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ÖN SÖZ  

 

الرَِّحيمِ ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن    

تَاِديَن ِبَياِحِ    ْح ََ َوالحُم ََباِبَرِة َوالحُمَتَمر ِِديَن َوَقاِطُع َداِبَر الظَّااِلِم ُدِ هلِل َقاِهُر اْلح َمح َاْلح
اااَُ ُ   اااِحِ  ِ  الحَميح َْ َََْاااو  اااهللَاُد  اِد اِقحتِاااَداتِِه َوقُا َّتِاااِو َواليَّ َْ ااا ِْ اااهحَ تِِو َو َْ َجبَاُروتِاااِو َو

اااد   اااِِ ِدَُم ُمَمَّ ََْدا لَاااِ  َوَا ااااحَ اِبِو ُ ُااا ِد  َْ َََْاااو  لِاااِو ُاُااا ُو الحاااا ااا ِ  َو ُْ اااَرُد َِاااَِ   َوَت اَكح
َدايَِ  َوالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادَّ  َلَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِ  ِْ  الحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi kâhirül cebâbireti 

vel mütemerridîne ve kâtıu dâbiraz zâlimîne vel mu'tedîne 

bi seyfi ceberûtihi ve satvetihi ve sihâmi iktidârihi ve 

kuvvetihi ves selâmü alâ seyfillâhil meslûlü seyyidinâ 

Muhammed in ekramü nebiyyin ve rasûli ve alâ âlihi 

şumûsul adâleti ve ashâbihi nucûmil hidâyeti veddelâleh. 

 

    (Cebbarları, kibirli ve inatçıları kahreden, zalimleri ve 

Haddi aşanları, ceberut kılıcı ile ezici kuvveti, gücü ve 

kudretli oklarıyla kesen Allah celle celalüh a hamdolsun. 

    Allah c.c. ın kınından çıkmış kılıcı olan en mükemmel 

nebi ve rasul, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahü 

aleyhi ve sellem ve ali olan adelet güneşi, hidayet ve 

delalet yıldızı olan ashabına da selam olsun) 



Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah Tealaya Mahsustur. 

Bize verdiği nimetlerden dolayı hamdu senalar ederiz 

acizliğimizi eksikliğimizi Alemlerin yaratıcısı olan Allah 

(c.c) ye arz ederiz. ‘’Ettabutul Esved Li Ebil Cin’’ adlı bu 

kitabın yazarı ve müellifi bilinmemektedir. Kitabın 

içeriği diğer havas kitaplarından farklı olup şerrli 

ameller ve uygulamalar mevcuttur. Bu kitabı 

çevirmemin sebebi içinde geçen uygulamaların bugune 

kadar okumuş olduğum havas kitaplarında 

geçmemesidir. Örnek verecek olursak إبليس خالة إستخدام     

iblisin teyzesini çağırmak ve kullanmak İblisin oğlu 

saruğu kullanmak Sufli Hadim davetleri özürlü birine 

şifa verme hastanın hastalığını bilme kadının fecrine 

Tılsım çizme Eşşek ve Keçi kafası ile evlenmek üzere 

olanları ayırma bir memlekette fitne çıkarmak 

muhabbet ve celb gibi daha önce muhaşede etmediğim 

bir çok işlem ve uygulamalar mevcuttur. Bu kitabu uzun 

zaman önce tercüme ettim. Daha önce hazırladığım 

kitaplar Havas İlmine Giriş adlı kitap üçyüz elli bir sayfa 

olup dokuz bölümden oluşmaktadır Ve birde Er Risaletu 

Teshiri Ruhaniye Ve Celbi Muhabbet adlı kitap olup 

ikiyüz atmış sekiz sayfadır sadece celb ve muhabbet 

üzeri yazılmıştır. Şuan ise Abdull Fettah Et Tufi’nin Sihre 



Barunuğ adlı eserini tercüme etmekteyim. 06.01. 2016 

Abdullatif  ARSLAN... 

 

        

              
 



 

 

                                   

                           

                    

 

 

 



                  MATLUBU CELBETME 
Matlubunu kendine celb etmek istersen o gün doğmuş

kara tavuk yumurtasını kırmızı cam bir şişeye kır.

Kırdığın yumurta kabuğunun üzerine kırmızı

mürekkeple bu Esmaları yaz.  

                

            

� � � � � � � � � � � � � � � � � ŞALİĞ, MALİĞ, MARUT, SARUĞ,CALİĞ
, 

Yumurta kabuklarını temiz bir kaba bırak ve üzerine

temiz su doldur yumurta kabukları suyun üzerine çıktığı

zaman yedi adet nohut kaba bırak sonra yedi defa

matlubun ismi ile annesinin  ismi ile  Fulan Binti Fulan

Ala Muhabbeti Fulan İbni Fulan dersin.

