sığır ödünü karınca yuvasına damlatsalar artık o yere
karıncalar bidaha gelmezler.
Pireleri defetmek, siyah keçinin kanını bir evde defnetseler o evde ne kadar pire
varsa hepsi kaçar gider.
Yağmuru durdurmak, yağmur yağarken bir miktar alıp ateşte kaynatıp sonra içi
boş bir yumurta kabuğuna koyup bir yere gömseler biraz sonra yağmur diner.

Sıçanları öldürmek, katırın bir tırnağını bir evde tütsü etseler o evdeki sıçanlar
ölür.
Yüzsüz ve dilbaz olan kadın için, koyun dilini gölgede kurutup yedirseler halim
selim bir kimse olur.
Yemekten sonra üzüm yemek gözlere zarar verir, doğru olanı yemekten evvel
yemelidir.
Sıcak günlerde üzüm yemek insanı astım eder.
Hacet dilemek için, susam yağını burnuna sürüp bir kimseden hacet dileseler
reva eder.
Şakak ağrısı için, laleyi dövüp başına koysalar ağrıyı keser.
Gece körlüğü için, dağ lalesini göze çekseler şifa olur.
Şişmiş yaralar için, reyhanı dövüp yaraya sürseler şişliğini giderir.
İnciri kaynatıp suyunu içip inciri dahi yeseler, sesi açar, öksürüğü giderir,
şehveti artırır, cimaya kuvvet verir.
Sarımsağı çok yeseler el ve ayak titremelerini giderir.
Arılar sarımsak kokusundan kaçar.
Güve ve tahıl biti, su nanesi ve acıyavşandan ve siyah çörek otundan kaçarlar.
Bir sıçanın kulaklarını ve kuyruğunu kesip bıraksalar öbür sıçanlarda o evden
kaçıp giderler.
Bir yerde anber olsa o yere yılan girmez.
Mayasıl için, yogurt çiçeğini kaynatıp suyunu içseler şifa olur.
Menekşe yağını uyuz olan yerlerine sürseler şifa olur.
Çörek otunu dövüp sirke ile karıştırıp uyuz olan yere sürseler şifa olur.
Limon kabuğu yemek yüreğe kuvvet verir.

Unutkanlık ve balgam için, bir miktar kemunu suya ıslayıp hergün içseler içerde
olan bütün balgamı çıkarır. Hemde zihni ziyade edip hafızasını kuvvetli
eder.hafakana dahi iyi gelir. Yemeği hazm ettirir. Yürekte olan yelleri çıkarır.
Velakin 1 miskalden fazla yense baş ağrısı yapar, ve eğer çok yeseler cüzzam
hastası eder, dikkat etmelidir.
Sinir ağrıları için, turak otunu (dere otunu) dövüp ağrıyan yere bağlamalıdır,
veya beyaz suam yağı sürseler oda iyi eder. veya paptya yağı menekşe yağı
nilüfer yağı bunları karıştrıp sürseler yine iyi eder, veya mıknatısı elde tutsalar
sünür yorulmasına iyi gelir. Veya defne yaprağını bir miktar zeytin yağı ile
kaynatıp sünür ağrısı olan yere sürseler şifa eder.
sesi açmak ve güzelleştirmek, kelem tohumunu bir miktar alıp çiğneyip suyunu
yutsalar sesi açar, veya pişmis soğanı nişastaya katıp yeseler sesi açar hemde
öksürüğe faide eder,
uyuz için, siyah nohudu kaynatıp suyunu içseler uyuza şifa olur. Veya bir miktar
hardali sirke ile karıştırıp uyuza sürseler şifa olur.
Kirpi ve özelliği, kirpiyi yakalayıp besmele ile bıçakla kesip içini çıkarsalar,
iyice temizleyip iyice pişirip bismillah diyip her azasını koparıp yemeye
başlayınca – bu parçası kol kırılmasına deva olsun, bu parçası falanca derde
deva olsun diye yiyebildiği kadar yemelidir. Bütün hastalıklara bu şekilde deva
olur. Yiyemediklerini dahi saklayıp sonraları tekrar yiyebilirler. Amma şartı
budurki! Etler bitince bütün kemiklerini bir yerde toplayıp gömmelidir. Kirpi ile
tedavinin şekli böyledir.
Bit için, çüğündür-ü kaynatıp suyunu saçına serpseler başta olan bit ve sirkeleri
öldürür.
Dolu yağmasını durdurmak, adet gören kadın başını açıp dolu altında dursa o
vakitte dolu yağmaz olur.
Yerin altını görmek, kirpi, baykuş ve hüdhüd kuşunun gözlerini alıp birbirine
kat, sonra iyice dövüp güneş doğmadan evvel gözlerine sürme gibi çeksen yerin
altında ne varsa ayan olur.
Ateş yanığının ağrısını geçirmek için, bir miktar sirkeye bir miktar kına katıp
yanık yere sürseler ağrısını geçirir.

Temre için
Bir miktar kasnı otunu sirke ile ezip temreye sürseler giderir.

Bir miktar taze yumşak ekmeği birazcık tuzlu su ile karıştırıp temreye sürseler
giderir.
Bir miktar hardali sirke ile dövüp sürseler giderir.
Söğüt ağacından bir parça yakıp külünü sirke ile karıştırıp temreye sürseler
giderir, temreden başka diğer temreye benzer hastalıklara dahi şifadır.
Herhangi bir arabi ayın ilk Çarşamba günü bevl edip hemen o anda bevlinden
birazını temreye sürseler temreyi giderir. Lakin sidiği sürdükten sonra hemen
böyle söylemelidir – kefareti bu murdar olsun, diyip hiç ardına bakmadan o
yerden gitmelidir. Tecrübe olundu.
Eğer kendi sidiği ile kınayı karıştırıp temreye sürseler 1 gece dursa ertesi sabah
eser kalmaz.
Temreyi birazcık traş edip (hafifce soyup) birazcık kükürtle sirke ile karıştırıp
sürseler giderir.
İnsan tükürüğünü bir kaç defa sürseler giderir.
Bir parça günlük çiçeğini dövüp bir miktar sirke ile karıştırıp sürseler giderir.
Temresi olanlar yoğurt ve fülfülü kebir yemekten sakınmalıdırlar.

Sığır tezeğine yatma usulu
Bir fıçı dolusu taze yaş sığır tezeği alıp fıçıya koy, üzerine deniz suyu ekleyip
iyice karıştır ki şekli ayran gibi olsun, tezeğe girecek kişi fıçının içine girsin,
lakin başı tezekten dışarda kalsın, içinde durabildiği kadar dursun. Bu arada bir
miktarda kokar otunu toplayıp yakın bir yere sersinler. Tezekten çıkar çıkmaz
hemen kokar otunun üstüne yatmalıdır. Taki iyice terlesin. Sonra sıcak su ile
yıkanıp kalın elbiseler giyinmelidir. Bu amelin özelliği insanı andan yeni
doğmuş gibi sağlıklı ve sapa sağlam yapar.
Zayıflamak için
Bir tane cevizin içini çıkarıp tartsalar çıkan miktar kadar dövülmüş tuz alıp
birbirine katıp yine iyice dövüp sabahları aç karnına bir kaç gün yeseler insanı
hafifletir. Zayıflatır.

Sidiği tutulanlar için
Acı badem yağına bir miktar bal ve gül yağı katıp tenasül uzvuna sürseler faide
eder.
Bir miktar miski zekerine soksalar filhal sidik yolu açılır.
Eğer sidik yolunda kum olsa ve işerken acı çekse ve sidiği damla damla gelse,
bir kaç tane turpu bir miktar süt ile pişirip 3 defa yedirseler şifa bulur.
Öksürük ve diz ağrısı için
İnciri sirke ile kaynatıp suyunu içseler şifa olur.

Uyku için
Menekşe yeseler çok rahat uyurlar, gözlere dahi çok faidesi vardır.
Menekşe yağını dahi başa sürseler uyku getirir, veya gül yağını sürseler yine
uyku getirir.
Eğer bir kimse hastalıktan dolayı rahat bulamayıp uyuyamasa, yastığı altına bir
marul koyup bir marulun dahi suyunu sıkıp hastanın elini ve yüzünü yıkasalar
tezcek rahat bir şekilde uyur.
Uyumamak için, bülbülün bir tane tüyünü yanında taşısalar hiç uykusu gelmez.
Astıma için
Bu ayetleri 3 defa yazıp hergün birini su ile içseler şifa bulurlar, İnna a’tayna
kelkevser errahman, fesalli lirabbike venhar errahim, inne şanieke hüvel ebter.
Veya dişi kurbağanın ayağını koparıp boynuna assalar def eder.

Cüzzam için
Hüdhüdün gözünü taşısalar şifa bulurlar.
Kurdeşen için
İçebildiği kadar sirke içip birazda kurdeşen olan yere sürüp sonra kussalar şifa
bulurlar.

Cima için
Bir tane sünbüleyi cima anında dili altına koysalar asla bıtkınlık ve yorgunluk
gelmez.

Veya sarımsağı sarımsak yağı ile karıştırıp kaynatıp yeseler ve hemde zekere
sürseler acayip görürler.
Veya bir horozun hayasını dövüp zeytin yağı ile karıştırıp zekere sürüp cima
etseler acayip görürler. Kadın dahi o erkekten başkısını gözü görmez.
Veya 1 miskal havlıcan otunu iyice dövüp yarım miskal taze inek sütüne katıp
aç karnına içseler acayip görürler.
Zekeri kaldırmak için, zekere nergiz sürseler kafidir.
Zekeri kaldırmak için, 2 dirhem turp tohumunu dövüp yağda kaynatıp zekerine
sürse maksat hasıl olur.
Zekeri siyah ve uzun etmek, laleyi taze yağ ile kaynatıp zekere sürseler zekeri
siyah ve uzun eder.
Not: cima edilen yerde nergiz çiçeği olsa, erkek cima ederken bu çiçeğe baksa
erkekliği bağlanır. İnzal olmaz, eğer inzal olsa gözleri kör olur.
Cumartesi günü veya gecesi cima etseler muhakkak bir hastalık peyda olur.
Ayakta cima etseler4 türlü hastalık peyda olur, hafakan, zatulcenb, ırkunnisa ve
nikris.
Yanı üzere yatarak cima etseler yürek ciğer ve böğür ağrıları ve kulun illeti
peyda olur.
Biber ile kükürt-ü dövüp bal ile karıştırıp zekere sürseler zekeri büyütür.
Havlıcandan bir tutam alıp elinde tutar olduğu halde cima etse çok safa bulurlar.
1 dirhem Havlıcanı yumşakça dövüp buçuk miskal süt ile karıştırıp sabahları aç
karnına içseler cimaya çok kuvvet verir.
2 dirhem turup tohumunu yağ ile kaynatıp zekere sürseler cimaya çok kuvvet
verir.
Zekere çok kuvvet vermek için, misk, kafur ve gül suyu ile ovsalar kuvvet verir.
Damarı açmak
Bir kimsenin damarı tutulsa, nergizi dövüp tutulan damara sürseler açılır.

Verem için
Merkep sütünü içmeye devam etseler şifa olur.
Yüreğinde verem olan kişiye fruzeyi toz edip içirseler şifa olur.

