س ْح ُر بَ ِارنُ ْخ
ِ
SİHRU BARİNUH

ÖN SÖZ
Bismillahirrahmanirrahim el-Hamdulillahi Rabbi’il-Âlemin... es-Salatu
ve’s-Selamu Âla Rasulina Muhammedin ve Âlihi ve Sahbihi ecmain.
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah Subhane ve Tealaya mahsustur
Allahın Rahmeti ve bereketi Peygamber (s.a.v)’in eshabının ehli
beytinin ve ona tabi olanların üzerinde olsun. Bize verdiği
nimetleriden dolayı Allah c.c.’ye sonsuz hamdlarımızı sunar
eksikliğimizi acizliğimizi bizi yoktan var eden herşeyin kendisine
dayandığı muhtaç olduğu Allah c.c hamd ederiz.
Allah Subhane ve Teala’nın izni ile bu değerli Sihru Barinuh adlı kitabı
tercüme ettim üç ay boyunca arapçadan türkçeye kelime kelime
çevirmeyi Rabbim nasip etti. Bu değerli eser Şeyh Abdulfettah Tuhi’ye
ait olup bu mubarek zaatın bu güne hiç bir eseri türkçeye tercüme
edilmemiştir. Benim bu kitabı tercüme etmemin iki nedeni vardır.
Birincisi böyle mubarek bir alimin kitaplarının daha önce türkçeye
tercüme edilmemesi ikinci nedeni ise Allah ona Rahmet etsin bu
mubarek insanın kitabına aldığı uygulamalar bazı kadim havas
kitaplarındaki gibi zor yapılması imkansız olan uygulamaların
olmamasıdır. Zira Müellif bu kitabı 1991 yılında yazdığı için içindeki
bazı uygulamalar günümüz şartlarında rahatça ve hiç bir zorluk
çekmeden yapılabilir. Kitabın içinde ki bazı uygulamalaların benim
daha önce muhaşede etmediğim ve hiç bir havas kitabında
rastlamadığım uygulamarın olmasıda beni haliyle şaşırttı. Müellif
Allah c.c. ona Rahmet ettsin bu kitabı eliyle yazar daha sonra matbu
olarak lübnan matbaalarında basılır. Bu değerli zaatın bir çok kitabı
mevcuttur bunlardan bazıları şunlardır.
Kudretul Hallâk Fi îlmil Evfak , Ezzayir Cetul Hendesiyye , Essirril
Mekfuş , Teshiriş Şeyatin , Essihrul Cebbâr Likulli Muhtâr , Edderâsetu
Fi İlmul Ferâsetu , Sirril Esrâr , Hadisul Tuhi Meal Can , İğasetul

Mazlûm Fi Keşfi Esrârul Ûlum , Mürşidil İnsân , Tacûl Mülük , Sihrul
Kuhhânn Fi Hudurul Cân , Kulli Ma Kane Beynel İnsi Vel Cân , Es Sihrul
Azim , Menbau Usulul Remil , Îsmiullahul A’zam , Sihri Harut Ve Marut
, Sihrul Acib Celbul Habib , El Bidaye Ven Nihayeh
Siz değerli Müslüman kardeşlerimin de gördüğü gibi bu önsöze
yazmadığımız bir çok kitabı mevcuttur. Bu yüzden böyle çok eser
yazan ve bu ilimde alim olan bir zaatın kitabını siz değerli Müslüman
kardeşlerimize ulaştırdıksa bu mubarek zaatın tanınmasına vesile
olduksa ne mutlu bize.
Havas ilmi hakkın da bir çok değerli Alimler kitap yazmıştır.
Bunlardan en önemlisi İslam aleminde Hüccetül İslam lakabıyla nam
salan Fıkıh, Siyer Tefsir Usulu Hadis, Usulu Fıkıh Kelam gibi alanlarda
eser yazan ve Şaafi mezhebine mensub olan mutlak müçtehid büyük
alim İmam Gazalidir. Ve yine havas ilminde otorite olan Büyük Alim
takva sahibi Şeyh Ahmed El bunidir. Büyük alimin Şemsul Mêarifül
Kübra , Menbaül Üsülül Hikme ve El Lülü Vel Mercan Fi Teshiril Mülikil
Can adlı eserleri meşhurdur.
Bu öyle mubarek bir ilimdir ki Allah c.c ‘nin rızasını umarsan kendini
haramlardan fitneden şerden Allahın haram kıldığı kabih olan
fiillerden uzak durarsan Allah c.c sana bu ilmi ihsan eder sayısız
olağan üstü haller üzerinde vukua gelir. Bu ilmin şartları ve temel
kaideleri çoktur şartlara uyulmadığı zaman amelin fasit olur
gerçekleşmez.
Abdullatif ARSLAN......
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011637664737
24.07.2016

KUR’ÂN-I KERÎM SÛRELERİNİN HAVASSI
1)Her kim, FATİHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ
o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi
bütün âfetlerden muhafaza eder.Doktorların ümit kestikleri herhangi
bir hasta için yazılır ve suyu içilirse, Allah’u teâlâ’nın lûtfu ile şifâ yâb
olur.
2) BAKARA sûresini okuyan kimseye, aslâ şeamet, büyü ve sihir tesir
etmez, Hak celle ve âlâ kendisini bunlardan muhafaza buyurur.
3) AL-i-İMRAN sûresini, her kim üç defa okursa Hak Teâlâ ümit
etmediği yerden mal verir ve zengin eder. Kul borcundan da kurtarır.
4) NİSA sûresini, erkek veya kadın her kim okursa, Hak Teâlâ karıkocanın aralarına ıslâh eder, dirlik düzenlik ihsan ve inayet eyler.
5) MA’İDE sûresini, kırk defa okuyan kimseye, Allah’u Teâlâ bol rızk,
mal ve makam ihsan buyurur.
11) HûD sûresini, her kim üç kere okursa haceti reva ve denizde
boğulmaktan Allah”u Teâlâ”nın lûtfu ile emin olur.
12) YUSUF sûresini,her kim okursa Allah”u Teâlâ’nın lûtfu ile
hasretine kavuşur ve bütün mahlûkatın gözüne şirin görünür.
13) RA”D sûresini, her kim okursa çocuklarını görünmeyen
kuvvetlerin şerrinden Allah”u Teâlâ hıfzeder ve ağlayan çocuğa
okunsa derhal susar.Gerek okuyan gerekse çocukları yıldırım ve
şimşekten hıfz olunurlar.
14) İBRAHİM sûresini, her kim yedi kere okusa, Hak Teâlâ okuyanın
düşmanlarına fırsat vermez, ana ve babasının rızasında bulundurur.
15) HICR sûresini, üç kere okuyan kimse alış-verişinde bereket bulur.
16) NAHL sûresini, her kim yüz kere okursa düşmanı zafer
bulamaz ve Allah”u Teâlâ”nın keremi ile her türlü maksuduna nail
olur.

17) İSRA sûresini, yedi kere okuyanlar;gammazların, hasetçilerin
şerlerinden emin olurlar,Hak Teâlâ düşmanlarına fırsat
vermez.(Yazılarak suyu küçük çocuklara içirilirse,dilleri açılır .)
18) KEHF sûresini,her kim Cuma günü bir kere okursa,ertesi
Cuma gününe kadar bütün kazalardan,belâlardan Hak Teâlâ
kendisini korur, âhir zaman fitnesinden, Deccal”dan ve
şerlerinden emin olur, sıhhat ve âfiyet ihsan buyurur.
19) MERYEM süresini, her kim kırk bir kere okursa, Hak rızklar
ihsan buyurur ve yoksulluktan kurtulur.
20) TA-HA süresini,her kim yirmi bir kere okursa, evde kalan kız
evladına kısmet çıkar, Salih bir er nasip olur.
21) ENBİYA süresini, her kim yetmiş kere okursa , gizli
kokulardan kurtulur, okumağa devam ederse Hak Teala kendisine
Salih çocuk ihsan buyurur.
22) HAC süresini her kim devamlı olarak okursa ,kıyamet korkusundan
emin olur ve ölümü de asan olur.
23) MÜ’MİNÜN süresini, her kim devamlı okursa, Hak Teala kendisine
salah-ı hal ,tövbe tevfik ve müyesser eyler .
24) NUR süresini , her kim daima okursa Hak Teala kalbin de imanını
muhkem kılar ve şeytanın vesvesesinden halas eder.
25) FURKAN süresini her kim yedi kere okursa , Hak Teala o kulunun
düşman şerrinden emin eder ve fena yerlere gitmekten korur
26 ) ŞU ARA süresini , yedi kere okuyan kimseye , Hak Teala bütün
mahlukatı muhabbet ettirir ve hepsi ile hoş-hal olur.
27) NEML süresini ,her kim daima okursa ,Hak Teala o kimseyi
zalimlerin şerlerinden hıfz eder.
2 KASAS sûresini, yedi defa okuyan kimseyi, Hak Teala büyük bir
kazadan ve büyük düşmandan emin kılar .
29) ANKEBUT süresini, her kim yazarak suyunu içerse , Allah’ın
keremiyle unutkanlığı gider ve kuvve-i hafızası sıhhate kavuşur.

30) RUM süresini , harp zamanında zafer niyetiyle üç kere okursa,
İslam askerini nüsret-i ilhi yetişir ve düşmanı mağlup eder.
31) LOKMAN süresini , yedi kere okuyan kimsenin maddi ve manevi
hastalığı ve karın ağrısı ve benzeri iletlerine Allah şifa ihsan eder.
32) SECDE süresini , yazarak bir şişeye koysa ve şişenin ağzını sıkıca
kapattıktan sonra evin bir tarafına gömse , o ev ateşten korunur ve
her türlü düşman şerrinden emin olur.
33) AHZAP süresini, kırk bir kere okuyanın işi ticaret ve kazancı bol
olur,Hak Teala bütün müşküllerini kolaylaştır ve kendisine bereketini
ihsan buyurur.
34) SEBE süresini ,yedmiş kere okuyan kimsenin büyük yanındaki
karışık hacetini , Hak Teala giderir.
35) FATIR süresini, her kim okursa görünmeyen kuvvetlerin ,
şeytanların ve insan şeytanlarının şerlerinden emin olur, Hak Teala bu
sûreye devam edenlerin ömürlerine bereket verir.
36) YA-SİN süresini , yetmiş kere okuyan kimsenin mutlak hacetleri
reva olur. Ölen kimsenin , yıkandıktan sonra yanında kıraat edilse,
kabrinde defni sırasında da okunsa, o cenazeye sayılarını ancak
Allah’u Teala’ın bileceği rahmet melekleri tabii olurlar ve o meyyitin
suali asan olur, kabir azabından emin olur. Eğer , yazılarak suyu içilse,
Hak Teala o kimsenin gönlüne öyle bir nur ihsan buyur ki , bu nur ile
gamı , gasaveti ve bütün endişeleri zayil olur ve sıkıntılarından
kurtulur. Akşam–sabah okunması vird edinilse dünya fakirliğinden
kurtulur, ahiret azabından emin olur ve kendisine cennette yüksek bir
makam ihsan buyurulur. Zira, resul aleyhisselam “Her şeyin kalbi
vardır. Kur’anı azamin kalbide Ya-sin’i Şeriftir.” buyurmuştur. Ey
yaranlar Yasin suresini çokça okuyun, feyzini ve bereketini
görürsünüz.
37) SAFFAT süresini her kim yedi kere okursa kendisine rızk bereketi
ihsan buyurulur.
38) SAD süresini okumaya devam eden şeytanın ve insan şeytanların
şerlerinden emin olur.

39) ZÜMER süresini okumaya devam eden kimse, hak katında aziz
olur ve Kerem-i İlahiye nail olur.
40) MÜ’MİN Suresi yedi kere okuyan kimsenin istek ve hacetini Hak
Teala reva kılar.
41) FUSSİLET süresini , bir kere okuyan kimse hırsız, yankesici ve
eşkıya şerrinden emin olur.
42) ŞURA süresini , otuz üç kere okuyan kimseyi, Allah celle düşman
korkusundan emin kılar.
43) ZUHRUF süresini, okuyan kimsenin gönlüne şeytan vesvesesi yol
bulmaz.
44) DUHAN süresini, devamlı olarak okuyan kimselere, bütün halk
muhabbet eder.
45) CASİYYE süresini, sefere çıkan bir kimse, kırk kere okursa , seferi
mübarek olur, selametle vatanına avdet eder.
46) AHKAF süresini, bir kimse yazarak sandığı veya dolabı içerisine
koysa, Hak Teala kumaşlarını güve denilen hayvanın yemesinden
hıfzeder.
47) MUHAMMED süresini, harp vaktinde her gün kırk bir kere
okurlarsa , Allah’u Teala İslam askerlerine nusret , muvaffakiyet ve
selamet ihsan buyurur, düşmanlar ise kahr-ü perişan olur.
48) FETH süresini, kırk bir kere okuyan kişinin işlerini Hak Teala feth-i
asan buyurur. Harp vaktinde , her gün MUHAMMED süresi ile birlikte
okunsa , düşman harp meydanından firar eder. (istiklal savaşı
sırasında , Sakarya meydan muharebelerinde, tabur imamı merhum
gazi Naci Efendi , harbin en kritik bir anında bu iki mübarek süreyi,
askerler arsında bulunan hafızlara okutmuş ve bi-nusretillahi teala
düşman harp meydanından münhezim ve perişan bir halde mağlup
olarak firar etmiştir. O günden sonra da, hiçbir tarafta tutunamayarak
İzmir den denize dökülmüşlerdir. Hadiseyi, merhum Naci Efendiden
bizzat dinlemiş bulunuyorum. Rahmetullahi aleyhi vasi a..)

49) HUCURAT süresini, derdine derman bulamayan kimse , yedi kere
okuyacak olursa, Allah celle o kulunun derdine derman verir ve
kendisini sıhhatine kavuşturur.
50) KAF süresini her Cuma gecesi üç kere okuyan kimsenin gözü
nurlanır, görme hassası asla azalmaz, daima gözü ayrın ve mesrur
olur.
51) ZARİYAT süresini, kıtlık vaktinde yetmiş kere okusalar , Hak Teala
lutfü ile kıtlığı giderir, bolluk ve ucuzluk verir , bütün ekinler bereketli
olur.
52) TUR süresini , üç kere hastaya okusalar, Allah’u teala sohbetini
iade eder. Geçimsiz eşlere okusalar, karı- koca arasında ülfet ve
muhabbet ihsan eder.
53) NECM süresini , yirmi bir kere okuyan , matlup ve maksuduna nail
olur.
54) KAMER süresini okuyan, korktuğundan emin olur, korktuğu
kimsenin şerrinden kurtulur.
55) RAHMAN süresini okuyanın, gönlü mesrur olur, evinde ve
ticaretinde bereket olur.
56) VAKI’A süresini okuyanı, Allah celle zengin ve bay eyler. Namerde
muhtaç kalmaz. Kendisine ululuk ihsan buyurur. (Dünya zenginliği
isteyenler, bu süre-i celileyi her gün akşam ile yatsı arasında okumağa
devam etsinler. Yakın bir zamanda faydasını görürler.)
57) HADİD süresini, yetmiş kere okuyanın işi açılır, gücü artar
sıkıntılardan halas olur.
58) MÜCADELE süresini, bir kimse bir avuç toprak üzerine üç kez
okursa ve düşmanı üzerine saçsa bi-iznillah düşmanı münhezim olur.
59) HAŞR süresini , hacet için üç kere okuyanın ne muradı varsa Hak
teala acilen verir.
60) MÜMTEHİNE süresini, vird ederek daima okuyanın gönlündeki
nifakı, Allah celle giderir.

61) SAF süresini , üç kere okuyarak üstüne üfürene düşman zafer
bulamaz.
62) CUM’A süresini , dargın olan karı-kocaların aralarını bulmak için
ıslahları niyetine beş kere okurlarsa, karı-koca barışır ve birbirlerine
muhabbet ederler.
63) MÜNAFIKUN süresini, yüz kere okuyan kimse, gammaz ve
hasetçilerin dillerinden emin olur.
64) TEGABUN süresini, yedi kere okuyanın, saklandığı eşyayı Hak teala
hıfzeder.
65) TALAK süresini , yedi kere okuyan avrat şerrinden emin olur,
borçlu ise borcundan kurtulur, ummadığı yerden zengin olur.
66) TAHRİM süresini, karı-kocanın iyi geçinmeleri için okurlarsa ,
maksatların nail olurlar.
67) MÜLK süresini, yedi kere okuyan belalardan emin olur, kaybettiği
şeyi bulur. Akşam-sabah devam eden kabir azabından kurtulur, kabir
suallerine cevabı asan olur.
68) KALEM süresini, on kere okuyanın , haceti reva olur ve isabeti
ayndan (göz değmesi) Hak teala kendisini korur.
69) HAKKA süresini , okuyanın düşmanı defolur ve düşman şerrinden
kurtulur.
70) ME ARİÇ süresini , on kere okuyan kimse kıyamet korkularından
emin olur.
71) NUH süresini, bir kere okuyanın düşmanı red ve def olur.
72) CİN süresini, yedi kere okuyan kimse nazarlardan , cin ve şeytan
şerrinden , fena sözlerden emin olur. Küçük çocuklarda, her türlü
kötü hallerden ÜMMÜ SIBYAN denilen manevi hastalıktan korunur.
73) MÜZEMMİL süresini, korkak çocuk üzerine okurlarsa, korkusu zail
olur.
74) MÜDESSİR süresini, okuyan bütün fenalıklardan emin olur.

75) KIYAME süresini okuyan ve devam eden kişi, kıyamet
zorluklarından kurtulur.
76) DEHR süresini , yedi kere okuyan kimse bilcümle şerlerden emin
olur, Ehl-i bey-t Mustafa’ya komşu ve şefaatlerine nail olur.
77) MÜRSELAT süresini okuyan kimse iftiralardan kurtulur.
7 NEBE süresini, her gün ikindiden sonra okuyan kimse , kabir
karanlığı görmez , kabri bu süre-i celilenin nuru ile nurlanır.
79) NAZİAT süresini , devamlı okuyan kimse , ölüm acısı duymaz, son
nefesinde canını kolaylıkla Hazreti Melek-ül-Mevte teslim eder.
80) ABESE süresini , bir haceti için üç kere okuyanın bi-avnihi teala
haceti reva olur.
81) TEKVİR süresini okuyan cümle mahlükat-ı ilahiyyeye heybetli
görünür.
82) İNTİFAR süresini , devamlı okuyan kimse son nefesinde tövbe ve
tevfik ile göçer.
83) MUTAFFİFİYN süresini, yedi kere okuyan kimsenin , ticaret ve
kazancı bereketli olur.
84) İNŞİKAK süresini, doğumu güç olan kadına doğumu esnasında
yazıp suyunu içirirlerse , doğum meşakkatinden halas olur.
85) BÜRUC süresini , yirmi bir kere okuyan kimse , düşman şerrinden
halas olur.
86) TARIK süresini , üç kere okuyan kimse , cinlerin , şeytanın ,
hırsızların ve haram yiyenlerin şerlerinden halas olur.
87) ALA süresini yazarak meyve bahçesine asan kimsenin , bağ ve
bahçesine asla zarar gelmez.
88) GAŞİYYE süresini, her kim yel ve diş ağrısı için okursa , bunlardan
kısa zamanda kurtulur.
89) FECR süresini, okuyan büyüklerin gazabından emin olur.
90) BELED süresini , bütün manevi hastalıklara ve hassaten göz
ağrısına okurlarsa derhal def olur.

91) ŞEMŞ süresini , yirmi bir kere okuyan, bütün korkulardan emin
olur.
92) LEYL süresini , yedi kere okuyan , gece veya gündüz bütün
kullardan emin olur.
93) DUHA süresini, kırk bir kere okuyanın çalınmış malı eline geçer.
94) İNŞİRAH süresini , yeni elbise giydiği mübarek olur. Saçını ve
sakalını tararken okursa asla fakirlik görmez.
95) TIYN süresini, yetmiş kere okuyan ,bütün mahlukatın gözüne
güzel görünür.
96) ALAK süresini, büyüklerin huzuruna varacak olan kimse yedi kere
okursa haceti verilir ve kendisi mükerrem tutulur.
97) KADR süresini, ramazan gecesi bin kere okuyan , Allah’ı
sübhanehu ve tealayı rüyasında görür, pazartesi gecesi beş yüz defa
okuyan Nebi ekremi mana aleminde görür ve bağlı işleri fetholur.
98) BEYYİNE süresini okuyan düşman şerrinden emin olur.
99) ZİLZAL süresini, kırk bir kere okuyanın düşmanları münhezim ve
perişan olur.
100) ADİYAT süresini okumaya devam eden kimse, isabet-i ayndan
yani şer nazardan emin olur.
101) KARİ’A süresini, iki kişinin aralarını ıslah için okurlarsa, sulh ve
selamete neticelenir.
102) TEKASÜR süresini, her gün okuyan kabir azabından emin olur.
103) ASR süresini, yetmiş kere okuyanın sıkıntıları def olur.
104) HÜMEZE süresini, yirmi bir kere okuyan gammaz ve hasetçilerin
şerlerinden halas olur.
105) FİL süresini, akşam ile yatsı arasında iki yüz elli kere okuyanın
düşmanı def olur.
106) KUREYŞ süresini, yedi kere okuyan kimse, kendisine fenalık
edebilecek kişinin korkusundan emin olur, yiyecek ve içeceğe
okununur ve üflenirse bereketli olur.

107) MAUN süresini, kırk bir kere küçük çocuk üzerine okurlarsa Hak
teala o yavruyu afetlerden ve beliyyelerden hıfzeder.
108) KEVSER süresini , bin kere okuyan kimse kevser şarabından
Resül-ü Ekremin mübarek elleriyle içmek nasip olur.
109) KAFİRUN süresini , bin kere okuyan düşmanlarına galip gelir.
110) NASR süresini, üç kere okuyanın imanın Hak sübhanehu ve teala
şeytanın şerrinden saklar, ahirete iman ile göçer.
111) TEBBET süresini, ben kere okuyan düşmanlarına galip gelir.
112) İHLAS süresini, haksız olarak hapsedilenler için bin kere okurlarsa
, Hak teala o kimseyi hapisten halas eder.
113) FELAK süresini, her namaz sonunda üç kere okuyan kimse,
semavi belalardan ve dünya kazalarından emin olur.
114) NAS süresini, FELAK ile birlikte her namazın sonunda üç kere
okuyan kimse, afat-ı semaviyye ve araziyyeden ve cümle belalardan,
hasetçilerin şerlerinden ve gammazların dillerinden, kötü nazardan,
büyücülerden ve sihirbazlardan ve hilekarların hile ve mekirlerinden,
cin ve şeytanların vesvesesinden korunurlar.
Bu ilmin şartları ülemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş olup, bu
şartlara uyulmazsa yapılan ameller gerçekleşmez. Allah Teala nın
sırları harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerimelerinde olup, bu
sırlarıda Salih kullarına ihsan eder.

BİRİNDEN HABER ALMAK İSTERSEN
Birinden haber almak ve ne yaptığını öğrenmek istersen Lis adındaki
cin sana haber verir. Bunun için beyaz ve kırmızı mendil alır yanında
hazır edersin. Şu azimeti okursun: (Not Sadece erkekten haber almak
için yapılır.)