Fülânete binti fülânete bi alâ mehabbetî ve ışkı kalbi 

fülân ibni fülânete
  amelin en kısa zamanda gerçekleşir. 



             MATLUBU YAKARAK CELB ETMEK 

Zühre saatinde yedi adet beyaz kağıda siyah 

mürekkeple Aşağıda gelecek olan esmaları yaz. 

Yazdıktan sonra kağıtları ateşe at kağıtlar ateşte 

yanarken  

fülân ibni fülânete

Fulanın kalbi benim aşkımla böyle yansın dersin sahih 

ve mücerreptir.

kağıda yazılacak esmalar. 

                 

                  

ĞALİŞ,  ĞAŞUŞ,  ĞEŞ,  ĞAŞ,  ĞAŞKUR, MAŞĞUŞUŞ,  

MAĞŞUR, ĞELYUŞ 

                 BİR ZALİMİ HELAK ETMEK 

Zalimleri isyankarları susturmak için aşağıda gelecek 

Fulan Binti Fulan Ala Mehebbeti Ve İşki

Fulan İbni Fulan



olan tılsımı  21 defa ayrı ayrı kumlara yaz. 

Merih saatinde gece yarısı  yazdığın kumları boz. 

Bozerken Fulan İbni Fulan Helak olsun dersin. Yazılacak

Tılsım Budur. 

                 

                BİR ZALİMİ HELAK ETMEK 

Siyah köpek dersinine cumartesi günü zuhal saatinde 

bu vefki çiz. 

     



Vefkin etrafına helak etmek istediğin kişinin ismi ile 

anne ismini hurufu mukatta olarak yazıp daire çiz. 

Sonra köpek dersine çizdiğin vefki zalim olanın evine 

göm. Gömerkende Allah cc. Den helak olmasını dileyip 

dua et. Ey Allahım sen bu zalimin mustahakını ver gibi 

dua et. Olacak olan acaiplikleri görürsün. 

                     EVLENMEK İÇİN 
Yeşil bir kalem ile aşağıda gelecek olan Esmaları beyaz 

bir elbiseye yirmi bir defa yaz. Daha sonra güzel bir 

buhurla elbiseyi buhurla yirmi bir gün yıkamadan 

elbiseyi giy yirbir gün bittiğinde siyah bir horoz keserek 

elbiseyi çıkar. En kısa zamanda talibin çıkar.  Yedi defa 

Yazılacak  Esmalar  



                                     

   

HİRAŞ,  MİRAŞ, HARRAŞ 

                             KUVVVETLİ CİMA İÇİN 

Siyah bir kalem ile aşağıda gelecek olan tılsımı kadının 

fercine çiz üç defa        Liyali Yati söyleyip 

kuvvetli ve lezzetli bir cima geçir. Kadının fecrine 

yazılacak olan tıldım budur.         

                               

HİRAŞ,  MİRAŞ, HARRAŞ



              MATLUBUN AKLINI BAŞINDAN ALMA              
              

Aşağıda gelecek olan arapça harfleri misk zaferan 

gül suyu ile parmaklarına yaz. 

                                   

         

Matlubun karşısına geçip aşağıda gelecek olan Esmaları 

oku fil hal matlubun aklı başından gider. Bakışlarını sana 

yöneltir ve aklını senden alamaz. Kalbi sana karşı 

muhabbet ve heyecan ile dolar fil hal dili tutulur 

karşında konuşamaz ey talip biz sana bu sırrı verdik sen 

bu sırrı iyi koru ifşa etme cahillerden olma haram 

işlerde kulanma okunacak olan Esmalar budur. 

          

        

YA FALİĞ,  YA ŞAHİK,  YA ŞER ŞER,  YA BAŞİR. 

YA FALİĞ,  YA ŞAHİK,  YA ŞER ŞER,  YA BAŞİR.



               EŞİNİ KENDİNE BAĞLAMA  

Bu öyle bir ameldirki defalarca tercübe edilmiş ve 

mücerrebtir. Kitabın yazarı Müellif Buyuruyor’ki ben bu 

ameli eşlerini kendine bağlamak isteyen bir çok kişilere 

verdim.  