Bağlı çözmek
Cimaya kudreti olmasa, bir deniz kenarına varıp 3 tane balık tutsa, amma her
tuttuğunda balığın ağzına bir miktar bevledip geri denize bıraksalar, 3.cü balığı
bırakınca hemen o anda bağı çözülür. Mücerreptir.
Çıban için
İncir dalından küçük bir parça kesip ucunu sirkeye batırıp çıbana sürseler çıbanı
öldürür.

Gut ve nikris (damla) hastalığı için
Bir miktar şalgamı pişirip suyunu nikris olan yere sürseler def eder.
Veya bir ayı derisini nikris hastası olan kişiye döşek yapsalar yani üstünde
yatırsalar şifa bulur.
Irkun nisa ve mafsal ağrıları için
Bir miktar üzerliği ezmeden ağzına alıp biraz su ile çalkalayıp yutsalar faide
eder. lakin bu ameli 12 gece yapmalıdır, çok faidesi vardır.
Veya bir kaç gün boyunca sinameki yutsalar faide eder.
Veya yumurta yağı sürünseler faide eder.
Mafsal ağrısı olan yere kaplumbağa kanı sürseler iyi eder.
Veya çörek otunu iyice dövüp bir miktar gül yağına katıp mafsal ağrısı olan yere
sürseler şifa olur.
Veya zambak yağı sürseler faide eder.

Kulunç ağrısı için
Hüdhüd kuşunun etini çorba yapıp içseler hemen şifa olur.
Veya horoz kesip tuzlu suda iyice pişirip yeseler şifa olur.
Veya acı bademi dövüp bala katıp yeseler şifa olur.
Hüdhüd kuşunun etini çorba yapıp yeseler şifa olur.
Dere otunun kökünü dövüp suyunu çıkarıp içseler şifa olur.
Zatul-cenb için
Mersin ağacından bir budak kesip serçe parmağına bağlasalar def eder, veya bir
miktar bakla ununu badem yağıyla kavurup yeseler şifa olur, veya tere yağını
bal ile yemeye devam etseler şifa olur.
Nefes darlığı için
Hergün bir miktar ılık suya şeker katıp içseler faide eder.
Veya, hergün aç karnına bir miktar eşek sütü içseler şifa olur. Mücerreptir. En
iyi ilacı budur.
Veya hergün bir miktar taçın yeseler vucuttakı balgamı söktürür ve nefes
darlığına şifa verir.
Kızıl inek sütünü sağarsağmaz hemen içseler şifa olur.
Baliğ olmayan erkek çocuğun sidiğini içseler iyi eder.
Bir miktar kemunu dövüp sirke ile veya su ile karıştırıp sabah aç karnına içseler
şifa olur.
Veya bir miktar ısırgan dikenini kaynatıp bir miktar bal katıp yeseler şifadır.
Veya yılanyastığı otunun kökünü bal ile kaynatıp macun edip badem kadarını aç
karnına yeemeye devam etseler hem nefes darlığına hemde öksürüğe şifa olur.
Yüzü güzelleştirmek ve parlatmak için
Turunç-u şekerle beraber her gün yemeye devam etseler yüzü güzelleştirir,
parlatır, yüze cıla verir, hafif kırmızılık verir, kalbe dahi ferahlık verir.

Diğer, zağferanı şerbet edip içmeye devam etseler kalbe ferahlık verir, yüzü
güzelleştirir, parlatır,lakin bir miskalden fazla içseler çok fena zarar verir.
Tehlikelidir.
Diğer, her gün bir miktar tarçını ağzında çüğnemeye devam etseler yüzdeki
sarılığı giderir.
Diğer, her gün bir miktar darı fülfül yemeye devam etseler yüzü güzelleştirir,
parlatır.
Eğer ravend otunu yarım dirhem şerbetle içmeye devam etseler başı küçük yapar
ve yüzü güzelleştirir.
Kuvveti muhafaza için
Bir avuç hardal bir avuç çörek otu alıp bunları iyice dövüp sonra üzerine bal
katıp iyice karıştırıp 40 tane habbe yapıp her sabah aç karnına bir tane yutsalar
kuvvetten düşmez, her daim kuvvetli olur.

Basur için
Zerdali çekirdeği yağı veya direk yense basur hastalığına iyi gelir, dilde olan
hastalıklara iyidir ve kulak ağrılarını iyi eder.
Basur için
Nohutu hardal ile yemeye devam etseler şifa olur.
Veya yılgın ağacını buhur etseler (mak-ada yakın yerde) şifa olur.
Veya sarımsağı yağda kavurup yemeye devam etseler basura şifa olur, hemde
kasık ağrılarını giderir.
İnsanı kuvvetlendirmek ve biraz şişmanlatmak için
Bir miktar badem ve şekere bir dirhem zağferan katıp iyice karıştırıp macun edip
yeseler güçlü ve kuvvetli olurlar, hemde azcık şişmanlatır.

Bel ağrısı için
Sinameki içmelidir.
Garigon bir dirhem ve ravend bir dirhem içemeye devam etseler çok fayda eder.
10 dirhem sinameki, 8 dirhem mastik, 4 dirhem ak günlük, 8 dirhem şeker,
hepsini birbirine katıp üzerine 2 buçuk veya 3 dirhem su ekleyip yatarken bir

kaç defa içseler ağrıyı tamamen keser. Baş ağrısını hemen yok eder. havale
geçiren çocuklara dahi bir kaç defa verseler şifa eder.
Baş ağrısı için
Baş ağrısı yapan şeyler,
Balı çok yemek, fındık, hurma, tere, biber, zeytin, zağferan, kestane, bunları çok
yemek baş ağrısı yapar.
Sıcaktan hasıl olan baş ağrısı için, haşhaşı kabuğu ve içi ile dövüp gül suyuna
katıp alının üzerine sürseler şifa olur.
Veya kabak yağını başa sürseler fiade eder.
veya Sığırın iç yağını şekerle dövüp başa sürseler ağrıyı sakin eder.
veya Bademi dövüp sirke ve gül yaprağı ile karıştırıp yine ezip başa sürseler
faide eder.
veya arpa ununu sirke ile dövüp başına sürseler şifa verir.
Veya çörek otunu un edip bal ile karıştırıp başına sürseler şifa verir.

Balgam için
Akırıkarhayı çiğneseler balgamı giderir ve dahi akırıkarhayı çiğnemenin bir çok
faidesi vardır.
Dimağda olan balgam için, akırıkarhayı zift çiçeği ile beraber çiğneseler bütün
balğamı çıkarır.

Nezle için
Gelincik çiçeğinin dibini çiğneseler şifa bulur.
Eğer suyunu burnuna dökseler çok faide eder.
Dimağa (beyne) zarar veren şeyler
Balık, serçe, geceleyin yağlı yemek yemek, bunları çok yemek beyne zarar verir.
Beyne faide eden şeyler
Badem içine şeker katıp yemek beyne çok faidelidir. Baş ağrısını dahi keser.
Mücerreptir.

Göz ağrısı için
Nar çiçeğinin 3 küçük tanesini yutsalar o sene boyunca göz ağrısı görmezler.
Göz için:
Ekşi nar suyu ile tatlı nar suyunu bir birine katıp koyulaşıncaya kadar pişirip
sonra soğutup göze çekseler gözün hararetini ve uyuzunu giderir, kuvvetini
ziyade eder.
Veya Yılan kanını zeytin yağına karıştırıp güneşe koysalar, sonra göze çekseler
göze siyah su inmesini önler ve gözdeki aklığı giderir.
Göze ak düşse:
Gelincik çiçeğini dövüp çıkan suyunu göze çekseler gözdeki aklığı giderir.
Gözün keskinliğini artırma:
Tarçını dövüp göze çekseler gözün keskinliği artar.
Gözleri ihtiyarlıktan görmez olsa:
Rakun çiçeği (zağferan) toplayıp bir şişe içine koyup ağzını sıkıca bağlayıp bir
karınca yuvasına gömüp 2 ay orda dursun, 2 ay sonra içindeki bütün çiçekler
erimiş olur. Şişeyi alıp içindeki suyu sürme gibi göze çekseler ihtiyarlıktan
görmez olan kişiler artık genç adam gibi görmeye başlarlar.
Göz ağrısı için
Sure-i munafikun ağrıyan göze okunup üfürülse hemen şifa olur.
Gözdeki kanı gidermek
50 miskal sumağı suda iyice kaynatıp göze sürseler kanı keser.
Gözdeki arpacık için
İt üzümü yaprağını pişirip göze sürseler arpacık illetine şifao lur.
Gece körlüğü için
Soğan suyunu göze çekseler faide eder.

Bedeni semirtmek için
Hergün bir miktar tatlı badem yeseler bedeni semirtir, göğsü yumşatır, öksürüğü
def eder.
Hıçkırık için
Badem yağını şekerle karıştırıp içseler hemen geçirir.

Boyun ağrıları için
Boyundaki sinirleri ağrısa biraz ak susam yağını boynuna sürseler şifa eder.
Domuz çıbanı için
Hatme çiçeğinin tohumunu dövüp çıbana sürseler faide eder.
Veya hatma çiçeğini dövüp gaz yağına karıştırıp çıban üzerine koysalar çıbanı
deşer iyi eder.
Boğaz ağrısı ve şiş için
Tut yaprağını kaynatıp ara ara gargara yapıp tükürseler faide eder.
Boğaza sülük yapışsa bir miktar sirke içseler geçirir.
Boğaza sülük yapışsa, birmiktar sarımsağı sirke içinde ezip iyice karıştırıp
gargara yapıp içseler hemen sülüğü düşürür.
Yürek aşrısı ve öksürük için:
2 miskal garigonu dövüp su ile bir kaç gün içseler şifa olur.
Ciğerdeki tıkanıklığı açmak için:
Hergün bir miktar tarçın yeseler çiğerdeki tıkanıklığı açar.
Veya hergün bir miktar siyah nohut suyu içseler şifa olur.
Veya ancebil, fındık, tatlı badem, bunları hep beraber ezip yeseler çiğerdeki tüm
tıkanıklıkları açar.
Sesi açmak için
Bir miktar kelem otu tohumunu ağzına alıp çiğneyip suyunu yutsalar sesi açar.
Veya nilüfer ve menekşe çayı içseler sesi açar.
Veya aç karnına bir kaç gün turup yeseler sesi açar.
Soğuk vuran azalar için
Bir miktar şalgamı pişirip soğuk vuran azalara sürseler faide eder. lakin sıcak
sıcak koymalıdır.

Bir kimsenin ayaklarına soğuk vursa, en iyi ilacı budur ki! Hemen bir miktar
şalgamı suyla iyice kaynatıp biracık ılıdıktan sonra ayaklarını o suya soksalar
çok faide eder.
Ağız kokusu için
Ebegümeci otunu bir kaç gün boyunca her sabah çiğneyip tükürseler ağız
kokusunu def eder.
Veya mastik çüğneseler yine faide eder.