أع و ب و هلل م و الشووان الوويما بس و هللا الووينم
أب و
الووينا اقسووم علا و ا و أب و الق س و الم و
موووي النووو ي أبووو منوووي األنمي امللووو بيقووو
امللو
املل شمه يش املل أب النو ي األبوا
القو الكنوي
مام أب ن خ إعلمو ا أ النو
ا العظمة هلل ي العو لما ي النو ي البهو ثو هللا
يافع السم ء ث هللا الق يلك م خلو
بسن األي
وووي الووو ي خووو ل
المووو بي لكووو مووو أيا سوووب
السوم ء
الن ي الع األعلى خو ل األي
الظلم
ال ي أ ك مو بي أقهوي أقمعو كو تشو ء ﻻ إلو
إﻻ وووو الع ا النكووووا الووووي العظووووا األ القوووو ا
من يالنوووو ي موووو بي األم يق صوووو المبوووو بي ﻻبوووو
امله بووة ال و ي خ و ل األشووا ء بق يت و أنك و ع و ك و
شئ ع م تش ء ف أ لات خ ل السم ا
EUZUBİLLAHİ MİNEŞ ŞEYTANİ RACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
EKSEMTU ALEYKE YA EBİL KASIM EL MEZHEB VE EBU MÜRRE EL
HARİS VE EBU MEHARİZ EL AHMER VEL MELİK BURKAN VEL MELİK
ŞEMHARUŞ VEL MELİK EBİ NUR EL EBYAD VEL MELİK MEYMUN EBİ
NUĞ İÂLEMU ENNE HAVUL VELA KUVVETE VEL KEHRAB YA VEL
IZMA LİLLAH RABBİL ALEMİN RABİ EL NUR VEL BEHA SUMME
LİLLAH BASAT LİL ARDE VE REFA SEMA SUMME ALLAHU KAHIR Lİ

KULLİ MA HALAK EL MUBİR Lİ KUL MA EREDET VE SEBAK DEHRİ
DUHUR VE HALAKE EZ ZULUMAT VEL NUR ALLE ELE ALA HALAKAL
ARDA VE SEMA ELLEZİ EZEL KUL CEBBAR VE AKHER VE KAMET
KUL TEŞA LA İLAHE İLLALAHU EL AZİZİL HAKİM EL RABİL EL AZİM
EL EVEL EL KADİM MUNÜRİL EL ENVAR MÜDEBBİR EL UMUR
KASIMİL CEBBAR LE BES EL MEHABE EL LEZİ HALAKE EL EŞYA Bİ
KUDRETİHİ VE EHKEM ALA KULLİ ŞEYYİ ALA ME TEŞÂ Fİ İZELETİHİ
VE HALAKA SEMAVAT

Azimeti okuduktan sonra anadan doğma soyunup şu tılsımı kendi
vücuduna harfiyen yazarsın. Vucüda çizilecek olan tılsım budur.

Şu isimleri kırmızı mendile yazarsın.

۲عمل و ا ا و مع شووي األي اح ال ي ن ناووة ب و لظه و ي
۲  صوهب ءا۲  شعا ءا۲  ي نا۲ ا ش۲ب ا ش
۲  ن نا ءاو۲  ع قا ءاو۲  صمصووما ءا۲ عقا ءاو
 أماب و ا أع و ان۲  نم ءا و۲  سمسووم ءا۲ ن نقا ءا و
۲  شوووا۲ افعلووو ا مووو تيموووي بووو بنووو شوووا
۲  سوووويا۲  موووويا۲  ميانوووو۲  مي وووو۲  أ۲ لهبوووو
 أسوويع ا بن و شوولان أميم و ش شقشووقا۲ مصوونها
ﻻ قوووو إﻻ بوووو هلل العلوووو العظووووا أمباوووو ا
ﻻ نوووو
۲األسم ء ملبخ
ع ت اقض ا ن مت بن
 بياغ۲مبلاخ
2 ACCİLU YA MEAŞEREL EL ERVAH ER RUHANİYE Bİ ZUHUR, 2
BAHİYEŞ, 2 YAHAVUŞ, 2 RAHATİL, 2 ŞEÂYEİL, 2 SÂHAYEİL, 2
AKAYEİL, 2 SASAYEİL, 2 AZRAKAİL, 2 TUTAYEİL, 2 HANKAYEİL, 2
SEMSAİL, 2 TAMAİL, 2 ECUBU ÂUNİ VE IFALU ME TURMİRUNİ BİHİ
Bİ HAKKİ 2 ŞİĞAB, 2 ŞİĞAB, 2 HELHEBUL, 2 ÂH, 2 MERHA, 2
MERİYHA, 2 MERRA, 2 SERRA, MASANHİYE, 2 ESRİU Bİ HAKKİ
ŞALTİHE EMRUMUŞ ŞAK ŞAFİK ŞAKŞUK VE Bİ HAKKİ MUŞTANE,
UMMİ MUSA Bİ TAMSİ MEHYALMUŞ ŞAK ŞAKIŞ. LA HAVLE VELA
KUVVETE İLLA BİLLAHİ ALİYYUL AZİM, 2 ECİBU DAVETİ VE ÂKDU

HACETİ Bİ HAKKİ HAZİHİ EL ESMAE DEMLİBİĞ, 2 DEMBELİĞ, 2
BERAĞ.

Yazdıktan sonra mendili ters çevirip şu isimleri mendilin diğer tarafına
yazarsın

امباو ا تكلو ا او نضو ي الملو ا نو النكووا بنو
 و الكبووي۲  أش و۲  ام و۲ و األسووم ء اه و
ال تع أم ا يقب ءا ا مبياءا ا سمسم ءا
اوووو ماك ءاوووو اوووو صوووويفا ءا اوووو عنا ءاوووو اوووو
كسقا ءا امبا ا أموي ا خو امك أعو انك بنو عت
بقض ء ن مت ف قتو و ا أ او شويا ا
ال م
آ ش و اي بن و الن و ي كت و
أ ن و ي أصووب
مسوون ي ف و يق منش و ي البا و المعم و ي السووق
الميف ع البني المسم ي إ عو ا يبو ل اقوع مو
لو م و افووع فووا أقس و بم اقووع النم و إنو لقس و ل و
تعلم عظا ا ق م امبا ا اع
ECİBU VE TEVEKKELU YA HADDAR EL MELİK YUNUS EL HAKİM Bİ
HAKKİ HAZİHİL ESMAE 2 HİHEN, 2 HİMRUT, 2 EŞAS, HUVEL KEBİR
EL MÜTEÂL ECİB YA REKBAİL VE YA CEBRAİL VE YA SEMSAMAİL
VE YA MİKAİL VE YA SERFİYAİL VE YA ANYAİL VE YA KESFEYAİL
ECİBU VE EMRU HUDDAMEKUM VE ÂVANEKUM Bİ TÂATİ EZZEM
MUHUM Bİ KADA HACETİ Fİ VAKTİ HAZA EHEYYE ŞERAHEYE EDUNİ
ESBAUT EL ŞEDEY VE Bİ HAKKİ EL TUR VEKTUB MESTUR Fİ REKA
MENŞUR VEL BEYT EL MÂMUR VE SAKIF EL MERFUG VEL BAHR EL
MESCUR İN AZAP REBBUKE Lİ VAKIA MALEHU MİN DEFİ FEL

AKSEM Bİ MEVAKIG EN NUCUM VE İNNEHA Lİ KASEM LEV
TEALEMUN AZİM YA KAVMUNE ECİBU DÂİY

Daha sonra beyaz mendile şu ayetleri yazarsın

أاهو الو ا آمنو ا إ ا نو ي الصووا مو او الممعووة
ف سع ا إل كي هللا ي ا الساع لكمو خاوي لكو إ
كنت تعلم ف ا قضا الصوا ف نشوي ا فو األي
ابت ا م فض هللا ا كي ا هللا كثي العلك تقلن
إ ا يأ ا تمووووو ي أ لووووو ا انضوووووق ا إلاهووووو تيكووووو
ق ءم ً ًًق و م و عن و هللا خاووي م و البه و م و التم و ي
هللا خاي اليا قا
EYYUHEL LEZİNE AMENU İZA NUDİ

ES SALATE YEVME CUMA

FESAV İLE ZİKRULLAH VE ZERVA ES SEBA ZALİKUM HAYIR LEKUM
İNNE KUNTUM TÊÂLEMUN FE İZA KADEYTE SALATE FE NEŞŞERU
FİL ARDE VE IBTAĞEVU MİN FADLULLAH VE ZİKRULLAH KESİREN
LA ELLEKUM TEFLİHUN VE İZA RAEV TECARA EV LEHU İN DEFFU
İLEYHE VE TARAKUK KAİMEN KALE MA İNDELLAH HAYIR MİN VELA
HU MİN TİCARA VALLAHU HAYRUL RAZİKİN

Yazdıktan sonra iki mendili önüne bırakır şu azimeti okuyup
mendillere üflersin. Kimden haber almak istersen Fulan İbni Fulan
dersin. Lis adındaki cin gelir kulağına söyler. Okunacak olan azimet
budur.

ووو صوووق الشوووخ الووو ي تيسوووم قعوووي النشووو
خا ال ي سوب شوين الو ي تعلقو فو السوباة
أم ا تيسم ف النش قبو صوع الكتنوة تكو
ب و لناي تتلى علا و ال و ع فإن و انضووي علا و مه و
ﻻ تبووا ب و أب و ًا ألنوو موو اله و هللا و امل ف و
للص ا أقل تم الشخ فا اب فا

VE HAZİHİ SAFFETİ ŞAĞIS EL LEZİ TERSİMUHU Fİ KÂAR EL TIŞIT
VE HUVE HALEF EL LEZİ SEBAK ŞERHA EL LEZİ TÊALLEKAH Fİ EL
SABİYYE EMME HAZA TERSİMUHU Fİ AT TIŞIT KABIL VE SAE
VELKANET TEKUN BİL HAYIR VE TETLİ ALEYHE FE İNNE YEHDIR
ALEYHE CİHDUK VELA TEBİH EBEDEN Lİ AHAD MİN EL CİHAL
VALLAHU HUVE EL MUAFFİK EL SAVVAB AKLEB TECÜD EL ŞAHIS
FULAN İBNİ FULAN

BİR KIZIN GEÇMİŞNİ ÖĞRENMEK İÇİN
Bir kızın geçmişini öğrenmek istersen iki adet kırmızı kağıt ve birde
bakır kırmızı bir kalem alıp kağıdın birine temiz su döker diğerine ise
kağıdın baş tarafına iki defa

عملو ش

ECLUŞ

Yazarsın. Kağıdın sol

 فخوFEĞZEH Yazarsın. Kağıdın sağ tarafına iki defa
 كوي شKERVEVUŞ Yazarsın. Kağıdın ortasına iki defa نو يش
tarafına iki defa

TARİŞ

Yazarsın. Kağıdın ortasına şu tılsımı yazarsın. Yazılacak olan
tılsım budur.

Geçmişini öğrenmek istediğin kızın alnının ortasına iki defa

عملو ش

 فخوFEĞZEH Yazarsın sağ koluna iki defa
 كوي شKERVEVUŞ Yazarsın. Kızın göbeğine iki defa  نو يشTARİŞ
ECLUŞ

sol koluna iki defa

Yazarsın. Bir nehir dere veya akarsu başına gider aynı isimleri yirmi
bir defa okursun. Okuma tamamlandıktan sonra Yunusel Hakim

adında bir cin sudan çıkar sen ondan korkma ve şu azimeti ona
bakarak oku.

أقسم ع م علاك او مع شوي ألي اح الي ن ناوة
بعو عو هللا بنو ي مو هللا بمو مووي بو القلو مو
عن هللا إلى خبي م خل هللا منم ب عبو هللا إﻻ مو
أسووويعت ضوووهيت بنووو أسوووم هللا
امبوووت عووو ت
العظ و آا ت و الكوويا بن و األ ن و اي المضووا ة األ
سوووم ألبهاة الشوووع ع العيشوووبة الكلمووو ا بنووو
األن اي الس با الا ن ناهو العبياناوة الملك تاوة بو أل
سووم ء علووى الشووم األ سووم علووى قل و القمووي م و
للسووم ا األي ا تا ن ع و أ كي و ق و لت و اتا و
ن عا
AKSEMTU AZİMET ALEYKUM MEAŞER ERVAH ER RUHANİYE BEÂZ
ALLAH VE YENUR VECHU ALLAH VE BİMA CERA BİHİ EL KALEM
MİN İNDELLAH İLE HAYIR MA HALAK ALLAH MUHAMMED BİN
ABDULLAH

İLLE

MA

ECEBTUM

DAVETİ

VE

ESRAÊTUM

VE

ZEHERTUM Lİ Bİ HAKKİ EL ESMA ALLAH EL AZAM VE AYETİHİ EL
KERİME VE Bİ HAKKİ Lİ ENVAR EL MUDİE VEL ESMA EL BEHİYYE
VE ŞEÂT EL ARŞ VEL KELİMET VE Bİ HAKKİ EN NUR VEL SEBİH EL
YUNANİYE VEL AZİME VEL İBRANİYE VEL KASEM EL MELEKUTİYE
BİL ESMA EL MEKTUBE ALA KALB EŞ ŞEMS VE BİL ESMA EL
MEKTUBE ALA KALB EL KAMER VE Bİ HAKKİ MİN KAL Lİ
SEMAVATE VEL ARDE TETİYE TAV ÂN EV KIRHAN KALETE TAEİN

Azimeti bitirdikten sonra kızın adı ile ana adını söylersin Fulan binti
fulan Yunusel hakim adındaki cin sana görüntü verip bir film gibi kızın
geçmişini gösterir Ve gider. Yunusel Hakim gittikten sonra şu azimeti
okursun.

هلل آمن ا ب ا قي لك م ن بك اماي ك م ع ا
ألوووا أمابووو ا اووو خووو ا ووو األسوووم ء أنضووويا الملووو
۲ا ن و النكووا بن و أشوومخ شووم خ ن و خ شوون خ
۲ لموخ۲  شوم۲ ي خ۲ م خ۲ ما خ۲ عا خ۲خا خ
۲ أماب و ا بن و شووم خ۲ خا و خاخ۲ شوونيخاخ۲خووتخ
 بياناخ و أﻻ ماخ و۲ مووينخ۲ مشوولاخ۲ مشوولخ۲يم و خ
لابخوو شبن شوووت أشووون ملاخوو م لاخووو بشووولاخ إاششووو
لاخ و خل و بن و ش ن و ش ن شووا أنشووا نب و ش
 م ش ش نشو ش بقشو ش وامش ألاخو۲أ ب ش
أمالاخ سلمس نا قا ا نا علس
ALLAHU AMENU BİHİ YAĞFİR Lİ LEKUM MİN ZUNUBUKUM VE
YECİR KUM MİN AZABU ELİM ECİBU YA HUDDAME HAZİNİ EL
ESMAE VE EHDURU EL MELİKİL YUNUS EL HAKİM Bİ HAKKİ EŞMAĞ
ŞEMİĞ NUĞ 2 ŞANAĞ, 2 ĞİYUĞ, 2 EYVAĞ, 2 MİYUĞ, 2 MUĞ, 2 RUĞ, 2
ŞEMĞ, 2 LEMĞ, 2 ĞATAĞ, 2 ŞEHIRĞİĞ, 2 ĞİYAĞİĞ, 2 ECİBU Bİ
HAKKİ ŞEMİĞ 2 RAMAĞ, 2 MEŞLIĞ, 2 MEŞLİĞ, 2 MİRANIĞ, BİRANİĞ
ELA MİĞA Lİ BİĞA ŞEBHAŞET EŞNE MELİĞA MELİLLİĞA VE BEŞLİĞA
İYŞAŞALİĞA ĞULUT VE BATAŞ TAŞ TAŞİ ATİŞİN TABBUŞ 2 AHBEŞ
HEMEŞ HUŞ TIŞUŞ BAKŞUŞ HİMİŞ ELİĞA EMLELİĞA SELMESA
HİYUM KİYUM DİYUM DEHYUM ALSUM

KIZINI ISLAH ETMEK İÇİN
Aşağıda gelecek olan esmalar müşteri saatinde yüz on beş defa bir
kağıda yazar asi serkeş söz dinlemez olan kızın yastığının altına
koysalar kız düzelir. Kitabın müellifi buyuruyorki: bir günde kalsa bir
ayda kalsa bir yılda kalsa mücerrebtir Allahın izniyle düzelir. Yazılacak
olan esmalar budur.

شلش و بب ش و ب
أا بع خم ا

بس و هللا الووينم الووينا بشووم
ا صا
تشلب تيما

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
BEŞMİL ŞELŞEBİL ŞUDEBİL TEŞLEBİL TERMİH HA SAD AHSİH MİM
MİM MİM UYUBAG ĞİMYAL

Buraya kadar yazdıklarımızı bir defa kağıda yazarsın.

Yüz on beş defada bu esmaları aynı kağıda yazarsın.

بيا لب نعب ك ي ي ي إ أعظو القو انش
عن هللا آميأ لس على بنته ب ييش ا يقوش او
ً ا انب ال ن
ن ًًا ل ن

BIRAHALİL TÂEBEH KEMRURAH RUH İN AZAM EL FEVAHİŞ İNDEL
ALLAH EMRE DELSET ALA BİNTİHA BERARAŞİM YA DERKEŞ YA YİM
EHBİS EL DEM HAVTAN LEVTAN

KARDEŞİN ISLAHI İÇİN
Abdest alıp iyi bir niyetle lubani zeker buhuru yakıp mavi bir kağıda
aşağıda gelecek olan esmaları kardeşinin adı ve anasının adıyla
yazarsın. Kağıda yazılacak ve bir defa okunacak esmlar budur.

۲ ف ن خشوويش۲  ف يشووا۲ نقنقووبش۲شوولهش
۲ كشيش۲ل قنش
2 ŞELHEŞ, 2 TAKTAKABİŞ, 2 FAĞVERŞİT, 2 FUVTUĞAŞRAŞ, 2
ZELZKATİŞ, 2 KEŞERŞİT, 2 KEŞRAŞ,

Bu isimleri kağıda kardeşinin ismi ile anne ismi ile yazıp bir defa
okuduktan sonra elli bir defa kağıda bunu okursun.

األسوم َء ًَ بكو ا كو ا بنو الملو
ت كل ا ا خ ا
شملخ أقسم علا ا شملخ بنو قنو يش أ تو مي
أع ان بقض ء ن مت أ صوا او أخو ﻻ تقو إﻻ
ش تك اخل نو ي أنو
ن من مق اة ب
نا ب نظاقة
تك ن ي من ض
TEVEKKELÜ YA HUDDAME HAZİHİL ESMAE Bİ KEZA VE KEZA Bİ
HAKKİ EL MELİK ŞEMLAĞ AKSEMTU ALEYK YA ŞEMLAĞ Bİ HAKKİ

KATURAŞ EN TÊÂMUR ÂVVANEK Bİ KADA HACETİ VE EVSİK YA
AĞİY LA TEKUM İLLA VE HACENEK MUKADİYE Bİ DUN ŞEK VE
TEKUN EL ĞALVE TAHİRA VE ENTE TEKUN TAHİR VE MİNVADİ VE
NEYBUKE NAZİF

Okuma bittikten sonra Melik Şemlağ adındaki cin gelir ona kardeşini
ıslah etmesini söylersin Keza ve keza okunan yerde kardeşinin adı ve
anne adını söylersin

HADİM SAHİBİ OLMAK İSTERSEN
Bir kağıda ikiyüz altı defa

ا سوي خ سوماع مناعو

YA SARUĞ

SEMİEN MUTİAN

Yazıp oku okuma bittiği anda saruğun geldiğini
hissedersin ona git dersin yazdığın kağıdı lubani zeker ile buhurlayıp
ateşe atarsın. Ne zamanki Saruğu çağırmak istersen YA SARUĞ
SEMİEN MUTİAN dersin anında gelir. (Not Saruğ İblisin Oğludur.)

İBLİSİN OĞLU SARUĞU ÇAĞIRMAK VE KULLANMAK
Gece nahıs (kötü) bir saatte zifiri karanlıkta İblisin oğlu Saruğu çağırır
şer amellerinde kullanırsın istediğin her türlü şer amellerini
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:

ي ش
تياخ تياخ بنبنش بنبنش س س
ي ش أن ي ا س ي خ ا اب إبلا األكبي بن

بﻻ

عب

ي ح األصن

لعي
ص ن الن
ب ﻻس السياع منن

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.)

KAYBOLAN EŞYAYI BULMAK
Kaybolan eşyayı bulmak istersen Timsah tırnağı ve fil kemiklerini
ezer toz haline getirir üzerine yirmi bir defa fil süresini ve yedi defa şu
esmaları okuyup üflersin Allah’ın izniyle kayıp olan eşyayı bulursun.

Yirmi bir defa okunacak Fil suresi budur.

Yedi defa okunacak olan esmalar budur.

خ نخ خ اخ شيخخ خ لخ خ خ خا خ أسيعيا
األسم َء
بن شنشخ خ النك علاك بن
ĞUNAĞ ĞAVAĞ ŞERĞAĞ ĞAVLIĞ ĞAVĞ ĞİYAĞ ESRAU Bİ HAKKİ
ŞEHŞUĞUĞ EL HAKİM ALEYKUM VE Bİ HAKKİ HAZİHİL ESMAE

BİRİNE ZÜLÜM VE EZİYET ETMEK İÇİN
Kırmızı bir kalem ile bir kağıda yirmir defa
yirmi bir defa

ابقى الع

 مضي بةMadrube

Yabkal il aded dörtyüz kırkbir defada

bunu yazar okurusun Ebu Nuğ Adındaki Cin gelir ona Fulan ibni Fulana
eziyet ve zülüm etmesini istersin.Oda gider eziyet eder sıkıntı verir
uyutmaz pişaman eder. Dörtyüz kırkbir defa yazılıp okunacak olan
esmalar budur.

بس هللا ال ي ل اس ﻻ انسى ن ي ﻻ انقى عيش
كيس ﻻ اتني إن
مل ﻻ ا
ﻻ ان
نقس ل تعلم عظا ف إن أقسم علا ا سا
مانني ا مل األشب ح األيا ح الت تن
عيش المل الخب ي بن اﻻس المكت ب ن ي على
عيبة الن عة الت اختص هلل بن ف ن ع ل
األي اح األأشب ح أ تأمي ينما ءا يع ع ءا
BİSMİLLAHİ ELLEZİ LEHU İSMU LA YENSE VE NUR LA YATFİ VE ARŞ
LA YEHUL VE MELEK LA YEZUL VE KURSİY LA YETEHARREK VE İN
NEHU NAKSUM LAV TEÂLEMUN AZİM FE İNNİ EKSEMTU ALEYK YA
SEYİD MEYTATURUN YA MELİK EL EŞBAH VE EL RİYAH EL LETİY
TAHTE ARŞ EL MELİK EL ĞABBAR Bİ HAKKİL İSİM EL MEKTUB BİN
NUR ALA ARABET EL TAEÂ EL LETİY IĞTASAK ALLAH BİHA FETEA
LEK LE ERVAH VEL EŞBAH EN TEÂMUR REHMİYAİL VE RAEDAAİL

MEYMUN BİN EBU NUH İLE CELB
Aşağıda gelecek olan esmaları ve tılsımı bir kağıda yazar. Güzel kokulu
bir buhur yakar Meymun Ebu Nuhu çağırır ve gelene kadar okursun.