Eğer evleneceğinin zevcenin senden başkasıyla zina 

etmesinden korkarsan nikahtan bir önceki gece zuhal 

saatinde bir koç boynuzunun üzerine aşağıda gelecek 

olan harfleri siyah bir kalem ile çiz bu azimeti harfleri 

yazdığın boynuzun üzerine iki defa oku:       

                                                                                     

AKSEMTU ALEYKUMBİ HAKKİ HAZİHİL HURUF ELA VE 

REBTUM VE AKEDE ZEKERE FLAN İBNİ FULANEHU AN 

FERCİ FULANETE BİNTİ FULANEHU YENKEHİHA EBEDEN 

ELVAHEN ELVAHEN EL ACELE EL ACELE ES SAATE ES 



SAATE BAREKALLAHU FİKUM VE ALEYKUM  

Bu Harflerin Hakkı İçin  Ve Bu Harflerin Üzerine Kasem 

(Yemin) Ederimki Fülan Binti Fulanın Fercini Fulan İbni 

Fulana Bağladım.Bağlılığımız ve ilişkimiz ebedi ve 

daim olsun Allahın Rahmeti Ve Bereketi Sizin Ve Bizim 

Üzerimize Olsun. El Vahen 2  El Acele Essaate 2 

Koç  boynuzuna çizilecek harfler budur:  
          

              

               KENDİNİ BEYENDİRMEK İÇİN 

Aşağıda gelecek olan vefki müşteri saatinde yaz. Vefkin 

etrafına arapça harflerle bintane daire çiz örnek ض ح ا 

ت ج س ك ظ   daha sonra kağıdı güzel bir buhurla 

buhurladıktan sonra kağıdı buhurla beraber yak daha 

sonra kağıdın yanmış küllerini topla beyendiğin 

herhangi bir kadının eline bırak kadın elini açıp kapattığı 

anda o külleri kadının elinden alıp at. Kadın sana hayran 

olur aklı başından gider o an her istediğini yapar. 



Kitabın müellifi buyuruyorki bu mücerreb ve sahihtir. 

Yazılacak olan vefk budur.  

              

(Not vefkin etrafına daire olarak yazılan harfler o an 

aklına gelen arapça harflerdir.) 

                 

                  EŞİNİ KENDİNE BAĞLAMAK 

Bu amel defalarca denenmiş mücerreb ve sahihtir. Sana 

itaat etmeyen asi olan eşinin sözünden çıkmamasını her 

dediğini yapması için aşağıda gelecek olan tılsımı tavşan 

kanıyla beyaz bir mendile çiz çizdikten sonra mendili 

eşinin eline ver bir saat boyunca bırakmadan mendili 

elinde tutsun. Bir saat dolduktan sonra eşin yanına 

geldinde her dediğini yapar mutlak surette sana itaat 

eder. Mendile yazılacak olan tılsım budur. 



         

(Not eşinin ismini arapça harfler olarak ve kaç harf ise

tılsımdaki hane sayısına yaz. Eşinin ismi çok uzun ise

tılsımdaki hane sayılarını çoğaltarak harfleri yaz.) 

   EVLENMEK İSTEYEN İKİ KİŞİYİ AYIRMAK İÇİN 

Eşek kafası keçi kafası yedi tane beyaz biberi bir

tencereye koyup kaynat bu ameli yanında kimse

olmadan tek başına yapacaksın. Tencere kaynayıp

buhar çıktıktan sonra yetmiş bir  defa şu azimeti oku  



                                                                                                     

ŞEMUŞ, MAMUŞ, ŞEMŞUG, HEMŞUŞ, TAMŞUŞ, REŞMATUŞ, 

MATUTİŞ, TEVEKKELÜ Bİ HAKKİ EL MELİK EL HAKİM 

ALEYKUM Bİ EKDİ ZEKER FULAN İBNU FULAN HATTA LA 

YUNKİH FULAN BİNTİ FULAN MADET ES SEMAE FEVKA EL ARD 

TEHTE    EL VAHEN EL VAHEN EL ACELE EL ACELE ES SAATE 

ES SAATE BAREK ALLAHU FİKUM VE ALEYKUM  

Kitabın müellifi buyuruyorki yer ve gök bir birine 

girmedikçe kıyamet kopmadıkça yaptığın bu amel 

gerçekleşir. 

YÜKSEK BİR MAKAMDAN HACET DİLEMEK İÇİN 

Kitabın müellifi buyuruyor,ki sen bu sırrı iyi sakla sakın 

ha ifşa etme eğer ifşa edersen her haceti olan bu ameli 



kullanır mal mülk evler dolusu altın sahibi olur. Yüksek 

bir makamdan hakim sultan ulemadan herhangi bir 

hacetin olursa şu ismi sol eline üç defa Habruş

yazarsın.                                    

                        

Hakim sultan kadının karşısına çıkıp her ne hacetin 

olursa Allahın izniyle yerine getirilir. 