Bedeni gül gibi kokutmak
Bir miktar kuru kızıl gül yaprağını alıp iyice dövüp un gibi yap, sonra hamama
girip çıkacak vakit henüz terli iken bu tozdan boynuna göğsüne kulaklarına sür,
bir sonraki banyoya kadar gül gibi kokarsın.
Bedeni gül gibi kokutmak
Abir ve anberi gül suyu ile yoğurup bedenine sürseler banyo yapmadığı sürece
daima gül gibi kokar.
Diş ağrısı için
Nice tıb alimleri ittifak etmiştirki: sıcaktan ve soğuktan hasıl olan diş ağrısı için,
keskin sirkeye yumuşak tuzu ekip iyice suya karışınca bir iki defa ağzında tutsa
ağrısını keser. Mücerreptir.
Dişlerin sapa sağlam olması için
Muciz isimli tıb kitabında derki: bir kimse 120 yaşında olsa bile dişlerinin sapa
sağlam olmasını dilese, her gün bir miktar sirkeye bal katıp ağzında bir miktar
bekletse o kimsenin dişleri asla çürümez.
Diş eti kanaması için
Bir kimsenin diş etleri kanasa veya çürüse, ağzına ılık su alıp biraz beleyip
tükürsün, sonra bir daha ılık su alıp tekrar tükürsün, sonra parmağı ile diş
etlerini ovalasın, sonra biraz tuza ekşi şap katıp yumuşakca dövüp bal ile
karıştırıp koyu balçık olunca ağzına alıp diş etlerini bununla ovalasın, bu ameli
bir kaç defa tekrar edince şifa bulur. Mücerreptir.
Veya biraz tuz alıp sirkeye katıp iyice çalkalayıp ara sıra gargara yapsalar
kanamayı durdurur.
Diş etleri çürüse

Ardıç yemişini dövüp bala katıp diş etlerine koysalar hem şifa olur, hemde yeni
diş etleri çıkarır.
Diş etlerini sağlamlaştırmak, kanamasını durdurmak, diş ağrısını geçirmek
Peygamber düğmesinin (peygamber çiçeği) kökünü alıp iyice dövüp dişlerine
sürseler faide eder. çürümüş diş etlerine dahi faide eder. lakin 10 gün devam
etmelidir.
Veya turunç çekirdeğini yumşakça dövüp diş etlerine sürseler etleri
sağlamlaştırır.
Veya gül yağını dişe sürseler diş etlerine faidelidir. Diş ağrılarını dahi giderir.
Veya şahtere otunu diş etine sürseler etleri sağlamlaştırır,
Diş ağrısı için
Rezeneyi sirke ile pişirip suyu ile mazmaza yapsalar ağrıyı keser.
Çınar ağacının yaprağını sirke ile pişirip o sürkeyide dişe sürseler ağrısını
dindirir.
Sarımsağı pişirip ağrıyan dişe sürseler ağrısını keser.
Dut ağacının yaprağını su ile kaynatıp mazmaza yapsalar ağrıyı keser.
Nohutu kaynatıp suyu ile mazmaza yapsalar ağrısını keser.
Çörek otunu sürke ile kaynatıp mazmaza yapsalar ağrısını keser.

Dişden gelen kanı kesmek
Akik taşını iyice dövüp dişe koysalar dişten gelen kanı keser.
Diş eti kanaması için, bir miktar böğürtlen kökünü kaynatıp suyu ile mazmaza
yapmaya devam etseler kanı durdurur.
Dişleri beyazlatmak
Deniz köpüğünü dişlere sürseler beyazlatır.
Dişleri beyazlaştırmak
Bir miktar nar kabuğu, bir miktar deniz köpüğü, bir miktar çörek otu, bunları
birbirine katıp iyice dövüp dişlere sürseler maksat hasıl olur.

Dişteki kurdu düşürmek
Hatme çiçeğinin kökünü ağrıyan dişe sürseler kurdunu düşürür.
Bir kaç tane bakla tohumunu alıp bal mumu ile kaplayıp fitil gibi edip yaksalar,
sonra bir çanağa su doldurup o mumu su üzerine tutup ağrıyan dişlerinin
diplerine değdirip tükürseler bütün kurtları çıkarır hemen tükürmelidir.
Bel ağrısı için şifali yağ
Hacı paşa isimli derviş bir yağ terkip etmiş ve adına dahi dühnü mübarek derler,
soğuktan ve yelden hasıl olan bel ağrılarına şifadır.
Terkibi böyledir.
20 dirhem yaş eski sarımsak, bunu kabuğu ile döv.
10 dirhem dövülmüş biber.
2 rıtıl zeytinyağında bunları yarım rıtıl kalıncaya kadar kaynat, sonra süzüp yağı
al. Sonra yine ateşe koyup 5 dirhem dövülmüş ferfiyon 5 dirhem dövülmüş
günlük katıp bir kere daha kaynayınca ateşten alıp sırçalı bir camda muhafaza et.
Hacet anında yağı ısıtıp kullan. Biiznillah faidesi çoktur.

Bevl akıntısı için
Bevlini tutamayan kişi, geceleyin 3 tane cevizi kebab yapıp yese yatsa faide
eder.
Altına işeyen çocuk için, horozun kursağını pişirip yedirseler bir daha altına
işemez. Lakin saf beyaz horoz olmalıdır.
Altına işeyen çocuk için, reyhanın suyuna mazı katıp 3 gece içirseler altına
işemez. Veya bir miktar dere otu suyunu çocuğun yemeğine katıp yedirseler
faide eder.
Bevli tutulan kimse için
Hatme tohumunu bal ile kaynatıp içseler şifa olur.
Altını ıslatan çocuklar için
Horozun gursağını yedirseler artık altına ıslatmaz. Amma beyaz horoz olmalıdır.
Bevl yolundaki kumları dökmek
Bir miktar turup-u saf sütle kaynatıp 3 defa içseler kumları döker.
Bevl yolunu açmak, göğüs ağrısını dindirmek, pis yelleri çıkarmak ve süddeyi
açmak
Rezenenin yapraklarını pişirip içmelidir.

Bevli tutulsa
1 miskal zağferanı ezip içseler hemen şifa bulur.
Prostat
1- Pırasayı su ile kaynatmak, sabah akşam bardak bardak içmelidir.
2- Yabani kekik (satere) 20 gram, su bir litre kaynatılır. Günde üç çay bardağı
içilir. Kekik de kaynatılıp içilirse aynı şifayı verir.
3- Kerevizin yumrusu ve yaprakları beraber kaynatılıp, sabah aç karnına ve
akşam yatarken birer bardak içilir.
4- Karamürverin uç yapraklarından 30-50 gramını bir litre suda kaynatmalı,
sabah ve akşam birer çay bardağı içmelidir.
5- Hazenbel kaynatıp içilir. Buna bir ay kadar devam edi-lirse şifası görülür.
Hazenbel aktarlarda satılır. Bir köktür. tecrûbe edildi.
Bevl akıntısı için
Buğdayı su ile 3 gün 3 gece ıslatıp sonra kurutup ara ara yedirseler şifa bulur.
Tecrübe olundu.
İçerden gelen kanı durdurmak
Bir kimsenin içinden devamlı kan gelse durmasa, üzerlik tohumunu gül yağı ile
kavurup yeseler kanı keser.

Kellik için
Bir miktar hınzır ödüne bir miktar bal karıştırıp kel başa sürseler yeniden saç
çıkarır.
Veya bir miktar merkep tırnağı yakıp bir miktar bağ çubuğunuda yakıp bunların
küllerini ezip bir miktar zeytin yağına katıp 3 gün boyunca her gün saçı traş edip
hamama girip traştan sonra başına sürseler 3 gün sonra kelliği def eder, yeniden
saç çıkarır.
Veya hamama girip başını iyice traş edip başına at yağı sürseler yine saç çıkarır.
Veya başı traş edip hınzır ödü ile karabiberi ezip başına sürseler yine saç çıkarır.
Veya menekşe yağını saça sürseler saç dökülmesini önler, dökülen saçlarıda
tekrar bitirir.

Veya hatme çiçeği ile başını yıkmaya devam etseler hem saçı kuvvetlendirir
hemde dökülen saçları yeniden çıkarır.
Veya ayının iç yağını kel başa sürseler yeniden saç çıkarır.
Veya bir miktar ak bal alıp, bir kaç tane ak soğanı bir kapta dövüp birbirine
karıştırıp kel başa bir kaç gün boyunca sürseler yeniden kıl çıkarır. Mücerrep.
Baykuş denilen kuş her gün 2 aded yumurtlar. Biri saçı çıkarır biride saçı döker.
Yumurtalarını alıp pişir, kabuğunu soyup bak, eğer içi siyaha çalıyorsa o
yumurta saçı yeniden bitirir, eğer sarıya çalıyorsa saçı döker.
Solucanı yakıp külünü alıp gül yağına katıp kel başa sürseler yeniden kıl çıkarır.
Fare kanını kel başa sürseler kıl bitirir.
Veya beyaz soğanı tuz ile döğüp suyunu 3 kere başa sürseler kıl çıkarır.
Veya karga etini pişirip yeseler saça çok kuvvet verir.
Saçı uzun ve siyah etmek, geyik ödünü misk ile karıştırıp saça sürseler saçı
uzatır ve siyah eder.
Saçı uzatmak, dut ağacının kökünü dövüp su ile karıştırıp haftada bir defa
bununla başını yıkasalar saçı uzatır.
Veya kavak ağacının kökünün kabuğunu dövüp zeytin yağı ile kaynatıp beya
kıllara sürseler siyah eder.
Veya sarımsağı kavurup sonra zeytinyağına karıştırıp saçı dökülen yerlere
sürseler tekrar kıl bitirir.
Soğanı dövüp bal ile karıştırıp kel başa sürseler kıl bitirir.
Eşek derisini yakıp külünü alıp taze yağ ile iyice yorup kel başa bir iki defa
sürseler kıl bitirir.
Kellik için, hınzır ödünü bal ile ve biber ile karıştırıp başına sürseler kelliği
giderir.
Bazı kitaplarda sineği yemek kıl bitirir diye yazıyor. (Allah bilir)

Kıl bitmemesi için
Köpeğin ödünü nereye sürseler orda kıl bitmez.
Veya Yeşil kurbağanın kanını alıp vucudunda hernereye sürseler artık orda kıl
bitmez. Bu konu tartışmalıdır, bazıları derki kurbağanın kanını alıp aynı
miktarda süt katıp matlup olunan uzvuna sürseler kıl bitmez demişlerdir.
Veya turunç-u zeytinyağı ile dövüp kasığa sürseler kıl bitmez.
Saralı kimse için
Farenin kuyruğunu alıp saralı kimseye bağlasalar iyi eder.
Merkebin tırnağından bir yüzük yapıp sara hastası olan kiiye taksalar iyileşir.
Mide ağrısı için
Bir miktar tarçını dövüp midesi üzerine koysalar ağrıyı dindirir.
Veya bir miktar naneyi sirke ile dövüp mide üzerine koysalar ağrıyı sakin eder.
Veya yemekten sonra gül suyu içseler ağrıyı sakin eder.
Mideyi kuvvetlendirmek için
Bir kaç gün boyunca oğul otunun yaş yaprağını yeseler mideyi kuvvetlendirir.
Mideyi temizlemek
Sarımsağı çok çok yeseler mideyi temizler.
Hazımsızlık için
Hazımsızlık ve çok kusan kimseler için, bir miktar dövülmüş nane ve karanfili
suda ıslatıp bir kaç gün bekleyip sonra içseler şifa olur.
Yemeği hazmetmek
Oğul otundan 5 yaprak laıp çiğneseler hemen hazmettirir.
Kusmamak için
Bir kaç gün boyunca bir kaç tane bakla yeseler kusmayı defeder.
Kusmamak için
Sumak-ı suda ıslayıp içine biraz kemun atıp iyice karıştırıp içseler kusmayı
defeder.
Balgam çıkarmak ve kusmak için

Bir kaç gün boyunca bir miktar sütü iyice ısıtıp içine dövülmüş çörek otu atıp
iyice karıştırıp sabahları aç karnına içseler içtikten sonra iki saat bişey yemeseler
midesi bulanır kusar, hemen vucutta ne kadar balgam varsa hepsini çıkarır.
Tıb-bunnebî isimli kitapta vardır
Zencebil – 13 dirhem
Karabiber – 13 dirhem
Beyaz şeker – 26 dirhem
Bunları dövüp aç karnına 3 er miskal ve yatacak vakit yine 3 miskal yemeye
devam etseler, mideye acayip kuvvet verir, rutûbâtı cezbeder ve içerde olan pis
yelleri çıkarır ve sesi güzel eder.
Pis yelleri çıkarmak
Vucuttaki pis yelleri çıkarmak için,bir miktar turp yeseler bedendeki bütün pis
yelleri çıkarır.