Geldiğinde matlubuna yollarsın matlubunun aklını başından alır sana
celb eder. Yazılacak ve okunacak esmalar budur yazılacak tılsım
budur. Bir defa okuduktan sonra üç defa

 آشت نEştanen dersin. Meymun Ebu Nuha hacetini söylerisin.
۲ كشلخ۲ يك ش۲ شقم ننش۲ مهياقش۲علش قش
 أم ا مام أب ن خ افع۲علك ش
2 ELŞAKIŞ, 2 MEHRAKIŞ, 2 AKŞAMAKIŞ, 2 ŞEKMAVNEHİŞ, 2 RAKEŞ,
2 KEŞLAĞ, 2 ALKUŞ, 2 ECİB YA MEYMUN EBİ NUĞ VE IFEÂL

Yazılacak Tılsımlar Budur.

HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK
Hastanın halini bilmek için aşağıda gelecek olan tılsımı hastanın eline
yazar lubani zeker buhuru ile bulunduğun mekanı buhurlar hastanın
elini temiz bir bez ile kapatır daha sonra hastanın elini buhurlar üç
defa

 ا ﻻَتELLETİY dersin hastanın elini açtığında hastalığı neyse

Allah’ın izniyle hastanın elinde yazar. Hastanın sağ eline yazılacak olan
tılsım budur.

SUFLİ HADİM DAVETİ
Gece on ikiden sonra nahıs bir saatte bir kumaş parçası üzerine
aşağıda gelecek olan tılsımı yazar. Sonra tılsım yazılı olan kumaşı
temiz zeytin yağı ile yağlayıp katlar. Daha sonra yazdığın bezi pamukla
sardıktan sonra anadan doğma çırıl çıplak soyunup 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. Gödükten sonra yetmiş altı defa

ف

ZAFET

ismini 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 büyüyü 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

 اثيESER ismini oku okuma bittikten sonra Harut ve Marut yanına
gelir. Matlubun ismi ile anne ismini onlara söyle anında hacetini
yerine gitirirler. Rızık için istersen bir kumaş parçası üzerine aşağıda
gelecek olan tılsımı yazıp katlar önüne bırakıp otuz üç defa
SERAC

سياج

ismini okursun. Birini kahretmek istersen cam bir tabak alıp

aşağıda gelecek olan tılsımı yazar yirmi bir defa

 يشهREŞHA ismini

okuyup lubani zeker buhuru yakarsın. 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 kağıdın arkasına yazarsın.

العيش كبكميش قيقش كاكميش قيش

كبكميش
EL ARŞ KEYKEMREŞ KARKAŞ KEYKEMUŞ KARŞ KEBKEMREŞ.

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.

İKİ KİŞİ ARASINDA VEYA BİR ŞEHİRDE FİTNE
ÇIKARMAK
Aşağıda gelecek olan vefki beyaz bir kağıda yazıp yaktıktan sonra
Allahım fulan yerde veya fulan kişiler arasında fitne çıksın dersin.
Yazılacak olan vefk budur.

ZALİMİ GERİ ÇEVİRMEK
Aşağıda gelecek olan tılsımı üç kumaş parçasına yazıp üç yollu veya üç
köşeli bir mekana 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 budur.

İkinci tılsım budur:

Üçüncü tılsım budur:

İKİ DARGIN ARASINI SULH (BARIŞ)
Dargın olan iki kişiyi barıştırmak istersen aşağıda gelecek olan vefki
topraktan yapılmış çömlek testi veya bir tabağa yaz. Vefkin etrafınada
bu esmaları ve barıştırmak istediğin kişilerin adı ve anne adlarını
yazarsın. Yazılacak esmalar budur.

فهننا نان

ننننا

سمننب نب

SEMTATABE NEBİL NEHATATAYİL FEHATATAYİL HAYHAS

Yazılacak olan vefk budur.

ÖZÜRLÜ BİRİNİ İYLEŞTİRMEK
Herhangi kör topal sağır birinden izin alıp sağ kulağına

 ننانم لاTAHYATAMĞALİL 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 hastayı anadan doğma çırıl çıplak soyup
aşağıda gelecek olan tılsımın üzerindeki yazıları hastanın vücuduna
yaz. Bu esmaları bir defa okuyup hastaya üfle okunacak esmalar
bunlardır.

شمهعنيش ننه ش شمه يش به لش
ننانن اش ننهيش شم يش بن يب اش
أ

نهنان ش أ

ŞEMHATUŞ, TATAHUŞ, ŞEMHARUŞ, BEHVALİŞ, TAHAYATAŞ,
TATAHARUŞ, ŞEMUREŞ, BEHDERBUVAŞ, TAHAYATUŞ, EL EL

Hastanın vücuduna çizilecek olan tılsım budur.

Hasta sirkelenir titremeye başlar Biiznillah iyleşir şifa bulur.
Hastanın vücduna tılsımı yazma imkanın yok ise yukarıdaki tılsımı ve
şimdi yazacağımız tılsımı bir kağıda yazar hastaya öyle okursun
yazılacak olan tılsım budur.

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
Hacetini söylersin.

عقيا م ا لم

ق

KALE İFRİT MİNEL CİN

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 boyu sekiz santim eni
dört santim olsun kağıdı havaya kaldırıp şu esmaları yirmir defa
okursun

ناش خ اش

ن ناش بي اش ع عاش
يش ايش نلاش

TALTİŞ, BERHEYŞ, VE ADDEİŞ, DEHENİŞ, CALİŞ, VERİŞ, ERIŞ,
HELİŞ,

Sonra sekiz defa  ايشERİŞ ve dört defa عاش

ع

VE ÂDDAİŞ

ismini ismini okursun Ebu Riyah adındaki sufli cin gelir şer üzerine her
istediğini yapar hacetini giderir. Ondan ayırma buğuz tefrikat kan
akıtma karı kocayı ayırma gibi Allah (c.c.)’nin haram kıldığı herşeyi
yapmasını istersin.

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 yazılacak 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 asarsın şer amaçlı yazarsan zülüm etmek istediğin kişinin
evinin arkasına gömersin yazılacak olan tılsım budur.

MATLUBUN KALBİNİ YAKMAK
Mavi bir kumaş parçasına aşağıda gelecek olan tılsımı iyi bir saatte
yazar. Yazdıktan sonra makasla kumaş parçasını kesip küçük küçük
parçalara bölüp ateşe atıp lubani zeker buhuru yakarsın kumaş
parçaları ateşte yanarken elini suya batırıp ateşe hafifçe su serper
hacetini söylersin matlubun kalbine ateş düşer.Büyük bir muhabbet
ile seni sever seni her nerde görür ise aklı başından gider. Kalbi sıkışır
meftun olur. Mavi kumaş parçasına yazılacak olan tılsım budur.
(Hacetini söylerken Fulan Binti Fulan Dersin.)

KARI KOCA ARASINDA SORUN ÇIKMAMASI VE
MUHABBET İÇİN
İki kişi evlenirse gerdekten önce yeşil bir kumaş parçası üzerine
aşağıda gelecek olan tılsımı yazar. Yazdıktan sonra temiz zeytin yağı
ile yağlar. Bezin üzerine şu esmaları okursun.

ع ج قع

م ع ج مسع ج اع ج ع ج فلب
فع ع ج

3 MEÛC, 3 MESÛC, 3 YÊÛC, 3 ÂVÛC, 2 FELBUS, 2 ÂVÛC, 2 KAD, 2
FEDAÛC,

Okuma bittikten sonra kendi ismin ile eşinin ismini ikiyüz seksen üç
defa beze okuyup kendi zekerine (cinsel organına) ve eşinin fercine
(cinsel organına) sürersin. O hal üzere cinsi munasebette bulunup
zifafa girerlerse aralarında muhabbet hasıl olur kavga ve sıkıntı
çıkmaz cimadan lezzet alırlar bir birlerine saygı ve hürmette kusur

etmezler saygılı ve edepli olurlar Yeşil kumaş üzerine yazılacak olan
tılsım budur.

MUHABBET VE TEHYYİC
Aşağıda gelecek olan tılsımı YAZIP ateşe atıp hacetini söylerlerse
matlublar arasında muhabbet ve heyecan tezahür eder.Kalbleri
arasında ıslah vuku bulur bir birlerine ram olurlar muhabbetle
bakarlar Yazılacak tılsım budur.(Bu ameli erkek yapacak ise hacetini
söylerken fulan bitnti fulan der. Kadın yapacak ise fulan ibni fulan
der.) Yazılacak olan tılsım budur

HACET İÇİN
Aşağıda gelecek olan tılsımı kağıda yazıp dilinin altına koysalar iki veya
üç dakika geçtikten sonra kağıdı yutsalar Allah’ın izni ile hacetleri
yerine gelir.Sıkıntılari müşkülleri izhal olur Allah (c.c ) onların işlerini
kolaylaştırır. Yazılacak olan tılsım budur.

KUVVETLİ CİMA İÇİN
Aşağıda gelecek olan tılsımı ağzına girecek şekilde bir levhaya yazar.
Levha ağzındayken şu isimi okursun.

 انني شYENTERUŞ. Cima

anında kuvvet ve lezzet gelir on erkeğin gücüne sahib olursun kadın

bıkmayana kadar sen cimadan bıkmazsın inzal olmazsın. Yazılacak
olan tılsım budur.

CELB VE TEYHİC
Bu amel Seyyit Abdullah bin hilal el bülbüli tarafından yapılmış
defalarca tecrübe edilmiş sahih ve mücerrebtir. Beyaz temiz bir bez
parçasına aşağıda gelecek olan tılsımı matlubun ismi ve anasının
ismiyle bakır bir kalem ve kırmızı bir mürekkeb ile yazarsın. Yazdıktan
sonra bakır kalemi beze sarıp ateşe atarsın. Bez ateşte yanar iken
şöyle dersin.

من

الشا نا
اقسم علاك ا مع شي الم
إبلا أممعا اا ال س س اا اﻻب لسة

AKSEMTU ALEYKUM YA MEAŞEREL CİN VE ŞEYATİN VE CUNUD
İBLİS ECMAİN EYNE EL VES VASE EYNE EL İBLESE

Eyer matlubun temiz ahlaklı Allahın ondan razı olduğu br kul ise seni
hak eden biriyse çok geçmeden senın yanına gelir. Eğer kötü biriyse
yanına gelmez. Beyaz siyah karışık bez parçasına yazılacak olan tılsım
budur.

KAYIP OLAN KİŞİYİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN
Aşağıda gelecek olan vekfi yazar başının altına koyar uyursun bin
defada
KEHYEUS

كهاع

dersin. Allahın izni ile kayıp olan kişinin nerde olduğunu
rüyanda görürsün. Yazılacak olan vefk budur.

MATLUBUNU CELB VE TEHYYİC ETMEK
Matlubunu yanına getirmek istersen kırmızı bir kağıda kırmızı kalem
ile aşağıda gelecek olan esmaları yazar. Yazdıktan sonra kırmızı
sandalı ahmer ile kağıdı buhurlarsın . Kağıdı katlayıp açtıktan sonra
kağıda yazdığın isimleri kağıdın üzerine okursun. Kağıda yazılacak ve
okunacak isimler budur.

 أن ل ا علاه بأمي مانت ش ا فسي۲ قيقيش۲ق ش
سن الم المن إ ڭنت ف األي ف خيم ا
ألبس ا ا اشخ ب لي ن ناة أمبا ب لإلش ي
بن م ق للسم ا األي أستب ن ع أ كي
۲ كي كي۲  مه۲ق لت أتان ن ع ا النم هلل ب عن
۲مام ي
2 KAVŞ, 2 KERKUŞ, İNZULU ALEYHUM Bİ EMİR MİN TUŞ YA
FERSETAN EL CİN VEL CUNUN EN KUNTUM FİL ARD FE ĞERRİCU
VEL ELBİSU HAZAL ŞAĞIS BİL RUHANİYE VE ECİBUHA BİL İŞARA Bİ
HAKKİ MEN KALE Lİ SEMAVATİ VEL ARD ESTİBA TAVAN ÂV
KIRREHA KALTİ ETİNE TAÎĞİN. ELHAMDULİLLAH BEÂTE HIMHUM
HIMHUM KERKER KERKER CELCAR CELCAR

Okuma bittikten sonra kağıdı bırakır bunu okursun

بن المل األنمي إﻻ م أسيعت انقلبت بقهكش
 ما ققي إنّه۲تب ي هللا ي الع لما بقن ش

 أم۲  شلشلا۲ شملخ۲ تملبخ۲مس ل انهي لمبخ
ام إل ك ا
ا أنمي ت ك بك ا ك ا ا ملب
۲ك ا بن أقشي
VE Bİ HAKKİ EL MELİK Lİ AHMAR İLLE MA ESRAÊTUM VAÊN
KALEBTUM Bİ FEHKEŞ TABAREK ALLAH REBBİL ALEMİN 2
BAKTUŞ, CİM VE KAFFERHUM İNNEHUM MESULİN YENHUR 2
MEBAĞ 2 TEMLİĞ ŞEMŞLAĞ 2 ŞELŞELİM ECİB YA AHMAR VE
TEVEKKELÜ Bİ KEZA VE KEZA VE ECLİBÜHA VE HEYYİCHA İLE
KEZA VE KEZA Bİ HAKKİ 2 AKŞER

Cinler matlubunun yanına gider seni matlubuna öyle heybetli öyle
güzel gösterirler ki matlubunun aklı başından gider seni görmediği an
delirecek gibi olur.Cinler matlubunu yanına getirir. Matlubun yanına
geldikten sonra şu isimleri okursun ki cinler matlubunu rahat bıraksın
eğer isimleri okumaz isen matlubun hep seni düşünür nefes alamaz.
Kalbi sıkışır ğöğsü daralır. Aklı başından gider her daim seni düşünür.
Okunacak olan esmalar bunlardır.

 بن۲ مام ي۲  كي كي۲  مه۲ النم هللا بلعن
المل األنمي إﻻ م أسيعت انقلات اقهكش تب ي
إنن
 ما قق۲هللا ي الع لما بقن ش
۲  شلشلا۲ شملخ۲ تملبخ۲م ء ل انهي لمبخ
ام إلى
أم ا أنمي ت ك بك ا ك ا املب
۲ك ا ك ا بن أقش
ELHAMDULİLLAH 2 BELAT, HEMHEM, 2 KERKER, 2 CELCAR VE Bİ
HAKKİ EL MELİK EL EHMAR İLLE ME ESRAÊTUM VE İN TEKEYTUM

YEFHEKEŞ TABAREK ALLAH REBBİL ALEMİN 2 BAKTUŞ, CİM VE
KAFRAHUM İNNEHUM MES ÛLUN YENHUR 2 MEBAĞ, 2 TEMLİĞ, 2
ŞEMLİĞ, 2 ŞEL ŞELİM, ECİBU YA AHMER VE TEVEKKELÜ Bİ KEZA
VE KEZA VE ECLİBUHA VE HEYYİCHE İLE KEZA VE KEZA Bİ HAKKİ
2 AKIŞ

Keza ve keza geçen yerlerde matlubun ismi ile anne ismini söylersin

EŞİNİN SANA İTEAT ETMESİ İÇİN
Aşağıda gelecek olan esmaları evlendiğin zaman gerdeğe girmeden
önce bir kağıda yazıp sağ pazuna bağla yazdıktan sonra bin defa LA
HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİ ALİYUL AZİM DERSİN. Allahın
izniyle eşin sana iteat eder sözünden çıkmaz. Kağıda yazılacak olan
esmalar bunlardır. (ikişer defa yazılır.)

تهش نهش ن بش نهياش
TEHİŞ NEHİŞ NUBEŞ NEHRİŞ

Bin defa LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİ ALİYUL AZİM
DERSİN. dekikten sonra bir defada şöyle dersin.
E TEHTE AKDETİ FULAN BİNTİ FULAN VE RAĞİB Fİ ĞITBETUHA KUL
MEN RÊÂHA Bİ HAKKİ HAZİHİL İSMİL AZİM

Fulan binti fulan derken eşinin adı ile ana adını söylersin Eşin
sözünden çıkmaz sana iteat eder her isteğine rıza gösterip yapar
amma lakin sen haram işleri haram olan bir şeyi yapamsını eşinden
isteme Allah (c.c.) razı olacağı islam ahkamlarına uygun bir yaşam
sürün.

EŞLER ARASI MUHABBET İÇİN
Eşler arasında geçimsizlik varsa kadın kocasından veya koca kadının
bazı hallerini sevmiyorsa kavga ediyorlarsa iyi bir saate bakır bir
kırmızı kalem ile aşağıda gelecek olan tılsımı kadın kocasından
şikayetçi ise kocasının vücuduna temas etmiş bir elbise parçasına
koca kadından şikayetçi ise kadının vücuduna temas etmiş bir elbise
parçasına aşağıda gelecek olan tılsımı yazıp üzerine yirmi bir defa
azimeti okusun lübani zeker buhuru ile buhurlayıp gür yanan bir ateşe
atarsın. Yazılacak olan tılsım budur.

Yirmi bir defa okunacak olan azimet budur.

األسم ء الناس املب ا ك ا ك ا إلى
ا خا
منبة ك ا ك ا
YA HUDDAME HAZİHİL ESMAE VE TELASIM VE İCLİBU KEZA VE
KEZA İLE MEHEBBET KEZA VE KEZA

birinci Keza ve keza geçen yerlerde eşinin adı ve anne adını ikinci keza
ve keza geçen yerlerde kendi adın ve anne adını söylersin yada tam
tersi.

Allahın izniyle eşler arasındaki kin adavet gider. Yerine sevgi
muhabbet aşkı bazı gelir.

MATLUBUNU CELB ETMEK
Kamerin nurunun fazla olduğu bir gecede aşağıda gelecek olan vefki
göğsüne yazar çırıl çıplak soyunup ayın karşısına geçip elini aya doğru
kaldırıp şöyle dersin.

ا قميا ق مي ا مبيقع ب ألن اي ا لا أخ ات سبع
أبك ي اعمن ا با ماة تخب ا با ن ي تن منبت
أن فا اب فا ف قل فانة بن فانة تي
شعلة الن ي م العي نتى انلع النه ي عن م تقيأ
YA KAMER YA KAMMER YA MUBRİKA BİL ENVAR BİL LEYL
AĞVATEK SEBA EBKAR YA CUNUVA BEL MİYE VE TIĞABUZU VE BİL
NAR TENZUL MUHABBETİ ENA FULAN İBNİ FULAN Fİ KALBİ FULAN
BİNTİ FULAN TERA ŞEÂLE EL NAR MİNEL ÂR HATTA YETLÎÂ EN
NEHHAR VE İNDE ME TEKRA

Fulan ibni fulan fulan binti fulan yazan yerde kendi ismin ve anne
adını fulan binti fulan yazan yerde matlubun adı ile anne adını
yazarsın. Matlubun sana celb olur yanına gelir. Kitabın müellifi
buyuruyor ki bu amel defalarca tecrübe edilmiş sahihtir zira ayın bir
çok sırları vardır. Buda celbi muhabbet sırlarından olup mücerrebtir.
Göğsüne yazılacak olan vefk budur:

(Not Ayın Güneşin karşısında çıplak durmak caiz değildir zira islam
ülemaları bu konuda haram demişlerdir bazı alimler kıbleye bile
anadan doğma çıplak durulmaz demişlerdir.)

KADININ HAMİLE OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN
Aşağıda gelecek olan vefki ve ayeti kerimeyi kadının göbeğine
yazarsın yazılacak vefk ve ayeti kerime budur.

Yazılacak olan ayet budur.

غاا

ا سم ء اقلع
على

قا ا اي االع م ء
الم ء قض األ مي ا ست

Not: Kitabın müellifi burdaki förmülü yarım bırakmıştır.

MUM İLE CELB
Bir mum alır üzerine

ن يآ

Naren

Yazar Lubani zeker buhuru

yakarsın. Yazdıktan sonra mumu ters çevirip (baş aşağı) yakarsın.
Mum yanarken şu azimeti bir defa okursun.

ا عب
ا عب ال
ت ك ا عب ا لن
تنااج إنياق قل
الب يي ا عب اخلا امل

فا اب فانة منبة فانة بن فانة أل ن العم
الس عة
TEVEKKELÜ YA ABDULHAY VE YA ABDULVAHAB VE YA ABDUL
BARİ VE YA ABDULĞALİM YECLUB VE TEHEYYÜC VE İHRUK KALBİ
FULAN İBNİ FULAN Bİ MEHEBBET FULAN BİNTİ FULAN EL VAHEN
EL ACELE ES SAATE

Mum yanıp bittikten sonra matlubun sana yakın bir yerde ikamet
ediyorsa o dakika yalın ayak koşar gelir. Matlubun sana uzak bir
yerde ise bir günde sürse bir yılda sürse yanına gelir. Bu amel sahih ve
mücerrebttir senin şüphen olmasın. Matlubun sana celb olur yanına
gelir kalbini ateş gibi yakarsın Fulan ibni fulan yerde kendi ismin ve
anne ismini Fulan binti fulan yazan yere matlubun adi ile anne adını
yazarsın.

KADININ HAMİLE KALMASI İÇİN
Bir mum kağıt veya bir tabağa aşağıda gelecek olan ayeti kerimeyi
kadının ismi ve annesinin ismi ile yedi defa yazarsın. Yazılacak olan ve
yedi defa okunacak olan ayeti kerime budur.

الظ لما

الن ي قا بع آ للق

EL HUDİ VE KİL BAÊDEN LİL KAVMİ ZALİMİN

Allahın izni ile kadın hamile kalır.

IRSALI HATİF
Birine ırsali hatif göndermek istersen gece yarısından sonra mavi
büyük bir bez parçasına aşağıda gelecek olan azimeti iki yüz elli defa

yazar lubani zeker ve sundurus buhuru ile buhurlarsın. Hüddamlar
senin suretine girer o kişiye eziyet eder sıkıntı verir. İkiyüz elli defa
yazılacak ve buhurlanacak olan azimet budur.