                İBRİK OYNATARAK DEFİNE BULMA 

Bir arabi ayın birinci günü kamer saatinde Hüd Hüd 

kuşunun kanı ile yüz defa   د   (Dal) harfini Şahin kanı ile 

yüz defa  ر  (Re) harfini Ördek kanı ile yüz defa ط (Te)

harfini Karga kanıyla yüz defa  ب  (Be) harfini siyah 

horoz kanı ile yüz defa  ك  (Kef) harfini Tavus kuşunun 

kanı ile yüz defa س  (Sin) harfini  Aslan Kurt veya Filin 

hortumuna yaz daha sonra herhangi bir ibriğin içine bir 

miktar deve kanı bir miktar fare kanı bir miktar zurafa 

kanı bir miktar maymun kanı eşit miktarda bırak. İbriğin 



üzerine şu azimeti ibrik hareket edinyece kadar oku

okunacak azimet budur: 

AKSEMTU ALEYKUM EYYUHEL MÜLÜK BEDE EN KADDET 

İLEYKUM ED DAME KURBANEN Bİ HAKKİ  ŞEHİŞERHA, 

DEHTEĞAHU, AHEŞHA İLLE HERTEKUM Lİ İBRİK VE 

CEALTEMUHU YETA HERRAK Lİ MARFİT VEL İSTİĞDAM Fİ

KUNUZ EL MEFTUNA TEVEKKELÜ BAREKALLAH Fİ KUM VE 

ALEYKUM FE İNNEKE TERA ACABEN VELA TETE ACEB MİN 

ZALİK FE İNNEHU İLMEN ATEA LİĞASETU EN NAS İKTUM

SIRREHU. 

Eyer ibrik hareket eder yerinden oynar ise sana rüyanda 

definenin yerini gösterirler 

(Not bu yapılan amelde şirk vardır. Ve yapılması islam 

ahkamlarına aykırıdır zira yukarıdaki metinde bu 



hayvanları size kurban ettim bunların kanını size kurban 

ettim gibi lafızlar geçmektedir zira kan necistir 

haramdır.Allah cc den başkası adına kurban kesmek 

insanı mürted yapar. ) 

 

                     EVDEKİ CİNLERİ DAĞITMAK İÇİN   

Gece iyi bir saatte zifiri karanlıkta evin bir odasında 

aşağıda gelecek olan vefki dört adet kağıda yaz odaya 

bir saat ışık girmesin. Yazdığın vefkleri odanın her 

köşesine birak yazılacak olan vefk budur. 
 

            

 

Vefkleri yazıp bıraktıktan sonra bin onbir defa şu 

azimeti oku: 
 



                                  

                                                                                               

MERİĞA MEMLUĞA TEVEKKELÜ YA HUDDAME HAZİHİL 

ESMA Bİ SARF KULLİ AMİR BAREKALLAHU Fİ KUM VE 

ALEYKUM 

O evde ve yakınındaki evde cinler varsa anında giderler. 

    

         EBU ZURAT İSİMLİ CİNİ ÇAĞIRMAK İÇİN 

İnsanlara zülüm eden haksızlık eden zalim olanları helak 

etmek istersen Ebu Zurat adındaki cini çağırırsın. 

Çağırmak için cumartesi gecesi soğan sarmısak siyah pul 

biber buhur olarak yakarsın yetmiş bir defa şu azimeti 

okursun  

       



                         BASAL SUM VE FİLFUL ESVED 

Ebu Zurat isimli cin geldiğinde iki defa zırt zırt diye ses

gelir. Sen hacetini söyle eyer anladıysan Ebu Zurat üç

defa zırt zırt zırt demesini söyle eyer sana üç defa zırt

diye ses gelirse bilki hacetini dilediğini yerine getirir.

Eyer hacetini söyledikten sonra herhangi bir ses

duymaz isen şu azimeti oku 

                                    

                        

YA ZARTUTAŞ, YA İBNİ DARTUTIŞE YA İBNİ ED DARATUŞ

TEVEKKÜLÜ NECİD META VE ECİB TALABETİ VE HUVE

KEZA  VE KEZA VE İSLETAT ALEYKE ALA EHLEK EL

DARATUŞ İZA LEYSE LEKE ALEYHE TAKATU FE

YETEDERRUKE VE YESHUB MÜNK ZARATEKE FE TESBİH 



MİNEL MELUNİ VE TEHAKE ELVAHEN ELVAHEN EL ACELE 

EL ACELE ES SAATE ES SAATE 

Bu çağırdığın cinler Ebu Zurat isimli cinin ailesi ve 

kabilesidir. Zira kabilesi Ebu Zurata baskı yaparak senin 

hacetini yerine getirmesini sağlarlar. Velevki hacetini 

yerine getirmez ise ona sıkıntı ve eziyet verirler. 

(Not keza ve keza geçen yerde hacetini söylersin.) 

MELİK HAZİN ADINDAKİ CİNİ ÇAĞIRMAK İSTERSEN 

Melik hazin adındaki cini mutsuz üzgün darda kaldığın 

ve sıkıntılı anlarında çağırırsın. Kitabın Müellifi (Allah 

ona rahmet etsin) Buyuruyor ki sen sen ol sakın ha 

üzgün olmadığın sıkıntılı olmadığın bir zaman bu cini 

çağırma çünkü sıkıntılı ve üzgün olmadığın bir anda 

çağırırsan o sana sıkıntı ve eziyet verir. Melik Hazini 

çağırmak için lubani zeker buhur edip şu azimeti 

okursun.  