El ve ayak titremesi için
Sarımsağı çok çok yeseler şifa olur, hatta felçliler için dahi çok faidelidir.

Kabız etmek için
Koyunun ciğerini büryan edip yeseler çok kuvvetli kabız eder.
İshalı kesmek
Bir miktar pirinci sumak ile pişirip yeseler ishalı keser.

vucutta kurt veya solucan olsa
yürekte kurt olsa Bir miktar çörek otu yiyip ardından nane yeseler kurtları
düşürür.
Veya bir miktar sarımsağı pişirip yemelidir.
Veya şeftali yaprağını dövüp veya şeftali çiçeğini dövüp suyunuda karıştırıp
içseler kurtları düşürür. Çok faidelidir. Gaflet etme.
Züfa otunu bir miktar bal ile yeseler karındaki kurtları döker.
Bir miktar çörek otunu yeseler veya dövüp karnı üstüne koysalar içerdeki
kurtları düşürür.

Sarımsağı pişirip yeseler kurtları öldürür.
Eğer çocukta solucan olsa, solucan otunu bal ile yedirseler hemen şifa eder.
Vucuttaki taşları düşürmek
Balığın başında olan akça beynini ezip içseler taşları düşürür.
Veya bir kaç defa kadın sütüne bal katıp içseler taşları parça parça edip düşürür.
Bevl yolunda olan taşları eritmek için, sığır kanından bir miktar içseler şifa olur.
Keten tohumunu kaynatıp içseler yine şifa olur.
Sıcaktan hasıl olan hastalıkların en iyi ilacı ekşi nar suyu ile tatlı nar suyunu
karıştırıp içmeye devam etmektir. Safrayı ishalder, taşları düşürür.
Mesane hastalıkları için
Akrebi toprak tencerede yakıp kül edip sonra hastaya yedirseler hemen faide
eder.
Mesane ve böbrekte taş ve kum
1- Akşam yatarken 3 gram keten tohumunu bir çay bardağı ılık su ile içmeli ve
birkaç gün devam etmelidir.
2- Atkuyruğu (ekliot) 30-40 gram bir litre suda kaynatılıp günde 3-4 bardak
içmelidir.
3-Yemeklerden önce birer fincan turunç suyu içmelidir. On gün kadar devam
edilirse mesane ve böbrek taşlarını düşürür.
4- Aynkkökü 20 gram Mısır püskülü 10 gram Kiraz sapı (çöpü) 10 gram Arpa
30 gram Su 1 litre
Bu eczalar hep beraber kaynatılır. Günde üç bardak içilir. ı 10- Bir çay bardağı
kuru kekik bir buçuk litre suda kaynatılır. Suyun yarım litresi uçunca indirip
süzmeli sabah ve akşam birer fincan içmelidir. Taşları eriterek döker. 11Kayışkıran otunun kökü 30 gram
Su 1 litre kaynatılır. Sabah ve akşam birer bardak ılık ılık içilir. Taş ve kumları
döker.

Safra kesesi taşı
1- Bir fincan su içine 15 damla kekik yağı damlatıp sabah aç karnına içmeli,
birkaç gün devam etmelidir. Taşları eritir veya düşürür. Bu ilaç mesane ve
böbrek taşlarına da iyi gelir.

2- Karaturpun siyah kabuklannı hafifçe kazımalı, rendenin ince tarafı ile
rendelemeli, rendelenen turpu sıkmalı yarım fincan turp suyuna bir çorba kaşığı
süzülmüş halis bal ilave edip akşam yatarken içmeli. Bu tedaviye bir kaç gün
devam etmelidir.
3- Aslan dişi (kara hindiba) veya yabani marul denilen bitkinin kökünden 100
gram, 1 litre suda kaynatılır. Birer çay bardağı içilir. Ve bu tedaviye bir müddet
devam edilir. Safra kesesi taşlannı döker. Safra kesesi , mesane ve idrar yollan
iltihabına dahî şifalıdır.
4- Keten tohumu dögülür, bir tatlı kaşığı kadar ağıza alınıp su ile içilirse
safrakesesi mesane ve böbrek taşlarını ufaltarak düşürür.
Safrayı ishal etmek için
Veya şahtere otunu yemeye devam etseler safrayı ishal eder.
Veya (Calinos derki) safrayı defetmek ve öksürüğü gidermek için menekşe
suyuna şeker katıp içmeye devam etmelidir.
Safrayı ishal etmenin en iyi yolundan biri budurki! Bir miktar hıyarşenbe ile bir
miktar demirhindi-yi içseler çok faide eder.
Mesanedeki taşı düşürmek için
fındık kabuklarını alıp iyice dövüp su ile kaynatıp suyunu akşamları içmeye
devam etseler şifa bulurlar.

Şifalı Şerbetler bölümü
Gül şerbeti:
Harareti giderir, susuzluğu dindirir, kandan ve safradan hasıl olan hastalıklara
şifa verir, yüreğe kuvvet verir, gönle ferahlık verir, daha bir çok faidesi vardır.
Terkibi budur:
4 rıtıl taze kızıl gül yaprağından alıp içi sırçalı bir küpe koyup üzerine 10 rıtıl su
doldur, bir gün bir gece o halde bırak, sonra gül yapraklarını iyice sıkıp at. Sonra
suyu ateşe koyup yarısı gidinceye kadar kaynat. Kaynarken köpüğünü alıp
atmalıdır ki safi olsun. Kalan suya 4 rıtıl şeker katıp yine orta ateşte
koyulaşıncaya kadar kaynatmalıdır. Sonra indirip saklamalı ve hacet anında
kullanılmalıdır.

Menekşe şerbeti:
Harareti ve rutubeti giderir, zatul cenb hastalığına şifa verir, göğse şifa verir,
bevli ve safrayı açar, beyin ve baş ağrılarının hertürlüsüne şifa verir.
Mücerreptir.
Taze menekşeyi sapından ayırıp veya kuru menekşede olur, bundan bir buçuk
rıtıl, üzerine 4 rıtıl su katıp ateşte kaynat, taki menekşenin uvveti suya intikal
etsin, sonra ateşten indirip süz, menekşeyide iyice sıkıp at. Kalan suyua 4 rıtıl ak
şeker koyup tekrar ateşe koyup yine kaynat, taki su koyulaşssın, köpüğünü alıp
atmalıdır. Ateşten indirip sırçalı cama koyup muhafaza et. Hacet anında
kullanmalıdır.
Nar şerbeti:
Kusmayı men eder, susuzluğu giderir, mideye çok kuvvet verir, baş ağrısını
giderir, iştahı açar, safradan hasıl olan hertürlü hastalığa şifa eder.
Terkibi:
yetmiş (olmuş) (ham olmayan) taneleri kızıl olan nardan alıp kabuğunu soyup
suyunu al, bu sudan 2 vakıyye, bu suya dahi 1 vakıyye şeker katıp kaynat,
köpüğünü almalıdır. Sonra içine biraz nane koyup biraz daha kaynat, kıvama
gelince indirip sakla, hacet anında kullanmalıdır.
Elma şerbeti:
Yüreği, mideyi ve nefesi kuvvetlendirir, gönle ferahlık verir, safradan olan
kusmayı giderir, safradan olan ishalıda giderir, safradan hasıl olan hastalıkların
çoğuna şifa eder.
Terkibi:
İyi olmuş elmadan alıp elmaları 4 e bölüp iyice suyunu çıkar, çekirdeklerinide
çıkarıp at, sonra hasıl olan suyu alıp ateşte yarısı gidinceye kadar kaynat. Kalan
sudan 1 vakıyye, alıp üzerine yarım vakıyye şeker ekleyip koyulaşıncaya kadar
kaynatıp sonra indirip muhafaza et. Hacet anında kullanmalıdır.
Ayva şerbeti:
Bunun faideleri ve yapılışı aynen elma şerbeti gibidir.
Limon şerbeti:
Harareti giderir, iştahı açar, safradan hasıl olan kusmayı giderir, susuzluğu
kandırır, hazmı kolaylaştırır.
Terkibi:
İyi olmuş limonu alıp kabuklarını soyup suyunu iyice sık, sonra bu sudan 10
vakıyye alıp ateşte kaynat, taki yarısı gitsin, yarısı gidince kalan yarısının

veznince içerisine şeker katıp tekrar kaynat, kıvama gelince indirip muhafaza et.
Hacet anında kullanmalıdır.
Mersin şerbeti
Faidesi: insana en faideli şerbet budur, ishal ve öksürünce içinden kan gelen
kimselere faide eder, kusmayı keser, hasta olan küçük çocuklara çok faidelidir,
mideye kuvvet verir, susuzluğu giderir, insana ferahlık verir.
Terkibi:
50 dirhem mersin tohumunu dövüp suyla ıslatıp kaynatıp pişir, sonra indirip bir
bezden süzüp 200 dirhem şeker katıp tekrar kaynat kıvama gelince indirip
muhafaza et.
Diğer geri kalan şerbetleri bunlara kıyas etmelidir.

Şerbet 1
Faidesi: safrayı ishal eder, bedendeki pis yelleri ve pislikleri çıkarır ve daha bir
çok faidesi vardır.
Terkibi:
5 dirhem sinameki
5 dirhem çörek otu
5 dirhem üzerlik otu
5 dirhem mastik
5 dirhem şeker
Bunların hepsini dövüp birbirine katıp sabahları aç karnına içmelidir.

Şerbet 2
Faidesi: balgamı ve safrayı ve sair rutubetleri döker, gayet iyi bir şerbettir.
Bunun gibi şerbet yokdur.
Terkibi:
Tuz 5 dirhem
Kar taşı 5 dirhem
Şeb 5 dirhem
Bunları birbirine katıp iyice dövüp un gibi edip bir çanak içerisine koyup
üzerine 3 veya 4 fincan su döküp karıştır. Bir gece ayazda bekletip ertesi gün aç
karnına o suyu iç, lakin suyu bulandırma ve çamurunu içme, suyu içince dahi
yerinde durmayıp hızlı hızlı yürü eğer geğirdirse biraz ılık su iç, sonra tekrar
gezmeye devam et. Bir vakit sonra maksat hasıl olur.