بس هللا الينم الينا أقسم علاك ا مع شي
الم الشا نا الخ ا األع ا بي البناة العلاة
الناة السقلى ي الن ي الن ي الظ الني ي
هللا
ب ع م ف القب ي نس م ف الص ي
ال ي ﻻ إل إﻻ خل اﻻنس م ص ص
ك ل خ ي خل لم م م يج م ن يج م ن ي
هللا ال ن القه ي م يالقل ال اي مك ي اللا
على النه ي مك يالنه يعلى اللا بأسم ا ع ك
ا مع شي األي اح الي ن نا الس يايب اﻻفا
ب ل ي خلقك م ن ي سلنك علىمماع خلق م
األي اح الي ن ناة األمس البشياة األ م امبت
ات
بت الى فا اب فا ف صقت
ع ت
مث ل اضيب ضيب ش ا آ ب لع الكياباج م
المس ء إلى الصب ح بن ق لقى األصب ح
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

AKSEMTU ALEYKUM YA MEAŞER CİN VE ŞEYATİN VE EL HUDDAM
VE EL ÊVAN Bİ RABBİ EL BANİYE EL ALİYYE VEL NİY ES SUFLİ
RABBİ EN NAR VEN NUR VE ZIL VE EL HARUR VE BÂİS MİN Fİ EL
KUBUR VEHSUL MAFİ SUDUR VE HUVE ALLAH EL LEZİ LA İLAHE
İLLA HUVE HALAKEL İNSANE MİN SALSALİ KEL FEHHAR VE
HALAKAL CANNE MİN MARİ CİN MİN NAR MİN NAR VE HUVE
ALLAHU VAHİD EL KAHHAR MİDUR EL FELAK EL DEVVAR VE
MİKVAR EL LEY ALA EN NEHHAR VE MIKVAR EN NEHHAR ALEL
LEYL VE BİL ESMAE ED DU ÛKUM YA MEAŞER EL ERVAH ER
RUHANİYE ES SÂİRİN BİL FELEK BİL LEZİ HALAKUM MİNEN NUR
ARŞE VE SALLATAKUM ALA CEMİG HALAKE MİN EL ERVAHE ER
RUHANİYE VEL ECSEM EL BEŞERİYYE İLLA MA ECEBTUM DAVETİ
VE ZEHEBTUM İLE FULAN İBNİ FULAN Fİ SAFFİ VE HEB ETİ VE
MİSALİ VE EDRABUHU DERBEN ŞEDİDEN BİL ADET EL KERABİC MİN
EL MESAE İLE EL SABAH Bİ HAKKİ FELAKEL SABAH

Fulan ibni fulan yazan yere cin göndermek istediğin şahısın ismi
ile anne ismini yazarsın

HASTA BİRİNİ İYLEŞTİRMEK İÇİN
Gece vakti güzel kokulu bir buhur yakar bin defa şu isimleri okursun

 ا منام ا ن شناYa Cehicah Ya Tavşaniye okursun her
yüz defada bir üç defa şu azimeti okursun

ام۲  م۲ بهم۲أ م لاش۲به شلاش۲بن شناش
األسم ء إ ا أانأ علا فق
ا مل منام بن
أم ا شمخ هللا أعل ل بإ هللا تع لى م هللا
يس ل إلى ك شان م ي ميا مب ي عن م
مماع الن ء المتمي ا من إبلا أممعا إن

الينا أﻻ تعل عل
أقسم علاك بنيش
ااه المل الكيا
م
م األميا
اسيافا ع يا ا

م سلم إن بس هللا الينم
ات ن مسلما مسيعا فإن
ني ش بن نق مستق ان
اكت ف ا ا اآل م م ب
ماك ا
ا ببن مبيا ا
ال ن العم الس عة

2 BATVAŞENİŞ, 2 BEHVAŞALİŞ, 2 EHMALİŞ, 2 BEHMÊ, 2 HEME, ECİB
YA MELİK CEHİCAH Bİ HAKKİ HAZİHİ EL ESMAE VE İZA İTA ALEYK
FAKAL ECİB YA ŞEMĞ VALLAHU ALEMİ ZALİK Bİ İZNİLLAH TEÂLE
MİNEL ALLAH VE RESULUHU İLE KULLİ ŞEYTANİ MERİD VE
CABBAR ENİD MİN CEMİA EL TEĞAT EL MÜTEMERRİDİN VE CUNUD
İBLİS ECMAİN VE İNNEHU MİN SÜLEYMAN İNNE HU
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM İLLE TEÂLU ALİ VE ETUNİ
MÜSLİMİN MÜSREÎN FE İNNİ AKSEMTU ALEYKUM BATRAŞ TARUŞ
Bİ HAKKİ TAKAF MUSTAKAK İNZLİL EYYUHA EL MELİK EL KERİM
VEKTUB Fİ YED HAZAL EDİM MA BİHİ MİN EMRAD VEMA DEVAİHİ
Bİ HAKKİ CEBRAİL VE MİKAİL VE İSRAFİL VE AZRAİL EL VAHEN EL
ACELE ES SAATE

Hasta olan birinin ismi ve annesinin ismini söylersin Allahın izni ile şifa
bulur.

BİRİNE EMANET ETİĞİN SAKLI MALINI BULMAK
Birine mal emanet ettiğin kişi ölürse veya kaybolursa aklı gider
mecnun olursa malı bulmak için aşağıda gelecek olan azimeti kırk beş
defa okursun Allahın izniyle saklı olan malı rüyanda görürsün. Kırk beş
defa okunacak olan azimet budur.

۲ قشان ش۲ قشن ش۲ شمه ناش۲اله نش
 أن ي ا۲ شم ياش۲ نه يانش۲م ن ش
مث ل
عمل ا ا ب ا إلى ك ا ك ا ف ا ت
ع ق ا سم كنات من إق مت بع هللا الق ا
المنان الع ل الي الشها المما القع الم ل
۲  الس ع۲  العم۲ الم ل الب يئ المص ي أل ن
2 ELHAVZATIŞ, 2 ŞEMHEZTİŞ, 2 KAŞTUŞ, 2 KAŞİTUŞ, 2 HİMATUŞ, 2
TEHARAİTİŞ, 2 ŞEMDERİŞ, EHDİRU VE ECCELU VE İZHEBU İLE
KEZA VE KEZA Fİ HEYE Tİ VE MİSLİ VE EZİKUHA YA SEMİ VE
KINITİ VE MAHAL İKAMETİ Bİ İZZETU ALLAH EL KADİM EL MUHİT
EL ALEM ER RABBİ EŞ ŞEHİT EL MUCİB EL FEÂL EL HALİK EL BARİ
EL MUSAVVER 2 ELVAHEN 2 EL ACELE 2 ES SATE

Keza ve keza geçen yerde şahısın adı ve anne adını söylersin.

BİRİNE EMANET ETTİĞİN KIYMETLİ MALI BULMAK
Birine altın veya kıymetli bir mal emanet etiğin kişi ölürse tekrardan
malı bulmak için yüz onbir defa yasin süresi üç yüz on üç defa aşağıda
gelecek olan azimeti mastaki buhuru yakıp okursun yüz onbir defa
okunacak yasin süresi budur.

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
Yâsiyn velkur'ânilhakiym inneke
leminelmürseliyne
alâ siratin müstekiym tenziylel aziyzirrahiym
litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm
ğafilûn
lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la
yü'minun
inna cealnâ fiy a'nakihim ağlâlen fehiye ilel'ezkani
fehüm mukmehun
ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min
halfihim sedden feağşeynahüm fehüm lâ yübsirun
ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm
lâ yü'minun
innema tünzirü menittebe azzikre ve haşiyer
rahmane bilğayb febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin
keriym
inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma gaddemu
ve asarehüm ve külle şey'in ahsaynahü fiy imamin
mübiyn
vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izca ehel
mürselun
iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma
feazzezna bisalisin fegalû inna ileyküm mürselun
galu mâ entüm illâ beşerün mislüna ve mâ
enzelerrahmanü min sey'in in entüm illâ tekzibun

galu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun
ve ma aleyna illelbelağul mübiyn
kâalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu
lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna
azabün eliym
kâalu dairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm
kavmün müsrifun
ve cae min aksalmediyneti recülün yes'a, gale ya
gavmit tebiul mürseliyne
ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun
ve maliye la a'büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun
eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü
bidurrin lâ tuğni anniy şefaatühüm şey'en ve lâ
yünkizune
inniy izen lefiy dalâlin mübiyn inniy amentü
birabbiküm fesmeun
giyledhulil cenneh, gale ya leyte gavmiy yalemune
bima gğafere liy rabbiy ve cealeniy minel
mükremiyn
ve ma enzelna alâ gavmihî min badihî min cündin
minessemâi ve ma künna münziliyne
in kânet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun
ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim min resulin illâ
kanu bihî yestehziun
elem yerev kem ehlekna kablehüm minelguruni

ennehüm ileyhim lâ yerciun
ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun
ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve
ahrecna minha habben feminhü ye'külun
ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a'nabin ve
feccerna fiyha mineluyuni
liye'külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim
efelâ yeşkürune
sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma
tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ
yalemun
ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare
feizahüm muzlimune
veşşemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül
aziyzil aliym
velkamere kaddernahü menazile hatta a'dekel
urcunil kadiym
leşşemsü yenbeğiy leha en tüdrikel kamere ve
lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin
yesbehun
ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl
fülkil meşhuni
ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun
ve in neşe' nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm
yünkazune
illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn
ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve

ma halfeküm lealleküm türhamune
ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ
kanu anha mu'ridiyn
ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü,
kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men
lev yesaullahü at'ameh, in entüm illâ fiy dalâlin
mübiyn
ve yegûlûne meta hazalva'dü in küntüm sadikiyn
ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm
ve hüm yehissimun
felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim
yerciun
ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel'ecdasi ilâ
rabbihim yensilun
galu ya veylena men beasena min merkadina haza
ma veader rahmanü ve sadekalmürselun
Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
Yâsiyn velkur'ânilhakiym inneke
leminelmürseliyne
alâ siratin müstekiym tenziylel aziyzirrahiym
litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm
ğafilûn
lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la
yü'minun
inna cealnâ fiy a'nakihim ağlâlen fehiye ilel'ezkani

fehüm mukmehun
ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min
halfihim sedden feağşeynahüm fehüm lâ yübsirun
ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm
lâ yü'minun
innema tünzirü menittebe azzikre ve haşiyer
rahmane bilğayb febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin
keriym
inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma gaddemu
ve asarehüm ve külle şey'in ahsaynahü fiy imamin
mübiyn
vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izca ehel
mürselun
iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma
feazzezna bisalisin fegalû inna ileyküm mürselun
galu mâ entüm illâ beşerün mislüna ve mâ
enzelerrahmanü min sey'in in entüm illâ tekzibun
galu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun
ve ma aleyna illelbelağul mübiyn
kâalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu
lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna
azabün eliym
kâalu dairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm
kavmün müsrifun
ve cae min aksalmediyneti recülün yes'a, gale ya
gavmit tebiul mürseliyne
ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun

ve maliye la a'büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun
eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü
bidurrin lâ tuğni anniy şefaatühüm şey'en ve lâ
yünkizune
inniy izen lefiy dalâlin mübiyn inniy amentü
birabbiküm fesmeun
giyledhulil cenneh, gale ya leyte gavmiy yalemune
bima gğafere liy rabbiy ve cealeniy minel
mükremiyn
ve ma enzelna alâ gavmihî min badihî min cündin
minessemâi ve ma künna münziliyne
in kânet illâ sayhaten vahideten feiza hüm
hamidun
ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim min resulin illâ
kanu bihî yestehziun
elem yerev kem ehlekna kablehüm minelguruni
ennehüm ileyhim lâ yerciun
ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun
ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve
ahrecna minha habben feminhü ye'külun
ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a'nabin ve
feccerna fiyha mineluyuni
liye'külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim
efelâ yeşkürune
sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma
tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ
yalemun

ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare
feizahüm muzlimune
veşşemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül
aziyzil aliym
velkamere kaddernahü menazile hatta a'dekel
urcunil kadiym
leşşemsü yenbeğiy leha en tüdrikel kamere ve
lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin
yesbehun
ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl
fülkil meşhuni
ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun
ve in neşe' nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm
yünkazune
illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn
ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve
ma halfeküm lealleküm türhamune
ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ
kanu anha mu'ridiyn
ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü,
kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men
lev yesaullahü at'ameh, in entüm illâ fiy dalâlin
mübiyn
ve yegûlûne meta hazalva'dü in küntüm sadikiyn
ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm
ve hüm yehissimun
felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim

yerciun
ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel'ecdasi ilâ
rabbihim yensilun
galu ya veylena men beasena min merkadina haza
ma veader rahmanü ve sadekalmürselun
in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun
ledeyna muhdarun
felyevme lâ tuzlemü nefsün şey'en ve lâ tüczevne
illâ ma küntüm ta'melun
inne ashabel cennetil yevme fiy şügulin fâkihun
hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel'erâiki müttekiun
lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun
selâmün kavlen min Rabbin rahiym vemtazul
yevme eyyühel mücrimun
elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta'büdüs
şeytan innehu leküm adüvvün mübiynün
ve enibüduniy, haza siratun müstekiym
ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem
tekunu ta'kilun
hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun
islevhel yevme bima küntüm tekfürûn
elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna
eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânu
yeksibûn
velev neşâu letamesna alâ ayünihim
festebekussirata feenna yübsirun
velev neşaü lemesahnahüm alâ mekanetihim

femestetau mudiyyen ve lâ yerciun
ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ
ya'kilun
ve ma allemnahüş şi're ve ma yenbeğiy leh, in hüve
illâ zikrün ve kur'ânün mübiyn
liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü
alelkafiriyne
evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet
eydiyna enamen fehüm leha mâlikun
ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha
ye'külun
ve lehüm fiyha men'afiu ve meşarib efelâ
yeşkürune
vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm
yünsarun
lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün
muhdarun
felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune
ve ma yulinun
evelem yerel'insanü enna halaknahü min nutfetin
feiza hüve hasiymün mübiyn
ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men
yuhyiylizame ve hiye remiym
kul yuhyiyhelleziy enşeeehaa evvele merreh ve
hüve bikülli halkin aliymün
elleziy ceale leküm mineş şeceril'ahdari naren
feiza entüm minhü tukidûn

eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikâdirin
alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul
aliym
innemaaa emrühûu izaaa erade şey’en, en yekule
lehu kün, feyekun
fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli sey'in ve
ileyhi türceûn.

Üçyüz on üç defa okunacak olan azimet budur:

ت كي ا صناع الن ي أن ال ي ضع الم لة على
يق المب بيي فا استبع يف ي ُ سه م
ق
سن ت ا سناع ث تق ت ك ا أب
خ
افع ك ا ك ا
أن ا قي
أن ا شه
تيق بنل بن ال ي خل اإلنس م صلص
۲ك لقخ ي خل الم م م يج م ن ي بلك ش
 سلن الم م له ش ياعش۲كمي ش
بنيم ص ن قبة منيا ص ن القضا
۲ الس عة۲  العم۲  ال ن۲ المنيا شلش

TEZEKKER YA SATİG EN NUR VE ENTE EL LEZİ VE DÊÂT EL MEZELİ
ALA KARİB EL CEBBAR FELA YESTEBİDUN REFIG RU USHUM MİN
ĞAVF SATUTAK YA SATİG SUMME TEKUL TEVEKKEL YA EBİ
ZEHKAL VE ENTE YA ŞİHAB VE ENTE YA KURUN VE IFÂL KEZA VE
KEZA Bİ HAKKİ TARKİB BATLİ Bİ HAKKİ EL LEZİ HALAKAL İNSANE
MİN SAL SAL KEL FEHHAR VE HALEKEL CANNE MİN MARİ CİN MİN
NAR 2 BELKUŞ, 2 VE KEMRUŞ, VE SULTANEL CİN MA LEHUŞ RUAŞ
VE BAHRE CAN VE SAHİB EL KUBBE Bİ MUTRAN VE SAHİB EL
KADBİ MUTRAN 2 ŞELŞUM, 2 ELVAHEN 2 EL ACELE 2 ES SAATE

Allah (c.c) izniyle hüdamlar sana malın yerini rüyanda gösterirler. Bu
sahih ve mücrreb bir amel olup bir benzeri yoktur. Keza ve Keza
geçen yerde malı emanet ettiğin kişinin ismi ile anne ismini söylersin.

BİRİNE ZÜLÜM VE EZİYET ETMEK İÇİN
Birini helak etmek istersen zülüm etmek istersen eziyet edip param
parça etmek istersen aşağıda gelecek olan azimeti eski ölü sarılmış bir
kefen parçasına merih saatinde bir defa yazar beş yüz defa okursun.
Lubani zeker ve senderüs buhuru ile buhurlarsın. Olacak olan
acaiblikleri görürsün helak etmek istediğin kişinin vücudunda yaralar
çıkar hasta olur yatağa düşer ifrit cinler aklını başından alır cinnet
geçirtirler. Bir defa yazılacak ve beş yüz defa okunacak olan azimet
budur.

بس هللا الينم الينا أقسم علاك ا مع شي
الم الشا نا الخ ا األع ا بي البناة العلاة
السقلى ي الن ي الظ الني ب ع م ف
هللا ال ي ﻻ إل
القب ي نص م ف الص ي
خل ﻻنس م ص ص ك لقخ ي خل الخ
هللا ال ان القه ي م ي
م م يج م ن ي
الق ل ال اي مك ي اللا على النه ي مك ي
النه يعلى اللا بأسم أ عع ك ا مع شي
األي اح الي ن ناة الس يا ب ألفا ب ل ي خلقك
م ن ي عيش صلنك على ماع خ ق م األي اح
الي ن ناة األمس البشياة إﻻ م أمبت ع ت
ات
بت إلى فا اب فانة ف صقت
مسل اضيب ضيبً ش ا ًا ب لع الكياباج م
المس ء إلى الصب ح بن ف ل األصب ح
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
EKSEMTU ALEYKUM YA MEAŞEREL CİN VE ŞEYATİN VE EL
HUDDAM VE EL ÊVÂN BİR RABBİ EL BENİYYE EL ALİYYE VE
BENİYYE ES SUFLİ RABBUN NAR VEN NUR VEL ZIL VEL HARUR VE
BAİS MİN Fİ EL KUBUR VE HUSSİLE MAFİ SUDUR VE HUVE ALLAH
EL LEZİ LA İLAHE İLLA HUVE HALAKAL İNSANE MİN SAL SALİ KEL

FEHHAR VE HALAKAL CANNE MİN MARİ CİN MİN NAR VE HUVE
ALLAH EL VAHİD EL KAHHAR MUDUR EL FELAK ED DEVVAR VE
MEKRUR EL LEYL ALA NEHHAR VE MEKRUR EN NEHHAR ALEL
LEYL VE BİL ESMAİHİ ED ÎÂKUM YA MEÂŞER EL ERVAH ER
RUHANİYE ES SAİRİN BİL FELAK EL LEZİ HALAKA KUM MİN NUR
ARŞEHA VEL SALLA TEKUM ALA CEMİİN HALAKA MİN EL ERVAH ER
RUHANİYE VEL ECSEM EL BEŞERRİYE İLLA MA ECEBTUM DAVETİ
VE ZEHEBTUM İLE KEZA VE KEZA Fİ SAFFETİ VE HEYYETİ VE MİSLİ
VE ADRUBU DERBEN ŞEDİDEN BİL ADED VE EL KIRBAC MİNEL EL
MESAG İLE SABAH Bİ HAKKİ FELAK EL ESBAH

Keza ve keza geçen yerde helak etmek istediğin kişinin ismi ile anne
ismini söylersin

DARGIN OLDUĞUN BİRİYLE BARIŞMAK İÇİN
Dargın olduğunun veya küstüğün biriyle tekrardan barışmak istersen
evvela aşağıda gelecek olan tılsımı sağ elinin ayasına yaz yazarken
azimeti bir defa okursun sonra sol elinin ayasına yaz yazarken azimeti
bir defa okursun iki eline yazdıktan sonra ellerini kapatır azimeti üç
defa tekrardan okursun . Okuduktan sonra ellerini lubani zeker ve
kizbere ile buhurlarsın ve o halde uyursun Sabah uyandığında
ellerindeki tılsımların silindiğini görürsen o kişiyle barışırsın demektir
görmez isen tılsımların silindiğini barışmazsın demektir en İyisini Allah
(c.c.). bilir Kiminle barışmak istersen onun niyetine yazarsın. Avuca
yazılacak tılsım budur.

Avucuna yazarken okunacak olan azimet budur.

أقسم علا ا ي ان ا م ي ا ع
ع عب  ۲مسيع ۲عم  ۲ل  ۲ي
م ي اسلم ا علاك ا أمي ك تنضي ا بك
ق يح ق يعة س ني مس ني ك ف مي ف مي
ك مشه مشهلة اس س س مه كن ش
كلبه
مي
ي
عل ش ن م ش من
ك ب ميع
األمي ك عقيا ألبس
لقسم مشن فإن ع تك ا معشي العق يب
م ي ت الينب
ي
األع ا م من

ع ا ا فأاك اق السمع الن عة لم ع ن
فتن س معا بنابا لم ع ن فنن س معا
الع الش ا خ الهب
بنابا ن ع فأا القا
الكباي األعا ع ب الن ي ع م الصلا الم
م ي فإنا
ي
القيا عنة المت كلا ب ع
الي ب بإي ا العم
أ ميك ب لقساس
أماب ا بن إ ك ن إﻻ صانة ا ن فإ ا
لق علم المنة إنن
مماع ل ان منض
EKSEMTU ALEYK YA HARUT VE ENTE YA MARUT YEDUM DUM 2
ÊBBUS, 2 MUSRİG, 2 ÂCCUL, 2 HELUT HARUT VE MARUT
YUSELLİMU ALEYKUM VE YA MARUKUM EN TAHDİRU Bİ KÜL
KARİH VE KARİHE VE SAHİR VE SAHİRA VE KUL FECİR VE FECİRA
VE KUL MUŞEHHİL VE MÜŞEHHİLA YESEM VE SEM VE SEMEHUM
VE KENUŞ VE ALLUŞ VE TALMUŞ VE CUNUD HARUT VE MARUT VE
KELBAHUM EL ECREB VE MAHUM VE KUL İFRİYET EL EBIS VE
KABIS MERUB Lİ KASEM VEL MEŞNUM FE İNNİ DAVETİKUM YA
MEAŞER EL ÂKARÎB VEL ÂVAN MİN CUNUD HARUT VE MARUT VE
RAİS AZAZİL FEYEKUM YAKUL ES SEMAE VEL TAÂ LİMEN DEÛİNİ
FE NEHİN SEMAİN MUCİBİN FE İNNE KASİS VEL ÂVUN EL ŞEDİD
HADIM ELHİL EL EKBER LE <ÊLLE MA EBED EN NAR VE AMED ES
SALİB VEL CİN VEL FERAİNE EL MÜTEVEKKELİN Bİ DAVETİ HARUT
VE MARUT FE İNNİ ARCUKUM BİL KASİYUN VE REHBEN VE BARIM
ZATIL İMAD VE ECİBU Bİ HAKKİ İN KUNTUM İL SİH EL VAHİD FE İZA
HUM CEMİİN EL DİN MUHDARUN VE LEKED ALİMTU EL CENNE
İNNEHUM

Uykudan uyandığında okunacak azimet budur:

ب لبق الكبيا ال ي سبن مما المخل ق
بأمن ش ل تن الن ال كب القيي المتا أم ا أب
الن األبا بن شي ح ف امش صانش ع
ﻻ ق إﻻ ب هلل العل
ﻻن
مصي ن خا
العظا
BEL BAKA EL KİBRİYE EL LEZİ SABAH CEMİEN EL MAHLUKAT Bİ
CİNES Lİ HATEHA EL HAKKİ EL VEKİL EL KARİ EL METİN ECİB YA
EBE HAKKİ EL EBYAD Bİ HAKKİ ŞERUH FİĞMU ŞİHAŞ ADAMISIR
TALĞAYAS VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYUL
AZİM

CELB İÇİN
Cuma günü bir kağıda aşağıda gelecek olan tılsımı yazar Lubani zeker
buhurunu yakmadan buhuru kağıda sürersin. Kağıdı katlayıp üzerine
azimeti on defa okursun. Daha sonra buhuru yakıp kağıdı buhurlarsın.
Yazılacak olan tılsım budur.