             



2 BEHRUŞ, 2 SERSEDUŞ, 2 SERHEDUS, 2 SARUŞ, 2

HAZİĞUŞ.  

Burda geçen azimeti ikişer defa okuduktan sonra 

tekrardan her azimeti 7 defa okursun. Melik Hazin sana 

şu surutetle gelir. Uzun boylu uzun sakallı heybetli 

gözleri büyüktür gözleri ile dizleri arasında adeta bir 

nehir akmaktadır. Senin boyun anca onun bacağının 

yarısıdır sakın korkma sana siyah bir mendil verecek 

elide sana verdiği mendil gibi siyahtır. Sana söz verecek 

herhangi bir zarar vermeyeceğine dair. Ona hacetini 

sıkıntını söyle yerine getirir. 

  İBLİSİN TEYZESİNİ ÇAĞIRMAK VE KULLANMAK 

Sadece şer amellerde çağırır kullanırsın zira çağıracağın 

cin iblisin teyzesi olup her türlü öldürme adavet kin 

nefret gibi şeytani işlerde kullanırsın. Pazar günü gece 

yarısından sonra lubani zeker cavi sandalı ahmer 

karıştırıp buhur olarak yakarsın buhur yanarken 

üzerine sirke döker iblisin teyzesi gelene kadar şöyle 

dersin.  



AKSEMTU ALEYKİ YA ĞALETİ İBLİS EL MÜVEKKİLE Bİ 

CEBEL EL KEBİR TEHTE ARŞ İBLİS İLLA MA ETEYTİ 

ESSATİ VELA ĞABBERT İBLİS BAĞYENETUKİ LE MAG 

AMMİ TATLİS Fİ LEYLETİ İLE AHAD 

EL VAHEN EL VAHEN EL ACELE EL ACELE  ES SAATE ES 

SAATE  

Manası: Ey iblisin teyzesi ben sana şunları söyliyeceğim 

sen bu büyük dağın sahibisin senki iblisin tahtının 

altında oturansın illaki bu saatte iblisten habersiz iblisin 

amcasından izin alıp geliceksin seni yanıma alacağım. 

Çok tehlikeli bir davet olup ölümle sonuçlanabilir zira 

gelecek olan iblisin teyzesidir çok çerli ve şedid bir 

mahlukattır. 

          

             CİNLERİ DAVET ETMEK İSTERSEN  

Gece nahıs bir saatte karanlık bir mekanda tek başına 

helil buhuru kına çiçeği buhuru karanfil buhuru soğan 



kabuğunu yakar. Cinler gelne kadar  buhur eder ve 

şu azimeti okursun.    

YA AMMUŞ, YERĞAMUŞ, YERĞEMUŞ, ALUŞ ALUŞ ALUŞ 

EĞLUŞ EĞLUŞ EĞLUŞ ŞEL ŞEL ŞEL BIRASİM BIRASIM 

BIRASIM 

Cinler geldiği zaman evvela yüzüne doğru rüzgar eser 

yer sallanmaya başlar ve önüne bir ateş damlası düşer. 

Sen o vakit ne hacetin varsa onlara söyle zira senin 

dediklerini yapmak zorundadırlar çünkü bu amelle 

onların kalpleri ve mideleri senin elindedir onlardan 

güçlü olup onlara hükmedersin sakın ola ki korkma 

çekinme onlar sana güç yetiremezler hacetini yerine 

getirdikten sonra çekip giderler her ne hacetin olursa 

sen bu ameli uygula.  

İBLİSİN OĞLU SARUĞU ÇAĞIRMAK VE KULLANMAK 

Gece nahıs (kötü) bir saatte zifiri karanlıkta İblisin oğlu 

Saruğu çağırır şer amellerinde kullanırsın istediğin her 

türlü şer amelleri yapmanda sana yardım eder ve sana 



iteat eder. Evvela kendi suretini kağıda çiz çizdikten 

sonra  Keçi kılı soğan kabuğu sarmısak kabuğu karıştırıp 

buhur olarak yakarsın aşağıda gelecek olan insan 

suretindeki tılsımın üzerindeki yazıları kendi resminin 

üzerine harfiyen yazarsın iblisin oğlu saruğ gelene kadar 

bu isimleri okursun: 

TARİĞ TARİĞ BATATİŞ BATATİŞ SEM SEM HARUŞ HARUŞ EHDIR 

YA SARUĞ YA İBNİ İBLİS EL EKBER Bİ HAK SAHİB ETTUL VEL 

ARD VE RUH EL ESNAM VE ABBED EN NİRAN VE BİL İSİM ES 

SERİĞ MATAT MATAT 

Kendi suretinin üzerine çizilecek olan tılsım budur. 