Şerbet 3
Demir hindi şerbeti.
Faidesi: sıcak mizaclı kişilere faide eder, safrayı ishal eder, kabızlığı giderir.
Terkibi budur: diledikleri kadar demir hindi alıp kilp içinde veya su içinde
kaynatıp süz, bezden süzersen daha saf olur. Bir miktar şeker katıp kıvama
getirip içilmelidir.
Şerbet 4
Faidesi: bütün safrayı ve balgamı söküp içeriyi tertemiz eder.
Terkibi: 5 dirhem sinameki, 5 dirhem kızıl gül, 5 dirhem inca eriği, bunları alıp
su ile kaynatıp kaynamış suyun içine 7 dirhem eftimun katıp sonra yine iyice
kaynat. Sonra ocaktan indirip süz. Kalan suya 20 dirhem zencebil, 20 dirhem
demirhindi koyup iyice ezip bir bezden süzüp aç karnına bu suyun hepsini iç.
Öğlene kadar hiç bişey yeme. Safrayı ve balgamı kökünden tertemiz eder.

Şerbet 5
Sirkencübin şerbeti.
Faidesi: safrası olan kişileri çok faidelidir. Sabahları aç karnına bir miktar
içmelidir.
4 tatlı kaşığı bal, 4 tatlı kaşığı üzüm sirkesi, 4 bardak su. Bunları iyice karıştırıp
içmelidir.

Şifalı macunlar
Macun 1
Faidesi:
Damarları sağlamlaştırır, balgamı keser, bedene kuvvet verir, yürekte olan
yelleri defeder, gözün kuvvetini artırır, hazmı kolaylaştırır.
Terkibi:
Bir miktar beyaz turpun suyunu çıkarıp o su içinede bir miktar bal katıp iyice
kaynatıp kıvama gelince ateşten indirip hergün aç karnına bir miktar yemelidir.

Macun 2
Faidesi: unutkalığı giderir ve daha bir çok faidesi vardır.
Terkibi: karanfil 30 dirhem, halis günlük 30 dirhem, üzerlik tohumu 30 dirhem,
şeker 30 dirhem. Bunları iyice dövüp macun edip her sabah aç karnına 3 dirhem
yemelidir.

Macun 3
Faidesi: yemeği hazm ettirir, bedenin zayıflığını giderir, unutkanlığı giderir,
meniyi çoğaltır, vucuttaki buharı def eder, bevl yolunu açar, cimaya kuvvet verir
ve daha bir çok faidesi vardır.
Terkibi: besbase 1 dirhem, havlıcan 1 dirhem, akırıkarha yarım dirhem, anason 5
dirhem, çörek otu 1 dirhem, hindistan cevizi 5 dirhem, bunları ayrı ayrı dövüp
elekten geçirip bunların hasıl olan miktarın 3 misli bal ile karıştırıp yemelidir.

Macun 4
Faidesi: cimaya çok kuvvet verir, eğer 1 hafta kullansalar 1 yıl hastalık
görmezler.
Terkibi: hindistan cevizi 4 dirhem, tarçın 4 dirhem, kebabe 4 dirhem, mastik 1
dirhem, havlıcan 4 dirhem, darı fülfül 3 dirhem, besbase 3 dirhem, şakakul 3
dirhem, beyaz biber 5 dirhem, zağferan 5 dirhem, karanfil 4 dirhem, akırıkarha 2
dirhem, halis öd 2 dirhem, misk 2 dirhem, salep 15 dirhem, bunları dövüp bir
yerde toplayıp ağırlığının 2 misli bal ile karıştırıp yoğurup kullanmalıdır.

Hadisi şerif’te
Sinamekinin iyi yapraklarından alıp, nebati şeker, rezene tohumu, bunları iyice
dövüp birbirine katıp her sabah bir miskal aç karnına yeseler sayısız dertlere şifa
olur.
Diğer bir çok hastalığa şifa
Garigon ki! Katran köpüğü derler, bunun dahi en iyisinden 2 dirhem alıp dövüp
sonra içine bir miktar limon suyu ekleyip içseler, sevdaya, sarılığa, balgama, diz
ağrılarına, bel ağrılarına ve daha bir çok hastalıklara şifadır.

Yağ çıkarma yöntemleri
Menekşe, gül veya nilüferden yağ çıkarma yöntemi:

40 dirhem istediğin bir şeyden al, 100 dirhemde aynı şeyin şırasını alıp birbirine
katıp bir şişe içerisine ağzını sıkıca bağlayıp koy. Bu şişeyi 20 gün boyunca iyi
güneş vuran bir yere koy. 20 gün tamam olunca yağını süzüp muhafaza et.
Kuru şeylerden yağ çıkarma (badem, fıstık, kabak)
Matlup olunan şeyden istediğin kadar alıp kabuğunu soyup saf içi kalsın, sonra
bunları iyice dövüp sıksalar yağı çıkar.
Papatya veya nergiz çiçeği gibi şeylerden yağ çıkarmak
100 dirhem zeytinyağına 40 dirhem istediğin şeyden katıp bir şişe içine koyup
ağzını sıkıca bağlayıp sıcak yaz gününde güneşin iyi vurduğu biryerde 40 gün
kalsın. 40 gün sonra çıkarıp süz.

Kalemler

Asagidaki kalemler hurufu tehecci düzenindedir.

Hurufu tehecci düzeninde

Allâhü teâlâ’nın yardımı ile bu kitabımızda burda bitmiştir. Allâhü teâlâ’ya
sonsuz şükürler olsun.
Benden izin almadan bu kitabı başkasına yollayanlara hakkım helal değildir.
1 yıllık çalışmanın ve binlerce kitap okuyup mutâla-a edip bu eseri siz kıymetli
okuyucularıma hazırladım. Lütfen emeğime saygı gösterip Kıyamet gününde
sizden kul hakkımı talep etmemden korkun. Zira Allahü teâlâ’nın affetmeyeceği
tek suç kul hakkıdır.

Fihrist
Ruhani ilimleri öğrenmek isteyenlere Muhyiddin ibni arabi hazretlerinin
vasiyyeti......4
Hicabı seyyid meytatarûn...........5
İsraful imâr.......................12
İmam Ahmed el-bunı hazretleri tertibüddavat fi tahsisil evkat kitabında buyurdu
Havvâsı Esmâül Hüsnâ...............13
Allah ismi şerifinin havvası.......13
El-ilah El-muhyi...................14
Er-rabbü El-mümît..................15
El-hâliku El-muhyi.................17
El-bâriü El-müiyd..................18
El-aliyyü..........................18
El-musavviru El-mübdi-ü............19
El-kaviyyü El-vâhidü...............20
Es-samed El-muktedir...............22
El-fe’âlu El-kâdir.................23
El-basir Es-semi’..................25
El-kâdir El-muktedir...............26
Rahmân Rahîm.......................29
Şehîd Hâlik Cemîl Tâhir Hafîz......31
El-melikü El-kadîr.................31
El-aliyyü El-azîm..................32
El-müheyminü El-mukîtü.............33
Hafız..............................34
El-muhîtü..........................35
El-fâtır Zül-celâli vel-ikrâm......35
El-alîm El-hakîm...................40
El-bedîu En-nûr....................42

El-bâsıt Ez-zâhir..................43
El-bâsıt El-kâbıd..................44
El-evvelü El-ahiru.................45
Ez-zâhiru El-bâtın.................45
El-kâbidu El-evvelü El-âhiru.......46
Er-râûfu El-mennânu El-kerîmü......47
El-afüvvü..........................48
El-kâfî El-ganî El-fettâh..........49
El-kâfî El-ganiyyü.................50
El-vâsiu Veş-şehîd.................50
El-latîf...........................51
Zül-kuvvetü El-muktedir............52
Er-rakîb...........................52
Yâ Allâhu Yâ Hû....................56
Er-rahman..........................60
Er-rahîm...........................61
El-melikü..........................63
El-kuddûs..........................64
Es-selâm...........................65
El-mü’minü.........................66
El-müheymin........................67
El-azîz............................68
El-cebbâr..........................69
El-mütekebbir......................70
El-hâlık...........................71
El-bâriu...........................71
El-musavvir........................72
El-gaffâr..........................72
El-kahhâr..........................73
El-mugni...........................74
El-vehhâb..........................75
Er-razzâk..........................76
El-fettâh..........................77
El-alîm............................77
El-kâbiz...........................78
El-bâsıt...........................79
Matlubu helak etmek................79
İsmi azam..........................80
İmam Ahmed el-bunı hazretleri tertibüddavat fi tahsisil evkat kitabında buyurdu
Havvasul kur-an....................80
Uyuyan kişiyi konuşturmak..........82
Kuyuya veya çeşmeye su getirmek....83
Bereket için.......................83
Zalimi helak etmek.................84

Zalimi helak etmek.................85
Zenginlik ve hayır kapılarının açılması...87
Cema-atı tefrik....................88
Unutkanlığı gidermek ve anlayışı ziyadeleştirmek...89
Korunmak için......................90
Hamile kalabilmek için.............92
Azletmek için......................93
İnsanların ve cinlerin şerrinden emin olmak...94
Rızık ve korunmak için.............95
Kuruyan ağaçları yeşertmek.........96
Hiddetlenen kişiyi sakinleştirmek..97
Zalimi azletmek ve zulmünü önlemek.97
Define çıkarmak ve manilerini çözmek..98
Sihir iptal etmek..................100
Zalimi susturmak vs................100
Dil bağlamak için..................101
Ölmüş kimsenin ruhunu çağırmak.....102
Seferden men etmek.................103
Dil bağlamak.......................104
Bağlı çözmek.......................105
Alemi gayba muttali olmak..........106
Sakinleştirmek vs..................109
Matlubu kovmak.....................110
Bağ bahçe ve hayvanları korumak....112
Kahretmek ve muhabbet..............113
Kendine tâbî etmek.................114
Yüksek mevkilere erişmek...........115
Korunmak vs........................116
Alemi gayba muttali olmak vs.......117
Huysuz ve söz dinlemeyen kadına boyun eğdirmek..118
Duanın makbul olması, dileğin kabul olması...119
Yüksek mevkilere erişmek...........120
Evde ve iş yerinde bereket hasıl olması....121
Kan akıtmak........................122
Rızık kapılarını açmak.............123
Cin şerrinden kurtulmak ...........124
Bir topluluğun arasını bozmak......125
Topluluk arasını bozmak............126
Kaybolan kişiyi geri döndürmek.....127
Ağrı sızı ateş şifası için.........128
İş yerinde iyi satış için..........130
Kalpleri teshir etmek..............131
Hırsızı rüyada görmek..............132
Terbiye etmek .....................133