On defa Okunacak olan azimet budur.

اعل على العض األام بقب ب المنل فإن
ا كم تي سبن ال ي مع
تناج عظا
أسم ء أغا ًﻻ أعن ق الي ناا مع لن اع بن
ع إلى نا ﻻ إل إﻻ األ با ب اا
سن مت ً
اآلخي با نن اة ال ا ال ي خضع لعظمت
يق الع لما أم ا أب الن األبا منب
ام ا ك ا ك ا بمنبة ك ا ك ا على مي
أممعا
ب ع اليم
ال
األا السنا بعظمة الق
م الملن م ل ا ال ا الق ي ال ي تقي لاك
م الم قنا فكشقن عن عن ء فاصي

VE YU ÂLLÎK ALA EL ADED Lİ EYMEN VE BEKABİL BİHİ EL MATLUB
FE İNNEHE TEHYYİC AZİM VE HUVE KEMA TERA SUBHANE EL LEZİ
CÊÂL EL ESMA AĞLALEN Fİ ÊÂNAK ER RUHANİYE VE CÊÂL LİL
NİDAÎ BEHE SUTURAT VE METEÂN İLE HİN LA İLAHE İLLA HUVE Lİ
EVVEL BEL BEDİ VEL AĞİR BEL NEHİ EL AZİZ EL LEZİ HADAT Lİ
AZMETH RAKAB EL ALEMİN ECİB YA EBE EL HAK EL EBYAD Bİ
CUNUDEK ECMAİN VE HEYYİCU KEZA VE KEZA Bİ MEHEBBET KEZA
VE KEZA ALA MER EL EYYAM VE SİNİN Bİ AZMET EL KUDDUS EL
VEDUD BÂÎS ER RUMUS MİN EL MUHİD MALİKİ YEVMİDDİN EL KAVİ
EL LEZİ TEFERRED VEL YEKUN MİNEL MUVAKKİNİ FEKEŞNE ANK
ATAÊK FEYSEREK

Keza ve keza geçen yerde matlubun ismi ve anne ismini söylerain. On
defa okuduktan sonra kağıdı açar arkasına bu azimeti yazarsın.

ع م علاك ا مل الم الشان بأش م ع
ب ك مخل ق م نا على مخل ق من ن ي
۲ الصم أﻻ م أقبلت عملت ن لت ب س أسم
 ا ت ن بين لك۲ عماخ۲ أقبل ا۲  بهيا۲ كب
اع انك عس كيك ﻻأي تقل ﻻسم ء تظلك
اليع فاك ا ع أسم ء هللا على ياسك ﻻ تي
من أا مي
منه يانة نتى تن ل أا م
من أا
من أا اﻻنمي من أا بيق
من أا مام
شمه يش من أا األبا
من ااه الع بمل ك ا ك ا ع مآل سياع

۲ ش ﻻش۲  أشه ق۲ قش عش۲أ كش
 ي ش عم ا عب هللا بن۲ مقش۲ أ ش۲ لش
هللا أن هللا الصم ل ال ل ا ل ل اك
{ق
 عم بمل۲ الس عة۲  العم۲ ل كق آ أن } أل ن
تهااج ك ا ك ا أ ل ن العم الس عة
AZEMTU ALEYKUM YA MULUKUL CİN VEL ŞEYTAN BE EŞED MA
AZEM BİHİ KUL MAHLUM MİN TİN ALA MAHLUKAT MİN NARVEL
SUMUM İLLA MA ÂKBELTUM VE ÂCELTUM VE NEZELTUM Bİ İSİM 2
ESMUL, 2 KEBBUH, 2 BEHRAM, 2 AKBULU, 2 EMLAĞ, ETUNİ
BİREHLEKUM ÊÛNEKUM VE ESERKUM LA ARD TEKLEKUM VELA
SEMAE TAZLİKUM VE RÊÂD Fİ KUM YEZAK VE ESMA ALLAH ALA
RÂÊSEKUM LA TERUN MİNHA RAHET HATTA TENZİLU EYİN
MEZHEB VE CUNUDUH EYİN MERRA VE CUNUDUH EYİN EL AHMER
VE CUNUDUH EYİN BIRAKAN VE CUNUDUH EYİN ŞEMHUREŞ VE
CUNUDUH EYİN EL EBYAD VE CUNUDUH EYİN MEYMUN VE
CUNUDUH EYYEHE EL ÂVUN Bİ CELBİ KEZA VE KEZA ACİLEN
SERİÂN VE HAZİHİ 2 ERKEŞ, 2 KAŞ VEÂŞ, 2 EŞMUKA, 2 ŞULEŞ, 2
HELŞEL , 2 EHEŞ, 2 MAKAŞ, 2 HARUŞ, ÂCCİL KEMMİL YA
ABDULLAH Bİ HAKKİ KULHU ALLAHU ÊHAD ALLAHUS SAMED LEM
YELİD VELEM YULED VELEM YEKUN LEHU KUFUVEN ÊHAD 2
ELVAHEN 2 EL ACELE 2 ES SAATE ACCİL Bİ CELBİ VE TEHYYİC
KEZA VE KEZA EL VAHEN EL ACELE ES SAATE

Keza ve Keza geçen yerlerde matlubun ismi ve anne ismini yazarsın
çok geçmeden matlubun sana celb olur nasılki iki mıknatıs taşı bir
birini çekiyorsa sende matlubunu öyle kendine çekersin bir an olsun
yanından ayrılmaz seni görmediği an ruhu sıkılır her daim senin
yanında olmak ister seninle zaman geçirmek ister. Sen bu ameli
haram işlerde kullanırsan Allahın gazabı üzerinde olur.

MATLUBUNU HAZIR ETMEK
Sarı bakırdan bir tas alırsın tasın içi beyaz olacak aşağıda gelecek olan
esmaları tasın içine yazar odanın bir köşesine koyarsın sende odanın
diğer köşesine geçer tasa bakarak aşağıda gelecek olan azimeti tasa
dikkatli bir şekilde bakarak tas hareket edip sana gelinceye kadar
sabırla okursun tas hareket edip yavaş yavaş sana gelmeye başlar sen
korkma tas yanına yaklaşınca matlubunun ismi ve anne ismini söyler
matlubun ile nerde görüşmek istersen söylerin matlubun o mekanda
hazır olur seni bekler tasın içine iki defa yazılacak olan esmalar budur.

۲أ ب شيا ب أ ن ي أصب ُ آ ش اي خل خ
 هللا المنقي ب ل نناة عم۲أن خ
2 EHBE ŞERA HEBE EDUNEY ESBAUT EL ŞEDEY ĞULUĞ 2 ENUĞ,
HU ALLAH EL MUNFERİT BİL VAHANEY ACİL

Tasa bakarak okunacak olan azimet budur.

الخ ا الم ك به األسم ء أمل

ااته الخ ا
كا كا

EYYA TUHE EL HADİM VE EL HUDDAM EL MÜVEKKEL Bİ HAZİHİ EL
ESMAE ECLİB KEZA VE KEZA

Keza keza geçen yerde matlubun ismi ile anne ismini söylersin.

TESHİRLİ CELB İÇİN
Herhangi bir arabi ayanın pazartesi akşamı matlubunun vücuduna
temas etmiş bir elbise parçasına matlubun ismi ve anne ismini
yazarsın. Yazdıktan sonra lubani zeker kizbere ve senderüs buhurunu
yakmadan matlubunun elbisesine sürer zeytin yağı ile yağlarsın.
Aşağıda gelecek olan azimeti matlubunun elbisesine yedi defa
yazarsın. Yedi defa yazılacak olan azimet budur.

لا ش نب ش ن ش كبكم ش ها ش أيع ش
األسم ء بمل
كلب كش كشكش ت كل ا ا خ ا
ك ا ك ا إلى ك ا ك ا بن الت ج لك ك األنمي
 أ ا ش أ۳[بن المل النك علاك ا ش اش
ا الخت ت ل ا ا خ ا
أ ن ي] أصب ُ ش اي
۲ األسم ء بمل ك ا ك ا إلى ك ا ك ا أل ن
۲ الس عة۲ العم
LİYUŞ TABBUŞ TAHİŞ KEBKEMUŞ HEHEYAVUŞ ÂRUŞ KELBUKEŞ
KEŞKEŞ TEVEKKELÜ YA HUDDAME HAZİHİ EL ESMAE Bİ CELBİ
KEZA VE KEZA İLE KEZA VE KEZA Bİ HAKKİ EL TAC VE KEVAKİB
EL AHMER Bİ HAKKİ EL MELİK EL HAKİM ALEYKUM HEYEŞ HEYŞ
EHYEŞ (3 EH EDUNİ ASBAUT ŞEDEY.) VE HAZA EL ĞATİM
TEVEKKELÜ YA HUDDAME HAZİHİ EL ESMAE Bİ CELB KEZA VE
KEZA İLE KEZA VE KEZA 2 ELVAHEN 2 EL ACELE 2 ES SAATE

Parentez içine aldığımız yeri üç defa yazarsın. Keza ve keza geçen
yerde matlubun ismi ve anne ismini ile ve keza keza geçen yerde

kendi ismin ve anne ismini yazarsın. Yazdıktan sonra elbise parçasını
önüne koyar bir defa şu azimeti okursun.

األسم ء
اع على قب الم األيم ن غ ا
۲ تنت متش۲ عكنا ش۲ ب ن ش۲بب نش
۲ عا ش۲ أفا ظاش۲ مهم ش۲مهم ناش
 أﻻ م أمبتا أسيعا أقبلتا۲مهلا ش۲لا ش
بمل ك ا ك ا أا العق يا الم اة أا الن ياة أا
سك القب ي
األيضاة أا سك الخن ق الكه
ت كل ا بمل ك ا ك ا إلى ك ا ك ا افعل ا م
ت مي ب إ ك ن
ÊZUM ALA KEBAİL EL CİN VE EL RAMAT VE HUDDAME HAZİHİ EL
ESMAE 2 BEBETUŞ, 2 BETUŞ, AKTUYUŞ, 2 TEHETUMETİŞ, 2
MEHEMUNİŞ, 2 MEHMUŞ, 2 EFEYAVATİŞ, 2 AYYUŞ, 2 LİYUŞ, 2
MEHLİYUŞ, İLLE MA ECİBTUM VE ESRAETUM VE AKBELTUM Bİ
CELBİ KEZA VE KEZA EYİN EL AFARİT ELMA İYYE EYİN EL NARİYYE
EYİN EL ARDİYYE EYİN SIKKAN EL HANADİK VEL KUHUF VE
SIKKAN EL KUBUR TEVEKKELÜ Bİ CELBİ KEZA VE KEZA İLE KEZA
VE KEZA HEYYE İFÂÊLU MA TUGMİRUN BİHİ İN KANET

BİRİNE IRSALİ HATİF GÖNDERMEK İÇİN
Birine cin göndermek istersen aşağıda gelecek olan esmaları bin defa
okursun her yüz defada bir kerede azimeti okursun. Bin defa
okunacak olan esmalar budur.

۲س

۲ ش

2 ŞATE 2 DUSUM

Her yüz defada bir defa okunacak olan azimet budur.

ت ك ا منم ا ب شمه يش افع ك ا ك ا
بن العه المبث ق أل ن العم الس عة
TEVEKKEL YA MUHAMMED YA BİN ŞEMHUREŞ VE İFÊÂL KEZA VE
KEZA Bİ HAKKİ EL AHİD EL MUBASİK EL VAHEN EL ACELE ES
SAATE

Keza ve keza geçen yerde cin yollamak istediğin kişinin adı ve anne
adını söylersin. Bu sahih mücerreb ve defalarca tecrübe edilmiş bir
ameldir.

MEYMUN EL NAKİH İLE IRSALİ HATİF
Birine Meymun El Nakihi göndermek istersen kimsenin olmadığı bir
yerde önüne ateş koyar yedi adet beyaz pul biber ağzına koyarsın.
Anadan doğma soyunur çıkardığın elbiselerin üzerine oturursun.
Aşağıda gelecek olan azimeti yedi defa okur elin ağzına değmeden bir
tane pul biberi ateşe atarsın. Okunacak olan azimet budur.

ل مل ا م كي خيش بي خش ل مهل
ضلص ايا ميا ميبا ا ب ا إلى ك ا ك ا
HELT MELT ZED MED KERDAĞUŞ BERĞUŞ HELT MEHLET DALSAN
YERİD MARİYE MARBİYE İZHEBU İLE KEZA VE KEZA

Azimeti okuyup ağzındaki biberleri tek tek ateşe atıp bitirdikten sonra
biraz beklersin Meymun El Nakih adındaki cin yanına gelir. Sen ona bu
azimeti okursun oda hacetini yerine getirir her kime yollamak istersen
gider. Meymun El Nakihe okunacak olan azimet budur.

كنات منل إﻻ ايس علاكم
عيف ب سم
۲  العم۲ ش اظ م ن ي نن فا تنصيا أل ن
۲الس عة
VE ÂRİFU Bİ İSMİ VE KUNNİYETİ VE MAHAL VE İL YERSİL ALEYKUM
ŞUVAZ MİN NAR VE NEHAS FEL TENSURUN 2 ELVAHEN 2 EL ACELE
2 ES SAATE

Meymun En Nakih isimli cin gittikten sonra yüzünü semaya kaldırır
şunları okursun ve uyursun.

ف ت هللا ا كن تقا
FETAK ALLAH İN KUNT TAKİYYEN

BİRİNE CİN MUSALLAT ETMEK
Mavi veya beyaz bir bez parçasına aşağıda gelecek olan azimeti bir
defa yazar ve yirmi bir defa okursun . Bir defa yazdıktan sonra aşağıda
gelecek olan başka azimeti okumadan bezin altına yazar. Yazdığını
kafanın altına koyar uzanırsın. Güzel kokulu bir buhur yakarsın. O
esnada El Kurd adındaki cinin sesini duyarsın. El Kurd adındaki cini
görmek istersen Sundurus buhuru yakarsın. Ve Görmek için aşağıda
gelecek olan azimeti okursun. Her kime El Kurd adındaki cini musallat

etmek istersen gider o kişiye eziyet sıkıntı verir. Rahat yüzü
göstermez.
Beze bir defa yazılacak ve yirmi bir defa okunacak olan azimet budur.

۲
 نقنلق۲
۲ ا۲
ا
۲  شلم۲  شلخا۲ كم أبيخ۲عم ج۲شنا ش
۲  اها۲  أان۲ أ بشنا ش۲ بشلا ش۲ شافا
 بن الخ ت۲ كاكا ش۲ كاكش۲عاش
2 YA HAVUL, 2 YAH, 2 HAVUL, 2 TAKATALAKAHUL HAVUL, 2
ŞATİYUŞ, 2 KEMUC, 2 KEMAEBRAĞ, 2 ŞELĞİYAT, 2 ŞELCUM, 2
ŞELAĞİM, 2 BEŞLİŞ, 2 EV BEŞTİYAŞ, 2 İTAL, 2 HİHİL, 2 ALEŞ, 2
KİKEŞ, 2 KİKEYEŞ, Bİ HAKKİ HATİM

Yazdığın azimetin altına şu azimeti okumadan bir defa yazarsın.

ص نب سلم ب ا السا بن عت علاك
ام ااه المل نلخم ا اقعل ا م ت مي ب
بن نشق باخ بن شم لخ عم نخ ا ت ن سياع
أل ن العم الس عة
VE SAHBEH SÜLEYMAN BİN DAVUD ALEYHİ SELAM VE BİTAÊTE
ALEYKUM ECİB EYYUHA EL MELİK TALĞAMEİL VE İKÂLU MA
TUGMİRUN BİHİ Bİ HAKKİ TAŞEKAM BELAĞ VE Bİ HAKKİ ŞEMLAĞ
KEMANİĞ ÊÛNUNİ SERİAN EL VAHEN EL ACELE ES SAATE

El Kurd adındaki cini görmek için şu azimeti okursun.

 بن األس ال ي ك۲ أظهي يت بن شلكع
مكت على خ ت سلام ب ا علا السا فإن
اظهي ماع ا ال اعمل انب ق ي النم
امقق ا ان الظ اعل أن ﻻ ا ي اب آ
AZHIR SURETEK Bİ HAKKİ 3 ŞELKEA Bİ HAKKİ EL ESAMAE EL LEZİ
KAN MEKTUB ALA ĞATİM SÜLEYMAN BİN DAVUD ALEYHİ SELAM FE
İNNE YAZHIR VE MİAHU SEYLE YAEMELU HUBUB KADIR EL
HUMMUS VE YÜCEF FUFU Fİ ZIL VE ALEM İNNE LE YU UZİ EBEDEN.

Cini gördüğün zaman şu azimeti okursun.

۲الس عة۲ العم۲ إفيق ابا ك ا ك ااقيق االع ا ال ن
ÎFERRİKU BEYİN KEZA VE KEZA YUFERRİKU EL AZİZ 2 ELVAHEN 2
EL ACELE 2 ES SAATE

Keza ve keza geçen yerde her kime el kurd adındaki cini musallat
etmek istersen o şahısın ismi ve anne ismini söylersin

SEVMEDİĞİN BİRİNİN YANINA GELMEMESİ İÇİN
Aşağıda gelecek olan tılsımı üç ayrı kağıda yazar ev veya iş yerinin üç
köşesine asılırsa sevmediğin kişi Allahın izni ile yanına gelmez. Ve o
mekana giremez. Yazılacak olan tılsım budur.

ÇOCUĞUN ISLAHI İÇİN
Buluğ çağına ermemiş çocuğunun ilerde salih bir kul olmasını istersen
kötülüklerden zinadan ve haram işlerden uzak durmasını istersen
aşağıda gelecek olan azimeti çocuğun eline yazarsın. Yazdıktan sonra
çocuğun elini temiz zeytin yağı ile yağlarsın çocuğun eline bir adet
hurma bırakırsın çocuk dikkatli bir şekilde elindeki hurmaya baksın
çocuğun eline temiz su dök. Eğerki çocuk kendine gelmez ise donup
kalırsa aşağıda gelecek olan azimeti üç defa çocuğa okur ve yesğarun
adındaki buhur ile siyah keçi dışkısını kurutup buhur olarak yakıp
çocuğa koklatsınlar çocuk kendine gelir ve ileride (Gaybı Allah c.c bilir)
salih bir evlat olur asilik serkeşlikten fucurdan fısktan uzak durur.
Çocuğun eline yazılacak olan azimet budur.

أن ل ا مع شي المل بن كهام نمعس إن
لكس ل تعلم عظا ا لك أف أسا اسمع
مستكبييا كأ ل اسمعه كأ
آا هلل علا ث اصي
ً
۲ مياش۲ قيا فبشي بع ا ألا ق
ف أ نا
ً
 مي فإ ا ل۲۱  مي أ۱۱  ات۲ بن فلكاش۲أن ل ا
ام ت مي
İZNİLU MEAŞİR EL MULUK Bİ HAKKİ KEHYAMUS HAMASIK VE
İNNEHU Lİ KASEM LEV TÊÂLEMUN AZİM VE YİL Lİ KUL EFEK ESİM
YESEMAG AYETULLAH ALEYHE SUMME YASIR MÜSTEKBİREN KEN
LEM YESMAHE KEN Fİ İZNİ VE KIRAEN FE BEŞŞİRH Bİ AZAB ELİM 2
KAVF, 2 MERİŞ, 2 İNZİLU Bİ HAK FELKİŞ 2 YETLE 11 MERRE AV 21
MERRA FE İZA LEM YECİB TEZECCAR

Çocuk kendine gelemdiği zaman donup kalırsa yesğarun ve siyah keçi
dışkısını kurutup buhur olarak yakar şu azimeti okursun.

 بن۲ بن بخ۲اﻻصيا تق انصيف ا
نب
األسم ء الت آنات به ب نا كمل ش سيننا
انصيف اأكبيك أص ك مماع أع انك
HUBUB VE EL SARAF 2 TEKUL İNSERİFU (2 Bİ HAKKİ BAĞ) Bİ
HAKKİ EL ESMAE EL LETİY ENİTUM BİHA BE EL DENİL KEMLUŞ
SERNATİYEL İNSARİFU EKBER KUM VA ESĞAR KUM VE CEMİ
ÂVANEKUM

MUHABBET İÇİN
O gün doğmuş kara tavuk yumurtası üzerine zühre saatinde

 بياعق اBIRA ÂFVAN Yazar ateşe atarsın yumurta ateşte
yanarken azimeti bir defa okursun okunacak olan azimet budur.

۲ مننا ش۲ فن اش۲ بنهنشبي۲ بنهشي
 أماب ا أاته األي ح اليننا المل۲لا ش
۲ السمعة األيضاة بمل تنااج ك ا ك ا أل ن
۲ الس عة۲ العم
2 BATAHEŞRA, 2 BATAHETAŞEBIR, 2 FATYEŞ, 2 METATAYAVUŞ, 2
HELYUŞ ECİBU EYYE TEHA EL ERVAH ER RUHANİYE VEL MULUK
ES SEBA EL ARDİYYE Bİ CELB VE TEHYYİC KEZA VE KEZA Bİ
MEHEBBET KEZA VE KEZA 2 EL VAHEN 2 EL ACELE 2 ES SAATE

HACET İÇİN
Herhangi birinden önemli bir hacetin olursa aşağıda gelecek olan
azimeti yüz yetmiş beş defa okursun. Allahın izniyle ne hacetin olursa
yerine gelir. Bu öyle bir ameldir ki Alimler bu ameli cahilerden
saklamışlardır.

ان ت كل على هللا يب يبك م م ابة إﻻ
آخ بن صاته إ يب على صيان مستقا
اآلاة الشياقة أ
ت ك أقسم علاك ا خ ا
تقض ان مت الت أيا فعله إلى
ك ا ك ا ع ن اع ن ل مس ع ا ف ققض ه
İNNİY TEVEKKELTU ALA ALLAH RABBİ VE REBBİKUM MA MİN
DEBBE İLLA HUVE AĞAZ Bİ NASİBETİHE İN RABBİ ALA SIRATUL
MUSTAKİM VE TEVEKKEL AKSEMTU ALEYKUM YA HUDDAME
HAZİHİL EL AYET EŞ ŞERİFE EN TAKDU HACETİ EL LETİY ARİYD
FELEHE İLE KEZA VE KEZA VE KEVANE AVNEN Lİ VE MUSAİDİN Fİ
KADAEHE

Keza ve keza geçen yerde haceyini söylersin

BİR KADININ KOCASINI VEYA BAŞKA BİR ERKEĞİ
KENDİNE BAĞLAMASI İÇİN
Bir kadın kocasını veya başka bir erkeği kendine bağlamak isterse
aşağıda gelecek olan dörf vefki ve azimeti sağ elini baldırının altına

koyarak sol eliyle vefkleri ve azimeti yazar. Velevki vefkler ve azimet
sağ koluna sığmaz ise sağ kolunun arkasına sağına veya soluna
vefkleri ve azimeti aynı şekilde hiç bir harfi aksatmadan yazar. Her
kimin niyetine yapacak ise o şahsın adını söyleyip Es Selamun
Aleykum desin. Vefkleri ve azimeti yazdıktan sonra diliyle sağ
kolundaki dört vefki ve azimeti yalayıp silsin. Yazılacak vefkler budur.
Birinci vefk budur.