             

 

Velev ki bu tılsımın üzerindeki yazıları kendi çizdiğin 

suretine yazamaz isen şu tılsımı göbeğine yaz. 

              

       

 

İsimleri aynı şekilde oku İblisin oğlu gelir. Sureti ise uzun 

boylu göbekli ve şişmandır. Korkunç görüntüsü vardır. 



Eğer korkar çekinirsen aklını başından alır seni delirtir. 

Korkmaz isen senın her istediğini yerine getirir her türlü 

şer amellerinde sana yardım eder. 

 

(Not İblisin oğlu saruğ geldiği zaman senden islamiyeti 

aşağlaman için veya islam dininen irtad etmen için bazı 

şartlar koşar. Çok tehlikeli bir davettir.) Sihre barunuğ 

adlı kitaptan tercümedir. 

 

             HASTANIN HASLAĞININI BİLMEK  

Hastanın halini bilmek için aşağıda gelecek olan tılsımı 

hastanın eline yaz lubani zeker buhu ile bulunduğun 

mekanı buhurla hastanın  elini temiz bir bez ile kapat 

daha sonra hastanın elini buhurla üç defa الَتي ا    

ELLETİY dersin hastanın elini açtığında hastalığı neyse 

Allah’ın izniyle hastanın elinde yazar. Hastanın sağ eline 

yazılacak olan tılsım budur.   



                      SUFLİ HADİM DAVETİ  

Gece onikiden sonra nahıs bir saatte bir kumaş parçası 

üzerine aşağıda gelecek olan tılsımı yaz. Sonra tılsım 

yazılı olan kumaşı temiz zeytin yağı ile yağlayıp katla. 

Daha sonra yazdığın bezi pakumla sardıktan sonra 

anadan doğma çırıl çıplak soyun kumaşı önüne bırakıp 

elinle vurmaya başla taki sufli hadim gelene kadar. Sufli 

hadim geldiğinde ise şer üzeri her ne istersen yerine 

getirir. Kumaş parçasına yazılacak ve zeytin yağı pamuk 

ile sarılacak tılsım budur.  



       

            

      DÜŞMANINI HELAK ETMEK İSTERSEN  

Bir kefen parçasına aşağıda gelecek olan tılsımı merih 

saatinde yaz. Yazdığın kefen parçasını kötü kokulu bir 

buhur ile buhurlayıp düşmanın evinin arkasına göm. 

Gömdükten sonra yetmiş altı defa  زفت ZAFET söyle 

kefen parçasına yazılak olan tılsım budur. 

        



     

               �  HARUT VE MARUT DAVETİ 

Bu iki melek Kuranı kerimde bakara süresi yüz ikinci

ayette geçen insanlara sihri ve büyü öğreten iki

melektir. Diğer cinlerin güç yetiremediği yapamadığı

her işi yaparlar ve icabette çok seridirler hemen gelirler.

Eğer matlubunu celb etmek kendine bağlamak istersen.

Matlubunun vücuduna değmiş bir elbise parçası üzerine

aşağıda gelecek olan tılsımı yazarsın. Yazdıktan sonra

806308 defa اثر ESER ismini oku okuma bittikten sonra

Harut ve Marut yanına gelir. Matlubun ismi ile anne

ismini onlara söyle anında hacetini giderirler. Rızık için

istersen bir kumaş parçası üzerine aşağıda gelecek olan 



tılsımı yazıp katlar önüne bırakıp otuz üç defa سراج

SERAC ismini okursun. Birini kahretmek istersen cam bir

tabak alıp aşağıda gelecek olan tılsımı çizersin yirmi bir

defa رشها REŞHA ismini okuyup lubani zeker buhuru

yakarsın. Yazılacak olan tılsım budur. 

              

               �  ÖZÜRLÜ BİRİNİ İYLEŞTİRMEK 

Herhangi kör topal sağır birinden izin alıp sağ kulağına 

ل طحيطمخليا    TAHYATAMĞALİL  ismini elini hastanın 



başına koyup hasta bayılana kadar okursun bu isim 

cennetten gelmiştir. Bu kelimeyi hastanın kulağına 

okuduktan sonra hastanın kalbinde kin nefret adavet 

buğuz kalmaz salih bir kul olur. Allah ona şifa verir. 

Hasta bayıldıktan sonra çırıl çıplak soyup aşağıda 

gelecek olan tılsımın üzerindeki yazıları hastanın 

vücuduna çiz. Bu isimleri bir defa okuyup hastaya üfle 

okunacak isimler bunlardır. 