Bereket için.......................134
Rızık celbetmek....................135
Rızık ve hayır kapılarının açılması....136
Evlenmek için .....................136
Her türlü hayır bereket vs.........137
Duanın veya dileğin kabul olması...139
İhfa...............................139
Rızık kapılarını açmak.............141
Erkeği bağlamak....................144
Define manisi çözmek vs............145
Cin padişahlarını çağırmak.........146
Cinli kimse için...................149
Alış verişi bağlamak...............150
Ruh çağırma........................151
Alış verişi bağlamak...............152
Zalimin evini başına yıkmak........153
Vesveselerden kurtulmak............154
Kabir azabı görmemek için..........154
Bütün fenalıklardan belalardan emin olmak....155
Hacet için (rızık).................155
Baht açmak.........................155
Rızık için.........................155
Her türlü ağrı ve sızı için........156
Cin ve insan şerrinden emin olmak..156
Rızkı genişletmek için.............156
Her türlü ağrı için................157
Baş ağrısı için....................157
Peygamber efendimizi veya ailesini veya vefat etmiş kimseyi rüyada
görmek....157
Hacet için.........................158
İbadetlerde ihlaslı ve gayretli olmak....158
İbadetlerde ihlaslı samimi ve gayretli olmak...160
Gaybi sırlara vakıf olmak..........161
Kalp gözünü açmak ve ehli keşif olmak....162
Duyduğu ve gördüğü hiç bir şeyi unutmamak.....163
Keşfül hicap.......................164
Ruhanileri görmek ve konuşmak......164
Ruhanileri görmek ve konuşmak için.165
Cin padişahlarından birini getirmek...165
Cinleri veya ruhanileri hazır etmek....166
Bedenî kuvvet ve korunmak..........173
Kalp çarpıntısı için...............173
Zalimi cezalandırmak...............173
Saç çıkarmak için..................173

Uyuyan kadını konuşturmak..........174
Uyuyan kadını konuşturmak..........174
Hıfz (korunmak) için...............174
Düşmanı hastalandırmak.............175
Verem için şifa....................175
Hikmet ilmini öğrenmek.............176
Her türlü hacet için...............176
Göz ve nazardan korunmak için......177
Göz ve nazardan emin olmak için....178
Cinleri şeytanları mekandan kovmak.....178
Alkolden men-etmek.................178
Vird diğer.........................179
Göz değmesi ve nazar için..........179
İstihare...........................180
Matlubu kovmak.....................181
Define keşfetmek...................181
Korunmak vs........................181
İnsanlara güzel görünmek vs........182
Evde kalmış kızı evlendirmek.......182
Saralı kimse için..................182
Eşya satmak için müşteri için......182
Bağ ve bahçede çok bereket olması..183
Her türlü zarar ve ziyandan bela ve msibetten emin olmak....183
Uyuyan kişiyi konuşturmak..........183
Hırsızı bulmak.....................184
Cin, şeytan ve bütün kötülüklerden emin olmak, ve korkan kişilerden korkuyu
izale
etmek, dil bağlamak, kem gözlerden emin olmak, ve celbi rızık için.....184
Kaybolan kişiyi getirmek...........185
Hamile kalmak için.................186
Denizde ve karada selamet bulmak...186
Her türlü hayır ve bereketin ev üzerine yağması.....187
Futuhatı rızık.....................188
Evini terk eden erkeği geri getirmek......189
Evini terkeden kişiyi geri getirmek.......189
Giden kişiyi döndürmek....................191
Panik atak, bunalım v.s. için.............192
Bey, hanımına eziyet etse.................194
İstihare..................................195
Diş ağrısı için...........................195
Nefis namaz kılmaya zorlansa .............196
Matlubun rüyasına girmek..................196
Matlubu kovmak............................197

İstihare..................................197
istihare..................................198
Diş ağrısı için...........................198
Evi her türlü felaketlerden korumak.......198
Hertürlü hastalık için....................199
Dil bağlamak için.........................199
Ahir ömrün istiharesi.....................199
Düşmanı helak etmek.......................200
Malı çalınsa..............................200
Duyduğunu unutmamak ve aklı ziyadeleştirmek....200
Teshiri kebir.............................200
Cüzdandan para eksik olmaması için........201
Hertürlü hastalığa şifa için..............201
Baht açmak................................201
Kendine ram etmek.........................202
İki helal arasında muhabbet...............202
Uyku getirmek.............................202
Kadının evden çıkmaması için..............203
Kilidi açmak..............................203
Futuhatı rızık............................204
Futuhatı rızık ve bereket.................204
Düşmanı hasta etmek.......................204
Altını ısltan çocuk için..................205
Konuşamayan çocuk için....................205
Bağlı çözmek..............................206
istihbarat................................206
istihare..................................206
Düşmana humma musalalt etmek..............207
Futuhatı rızık............................207
Basur hastalığı için......................208
Hertürlü hastalık için....................208
Zenginlik için............................208
Baht açmak ve zenginlik...................208
Matluba isteğini kabul ettirmek...........209
Yılanın ağzını bağlamak...................209
Hafızayı kuvvetlendirmek, aklı geliştirmek, unutkanlığı gidermek v.s.....210
Baht açmak................................210
Evrad zikir ve duâlar.....................211
Haftalık vird.............................211
Haftalık vird diğer.......................211
Günlük vird...............................212
Hazreti Ali efendimizin duası.............212
Cüneydi bağdadi hazretlerinin duası.......212
Salavati ruh..............................213

Şeyh şihabüddin es-sühreverdi-nin duası...215
Dünya bir kimseden yüz çevirse............218
Fakirlikten kurtulmak.....................218
Evradı İmam fahreddin razî................218
Vird......................................219
Virdi ismi azam...........................219
Havvasul kur-an burda bitti
Vefkler...................................220
Dünyada sıkıntı yüzü görmemek.............220
Allahü tealadan mal ve mülk istemek.......221
Her türlü fenalıklardan emin olmak vs.....222
Salih bir kul olmak.......................223
Futuhatı rızık ...........................223
Futuhatı rızık ...........................224
Kelime-i tevhid vefki.....................225
Futuhatı rızık............................225
Rızık için................................226
Fatiha-i şerifin vefki....................226
Bakara suresinin vefki....................226
Ali imran suresinin vefki ................230
Nisa suresinin vefki......................230
Maide suresinin vefki.....................231
En-am suresinin vefki.....................231
Araf suresinin vefki......................232
Tevbe suresinin vefki.....................232
Yunus suresinin vefki.....................233
Hud suresinin vefki.......................234
Yusuf suresinin vefki.....................235
Kehf suresinin vefki......................236
Meryem suresinin vefki....................237
Kaf ha ya ayn sad vefki...................238
Yasin suresinin murabba vefki.............238
Bu dahi mağribi vefkidir..................239
Hadid suresinin vefki.....................239
Vakıa suresinin vefki.....................240
Mülk suresinin vefki......................241
Asr suresinin vefki.......................241
Fil suresinin vefki.......................242
Ihlas suresinin vefki.....................242
Felak suresinin vefki.....................243
Nas suresinin vefki.......................244
Lekad caeküm rasulun min enfüsiküm... vefki...244
Kul len yusibena illa ma keteballahu lena.. vefki..245

Ve ın yemseskellahu bidurrin... vefki......246
Vema min dabbetin fil ardi... vefki........246
İnni tevekkeltü alallahi rabbi... vefki....247
Vekeeyyin min dabbetin... vefki............247
Ma yeftahillahu linnasi... vefki...........248
Ya basıt ya razzak ya beduh ya vedüd vefki.248
Cinli kimse için...........................248
Bütün hacetler için........................249
Nasr suresinin vefki.......................250
Futuhatı rızık hayır ve bereket............251
Zalimin evini başına yıkmak................252
Müşteri celbetmek..........................252
Şakkul ard.................................253
Müşteri celbetmek ve bereket için..........254
Define yeri tespit etmek...................255
Matlubu uzaklaştırmak......................256
İsmi azam vefki (ve yazılma şekli).........257
Kaybolan, kaçan veya evini terkeden kişiyi getirmek.....258
Nazar için.................................259
Her türlü hayır ve bereket için............260
İhlası şerif vefki (her türlü hayır için)..261
Her kes tarafından sevilmek................262
Dünyada sıkıntı yüzü görmemek için.........263
Hacet istemek..............................264
Bütün şerlerden emin olmak.................265
Bütün isteklerine nail olmak için..........266
Düşmanlara karşı üstün olmak...............267
Her türlü hastalık için....................267
Rızık celbetmek............................267
Göz ağrısı için............................268
Hacet için.................................269
Evden çıkarken (rızık için)................269
Hayır ve bereket kapılarının açılması için.269
Mal ve mülke nail olmak ummadık yerden rızıklanmak.....270
Paranın eksilmemesi için...................271
Bereket için...............................271
Müşteri celbetmek, evlenmek, define açmak..271
Rızık ve baht açmak........................272
Davada üstün olmak için....................273
Beş ayeti kerimenin vefki..................274
Ayetel kürsi vefki.........................275
Ayetel kürsinin diğer vefki................275
Ayetel kürsinin diğer vefki................276
Siğil için.................................277

Bütün mahlukatı teshir etmek...............278
Matlubu uyutmak............................278
İstediğin şeyi rüyada görmek...............278
Süleyman a.s. hatemi.......................279
Ümmü sıbyan için...........................279
Vakıa suresinin vefki......................280
İhlası şerif vefki.........................281
Vefki celcelutiyye.........................282
Evini terk eden kimseyi geri getirmek......287
Karşındakine sözünü emri kabul ettirmek....287
Zalimin şerrinden kurtulmak için...........288
Zalimi helak etmek.........................288
irsalı hatif...............................288
irsalı hatif...............................288
Kahriyye...................................289
Düşman için................................289
Çok mal ve mülke nail olmak................289
Dilek için v.s.............................290
Vefk 1.....................................291
Vefk 2.....................................291
Vefk 3.....................................292
Vefk 4.....................................293
Vefk 5.....................................294
Vefk 6.....................................295
Vefk 7.....................................295
Vefk 8 ....................................296
Vefk 9.....................................297
Vefk 10....................................297
Vefk 11....................................299
Rızık ve baht açmak........................300
Şifa için..................................301
Fakirlikten kurtulmak......................302
Baht açmak ve hacet........................302
Baht açmak, müşteri celp etmek.............303
Seferden men etmek.........................303
Rızık ve müşteri celp etmek................304
istihare...................................305
Celbi rızık................................306
Hertürlü hastalıktan ve zorluklardan kurtulmak v.s......307
Çalınan mal için...........................308
Matlubu kovmak.............................309
Kazai hacet................................310
Silah tesir etmemesi için..................310
Define tılsımını çözmek....................311

Korunmak ve rızık açmak....................312
Baht açmak.................................313
İzzet ve şeref sahibi olmak sevilmek.......314
Bol rızık, menfeatleri ve ayırları celbetmek.....315
Hizbul bahr’ın vefki.......................316
Kaybolan veya çalınan mal için.............317
Bütün kazalardan ve belalardan ve hastalıklardan ve cin şerrinden
korunmak...318
Fareleri def etmek.........................318
Tılsımlı (büyü yapılan) ev için............319
Davetler ve büyük havvaslar................321
Sarfül imar................................321
Keşfi esrar................................323
Yâ Allâh (Büyük davet).....................324
Yâ rahmân (Büyük davet)....................324
Yâ mâlikü (Büyük davet)....................325
Yâ Kâbızu (Büyük davet)....................325
Yâ bâsıt (Büyük davet).....................325
Yâ hâfidu (Büyük davet)....................325
Errâfiu (Büyük davet)......................326
Yâ basȋr (Büyük davet)......................326
Yâ latȋf (Büyük davet)......................327
Yâ habȋr (Büyük davet)......................327
Yâ halȋm (Büyük davet)......................328
Yâ şekûr (Büyük davet).....................328
Yâ aliyyü (Büyük davet)....................329
Yâ kebȋr (Büyük davet)......................330
Yâ mugnî büyük davet.......................331
Yâ ganiyyü büyük davet.....................331
Keşfi esrar................................332
Daveti Yahnûn..............................332
Daveti hâyile..............................332
Mendel.....................................333
Gaibten altın getirmek.....................334
Mendeli nefsi..............................334
Mendeli nefsi..............................336
Mendeli nefsi..............................338
Mendel.....................................339
Mendel.....................................341
Mendeli seyyid kerâkil.....................342
Mendeli nefsi..............................343
Kulak daveti...............................344
Kulak daveti...............................345