İkinci vefk budur.

Vefkin sol tarafındaki harfler budur.

Yazılacak olan üçüncü vefk budur.

خ

Yazılacak olan dördüncü vefk budur.

غ

ح

ع

خ

Vefkin sol tarafındaki harfler budur.

İki vefkin sol tarafındaki harfler tam net görünmediği için yazdık,ki
anlaşılsın.
Yazılacak olan azimet budur.

۲تشلخلخ تتلش لخ ت لخ بنلخ الخ اشتمل خ اق يخ
ف يخ اشم خ أشم ش ۲ملش ۲م ش مش۲
كمش ل ش إا م ش ل ش اشم ش ألاش اشا لش
الشا ش م ش ۲فهش ۲يقش ۲يقشلاشلخ ب شاخ
افعل ام أميتك
الخ ۲الخ بنا أم ا بيق ب خ

۲  شلش۲ب ك ا ك ا أل ن العم الس عة شلش
۲ اش ببل ش۲ شمل ش٨  شاش۲ فاش
۲  عاث۲  ش۲ لش۲ بهل ش۲لشلش لش
 أماب ا۲ ا ش۲ ش۲ تاش۲ تيشيش۲بش ش
األسم ء افعل ا م أميتك ب أل ن العم
اخ ا
الس عة
2 TEŞLAĞLAĞ TETEŞLAĞ TELİĞ BELNAĞ YELĞAYEŞTEMLUĞ
YEFURAĞ FARIĞ YEŞMUĞ YEMUĞ EŞMEŞ 2 HEMLEŞ 2 HEMAHEVŞ
HEMŞ 2 KEMŞLEVŞ EYE SIMEŞ LEVŞ YEŞMEŞ ELİŞ EŞYALİŞ
ELŞİYUŞ HEMMUHEŞ 2 FEHEŞ 2 RAKAŞ 2 RAKAŞELEYEŞLAĞ
BUŞİĞ ELIĞ 2 YELĞABENİL ECİB YA BIRAKAN VE BE HADİM VE
İFÂÊLU MA AMARTEKUM BİHİ KEZA VE KEZA ELVAHEN EL ACELE
ES SAATE 2 ŞELŞ 2 ŞELŞEL 2 FELAŞEL 8 ŞELAŞEL 2 ŞEMLUŞ 2
HEYŞ HEBEBELUŞ 2 HEŞEŞELEŞ 2 BEHELEVŞ 2 HELEŞ 2 HEŞEL
2 AYESEL 2 BEŞEŞ 2 TIRAŞRAŞ 2 DUVATELEŞ 2 HEŞ 2 HEYYUŞ 2
ECİBU YA HUDDAME HAZİHİ EL ESMAE VE İFÂÊLU MA
AMMARTEKUM BİHİ ELVAHEN EL ACELE ES SAATE

BİR FASIL CELB İÇİN
Arapçada anasırı erbeâ dediğimiz dört unsur vardır. Bunlar yirmi sekiz
harftir. Bu harflerden yedisi ateş unsuru yedisi toprak unusuru yedisi
hava unsuru yedisi de Su unsurudur.
Ateş Harfleri:

ش

Zel Şin Fe Mim Tı He Elif

ن

ا

Toprak Harfleri:
Dat Te Sat Nun Ye Vav Be

Hava Harfleri:

ق

ظ ج

Se Kaf Sin Kef Ze Cim Zı

Su Harfleri:

ع ي خ غ

ح

Ğayın Hı Ra Ayın Lam Ha Dal

Birini kendine celb etmek istersen Matlubun adını ve anasının adını
arapça harflerle eline yaz. Yukarıda izah ettiğimiz gibi harfleri
incelersin velevki Matlubun ismi ve anasının ismindeki harfler Hava
harflerine aitse matlubun ismi ve anasının isminin altına ateş
harflerini yazarsın. Su harfleri ise Hava harflerini yazarsın. Ateş
harfleri ise Su harflerini yazarsın. Su harfleri ise Toprak harflerini
yazarsın. Aşağıda gelecek olan azimeti üç defa yirmi bir kere okursun
örnek: Matlubun adı ve anasının adındaki harfler ateş harfleri ise su
harflerini yazar azimeti yirmi bir defa okursun sonra tekrar yazar yirmi
bir defa okursun sonra tekrar yazar yirmi bir defa okursun. Matlubun
yanına gelir sana karşı sevgi muhabbet duyar. Üç defa yirmi bir kere
okunacak azimet budur.

أا ال س سة أا األب لسة أا القمياة أا بن
أا المت كلا على قنيالسا أا م ك
ق
 نس۲ منك م الاه فإن أقسم علاك بش
ك ن ا ع ا ب ا شيا ا أ ن ي
ال ب عق

آ ش اي م ك منك م النص ي
أصب
فإن أقسم علاك بأشمخ شم خ الع ل على ك
األسم ء الت ك ن ف
بياخ شناخ لا خ
فإن
س ي اﻻنما م ك منك م المم
أقسم علاك ب لن ي الن ي الظ الني ي النبيا
القمي إﻻم امت ملبت قلعت قل
الشم
ك ا ك اعلى منبة ك ا ك ا إ كنت م األشب ح
أ م أي اح المسلما فإن أقسم علاك ب هلل
العظا ب س العظا ال ي تعلم نق لم ع ك
الما كة أ ل العل
شه هللا أن ﻻ أن
ب
ق م ب لقس ﻻأل إﻻ الع ا النكا إ ال ا عن
ام ا
األسم ء أملب
هللا اإل سا بن
املب ا انيق ا قل ك ا ك ا منبة ك ا ك ا االسم ء
أسم هللا منان
األي بك تخس
بك تيم
بك لا لك منه يانة ﻻمنم آلملم نتى تأت ن
ك ا ك ا أل ن العم الس عة ب ي هللا فاك علاك
ام إلى
عمل ا ا عم ا قل ك ا ك ا املب
ك ا ك ا أنضي بن م تل ت علاك ا الس عة

EYNEL VESVAS EYNEL İBLİS EYNEL KAMERİYYA EYNE BİNNİY VE
KAS EYNE EL MÜTEVEKKİLİN ALA KATAR ES SİYUF EYNE MİN
KANE MİN KUM MİN YAHUD FE İNNİY AKSETMU ALEYKUM BEŞEM 2
ENSEM EL VEHBEM ÂKDUHUM KENUHİM AVDİM BEHİYE ŞERAHİYE
EDUNİY ESBAVUT EL ŞEDİD MİNKEN MİNKUM MİN ELNASARA FE
İNNİY AKSEMTU ALEYKUM BEŞMAĞ ŞEMAĞ EL ALİ ALA KİL BARAĞ
ŞATAYEĞALİYUĞA VE HİYE EL ESMAİ EL LETİ KANET Fİ SURET EL
İNCİL VE MİN KAN MİNKUM MİN EL MECUS FE İNNİY AKSEMTU
ALEYKUM BİL NAR VEL NUR VE ZIL VE HURUR VE EL NEBRİN EL
ŞEMİS VEL KAMER VE İLLE MA HEYYEŞTUM VE CELEBTUM VE
KÂLEÂTUM KALBİ KEZA VE KEZA ALA MEHEBBE KEZA VE KEZA VE
İNKUNTUM MİN EL EŞBAH AV MİNEL ERVAH EL MÜSLİMİN FE İNNİY
AKSEMTU ALEYKUM BİLLAHİ EL AZİM VE BİL ESMAE EL AZİM
ELLEZİ TÊÂLEMUN HAKKA LİMEN DÊÂKUM BİHİ VE HUVE ŞEHİD
ALLAH İNNEHU LE İNNEHU EL AZİZ EL HAKİM İN ELDİN İNDELLAH
KALBİ KEZA VE KEZA Bİ MEHEBBET KEZA VE KEZA EL SEMAE Bİ
KUM TERCUF VEL ARD Bİ KUM TEĞSUF VEL SEMA ALLLAH MUHİTA
Bİ KUM LEYSE LEKUM MİNHA RAHA VELA MUNECCİYEN VELA
MİLECCEN HATTA TETUNİ Bİ KEZA VE KEZA EL VAHEN EL ACELE
ES SAATE BAREK ALLAH Fİ KUM VE ALEYKUM ACCİLU VE İZ ÎCU
KALBİ KEZA VE KEZA VE İCLİBU VE HEYYİCU İLE KEZA VE KEZA
VE İHDİRU Bİ HAKKİ MA TETLUTA ALEYKUM HEYYE ES SAATE

Azimetin içinde iki (2) yazan yerde iki defa okursun keza ve keza
geçen yerlerde matlubun ismi ve anasının ismini kendi ismin ve
annenin ismini söylersin bu amel defalarca tecrübe edilmiş
mücerrebtir.

KARI İLE KOCAYI AYIRMAK İÇİN
Karı ile kocayı ayırmak boşatmak istersen evvela erkek ile kadının
isimlerini tetkik edersin. Erkeğin ismindeki harfler Ateş harfleri ise
Toprak Harflerini Toprak harfleri ise Ateş harflerini Hava harfleri ise
Su harflerini Su harfleri ise hava harflerini Aşağıda gelecek olan
azimetin altına yazar sendurus buhuru ile buhurlarsın. Aynı işlemi

kadının ismini inceler tam tersini yazarsın. Ateş, İse Toprak Toprak ise
Ateş Hava ise Su Su ise hava harflerini azimetin altına yazarsın. Bir kuş
yakalar yazdığın azimeti kuşun boynuna asar kuşu uçurursun. Karı ile
koca arasındaki muhabbet nefrete kine dönüşür kavga edip
boşanırlar. Bahsi geçen harfler bunlardır.
Ateş harfleri budur:

ش

ن

ا

Zel Şin Fe Mim Tı He Elif

Toprak harfleri budur:
Dat Te Sat Nun Ye Vav Be

Hava harfleri budur:

ق

ظ ج

Se Kaf Sin Kef Ze Cim Zı

Su harfleri budur:

ع ي خ غ

ح

Ğayın Hı Ra Ayın Lam Ha Dal

Yazılacak olan azimet budur:

۲  قشا۲  قشا۲ ا نم ش اسه
به
۲  ا فش۲  ب يش۲  بيق ش۲ قم ش۲ ا يقشا
 ايمشاا شا ايت ش۲  أ ا ش۲  يش۲ بينش
۲  ق م ء الن۲  أن ش۲  بيتا ش۲  بيقا ش۲
۲ ق به تش
الب ن إ الب ن ك
۲  ا مت ش۲  يما ش۲  لا ش۲  ا اش۲ ب ش

األسم ء افعل ا م أميتك ب م
ت كل ا ا خ ا
ك ا ك ا أل ن العم الس عة
BEHE HEN HEN EHTAMEFEŞİZ YESHA 2 KAŞYUD 2 KAŞYUD 2
YAREKAŞYUD 2 KAMUŞ 2 BIRAKAŞ 2 HEBERAŞ 2 YUFEŞ 2 BIRENİŞ
2 HERŞ 2 EHYEDUŞ 2 YERMEŞİLE ŞİYUD YERTEŞ 2 BIRKİYUŞ 2
BIRNİYEŞ 2 ENUŞ 2 VAKİL CE EL HAK VE ZEHAK EL BATİL İN EL
BATİL KEN ZEHUKA BEHETEŞ 2 HEYYUŞ 2 YUYİŞ 2 LİYUŞ 2
RAMİYUŞ 2 HEYYEMETUŞ TEVEKKELÜ YA HUDDAME HAZİHİ EL
ESMAE VE İFÂÊLU MA AMMERTEKUM BİH MİN KEZA VE KEZA EL
VAHEN EL ACELE ES SAATE

AYIRMAK İÇİN
İki kişiyi ayırmak istersen Ay Esed burcuna intikal ettiği zaman aşağıda
gelecek olan azimeti eski bir kefen parçasına yazar önüne bir mangal
ateş ve birde bir hançer hazır edersin azimeti yazdığın kağıdı
sundurus buhuru ile buhurlar ateşe atarsın üç parmağını aya doğru
selam verir şekilde kaldırır hançeri sırasıyla üç parmağının arasından
geçirir azimeti on altı defa okur hançere üfler hançeri on altı defa
ateşe batırırsın ve bir defada

الا الميمع

VE İLEYHİ EL MÜRCE

Dersin. Yazılacak ve on altı defa okunacak olan azimet budur:

۲  اش۲  أ اش۲  امه ش۲  يا۲ يب
 لش۲  اه لاش۲  ب شا لش۲  اليش۲ أ ل ش
۲  نقيا اش۲  نقيا۲  نقياق ش۲  أن ش۲
۲  يا ش۲  نياش۲  ن يش۲ نقيا أايل ش

۲  فا ش۲  أل ش۲  م لش۲  ن لش۲ لش
 كه يش۲  كاه ا۲  كه يش۲  ببن لش۲ بت يش
۲  اك اش۲  نن ش۲  ا ش۲  نم ش۲
۲  النيبن ش۲  كيما ش٨  كي ش۲ اك ا ش
 ام اميت ب ف ك ا ك ا۲  فقش۲  نش۲ فت ش
2 RABH 2 HERAN 2 YEMHEŞ 2 EHVEŞ 2 HAVİŞ 2 EHULAVŞ 2 YELIRŞ
2 BUŞIYELİŞ 2 HEYHELİŞ 2 HEVLEŞ 2 ENUŞ TIFIRYEVUŞ 2 TIĞRAN
2 TIFRANYEŞ 2 TIFRAN EYRUŞ 2 HARIŞ 2 HARAŞIM 2 RİYUŞ 2
HEVLEŞ 2 TULEŞ 2 MULEŞ 2 ELUŞ 2 FİYUŞ 2 BENURAŞ 2
BEBENULEŞ 2 KEHUREŞ 2 KEHEVUDEŞ 2 KEHARAŞ 2 HACEDEŞ 2
HEDEVEŞ 2 HINDEŞ 2 EKVAŞ 2 EKVAHEŞ 8 KERUŞ 2 KERMİYUŞ 2
ELTARYENUŞ 2 FETUŞ 2 HENŞ 2 FAKAŞ 1 YEME AMMERTUM BİHİ Fİ
KEZA VE KEZA

HACET İÇİN
Birinden muhim bir hacetin olursa sol eline aşağıda gelecek olan
esmaları yazar beyaz bir mendil ile elini sarar senderus kizbere lubani
zeker ile elini buhurlar yirmi bir defa Şems süresini yirmi bir defada
Duha süresini okursun. Sol ele yazılacak olan esmalar budur.

ببن ا ل ك ا ك ا

شه شه

ŞEHİT ŞUHUT BEBENUVA Lİ KEZA VE KEZA

Keza ve keza geçen yerde hacetini yazarsın
Yirmi bir defa okunacak olan Şems süresi budur:

ِِ الر ِح ِيم
ِ س ِم
ْ ِب
َّ من
َّ هللا
ِ الر ْح

Bismillâhirrahmânirrahîm.

َ ض َن
ُ َ

َّ َ ال
ش ْم

Veşşemsi veduhâhē.

َ َ ْالقَ َمي إ َا ت َ َا

Vel gameri izē telēhē.

َ َ النَّ َه ي إ َا َم َّا

Vennehēri ize cellēhē.

َ ْ ََ اللَّ ْا إ َا ا
َ ش

Velleyli izē yağşēhē.

َ َس َم ء َ َم بَن
َّ َ ال

Vessemēi vemē benēhē.,

َ َ َم
َ ن َن

َ ْاأل َ ْي

Vel ardı vemē tahâhē.

َ س َّ ا
َ َ نَ ْق ٍ َ َم

Venefsiv-vemē sevvēhē.

َ فَأ َ ْل َه َم َه فُ ُم َي َ َ ت َ ْق َ ا

Feelhemehē fucûrahē ve tagvâhē.

َ َ َّك

قَ ْ أ َ ْفلَ َ َم

Gad efleha men zekkēhē.

َ س
َّ َ

َ قَ ْ َخ َ َم

Vegad [k]hâbe men dessēhē.

َ َك َّبَ ْ ث َ ُم ُ ب
َ ن ْ َا
Kezzebet s emûdu bitağvēhē.

َ َإ انبَعَ َ أ َ ْشق
İzim-beas e eşgâhē.

َ َس ْقا
َّ َاَّلل نَ قَة
َّ ُ س
ُ َ اَّلل
ُ فَقَ َ لَ ُه ْ َي
Fegâlelehum rasûlullâhi nēgatellâhi ve sugyēhē.

َ س َّ ا
َ َ َ فَ َك َّبُ ُ فَعَقَ ُي َ فَ َ ْم
َ َعلَاْه ْ َيبُّ ُه ب َنبه ْ ف

Fekezzebûhu feagarûhē fedemdeme aleyhim
rabbuhum bizembihim fesevvēhē.

َ ع ْق َب
ُ ُ َ َﻻ اَ َخ

Velē ye[k]hâfu ugbēhē

Yirmi bir defa okunacak olan Duha süresi budur.

ِِ الر ِح ِيم
ِ س ِم
ْ ِب
َّ من
َّ هللا
ِ الر ْح

Bismillâhirrahmânirrahîm.

ض َنى
ُّ َ ال

Vedduhâ

س َمى
َ َ اللَّ ْا إ َا

Veyli ize secēell.

ع َ َيبُّ َ َ َم قَلَى
َ َّ َ َم

Mē veddeake rabbüke vemē galē.

َ لَ ْآلخ َي ُ َخا ٌْي لَّ َ م َ ْاأل ُ لَى

Velel â[k]hiratü [k]hayrül-leke minel ûlē.

ضى
َ س ْ َ اُ ْعنا َ َيبُّ َ فَت َ ْي
َ ََ ل

Velesevfe yuğtîke Rabbüke feterdâ.

َ َأَلَ ْ اَم ْ َ اَتام ً ف

Elem yecidke yetîmen feēvē.

َ ض ّﻻً فَ َه
َ َ َ َ َ َم

Ve vecedeke dâllen fehedē.

ع اً فَأ َ ْغنَى
َ َ َ َ َ َم

Ve vecedeke âilen feağnē.

فَأ َ َّم ْالاَتا َ فَ َا ت َ ْق َه ْي

Feemmel yetîme felē teghar.

س َ فَ َا ت َ ْن َه ْي
َّ َ أ َ َّم ال

Ve emmessēile feilē tenhar.

ْ ّ َ أ َ َّم بن ْع َمة َيبّ َ فَ َن

Ve emmē biniğmeti Rabbike fehaddis.
Hacetin Allah (c.c) izni ile en kısa zamanda gerçekleşir.

BİRİNE CİN GÖNDERMEK İÇİN
Herhangi birine cin göndermek rahatsız etmek istersen cavi yada misk
buhur yakarak aşağıda gelecek olan azimeti bin defa ayakta okursun
bin defa oturarak iki bin beşyüz defada sırt üstü uzanarak okursun o
kişiye cin gider eziyet eder sıkıntı verir korkutur. Okunacak olan
azimet budur.

أماب ا ت كل ا بك ا ك ا سلنتك على ك ا ك ا
ECİBUVA VE TEVEKKELÜVA Bİ KEZA VE KEZA SALLATKUM ALA
KEZA VE KEZA

Keza ve keza geçen yerde cin göndermek istediğin kişinin ismi ve ana
ismini söylersin sahih denenmiş ve mücerebtir.

İSTİHARE İÇİN
Yapacağın bir işin hayırlı olup olmadığını bilmek için veya önemli bir
hacetin yerine gelicekmi gelmiyecekmi öğrenmek istersen aşağıda
gelecek olan esmaları sağ kolunun üstüne bin iki yüz otuz altı defa
yazar uyursun. Rüyanda kendini bir ormanda yeşillik akarsu ferah
verici bir yerde görür isen hacetin yerine gelecektir. Kendini harabe
yıkık pis bir yerde insanı rahatsız edecek bir yerde görürsen hacetin

yerine gelmez. Sağ kola yazılacak olan bin iki yüz otuz altı defa
esmalar budur.

شهش شهشه أل ن العم الس عة
HEŞHEŞHE

ŞEHŞEHVEH

ELVAHEN EL ACELE ES SAATE

CELB İÇİN
Matlubunu kendine celb etmek istersen yine aynı şekilde bu esmları
koluna bin iki yüz otuz altı defa yazar ve aşağıda gelecek olan azimeti
bir defa okursun matlubun sana celb olur bu azimetin bir çok sırları
vardır. Buda celb içindir. Kola yazılacak olan esmalar budur.

شهش شهشه أل ن العم الس عة
HEŞHEŞHE

ŞEHŞEHVEH

ELVAHEN EL ACELE ES SAATE

Birdefa okunacak olan azimet budur.

أا القياعنة م ك منك م الاه قإن أقسم
۲  نل ا ا۲  عق ا۲ علاك بش ش ال ا
آ ش اي
 ا ا شي ا أ ن ي أصب۲ ع بي ا
األسم ء الت ف الن ي م ك منك م
النص ي فإن أقسم علاك بأشمخ شم خ الع ل
اﻻسم ء ف
۲  لا خ۲ على ك بياح شهل خ
فإن أقسم
اﻻنما م ك منك م المم

الني ي اﻻم امت
علاك ب لن ي الن ي الظ
اقلقت املبت انيقت قل ك ا ك ا إلى منبة ك ا
ك ا نتى تأت ألى ا المك ا كنت م
المسلما فإن أقسم علاك ب ل ي تعلم نق لم
الما كة
شه هللا إن ﻻ أل إﻻ
عك ب
ا ل العل ق م ب لقسن ﻻ أل إﻻ الع ا النكا
 بن۲  شاع ﻻل۲  كن كا۲  كب۲
ا
األسم ء علاك
 بن۲  لم۲  ك۲ له
ن عته ل اك ام ا أقلق ا ك ا ك ا إلى منبة ك ا
اك ا نتى تأت ألى مك ن ف ضعة لالة له ن ب
األي تخس
لمنبة الم السم ء بك تيم
أسم ء هللا منانة بك لا لك منه ملم ﻻ قياي
نتى تأ ا ب لمنل إلى الن ل أل ن العم
الس عة
2 EYİN EL FERAÎNE VE MİN KAN MİNKUM MİN EL YAHUD FE İNNİY
AKSEMTU ALEYKUM BİŞAM ŞAM EL VAHİM 2 UKUDİM 2
TULUVAHİM 2 ABERDİM 2 YA HEYE ŞERA HEYE EDUNEY ESBAUT
EL ŞEDEY VE HEY EL ESMAE EL LETİY Fİ EL NURAT VE MİN KAN
MİN KUM MİN EL NASARA FE İNNİY AKSEMTU ALEYKUM Bİ ŞAMİĞ
ŞEMAĞ EL ALİY ALA KIL BERAH ŞEHLUĞA 2 LİYUĞA 2 VAHİY EL
ESMAE EL LETİY Fİ EL İNCİL VE MİN KAN MİN KUM MİN EL MECUS
FE İNNİY AKSEMTU ALEYKUM BİL NAR VE EL NUR VE EL ZIL VE EL

HURUR İLLA MA HEYYECTÜM VE ECLEPTUM VE AHREKTUM KALBİ
KEZA VE KEZA İLE MEHEBBET KEZA VE KEZA HATTA Bİ YEİTİY İLE
HAZA EL MEKAN VE İN KUNTUM MİN EL MÜSLİMİN FE İNNİY
AKSEMTU ALEYKUM BİL LEZİ TÊÂLEMUN HAKKA LİME DÊÂKUM
BİHİ VE HU ŞEHİD ALLAH İNNE LA İLAHE İLLA VE HU MELAİKETE
VE ULU EL İLİM KAİME BİL KISIT LA İLAHE İLLAHU EL AZİZ EL
HAKİM YA DUS 2 KEBBUS 2 KENE KİYUS 2 ŞEL ALUS 2 Bİ HAK
LİHUS 2 Kİ 2 LİMUS 2 Bİ HAK HAZİHİ EL ESMAİ ALEYKUM VE
TAÂHE LEDEYKUM HEYYECTÜM VE AKLAKTU KEZA VE KEZA İLE
MEHEBBET KEZE VE KEZA HATTA TEİTİ İLE MEKANE ĞADAA
DELİLE VELE HA NET BİL MEHEBBET VEL MUDET ES SEMAE Bİ KUM
TERCUF VEL ARD Bİ KUM TAĞSUF VE SEMAE ALLAH MUHİTA Bİ
KUM LEYSE LEKUM MİNHA MELCAN VELA KARAR HATTA TETU BİL
MATLUB İLE EL TALİB EL VAHEN EL ACELE ES SAATE

Keza ve keza geçen yerlerde matlubun adı ve anne adını kendi adın ve
anne adını okursun.