  طواشطحي  بهولش  شمهورش  ططهوش  شمهعطرش

أل  أل  طهحيطوش  بحدربواش شمورش  ططهرش

ŞEMHATUŞ, TATAHUŞ, ŞEMHARUŞ, BEHVALİŞ, 

TAHAYATUŞ, TATAHARUŞ, ŞEMUREŞ, BEHDERBUVAŞ, 

TAHAYATAŞ, EL EL 

Hastanın vücuduna çizilecek olan tılsım budur.  

                   



             

Hasta sirkelenir titremeye başla Bi�iznillah iyleşir. 

                         CELB ETMEK İÇİN  

Sabaha doğru ay kaybolmadan matlubun vücuduna

temas etmiş bir elbise parçasına elbise parçası

bulunmaz ise o gun doğmuş kara tavuk yumurtasına

matlubun ismi ile anasının ismini zeytin yağı ile beşyüz

defa yaz. Elbise veya yumurta küçük ise yazar yazar 



silersin beşyüzü tamamlarsın. Yumurta veya bez 

parçasını ateşe atarken beşyüz defa şu ayeti okursun قال 

لجن ا من عفريت    KALE İFRİT MİNEL CİN Hacetini söylersin. 

                               SUFLİ HADİM DAVETİ 

Ebu Riyah adındaki sufli cini çağırmak istersen gece 

yarısından sonra nahıs bir saatte karanlık bir mekanda 

yanında kimse olmadan lubani zeker kizbere sandalı 

ahmer cavi buhur olarak yakarsın çırıl çıplak soyunup 

eline beyaz bir kağıt alırsın. Kağıdın boyuz sekiz santim 

eni dört santim olsun kağıdır havaya kaldırıp şu isimleri 

yirmir defa oku  

 ارش  ورش  خايش  دهنيش عيش وعد  برهايش  طاطيش

حليش   

TALTİŞ, BERHELİŞ, VE ADDEİŞ, DEHENİŞ, CALİŞ, VERİŞ, 

ERIŞ, HELİŞ,  

Sonra sekiz defa ارش ERİŞ ve dört defa عيش وعد  VE 

ADDAİŞ  ismini ismini okursun Ebu Riyah adındaki sufli 

cin gelir şer üzerine her istediğini yapar hacetini giderir.  

           



            İKİ DARGIN ARASINI SULH (BARIŞ) 

Dargın olan iki kişiyi barıştırmak istersen aşağıda

gelecek olan vefki topraktan yapılmış çömlek testi veya

bir tabağa� �b�a�r�1�_�t�1�r�m�a�k� �i�s�t�e�d�i���i�n� �_�a�h�1�s�l�a�r�1�n� �i�s�i�m�l�e�r�i�y�l�e� 
yaz. Vefkin etrafına yazılacak olan isimler bunlardır. 

حيحاس  فهططيا  نحططيل   نبل سمططبا      

Yazılacak olan vefk budur. 
     

           

       

SEMTATABE NEBİL NEHATATAYİL FEHATATAYİL

HAYEHAS



KARI KOCA ARASINDA SORUN ÇIKMAMASI VE   

MUHABBET İÇİN 

İki kişi evlenirse gerdekten önce yeşil bir kumaş parçası

üzerine aşağıda gelecek olan tılsımı yaz yazdıktan sonra

temiz zeytin yağı ile yağla. Bezin üzerine şu isimleri oku. 

فعدعوج  قعد عوج  فلبس  عوج  يعوج   مسعوج   ماعوج

3 MEUC, 3 MESUC, 3 YEUC, 3 AVUC, 2 FELBUS, 2 AVUC,  2

KAD,   2 FEDAUC,  

Okuma bittikten sonra kendi ismin ile eşinin ismini ikiyüz

seksen üç defa beze okuyup kendi zekerine �(�C�i�n�s�e�l
�o�r�g�a�n�1�n�a�)� ve eşinin fer�c�ine �(�C�i�n�s�e�l� �o�r�g�a�n�1�n�a�)� sür. O hal

üzere cinsi munasebette bulunup zifafa girerlerse

aralarında muhabbet olur kavga ve sıkıntı çıkmaz. Yeşil

kumaş üzerine yazılacak olan tılsım budur.   

          



     

    KAYIP OLAN KİŞİYİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN 

Aşağıda gelecek olan vefki bir kağıda yazıp bin defa 

   كهيعوص

KEHY�AU�S  dersin vefki başının altına bırakıp

uyursun Allahın izni ile kayıp olan kişinin nerde

olduğunu rüyanda görürsün. Yazılacak olan vefk

budur. 

          

       

                         



                        TEHYİC VE CELB  

Bu amel Seyyit Abdullah bin hilal el bülbüli tarafından

yapılmış sahih ve mücerrebtir. Yarısı beyaz yarısı sihah

temiz bir bez parçasına aşağıda gelecek olan tılsımı

bakır bir kalem ve kırmızı bir mürekkeb ile yaz.