Kulak daveti...............................345
Kulak daveti...............................345
Seyyid tariş daveti........................346
Daveti sure-i kevser.......................349
Gaibten altın getirmek.....................350
Davet ve havvası sebasebül kübra...........350
Daveti sebasebi sugra......................376
Daveti ezeliyye............................389
Hastaya musallat olan cini yakmak..........395
Havvas ve daveti ayetel kürsi..............400
İstinzalı seyyid abdurrab..................406
Mendeli daveti tȋcâniyye....................408
Mendeli seyyid entahrûş....................412
Davetül keşf...............................414
Gaibten altın getirmek.....................418
Gaibten altın getirmek.....................419
Gaibten altın getirmek.....................419
Evde yaşayan cinlerle konuşmak.............420
Hastaya arız olan cini yakmak..............422
Hastaya arız olan cini şeytanı maridi yakmak...423
Hastaya arız olan cinni getirmek ve cezalandırmak vs....425
Daveti behlûliyye.........................430
Telbis ve saralandırmak..................436
Saralandırmak............................438
Saralandırmak............................442
İstihbaratı cin..........................446
Saralandırmak ve soru sormak.............447
Hadimi rüyada görmek....................447
İstinzali yasini şerif................448
Gaibten altın getirmek................449
İstihbarat...........................450
Kasemül imar.........................451
Daveti tahatili kübra...............468
Keşfi esrar........................473
Keşfi esrar.......................474
Keşfi esrar.......................474
Davetler (karışık)................475
Yâ razzâk daveti.................476
İstinzalı melek ve ervahı teshir etmek.....476
Kulak daveti ....................477
Keşif...........................478
Daveti celale (ibni arabi h.z).........478
Fatiha-i şerif büyük davet.............490
Keşfi esrar............................490

Gaibten altın getirmek.................490
Gaibten altın getirmek.................491
Gaibten altın getirmek.................491
Gaibten altın getirmek.................492
Keşfi esrar............................492
İstihbaratı cin........................494
İstihbaratı cin........................495
istinzal...............................495
Kulak daveti...........................495
Kulak daveti...........................496
Kulak daveti...........................496
Kulak daveti...........................496
Keşfi esrar............................497
İstihbaratı cin........................497
İstihbaratı cin........................497
İstihbaratı cin........................498
İstihbaratı cin........................498
İstihbaratı cin........................498
İstihbaratı cin........................499
Hâdim daveti...........................499
Hâdim daveti...........................500
Hâdim daveti...........................501
Hâdim daveti...........................501
Daveti meliki ahmer....................502
Hadim daveti...........................502
Hadim daveti...........................502
Daveti meliki ebyad (cin suresi ile)...503
Hadim daveti (esvedüzzerkad)...........503
Hadim daveti...........................504
Hadim daveti (ebâ yâkub el-ahmer)......504
Hadim daveti...........................506
Hadim daveti...........................506
Hadim daveti...........................507
Altıne çevirmek........................507
Daveti sure-i inşirâh..................508
Şakkul ard.............................515
Daveti meleki ahdar....................516
Altına çevirmek........................517
Uykuda istihbarat......................518
Hadim daveti...........................518
İstihabaratı cin.......................519
Rüyada keşif...........................519
Şerhi daveti Harun Reşid (fekacin mahmet)...520
Keşfi esrar (kalp gözünü açma).........531

Hadimi rüyada görmek...................532
Keşfi esrar............................533
Cin daveti.............................534
Keşfi esrar (daveti mubarek)...........535
Risale-i Melâike.......................537
Asaf bin berhiya El-ecnas isimli kitabında derki!...538
Daveti seyyid meytatarûn...............564
Daveti uzmâ (en büyük davet)...........566
Seyyid Meytatarûn kasemi (diğer).......571
Allahü tealanın bazı isimleri ve meleklerin bazı isimleri ve acaiblikleri...572
Eğer insanın uykuda gördüğü rüyaların manasını bilmek istersen......594
Bütün düşmanlarını öldürmek için.......596
Ölüyü diriltip soru sormak.............598
Güneş ile konuşmak.....................599
Geceleyin güneşi getirmek..............600
Ruhanilerle konuşup hacetini almak.....603
Her türlü hastalığı iyileştirmek.......603
Deliyi iyileştirmek....................604
Kadri yüce, mübarek, mukaddes bazı isimler ve havvasları....607
1.ci havvası: ölüyü konuşturmak........610
2.ci havvas: matlubun yürümesini engellemek.....610
3.cü havvas: deniz meydana getirmek....610
4.cü havvas: meyve vermeyen ağaçları yeşertmek....611
5.ci havvas: ervahla konuşmak.........611
6.ci havvas: ölüm saatini geciktirme..612
7.ci havvas: ateş yakmaması...........612
8.ci havvas: tayyul ard...............613
Ervah ile konuşmak....................615
İhfa..................................617
İlmi simyâ ve ilmi nârenciyât.........618
Şem-un, Zeytun ve meymûn..............618
Her türlü şeyi celp ve göz yanıltmak..618
Simyâ-i sağir.........................619
Simya tozu 1..........................619
1.ci havvas: ihfa.....................620
2.ci havvas: acayip suretler göstermek....620
3.cü havvas: deniz göstermek..............620
4.cü havvas: ağaçlar meyveler göstermek...620
5.ci havvas: askerler göstermek...........621
6.cı havvas: vahşi hayvanlar göstermek....621
7.ci havvas: insanı ikiye bölmek..........621
Simya tozu 2..............................621

1.ci havvas: ihfa.........................623
2.ci havvas: ikiye ayırmak................623
3.cü havvas: ateş yakmak..................623
4.cü havvas: kaybı bulmak.................623
Simya (diğer).............................624
Simya (diğer).............................624
1.ci havvas: siyah yapmak.................626
2.ci havvas: ateş tesir etmemesi..........626
3.cü havvas: evi yakmak...................626
4.cü havvas: parmaklarından ateş çıkarmak.....627
5.ci havvas: anında ağaç ve meyve yetiştirmek.627
6.cı havvas: cemaatı saralandırmak........627
7.ci havvas: kağıtlarına altına çevirmek..627
8.ci havvas: bir günde bir aylık mesafe kat etmek...627
9.cu havvas: ateş yakmaması.........................628
Büyük Simya tozu..........................628
İhfa......................................628
Büyük ihfa................................629
Deniz meydana getirmek....................630
Mekanı tılsımlamak........................631
Kendini çok büyük bir fil gibi göstermek..632
Balıkları bir yere toplamak...............633
Çok büyük horoz göstermek.................633
Altına çevirmek...........................634
Büyük simya ..............................635
Eşyayı yürütmek hareket ettirmek..........639
Küpleri veya kavanozları yürütmek.........639
Demir ve bakır cinsinden veya diğer maden türünden eşyaları yürütmek......640
Havada yürümek............................643
Cinleri ayanen görmek.....................643
İhfa......................................644
İhfa......................................644
Uyuyan kişiyi havaya uçurmak..............645
Yarasa gibi göstermek.....................645
Kendini insanlara başsız gibi göstermek istersen....645
Bir şeyi gözden kaybetmek.................646
Karşındakine istediğini yaptırmak.........646
İhfa......................................646
Cinleri görmek............................647
Cinleri görmek............................647
Altına çevirmek...........................647
Yumurtayı uçurmak.........................647
Şifa bölümü...............................648

Hurufatın insan bedenindeki yerleri.......648
Hastanin halini bilmek....................649
Hazreti Ömer efendimizin istiazesi........650
Hastalığı anlamak.........................651
Hastaya arız olan cini yakmak.............652
Baş aşrısı için...........................652
Verem hastalığına şifa....................653
Sihir bozmak, bağlı çözmek................654
Sihir iptal etmek.........................657
Sihir bozmak..............................658
Bütün şerlerden emin olmak, korunmak......658
Sihir bozmak..............................658
Sihir bozmak için.........................659
Sihir bozmak..............................660
Sihir bozmak ve saralıyı iyileştirmek.....661
Hastaya arız olan cini yakmak.............662
Hastaya arız olan cini yakmak.............663
Sihir bozmak v.s..........................664
Verem hastalığı için......................671
Her türlü hastalık için...................671
Mȋde ağrısı için...........................672
Tekrar bakire olmak için..................672
Her türlü ağrı sızı sihir ve ümmü sıbyan için...673
Bir kimsenin ağzı eğrilse.................673
Bir kimsenin vucuduna cin veya şeytan girse......674
Her türlü hastalık için...................674
Cin şerrinden kurtulmak için..............675
Korunmak için.................675
İnsan bedenine giren cinni çıkarmak.......676
Her türlü hastalık ve sihir için..........676
Bel ağrısı ve ayak ağrıları için..........676
Hasta iyileşirmi iyileşmezmi..............678
Sihir ve gözdeğmesi için..................678
Verem için................................678
Cin musallat olan kişi için...............678
Cinleri evden kovmak......................679
Hastaya arız olan cinni getirmek..........679
Hastaya arız olan cini yakmak.............683
Verem için................................684
Bel ağrısı için...........................684
Hicabul akfal.............................685
Yel için..................................687
Sihir iptal etmek.........................688
Hertürlü hastalık için....................688

Saralı kimse için.........................689
Saralı kimse için.........................690
Mecnun için...............................691
Sara için.................................691
Heyâkili seb-a............................691
Kasemi ihrâkış şems.......................700
Cin şerrini defetmek......................702
Sihir bozmak için.........................703
Korunmak için.............................704
Diş ağrısı için...........................704
Sihir bozmak..............................705
Çiçek hastalığı için......................706
İçine cin veya şeytan girse...............706
Bağlı çözmek..............................707
Korunmak..................................707
Her türlü hastalık için...................708
Yangından korumak.........................709
Kulunc ağrısı için........................709
Korunmak için.............................709
Gam keder ve sıkıntı için.................710
Bevl yolunu açma..........................710
Sihir iptal etmek.........................711
Bağlı çözmek..............................711
Korunmak için.............................711
Cin yakmak................................712
Korunmak için.............................712
Sihri getirmek............................713
Musallat olan cine azap etmek.............714
Sihir bozmak..............................715
Şifa......................................716
İçine cin girse...........................717
Evden veya bir beldeden cinleri kovmak....718
Nazar değse...............................718
Sara hastası için.........................719
Sihir yapılan kimse için..................719
Hastayı saralandırmak.....................720
Her türlü hastalık için...................720
Bel ağrısı için...........................721
Saralı kimseye musallat olan cini yakmak..721
Bağlı çözmek..............................722
Cimaya kuvvet için........................722
Her türlü kazalardan belalardan kurtulmak veya emin olmak....723
Her türlü hastalık için...................723
Korunmak için.............................724