UZAKTA OLAN BİRİNİ GETİRMEK İÇİN
Uzakta olan biri getirmek istersen misk veya zaferan ile aşağıda
gelecek olan ayet ve azimeti zühre saatinde tahareti kamil olarak bir
kağıda yazarsın. Yazdıktan sonra matlubun ismi ve anasının ismini
kağıda tekrar eder okursun. Allah (c.c) izni ile uzakta olan biri gelir
sahih ve mücerrebtir. Yazılacak olan ayet ve azimet budur.

الر ِح ِيم
ِ س ِم
ْ ِب
َّ الر ْح ٰم ِن
َّ هللا
َ علَى الثَّاَثَة الَّ ا َ ُخلّقُ اْ َنتَّى إ َا
َ ْ َض ق
َ َ
ُ علَاْه
َ ظنُّ اْ أ
َ َ ْ س ُه
ُ ُعلَاْه ْ أَنق
َ َ ْ َاأل َ ْي ُ ب َم َي ُنب
َ ْ َض ق
اَّلل إﻻَّ إلَ ْا
ّ َ ﻻَّ َم ْل َمأ َ م

ك ل تضا األي بم ينب ف م ك ا ك ا
ﻻان ل ﻻ مسلك إﻻمن فانة بن فانة بن
۲ الس عة۲  العم۲ األاة الشياقة أل ن
سي
BİSMİLLARİRRAHMANİRRAHİM
(VE ÂLAS SELASETİLLEZİNE HULLİFÜ HATTA İZA DAKAT
ALEYHİMUL ARDU BİMA RAHUBET VE DAKAT ALEYHİM
ENFUSEHUM VE ZANNÜ EN LA MELCE MİNALLAHİ İLLA İLEYHİ)
KEZALİK TADİK EL ARD BİMA RAHUBET Fİ VECH KEZA VE KEZA
VELA YAHID LEH MELCEN VELA MİSLEKEN İLLA MENZİK FİLAN
BİNTU FİLAN Bİ HAKKİ VE SIR HAZİHİ EL AYETE EŞ ŞERİFE 2
ELVAHEN 2 EL ACELE 2 ES SAATE

Uzaktan getirmek istediğin kişi erkek ise keza ve keza geçen yerde
ismini ve annesinin ismini yazarsın. Getirmek istediğin bayan ise fulan
binti fulan yerde matlubun adı ve anasının adını yazarsın ve sıkça
tekrar edersin.

RIZIK İÇİN
Aşağıda gelecek olan Enbiya süresi seksen yedinci ayetini bir tasa
yazar su ile bozar yüzünü yıkarsın bu ameli Pazar günü yaparsın.
Aşağıda gelecek olan ayeti bir kağıda yazar üzerinde taşırsın. Yazılacak
olan ayet budur.

الر ِح ِيم
ِ س ِم
ْ ِب
َّ الر ْح ٰم ِن
َّ هللا

علَ ْا
َ لَّ نَّ ْق َي
ّس ْب َن نَ َ إن
ُ َ

َ ظ َّ أ
َ َإ َّ َ َ ُم َ ضبً ف
ُّ
الظلُ َم أ َ َّﻻ إلَ َ إ َّﻻ أَن
َّ
َ الظ لما

َُّ َا الن
فَنَ َ ف
َ ُكن ُ م

VE ZENNUNİ İZ ZEHEBE MUGADİBEN FE ZANNE EN LEN NAKDİRE
ALEYHİ FE NADA FİZ ZULUMATİ EN LA İLAHE İLLA ENTE
SUBHNANEKE İNNİ KUNTU MİNEZ ZALİMİN (ZALİMİNE).

Yazılacak ve üzerinde taşınacak olan azimet budur.

هللا ال ي أن م السم ء م ء فأخيج ب م الثميا
ي ق لك سخي لك القل لتميي ف البنيبإ ن
القمي انبا
سخيلك األنه ي سخيلك الشم
سخيلك اللا النه ي أت ك م ك سأ لتم
ALLAHU EL LEZİ ENZEL MİNEL ES SEMAE MA FE EĞREC BİHİ MİN
EL SEMERAT RIZKEN LEKUM VE SEĞĞAR LEKUM EL FELEK Lİ
TECRİ Fİ EL BAHIR Bİ İNZİ VE SEĞĞER LEKUM EL ENHAR SE
SEĞĞAR LEKUM EL ŞEMS VE KAMER DEİBİN VE SEĞĞAR LEKUM EL
LEYL VE EL NEHHAR VE İNNEKUM MİN KIL MA SELTEMUH

UZAKTA VEYA KAYIP OLAN BİRİNİ GETİRMEK İÇİN

Senden dört gün veya daha fazla uzak mesafede olan birini yada kayıp
olan birini yanına getirmek istersen bir arabi ayanının ön dörüdünde
gece vakti aşağıda gelecek olan azimeti okursun. Her kimi yanına
getirmek istersen gelir. Defalarca denenmiş sahih ve mücerrebtir
okunacak olan azimet budur.

ا قمي ا قم ي ا م اضئ على ببت على ك
ل سبعة م اي
ن ي انلع مبل ايك كبل
مقكك األ ياي منش يا
م خ ام
الشع ي انضي ا ل ك ا ك ا م خل سبع بن ي
نتى اهاج إلى منبت انل النض ي لعن ي بن
م ألس ا ج الن ي به ب لقيح لسي ي اي
على ببت كم ت يالب يأم ا قميا أب األقم ي
ا عل على ك م اي نا بن ت السبعة األبك ي
الم لس على األنه ي اعمن العاش با ما
با ن ي ا قميا أب األقم ي ا من ي ال نا
اخب
ا ان سبعة ميا ن ي ف
خ من سبع ميا
قل ك ا ك ا لاشعل بمنبة ك ا ك ا الاآل نه يآ
أل ن العم الس عة
YA KAMERNE YA KAMARAT YA MİN YAKDİ ALA BABATİ VE ALA KIL
HARAT ATLİG CEBELEK VE ERKİB KEBLEG VE HET Lİ SEBİG CEVAR
MİN HUDDAMEK VE HİN MİFEKKİKET EL EZRAR VE MENŞURAT EL
ŞUUR YAHDURU Lİ KEZA VE KEZA MİN ĞALF SEBİT BUHUR HATTA

YEHHİC İLE MEHEBBETİ VE YATLUB EL HUDUR LE ANDİ Bİ HAKKİ
MİN EL SİLK TAC EL NUR VE BEHEK BİL FERAH VEL SIRUR VE DUR
ALA BABATİ KEMA TEDUR EL BEDUR ECİ YA KAMER YA EBU EL
AKMAR YA MİNUR ALİ VE ALA KIL CIDAR VE HAYAT BENATİK EL
SEBİG EL EBKAR EL CALİSİN ALA EL ENHAR YACİNUN EL AYŞ BELE
MİYAH VE YEĞBİZUN BELA NAR YA KAMAR YA EBU EL AKMAR YA
MİNUR EL DENEYE ĞIZ MİNNİY SEBİG MERRAD ZEHEBE VE EDİNİY
SEBİG MERAVD NAR Fİ KALBİ KEZA VE KEZA Lİ YEŞ İLUHA Bİ
MEHEBBET KEZA VE KEZA EL LEYLEN VE NEHAREN EL VAHEN EL
ACELE ES SAATE

UZAKTA OLAN BİRİNİ GETİRMEK İSTERSEN
Bir arabi ayının on dördünde gece vakti uzakta olan birni getirmek
istersen kişinin ismi ve anasının isini büyük ebced hesabı ile hesaplar.
Çıkan sayıya göre azimeti okursun. Allahın izni ile senın yanına
koşarak gelir. Ebced taplosu budur.

Ebced sayısına göre okunacak olan azimet budur.

أاه القمي المناي ال ا يي بل شبهت من السا
اعلمه بأن قلق س يي أيس شمي النا ي
ع مآل متعمآل ألى ك ا ك ا تأتان به سياع
السبعة الكيا م له م
متب يآ بن أسم
الن ي ال ا يي

EYYUHA EL KAMER EL MUNİR EL ZEHRİ BELAĞ ŞEBBEHTEK
MİNNİY ES SELAM VE İLMEHE BE ENNİY KALKAN SEHRİ ERSİL
ŞEMERDEL EL TEYYAR ACİLEN MÜTEACİLEN İLE KEZA VE KEZA BE
ENNİY BİHA SERİAN MİNA BEDİREN Bİ HAKKİ ESMAİK ES SEBA EL
KERİM VE MA LEHUM MİN EL NUR EL ZEHRİ

Not: Ebced hesabında rakamlar (1) birden (10) ona kadar (1) birer
birer, ondan (100) yüze kadar (10) onar onar, (100) yüzden bine
(1000) kadarda (100) yüzer yüzer artar.

EVLENMEK İÇİN
Her hangi bir kızla evlenmek yuva kurmak istersen önüne bir bez
parçası alır aşağıda gelecek olan azimeti bez parçasına bir defa
okursun. Daha sonra bez parçasını yedi parçaya böler her bir parçanın
içine bir tane nar habbesi bırakır katlarsın yedi adet bez parçasının
her birine azimeti bir defa okur üflersin. Allahın (c.c.) izniyle o ailede
istediğin kız ile evlenirsin sahih ve mücerrebtir. Okunacak olan azimet
budur.

ا ي العيش المما ا معب ي ا معب
ا
ا فع لم ايا الله إن أسأل بن ن ي مه
الكيا ال ي أعلن سي المنبة الم ف قل
ا الن لبا ان ي
ا اﻻسياي أن أكمل
اﻻن اي ب لع ال ا الن ي ﻻلق على اﻻع ا
على األ
أظهي اإل نس تمل بسياسم ال
بسي
ي اح فأ لق با األشب أسأل الله ا
أصقا
أ لا
ف قل أنبا
سيا

أ تلق منبة ك ا ك ا ف قل ك ا ك ا املب
التسخاي
خ ضع لاآل إلى منبة ن عة االقب
منك ن صاته
تمع ن صبته با ي ﻻ با
مم مع قلبه اسق بمنبت عي قه امعله ن ع
ا ي منته أميي نتى ﻻ اهنأ له أكآل ﻻ شيب ﻻ
ن م نتى ايا بعان تقضى ن مت إن على ك
أسأل أت س إلا بن سيإسم
شئ ق اي ا
المنب أقضى ن مة ك ا ك ا م ك ا ك ا
ال
ا أين الينما سبن يب ي الم كم
سا على الميسلا
اصق
VE HUVE YA VAD VAD YA Zİ EL ARŞ EL MECİD YA MİBDİ YA MEÂBİD
YA FEÂL LİME YARİD ALLAHUMME İNNİY ES ELİK Bİ HAKKİ NUR
VECHEK EL KERİM EL LEZİ AELENT SIR EL MEHEBBE VE EL
MEVEDDE Fİ KULUBE EHİL EL ESRAR VE ENTE EKMELT ZEVAT EL
TALİBİN YENUR EL ENUR VE TECLİT BİL FERA EL DAİM VEL NUR EL
KAİM ÂEN EL EKVAN VE EZHERT EL İNSAN VE TECLUB Bİ SIR
ESMEK EL VAD VAD Bİ SIR SERBEN VED VEDİK Fİ KULUB ENBİYAİK
VE EVLİYAİK VE ESFİYAİK EN TELKİ MEHEBBE KEZA VE KEZA Fİ
KALB KEZA VE KEZA VE ECLİH ĞADİAN ZELİLEN İLE MEHEBBET VE
EL TÂE VE EL KUBUL VE EL TESĞİR VE TEC AL NASİBETHE Bİ YEDİ
LE YEBDEHE VE MEKNİ MİN NASİBETHE VE BEHAMİG MELBEHE VE
IŞKI Bİ MEHEBBETİ KER VE KAHE VE İCA ALHE TAVG YEDİ VE
MİNTEHA EMRİ HATTA LE YEHENNİHE ÂÊLEN VELA ŞIRBEN VELA
NEVMEN HATTA ARAHA BE AYNİ VE TAKDİ HACETİ İNNEKE ALA
KULLİ ŞEYYİN KADİR YA VAD VAD ES ELEK VE ETEVESSEL İLEYKE
Bİ HAKKİ SERA SENEK EL VAD VAD EL MAHBUB İKDİ HACET KEZA
VE KEZA MİN KEZA VE KEZA YA ERRAHAMER RAHİMİN
SUBHANEKE RABBEK RABBİL İZZE AMME YASİFUN VE SELAMU
ALAL EL MÜRSELİN

(Not birinci keza ve keza geçen yerde kendi adın ve anne adını ikinci
keza ve ekza geçen yerde matlubun anasının ve babasının adını üç ve
dördüncü keza ve keza geçen yerle tekrardna kendi adın anne adını
matlubun adını ve anne adını tekrar edersin.)

BİRİNİ GAZABLANDIRMAK İÇİN
Aşağıda gelecek olan azimeti bir arabi ayının son günlerinde
Çarşamba ve cumartesi günü gazablandırmak istediğin kişinin
vücuduna temas etmiş bir elbise parçasına azimeti yazar lubani zeker
buhuru ile buhurlar gazablandırmak istediğin kişinin evinin yakın bir
yerine gömersin. O kişi evinde iş yerinde huzursuzluk çıkarır gittiği her
yerde rahat durmaz sahih ve mücerrebtir. Elbise parçasına yazılacak
olan azimet budur.

۲ ش ش۲  نقن۲ لناش۲ ملاش۲  أا۲أمه ن
اﻻسم ء عم ي ا
 ت كل ا ا خ ا۲ن ش
المك ألق ا الع ا البقن ء با ك ا ك ا ﻻ ايا
تيا ك لخن اي الله فيق بانه كم
إﻻ ك لكل
با القن الق ي با ال
فيق با أ إبلا
ال ن كم فيق با الاه المسلما عب
 عنه۲ ت لى ا م ء اﻻ عمى اعم ك ا ك ا
۲  العم۲ تعمى عن ا اقيك ا ك ا أل ن
۲الس عة

2 ECHEZIT 2 EYYEH 2 CALİŞ 2 HATİŞ 2 ZENKATA 2 TAŞUŞ 2 TAŞ
TEVEKKELÜ YA HUDDAME HAZİHİ EL ESMAE VE YA AMMAR HAZA
EL MEKAN VE EL KUVA EL ADUVVA EL BAĞDA BEYN KEZA VE KEZA
LA YARAHA İLLA KEL KELB VE HEY TERAHA KEL ĞİNZIR
ALLAHUMME FERRİK BEYNEHUM KEMA FERRAKIT BEYN ADEM VE
İBLİS VE BEYN EL KIT VE FAR VE BEYN EZ ZIIB VEL ĞANEM VE
KEMA FERRAKIT BEYN EL YAHUD VEL MÜSLİM AYS VE TEVELLE EN
CAE EL EAME YEGME KEZA AN KEZA 2 ANHE VE TEASE ANHE YEV
YEFIR EL MERRA MİN EĞİHE KEZA VE KEZA 2 ELVAHEN 2 EL ACELE
2 ES SAATE

MUHABBET VE CELB İÇİN
Yeni doğmuş bir yurmuta ve yeni bir bez parçası önünde hazır edersin
aşağıda gelecek olan azimeti bez parçasına yazar yumurtaya sarar
ateşe atarsın. Yumurta piştikten sonra yumurtayı herhangi bir yere
gömersin. Matlubun sana celb olur yanına gelir. Bu amel sahih ve
mücerreb olup defalarca tecrübe edilmiştir. Bez parçasına yazılacak
ve yumurtaya sarılacak olan azimet budur.

۲ ني ش۲ أاق ش۲ شعت ش۲ انعش۲ب لشلاش
األسم ء علاك ا مع شي
 بن۲ م ش۲عاش
األي اح الي ن ناة أ ق ا الن ي ف قل ك ا ك ا ث
س َم ء َا
َّ تع علاه بع ضعه ف الن يبس ي َ ال
َ َ ع
َ ش ٍ َ َم ْش ُه ٍ قُت
ُ ْ ْالبُ ُي ج َ ْالاَ ْ ْال َم
ص َن ُ األ ُ ْخ ُ النَّ ي َا ْال َ قُ ك ال تيق الن ي
ْ َأ
ف قل ك ا ك ا بمنبة
2 BAŞELİŞ 2 YENAŞ 2 ŞATUŞ 2 İKAŞ 2 HARDUŞ 2 İŞ 2 MEDİŞ Bİ
HAKKİ HAZİHİ EL ESAMAE ALEYKUM YA MAEŞER EL ERVAH ER
RUAHNİYE ÂV KADUVVA EL NAR Fİ KALBİ KEZA VE KEZA SÜMME
TEAZİM ALEYHE BADE VE DEÂHE FİN NAR Bİ SÜRETİ VES SEMAİ
ZATİL BURUC VE YEVMİL MEV ÜD VE ŞAHİDİN VE MEŞHUDİN

KUTİLE ASHABUL UHUDİ EN NARİ ZATİL VEKUDİ KE ZALİK TUKAD
EL NAR Fİ KALBİ KEZA VE KEZA Bİ MEHEBBETİ

ŞİDETLİ MUHABBET İÇİN
Temiz bir kağıt parçasına aşağıda gelecek olan azimeti ve tılsımı yazar
lubani zeker cavi ve kizbere ile buhurlarsın amma lakin buhurların
üzerine matlubun adını ve anasının adını yazar buhuru öyle yakar
kağıdı buhurlar yedi gün üzerinde taşırsın. Bu çok şiddetli bir amel
olup yedi gün dolduktan sonra matlubun sana öylebir celb olurki öyle
bir muhabbet duyarki seni gördüğü anda heyecandan kalbi yerinden
durur gibi olur bakışlarını senden alamaz her nerde olursa olsun yedi
gün dolduktan sonra yanına gelir bu amel defalarca denenmiş ve
tecrübe edilmiştir. Kağıda yazılacak olan azimet budur.

ا لب اللب أقسم علاك بن ال ي خل اإلنس
علم البا ا لب ا ب اللب با ل بي
ل على مماع الم م
يبن بيك ت
أخيج فانة بن فانة م باته قلق نة نايانةﻻ
ش بصي
ت ع ﻻ تست ع ق ن ي عقله
كل مق صله الن ي كت مسن ي ف يق
مقش ي البا المعم ي السق الميف ع البني
المسم ي إ ع ا يب ل اقع م ل من افع
 سمه يش إﻻ م أنضيت۲ ف يش۲ م يش۲يش
ق م ء مبيا مميبه م ن ي ا مي م بأخي منك

۲ علاك أل ن

ب ي هللا فاك

ع أسم ة المق
۲ الس عة۲ العم

YA LİBEN EL LİBEN EKSEMTU ALEYKUM Bİ HAKKİ ELLEZİ
HALAKAL İNSANE ALLEMEHUL BEYAN YA LİBEN YA BİN LİBEN
BEYN Lİ BIRAHAN VE VA RABNİY BEREKETEK VED VER Lİ ALA
CEMİG EL CİN MİN KİL MEKAN YA MAĞRAC EL HARİR MİN EL
KIYAFAR AĞRİC FİLANE BİNTU FİLANE MİN BEYTEHE KALKINA
HIBRANE LA TEDİG VELA TESDAİ KAD TAR AKLEHE VE DAHİŞ
BASREHE KİLİT MAFASILHE VE ALTUR VEKTUB MASTUR Fİ RAK
MAKŞUR VEL BEYT EL MAMUR VE SAKIF EL MERFUG VEL BAHR EL
MESCUR İN AZAB RABBEK LEVAKIG MA LEH MİN DEFAİG 2 HARİŞ
2 MARİŞ ŞEMHUREŞ İLLA MA AHDARTUM KAD CAE CİBRİL
MÜCERREB MİN NAR YEZCUR MİN TA AĞĞAR Mİ KUM AN ESMAE EL
MUKADDESE 2 ELVAHEN 2 EL ACELE 2 ES SAATE

Yazılacak olan tılsım budur.

Tılsımda Keza ve keza fulan ibni fulan geçen yerlere kendi adını ve
anne adını matlubun adını ve anne adını yazar kağıdın üzerine bu
azimeti okur yedi gün üzerinde taşırsın. Okunacak olan azimet budur

ع
يقة

ش ُّ ُنبًّ ّ َّّلل
َ َ اَّلل َ الَّ ا َ آ َمنُ اْ أ
ّ ّ اُنبُّ نَ ُه ْ َك ُن
كيي العم أا بع ل عل
اس المنل
الث ناة علقه على ياع األام
ب له

YUHIBBÜNEHİM KE HUBBİLAH VEL LEZİNE AMENU EŞEDDU
HUBBEN LİLLAH VE HUVE ADDIT İSİMİ EL MATLUB VE KERRIR EL
AMEL EYYEM VE BADE ZALİKE ALLIK VERAKA BİL HAVA VE SANİY
ALIKHA ALA ZİRAAK EL EYMEN

HÜMEZE SÜRESİ İLE CELB
Aşağıda gelecek olan harfleri iki ayrı kağıda yazar tesbihe asarsın
kağıtlara tek tek yedi defa aşağıda gelecek olan ayeti okur kağıtları
lubani zeker cavi kizbere buhuru ile buhurlar bu amele üç gün devam
edersin. Kitabın Müellefi Allah ona Rahmet etsin buyuruyor ki bu
sahih ve mücerrebtir şüphesiz Allah c.c’nin izni ile amelin gerçekleşir.
İki ayrı kağıda yazılacak olan harfler budur.

ش

ع ش ي

Yazılacak olan ayet budur.