Yazdıktan sonra bakır kalemi beze sarıp ateşe at. Bez

ateşte yanar iken şöyle dersin. 

 إبليس وجنود الشياطين و الجن معاشر يا عليكم اقسمت

االبالسة اين الوساوسه اين أجمعين

EKSEMTU ALEYKUM YA MEAŞER EL CİN VE ŞEYTAN VE

CUNUD İBLİS ECMAİN EYNE EL VES VASE EYNE EL

İBLESE 

Eyer matlubun temiz biriyse senın yanına gelir. Eğer

kötü biriyse yanına gelmez. Beyaz siyah karışık bez

parçasına yazılacak olan tılsım budur. 

      



     

                                  

                             KUVVETLİ CİMA İÇİN  

Aşağıda gelecek olan tılsımı ağzına girecek şekilde bir 

levhaya yaz. Levha ağzındayken şu isimi oku.    ينطروش 

YENTERUŞ. Cima anında kuvvet ve lezzet gelir. 

Yazılacak olan tılsım budur. 

  

             



            MATLUBUNUN KALBİNİ YAKMAK 

Matlubunun kalbini aşkınla yakmak istersen yedi adet

beyaz kağıt alıp kağıtların her bir tanesine bir adet pul

biber bir adet siyah pul biber bir adet mastaki bir adet

lubani zeker bırakıp her kağıdı katlayıp tek tek eline alır

bin defa sallarsın salladıktan sonra büyük beyaz bir

kağıt getirir matlubun adını kağıtta yer kalmayacak

şekilde yazarsın. Kağıdı ters çevirip şu isimleri yazarsın. 

كبكمرش  قرش  كيكمرش  قرقش  كبكمرش  العرش

EL ARŞ KEBKEMRUŞ KARKAŞ KEYKEMUŞ KARŞ

KEBKEMUŞ. 

Yazdığın yedi adet kağıdı büyük kağıdın içine koyup

sardıktan sonra ateşe atıp şöyle dersin ben sizi

yaksamda yakmasamda matlubunun ismini söyleyip

onun kalbini aşkımla yaktım dersin. 

          � �  BİR ŞEHİRDE FİTNE ÇIKARMAK 

Aşağıda gelecek olan fevki beyaz bir kağıda yazıp

ya�z�dıktan sonra kötü kokulu bir buhur ile buhurlayıp o

şehre görmersin Allahım fulan yerde fitne çıksın dersin.

Yazılacak olan vefk budur. 



 

  

 

                    ZALİMİ GERİ ÇEVİRMEK  

Aşağıda gelecek olan tılsımı üç yollu veya  köşeli bir 

mekana üç tane kumaş parçasına sırasıyla yazıp. 

Gömersen zalim olan o mekana veya şehire giremez. 

Seninde niyetinin iyi olması gerekir kötü niyetli biri 

yaparsa amel fasit olur. Birinci kumaş parçasına 

yazılacak olan birinci tılsım budur. 

 



         

 

İkinci tılsım budur: 

 

          

 

Üçüncü tılsım budur: 

 



           

       DÜŞMANINI PİŞMAN ETMEK İSTERSEN  

Aşağıda gelecek olan tılsımı bir timsah yumurtası

üzerine yazıp kötü kokulu bir buhurla buhurladıktan

sonra düşmanının evinin önüne bırakıp iki veya üç

dakika geçmesi yeterlidir. Timsah yumurtasının üzerine

yazılac�a�k olan tılsım budur. 

   



                      MATLUBU YAKMAK 

Aşağıda gelecek olan tılsımı müşteri saatinde bir kağıda
yazar kağıdı ateşe atıp yakarsın. Kağıt yanarkende
Fulan binti fulanın kalbini böyle yaktım dersin. Kağıda
yazılacak olan tılsım budur. 

  

BİRİNE ZÜLÜM VEYA HAYIRDA BULUNMAK            

Aşağıda gelecek olan tılsımı bir kağıda hayır niyetiyle
yazarsan kapı eşeğine as şer amaçlı yazarsan zülüm
etmek istediğin kişinin evinin arkasına göm yazılacak
olan tılsım budur. 



            MATLUBUN KALBİNİ YAKMAK 

Mavi bir kumaş parçasına aşağıda gelecek olan tılsımı
iyi bir saatte yaz. Yazdıktan sonra makasla kumaş
parçasını kesip küçük küçük parçalara bölüp ateşe at
lubani zeker buhuru yakarsın kumaş parçaları ateşte
yanarken elini suya batırıp ateşe hafifçe su serper
hacetini söylersin matlubun kalbine ateş düşer. Mavi
kumaş parçasına yazılacak olan tılsım budur. 

      



     KİTABIN 

      SONU 
      TÜRKÇE ÇEVİRİ  

        ABDULLATİF 

           ARSLAN         