Gece korkan kimse için....................724
İptalı sihir ve bağlı çözmek..............725
TILSIMAT..................................726
Irkunnisa hasatalığı için.................727
Bevl edemeyen kişi (Prostat)..............727
Bütün acıları ve sızıları dindirmek.......728
Sinirli olan kimseyi sakinleştirmek v.s...729
Bütün ağrı ve sızıları dindirmek..........730
Bütün kötülüklerden korunmak..............731
Göz ağrısı için...........................733
Diş ağrısı için...........................734
Tılsımı Şems (Güneş tılsımı)..............736
Tılsımı kamer (Ay tılsımı)................737
Tılsımı zuhal ............................737
Tılsımı müşteri...........................738
Tılsımı merih.............................739
Tılsımı zöhre.............................740
Tılsımı utarid............................741
Hamile kalamayan kadın ve meyve vermeyen ağaç için...742
İnsanlar katında hürmetli olmak...........743
Eve hırsız girmemesi için.................743
Zalimi kahretmek..........................744
Zina eden kadın ve kocayı ayırmak.........745
Zalimi öldürmek...........................746
Akdi lisan................................746
Hırsızı tespit etmek......................747
Erkeği bağlamak...........................748
Düşmana cin musallat etmek................748
Matlubun seni takip etmesi için...........748
Define manilerini çözmek..................749
Hırsızdan korunmak........................750
Saralı veya sihirli kimse için............750
Zevcenin diğer erkekleri kerih görmesi....751
Heybetli görünmek.........................752
Meliklerin tılsımı........................752
Hacet dilemek.............................754
Duyduğunu asla unutmamak için.............754
Evlenemeyen kız için......................755
Evlenemeyen kız için......................755
Evlenemeyen kız için......................756
Bir şehre akrep v.s girmemesi için........756
Uzak veya yakından bir kimseyi 3,30,2 etmek...758
Havada uçan hayvanları bir yere toplamak..759

Her türlü hayır ve bereket için...........759
Hastalandırmak v.s ihfa...................760
Hastalıkları iyileştirmek.................762
Hastaları iyileştirme.....................762
İnsanlar katında aziz olmak...............763
Define tılsımlarını bozmak................764
Evlenemeyen evde kalmış kız için..........765
Yeni doğan çocuk için.....................766
Evde durmayan kadın için..................767
Hırsızı şişirmek..........................767
Matlûbu 768........................... جنلندرمك
Hummâ, baş ağrısı, mafsal ağrıları ve yel için...769
Hırsızı rüyâda görmek.....................769
Fareleri kovmak...........................769
Yolda yürürken uçuyormuş gibi olmak.......770
Hırsızı bulmak............................770
Matluptan hacet dilemek...................771
Düşmanı defetmek..........................771
Ekini kuşların yememesi için..............772
Ev halkını hastalıktan korumak için.......773
Evi, bostanı, bağı, veya bütün beldeyi korumak....774
Rüyada keşif..............................774
Define tespit etmek.......................775
Define tespit etmek.......................776
Yumurta ile define tespit etmek...........777
Define tespit etmek.......................778
Define tespit etmek.......................780
Rızık için................................781
Heyakili seb-a tılsımları.................781
Geceleri rahat uyumak için................782
Kaza-i hacet..............................783
Kaza-i hacet..............................783
Hırsızı rüyada görmek.....................784
Baş ağrısı için...........................784
Bir kimseden hacet dilemek................784
Kulunç ağrısı için........................785
Kaburga ağrısı için.......................786
Hidrosefali hastalığı için................787
Bağlı çözmek..............................787
Dalak hastalığı için......................788
Dili tutulan kekemelik için...............788
Maddi ve manevi kötülüklerden korunmak....789
Uyutmak için..............................790
Düşmanları ayırmak........................790

Yiğitlik v.s..............................790
Evini terkeden kişiyi geri getirmek.......791
Üstüne kuma gelmesinden korksa............792
Korkutmak.................................792
Kılıç kesmemesi için......................793
Hırsızı rüyada görmek.....................793
Buğz ve adavet............................794
Akdi lisan................................794
Akdi lisan................................795
Malı Satmak...............................796
Zengin olmak..............................797
Şifa için.................................797
Tefrik....................................798
Rızık ve muhabbet.........................799
Rızık muhabbet heybet ve kabul görmek.....799
Hamile olmak..............................800
Ayırma ...................................800
Akdi lisan................................801
Akdi zeker................................803
Hasta halini bilmek.......................804
Hertürlü hastalık için....................804
İnsanlar katında muhabbetli olmak.........805
Evlenmek isteyen kız için.................806
İnsanlar katında muhabbetli olmak.........806
Harbe giderken yazılacak tılsım...........808
Rızık açma................................808
Köpek havlamaması.........................810
Barıştırmak...............................810
Matlubun seni takip etmesi için...........811
Kuşları tarladan def etmek................811
Fareleri def etmek........................811
Kuvveti cima için.........................812
Altını ıslatan çocuk için.................812
Galip gelmek..............................812
Kadını evden çıkarmak.....................813
Uyku getirmek.............................813
Duyduğu herşeyi ezberlemek................814
istihare..................................814
Düşmanı hastalandırmak....................814
Cimaya kuvvet için........................815
Tacı süleyman a.s.........................815
Uyutmak...................................816
Hırsızı bağlamak..........................817
Celbi rızık ..............................817

Kaza-i hacet..............................818
Evlenmek isteyen kız için.................818
Düşmana cin musallat etmek................818
Celbi rızık...............................818
Korkan kişi için..........................819
Hırsızı bulmak............................819
Hafızayı kuvvetlendirmek..................819
Hırsızın bevlini bağlamak.................820
Altını ıslatan çocuk için.................820
Her türlü hayırları celb ve her türlü şerleri def etmek....821
istihare..................................821
istihare..................................822
Hırsıza eziyet etmek......................822
Matlubun eve girmesini önlemek............823
Yorulmamak için...........................823
Cimaya kuvvet bulmak......................823
Hastanın durumunu bilmek..................824
Şifa için.................................824
Kaza-i hacet .............................825
Korunmak ve baht açmak....................830
ihfa......................................831
Ayırma ...................................832
Hertürlü hacet v.s için...................833
Malı çalınsa..............................834
Dilediğin şeyi rüyada görmek..............835
Rızık için................................836
Kaza-i hacet..............................836
837............................... قان اقتماق هالك ظالم
Demir tesir etmemesi......................838
Hırsızı şişirmek..........................838
Yağmur yağdırmak..........................838
Kaza-i hacet..............................839
Düşmana cin musallat etmek................839
İnsanlar katında muhabbetli ve heybetli olmak, kabul görmek.......840
Uyutmak için..............................840
Cebrail a.s kanadında yazan isimler.......840
Hırsıza eziyet etmek......................841
Korunmak için.............................842
Baht açmak sıkıntılardan kurtulmak........843
Nübüvvet mührü............................844
Tılsımı Nâdu alî..........................846
Cimada inzal olmamak......................847
Matlubu kovmak............................847
Lezzeti cimâ .............................847

Tılsımı asayı Musâ........................848
Muhabbet, teshîrât, tehyîc v.s................850
Giden adamı geri getirmek...............850
Muhabbet................................851
Muhabbet ve aşk.........................854
Muhabbet ve aşk.........................854
Matlup hazır etme.......................854
Muhabbet ve aşk.........................855
Celp....................................856
Muhabbet ve aşk.........................856
Muhabbet ve aşk.........................857
Muhabbet ve aşk.........................858
Muhabbet ve aşk.........................859
Muhabbet ve aşk.........................860
Muhabbet ve aşk.........................861
Muhabbet ve aşk.........................861
Muhabbet ve aşk........................862
Muhabbet, aşk ve teshir etmek.........863
Muhabbet ve aşk.....................865
Muhabbet ve aşk..................867
Muhabbet ve aşk................867
Muhabbet ve aşk...............868
Muhabbet ve aşk.............868
Matlubu getirmek...........869
Matlubu getirmek..........869
Matlubu getirmek..........870
Celbi ateşî.............870
Muhabbet ve celbi ateşî..871
Celbi ateşî..............872
Celb.....................873
Celb....................874
Celb ve muhabbet........875
Celb ve muhabbet........876
Celb ve muhabbet........877
Celbi ateşî.............878
Celbi ateşî.............880
Celbi ateşî.............886
Muhabbet ve celb........897
Celbi hevaî (unsuru hava olanlar için)........905
Celb ve muhabbet........913
Tehyic (heycanlandırmak)......915
Muhabbet ve kaza-i hacet......916
Matlub hazır etme, muhabbet v.s....917

İnsanlara çok güzel görünmek......918
Tehyiç....................922
Büyük Tehyiç..............922
Matlubun seni takip etmesi...923
Matlubun rüyasına girmek.....924
Muhabbet............924
Muhabbet ve celp....925
Evlenmek isteyen kız için...925
Teshiri şedid.............926
Teshiri kebir.......926
Matlubun seni takip etmesi....927
Çok kuvvetli muhabbet.....927
Muhabbeti şedid..........928
Matlubun seni takip etmesi...928
Celp (matluba bakarak).......929
Celb ve teshiri acayib.......930
Matlubu getirmek.............930
Şifalı bitkiler, macunlar ve bazı hayvanların havvası....931
Temre için.....934
Sığır tezeğine yatma usulu....935
Zayıflamak için.......935
Sidiği tutulanlar için....936
Öksürük ve diz ağrısı için.....936
Uyku için..............936
Astıma için............936
Cüzzam için............936
Kurdeşen için.........936
Cima için............936
Damarı açmak........937
Verem için.........938
Bağlı çözmek.......938
Çıban için
Gut ve nikris (damla) hastalığı için
Irkun nisa ve mafsal ağrıları için......938
Kulunç ağrısı için........939
Zatul-cenb için
Nefes darlığı için
Yüzü güzelleştirmek ve parlatmak için....939
Kuvveti muhafaza için...........940
Basur için
İnsanı kuvvetlendirmek ve biraz şişmanlatmak için
Bel ağrısı için.........940
Baş ağrısı için................941

Balgam için
Nezle için
Dimağa (beyne) zarar veren şeyler
Beyne faide eden şeyler...............941
Göz ağrısı için..............942
Bedeni semirtmek için
Hıçkırık için .....................942
Boyun ağrıları için......943
Domuz çıbanı için
Boğaz ağrısı ve şiş için
Soğuk vuran azalar için............943
Ağız kokusu için.......944
Bedeni gül gibi kokutmak
Diş ağrısı için...............944
Bel ağrısı için şifali yağ...............946
Bevl akıntısı için.............946
İçerden gelen kanı durdurmak........947
Kellik için.....................947
Kıl bitmemesi için.......949
Saralı kimse için
Mide ağrısı için.......949
Pis yelleri çıkarmak..............950
El ve ayak titremesi için
Kabız etmek için
vucutta kurt veya solucan olsa.....950
Vucuttaki taşları düşürmek........951
Şifalı Şerbetler bölümü......952
Gül şerbeti.........952
Menekşe şerbeti.....953
Nar şerbeti
Elma şerbeti:
Ayva şerbeti:
Limon şerbeti........953
Mersin şerbeti......954
Şerbet 1
Şerbet 2.........954
Şerbet 3
Şerbet 4
Şerbet 5.....954
Şifalı macunlar.....954
Macun 1
Macun 2

Macun 3
Macun 4..............955
Yağ çıkarma yöntemleri.........955
Ruhani kalemler...957