ُ س
َ َ َ ْا ٌ لّ ُك ّ ُ َم َ ٍ لُّ َم َ ٍ الَّ ي َم َم َع َم ًﻻ
َ ع َّ َ ُ اَ ْن
َ أ َ َّ َم لَ ُ أ َ ْخلَ َ ُ َك َّا لَاُنبَ َ َّ ف ْال ُن
ن َمة َ َم أ َ ْ َيا َ َم
َ ْال ُن
اَّلل ْال ُم قَ َ ُ ف قل فانة بن فانة
َّ ن َمةُ نَ ُي
بمنبة فا أب فانة

VEYLUN Lİ KULLİ HUMEZETİN LUMEZETİN ELLEZÎ CEMEA MÂLEN
VE ADDEDEHU YAHSEBU ENNE MALEHU AHLEDEHU KELLÂ LE
YUNBEZENNE FÎL HUTAMETİ VE MÂ EDRÂKE HUTAMETU
NÂRULLÂHİL MÛKADETU Fİ KALBİ FULANE BİNTİ FULANE Bİ
MEHEBBE FULAN İBNİ FULANE

CELB VE MUHABBET İÇİN
Aşağıda gelecek olan ayet ve yazıları yedi ayrı kağıda kendi adın ve
ana adın ile hurufu mukatta matlubun adı ve ana adını da aynı şekilde
hurufu mukatta olarak yazarsın. Arapçada hurufu mukatta harflerin
bir birinden ayrı yazılmasıdır. Kağıtlara yazılacak olan budur

ص ٌي فا نَ ٌي فَ ْنت َ َي َق قل ك ا ك ا إلى
َ إ ْع
ا كا

ص بَ َه
َ َ فَأ
منبة ك

FE ESÂBEHÂ I’SÂRUN FÎHİ NÂRUN FAHTERAKAT KALBİ KEZA VE
KEZA İLE MEHEBBE KEZA VE KEZA

Bekir isminin arapça yazılışı

بكاي

dir hurufu mukatta olarak yazılışı

يي

dir.Kendi adın ve ana adını bu şekilde harfleri ayrı
mukatta olarak matlubun adı ve ana adınıda aynı tertip üzerine
yazarsın. Matlubun kısa zamanda sana celb olur denenmiş sahih ve
mücerrebtir.

EL MUZİ ADINDAKİ CİN İLE CELB
Aşağıda gelecek olan tılsımı kurşun bir levhaya kırmızı bakır bir iğne
ile nakış eder sağuk bir yerde ısıtırsın aşağıda gelecek olan azimeti
makal ezrak ve hatit buhurları yakarak dokuz defa okursun El Muzi

adındaki cin matlubunu sana celb eder kalbini yakar sana muhabbet
duymasını sağlar. Kurşun levhaya yazılacak olan tılsım budur.

Dokuz defa okunacak azimet budur.

اعتق ا ك ا ك ا ع

ا النلس

ت كل ا ا خ ا
النس ء مماع

TEVEKKELU YA HUDDAME HAZA EL TILSIM VE ÂKÛDUVA KEZA VE
KEZA ÂN EN NİSA CEMİAN.

IRSALİ HATİF İÇİN
Birine ırsali hatif göndermek istersen Pazar günü bu amele başlarsın
her farz namazının ardından yetmiş bir defa aşağıda gelecek olan
azimeti okursun. Her ezan okuduğunda Cavi Kizbere Lubani Zeker
Senderüs buhuru yakar namazını eda eder namazdan sonra yetmiş bir
defa azimeti okursun amma lakin beş vakit farz namazını aksatırsan
amelin fasit olur. Yetmiş bir defa okunacak olan azimet budur.

ن ا ف ش نما لقش كما ش أ لاش أم ا مسع
بن اﻻام العه شال ن شام شبت نخلاخ
بشتاش عنمماخ شيا ا شا خ ال ق آ ش اي
ّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ل
إ
ً
َ
ن
ن
ل
ب
ن
َ ْب َلَ َن أَنَ ْ ل
بب ب عسل
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
ت َ َا َيآ أم ا مسع ع ن على الن عة ف
۲ ا القس علا أل ن
إيس ل إلى م أيا بن
 فإ ا اثق علا أن ياع ف عل۲ الس عة۲ العم
۲  معا۲  ايم۲ أ الن مة ق انقض بع ن ي
أم ا
أم ا عقيا السن أم ا يا
قن ع أم ا أنمي أم ا مام أم ا سم ا
أم ا شقا ا أم ا كهننا أم ا ن شنا
أماب ا ا ابعة أماب ا ا ن ش بت يا م سى
إنما عاسى ب ي ا فيق منم صلى هللا
كا كا
علا سا افعل ا م تؤمي ب
۲ الس عة۲  العم۲ بن م أقسم ب علاك أل ن
TAĞAYEFUŞ TAMYULEFİŞ KEMYUŞ EHLİŞ ECİB YA MESÛD Bİ
HAKKİ EL ÎMAN VEL UHUD ŞİLUNE ŞİMU ŞİYATE HATA ĞALİĞA
BEŞTİYEŞE ÂN CEMİĞA ŞERAHİYE ŞİYUĞA HİLUK EL ŞEDEY
BEBEBEK ASLUĞUN VE BİL HAKKİ ENZELNAHU VE BİL HAKKİ
NEZZEL İLE NEZİREN ECİB YA MESÛD VE AHİDNİ ALA EL TAÂ Fİ
IRSALEKE İLE MEN ARİD Bİ HAKİ HAZİHİ ESMAE ALEYKE 2
ELVAHEN 2 EL ACELE 2 ES SAATE FE İZA TESIK ALEYKE ÂHED
ZİRAÎ FE ÂLEM İNNE EL HACE KÂK İN KÂDÂD KEZA VE KEZA Bİ
ÎZZETİ NUR 2 YERMAK 2 MÊÎL ECİB YA ÂFRİT EL SEHAB ECİB YA
RİYAD ECİB YA KANUG ECİB YA AHMER ECİB YA MEYMUN ECİB YA

SEMYAÎL ECİB YA ŞAKYAİL ECİB YA KEHNATİL ECİB YA NUŞATBAL
ECİB YA ZEVABEÂ ECİB YA DENAHEŞHE YETURA MUSA VE İNCİL
İSA VE ZEBUR DAVUD VE FIRAKAN MUHAMMED SALLALAHU
ALEYHİ VE SELLEM VE IF ALUVA MA TUGMİRIN BE VE HUVE KEZA
VE KEZA Bİ HAKKİ MA AKESMETU BİHİ ALEYKUM 2 ELVAHEN 2 EL
ACELE 2 ES SAATE

Birinci keza ve keza geçen yerde ırsali hatif yapmak istediğin kişinin
adı ve ana adını söylersin azimetin sonundaki keza ve keza geçen
yerde hacetini söylersin huddamlar hayır ve şer üzerine istediğini
yaparlar.

TERKETMEYİ ENGELLEMEK İÇİN CELB
Matlubunun eşinin nışanlının seni terk etmesinden korkarsan şüphe
duyarsan sen bu ameli uygula sahih mücerreb ve denenmiştir. Bir tas
alıp içine aşağıda gelecek olan azimeti yazar tasın içini su ile
doldurursun aşağıda yazacağımız tılsımı iki ayrı kağıda yazar kağıtları
katlar tasın içindeki suya batırır çıkarıp suyunu tasın içine sıkarsın taki
kağıtlar parçalanana kadar. Suyu her kime içir isen seni ömrünün
sonuna kadar bırakmaz terk etmez. Tasa yazılacak olan azimet budur.

أقسم علاك أاته األي اح الي ن ناة ا أ ا أ ا
الن ي كت مسن ي ف يق منش ي البا
المعم ي ب ل ي المع ن ل تعلمام بم اقع النم
إن لقس ل تعلم عظا أم ا ي نا ا ا
فنقا ا منا ا أماب ا بن الشعشع المني ق
۲  ما۲نناي۲ بن
األن اي المضا

۲ مهى۲  مشن أ م سى مشان۲  تي م۲ بهلا
 بي خ۲ ماخ۲  شق ش۲ عاشى۲ شقشقة۲ب لم ش
AKSEMTU ALEYKUM EYYETUHA EL ERVAH EL RUHANİYE YA EHYE
EHYE VE ALTUR VEKTUB MASTUR Fİ VERAK MENŞUR VEL BEYT EL
MAÂMUR VE BİL LEZİ YELMÂG HAVLE TIL MİÂN VE BIMU FEG EL
NUCUM VE İNNE Lİ KASEM LEV TEALEMUN AZİM ECİB YA
RAHTİYAİL VE YA ĞANAKAYAİL VE MİTYAÂİL ECİBU Bİ HAKKİ EL
ŞA ŞA ÂT EL MAHLUKAT VEL ENVAR EL MUDİET Bİ HAKKİ 2 HATİR
2 MİĞAB 2 TIĞBAB 2 BEHLİYU 2 TERHEMEHE 2 ÂTMİYA AİL MİŞTAN
İM MUSA MIŞBETA 2 MEHE 2 BELMUŞ 2 ŞAK ŞAKA 2 ÎŞA 2 ŞAK ŞAK
2 DEMLAĞ 2 BARUĞ

İki ayrı kağıda yazılacak tılsım budur.

MUHABBET VE BARIŞTIRMAK İÇİN
İki kişiyi barıştırmak veya bir birine kızgın iki kişiyi barıştırmak istersen
yada muhabbet için yapmak istersen bu amele Cuma günü başlar bir
hafta devam edersin taki diğer cumaya kadar kolunun uzunluğunda
yeşil bir gazete parçası alır gazetenin yarısı dolana kadar ayeti yazar
diğer yarsını boş bırakır üzerine üçyüz on üç defa şağıda gelecek olan
azimeti her farz namazının ardından lübani zeker senderüs kender
cavi kizbere buhurlarını yakar azimeti eksiksiz tane tane okursun bir
hafta dolduğunda her neye niyet ettiysen Allah c.c nin izni ile
gerçekleşir. Yeşil gazete parçasının yarısına yazılacak olan ayet budur.

َّ َ
َ ُاَّلل
ٌ علا ٌ َنكا
َ

َّ ُ ُن ْك
ْ اَّلل اَ ْن ُك ُ بَ ْانَ ُك
س َم َ ا َ ْاأل َ ْي
َّ
َّ اَّللُ ال

ْ َل ُك
َ ََخل

َ م ْ آاَ ت

ZALİKUM HUKUMU LİLLAHİ YEHKUMU BEYNEKUM VALLAHU

ALİMU HAKİMU HALAKA ALLAHU ES SEMAVATİ VEL ARDE VE MİN
AYETİHİ.

Her farz namazının ardından üçyüz on üç defa okunacak olan azimet
budur.

هللا الينم الينا بس هللا ال ي ل اس ﻻ
مل ﻻ
ن ي ﻻ انقى عيش ﻻ ان
ا ال ي ﻻ إل إﻻ
كيس ﻻ اتني
اأتا البن من با ا ا ﻻ م خلق
م نكا نا أقسم علا إاه المل

بس
انسى
ان
إلى ا
تن ا

مانني مل األي اح الي ن ناة األبياي الس كا
تن عيش الينم المل المب ي المب يا به
المتكبيا ف مماع أفع له بن م ت م
األفا
ب لع أنلب أا ب لمن األما
الق إﻻ م أمي خ ام غا ا
أعن
مها ا أ تن ل ا بع م يبك ا تعان ن بق
م عن ك بع شمخ ۲ملخ ۲م لخ ۲ملخ ۲
مهمل خا ي ام ف الع لما المعب ف ك ملة
المنم ب لس الن ن الق ا األ ل المنتق لم
صنع الق ي ف ق عب ب ا شيا ي آ ش اي
ب ﻻس ال ي تي ب مبيا علا السا سا ن
منم صلى هللا علا سا إﻻ م ن لت أمبت
ميت يبن الينم المستع على م تصق
األسم ء افعل ا م تؤمي ب
ت كل ا ا خ ا
أ تلق ا منبة ك ا ك ا ف قل ك ا ك ا بن
للنهنا مهنهنا قهنهنا فهنهنا نهنهنا
مهنهنا لمهنهنا لمققتم
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

ELLEZİ LEHU İSMİ LA YENHİ VE TUR LA YATFİ VE ÂŞER LA YEZÜL
VE MELİK LA YEHUL VE KURSİ LA YETEHERRAK VE HU EL LEZİ LA
İLAHE İLLA HU İLE YEVMİ LA YE ÊTİ EL BATAL MİN BEYNE YEDİH
VELA MİN ĞİFHE TENZİLE MİN HAKİM HİD AKSEMTU ALEYKE
EYYEHE EL MELİK MİTATARUN MELİK EL ERVAH EL RUHANİYE VEL
IBER VEL SİKKİN TEHTEL ARŞ ER RAHMAN EL MELİK EL CEBBAR
EL CABİRİN BİHİM EL MÜTEKEBBİRİN Fİ CEMÎÂ İF ALEHUM Bİ
HAKKİ MİN TUCEK BİL ÂZ VE ATLEBEK VE EYDEK BİL CUNUD VELA
MELEK VELA FELEK VE ATÂK HAZİHİ EL KUVVA İLLA MA AMART
HUDDAMEK ZAĞİTECİL VECHİTİL EN TENEZZÜLÜVA Bİ İZZET MİN
RABBEKUM VE İN TÂBİNUNİ Bİ KUVVA MİN İNDEKUM Bİ İZZE 2
ŞEMĞ 2 MELĞ 2 MALİĞ 2 MELAĞA MEHMULUĞİM RAB VE CED Fİ EL
ÂLEMİN EL MÛBİDU Fİ KUL MİLLE EŞ MAHMUD BEK LİSAN EL
NATIK EL KADİM İLLE ZÊLİ EL MUNTAKIN LİME SANÂG EL KAHİR
HARK ÎBBEDI YA HEYE ŞARA HEY EL ŞEDEY VE BİL İSMİ EL LEZİ
TERAK BİHİ CİBRİL ALEYHİ ES SELAM ALA SEYİDNA MUHAMMED
SALLAHU ALEYHİ VE SELLEM İLLA MA NEZELTUM VE ECEBTUM VE
CARTUM VE RABBENA ER RAHMAN EL MÜSTEÂN ALA MA TASFUN
TEVEKKELU YA HUDDAME HAZİHİL EL ESMAE VE IF ALU MA
TUGMİRUN BİHİ VE HU EN TELKU MEHEBBE KEZA VE KEZA Fİ
KALBİ KEZA VE KEZA Bİ HAKKİ LA TAHATİL MA HA TAHATİL
KAHATAHATİL NEHATAHATİL MEHATAHATİL LECEHATAHATİL
LEMAKAFATECİL

HIRZISIZIN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN
Hırsızın kim olduğunu ortaya çıkarmak istersen kaç kişiden
şüpheleniyorsan kağıtlara şahısların ismini yazar isimlerin altınada
aşağıda gelecek olan ayeti yazar üzerinede bir defa azimeti okur
kağıtları suya atarsın hırsız kim ise Allah c.c’nin izni ile ortaya çıkar
yazılacak olan ayet budur.

ّ َ ايأْت ُ ْ فا َه
ْ ُ اَّللُ ُم ْخي ٌج َّم ُكنت
َ َّ َنَ ْقس ً ف

ْ ُ َ إ ْ قَت َ ْلت
َ ت َ ْكت ُ ُم

VE İZ KATELTUM NEFSEN FEDDÂRE’TUM FÎHÂ VÂLLAHU
MUHRİCUN MÂ KUNTUM TEKTÛMUN

Kağıtlara bir defa okunacak olan azimet budur.

ع م علاك بع امة هللا بن ي م هللا بأسم ء
ﻻ ق أﻻ ب هلل العل العظا
هللا النسنى ﻻ ن
إن لقس ل تعلم عظا
ÂZEMT ALEYKUM Bİ AZİME ALLAH VE Bİ NUR VECHİ ALLAH Bİ
ESMAE ALLAH EL HUSNA VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA
BİLLAHİ EL ALİYUL AZİM VE İNNEHU Lİ KASEM LEV TÊÂLEMUN
AZİM

YUMURTA İLE CELB ETME
Aşağıda gelecek olan azimeti o gün doğmuş bir kara tavuk yumurtası
üzerine yazar yumurtayı ateşe atarsın yumurta piştikten sonra alır
kabuğunu soyar tekrardan ateşe atarsın matlubun sana celb olur
defalarca tecrübe edilmiştir. Yumurtanın üzerine yazılacak olan
azimet budur.

األ سم ء

ام ك ا ك ا بن
عنق ملب
سلنه لعا مهنعهلا كنلع م

ÂTFET VE CELBET VE HEYYECET KEZA VE KEZA Bİ HAKKİ HAZİHİ
EL ESMAE SALLATHA LÂÎN CEHTÂHLİD KETALÂD HEME

YUMURTA İLE CELB
Perşeme günü doğmuş kara tavuk yumurtası üzerine matlubun adı ve
annesinin adının yazar aşağıda gelecek olan tılsımıda yumurtanın
üzerine yazar eline aseton döker yumurtayı eline alır ovalarsın taki
üzerindeki tılsım ve matlubun ismi ve anasının ismi silinene kadar
elinde ovalarsın. Sonra elini açar yumurtayı yere atar kırarsın ellerini
kenetleyip başının üzerine koyar bir defa zil zal süresini okursun. Eyer
elini açarda yumurtayı yere atmaz isen cinler sana zarar verir.
Yumurtanın üzerine yazılacak tılsım budur.

Bir defa okunacak Zil zal süresi budur.

ُ ْل َ الَ َه َ أ َ ْخ َي َم ْاأل َ ْي
َ ُ َم لَ َه اَ ْ َم ٍ ت ُ َن ّ ُ أ َ ْخبَ َي
ص ُُي النَّ ُ أ َ ْشت َ ت ً لاُ َي ْ ا
ْ َاَ ْ َم ٍ ا
ْ مثْقَ َ َ َّي ٍ َخ ْا ًيا اَ َي ُ َ َم ْ اَ ْع َم

ُ إ َا ُ ْل لَ ْاأل َ ْي
س
َ أَثْقَ لَ َه َ قَ َ ْاإل ْن
بأ َ َّ َيبَّ َ أ َ ْ َنى لَ َه
ْ أ َ ْع َم لَ ُه ْ فَ َم ْ اَ ْع َم
ُ مثْقَ َ َ َّي ٍ ش ًَّيا اَ َي

Bismillahirrahmânirrahîm.

İza zülziletil erdu zilzaleha Ve ahracetilerdu
eskaleha Ve kalel insanü ma leha Yevmeizin
tühaddisü ahbaraha Bienne rabbeke evha leha
Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav
a'malehüm Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray
yerah Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah
Zil zal süresini okuduktan sonra üç defa bunu okursun

٥

٥ ٥

 سع٥

MİM ĞEMSE SÂ MİM ĞEMSE ĞEMSE MİM MİM ĞEMSE MİM

HATA YAPMAMAK VE GÜNAH İŞLEMEMEK İÇİN
Aşağıda gelecek olan azimeti bir kağıda yazar ev iş yeri veya herhangi
bir mekana asar isen ordakiler hata yapmaz günah işlemez hırsızlık
yapmaz aklına gelebilecek haram işlerden uzak dururlar. Yazılacak
olan budur.

أقب

صيع الك لبا ق اي ايا ما مممم
م قب بيغة ال ض بناي م ش بني اب ش
 ب ل ي ص ي خلق م ن ي السم۳ مبيا
ب لق ي الت يا الع ا فق اعل أ هللا على ك
شائ ق اي ب لق ي الت أت إلى ميا فتمث له
بشيآ س ا أقب ﻻ تخ إن م األما أقب

م ش ي مشه ي ب بناش ا لاش ال
۲ أسيع ا إلى لض ل نقس أل ن
SERÂG ELKUM DELBAK YERHUB YARAHA HALEHE CEMCEMİS
EKBEL MEN KABEL SEĞET ER RAB VE BERAĞE EL ĞADAB BATBAR
MUŞ BATRİYUŞ HİRAN 3 BİL LEZİ SÂVVERAK VE HALEKAK MİN
NAR EL SIMUM VE BİL KADER EL LETİY RAHA EL AZİZ FEKAL ÂLEM
İNNELLAH ALA KULLİ ŞEYÎN KADİR VE BİL KADER EL LETİY ÊTEHA
İLE MERYEM FETEMESSEL LEHA Bİ ŞERRAN SEVİYYEN AKBİL VELA
TAĞAF İNNEK MİNEL EMİN AKBIL ME ŞEHAR VE MEŞHUR VE YA
BAHİŞ VE YA LİŞ EL ZEHEB VE ÎSREÛ VE İLLE Lİ ZULUM NEFİS 2
ELVAHEN

YUMURTA İLE CELB VE TEHYYİC
Bir yumurtanın üzerine aşağıda gelecek olan vefki yazar matlubun
ismi ve anasının isminide yazar lubani zeker senderus cavi sandalı
ahmer makal ezrak buhuru ile buhurlarsın yumurtayı ateşe atarsın
eyer matlubun sana yakın bir yerde ise koşarak gelir matlubun geldiği
anda yumurtayı ateşten çıkarır bir kaba su koyar içine bırakırsın
yumurta soğuduktan sonra suyunu matlubuna içirirsin ömrünün
sonuna kadar seni sever seni terk etmez senden ayrılmaz. Yumurtanın
üzerine yazılacak olan vefk budur.

HATA YAPANLARI GERİ ÇEVİRMEK İÇİN
Yeşil bir bez parçası getirir lubani zeker senderus cavi ve sandalı
ahmer ile buhurlar beze şu azmimeti yazarsın

سن البا الي ي العب إيتن ا ب
الق
كم إيتنل الينمة م قل مش بخ البا
EL KADES VASIT EL BİLAD VEL RAB RAB EL ÎBÂD ÎRTEHİL YA BAK
KEMA ÎRTEHELET ER RAHMİ MİN KALBİ MEŞABIĞ EL BİLAD

Bezin arkasına şu azimeti de yazarsın

قل نملة ا أاه النم ا خل ا مس كنك ﻻانكمنك
سلم من

KILIT NEMLİ YA EYYUHA EN NEMLİ İDĞULU MESÊKINKUM LE
YAHİTUM KUN SÜLEYMAN VE CUNUDUH

Bezi bir yere gömer iki gün beklersin gömdüğün yerden bezi çıkarır
bezin birinci yüzüne bu tılsımı ve azimeti yazarsın. Tılsım budur.

Tılsımın altına yazılacak olan azimet budur.

 أقسم علاك ا معشي۲ الس عة۲  العم۲ أل ن
الشا نا من إبلا أممعا أا
الم
ال س سة األب لسة أا القياعنة م ك منك م
۲ الاه فإن أقسم علاك بش بش ال ا
 بأ ا شيا ا۲  عب ا۲  صل ا ها۲ عص ا
األسم ء الت ف
أ ن ي أصب ؤ آ ش اي

الت يا م ك منك م النص ي أقسم علاك
بأشم خ شم خ العل على ك بياخ شهل خ
2 ELVAHEN 2 EL ACELE 2 ES SAATE AKSEMTU ALEYKUM YA
MEAŞER EL CİN VEL ŞEYATİN VE CUNUD İBLİS ECMAİN EYİN EL
VES VASE EYİN EL İBLİS EYİN EL FERÂNE VE MİN KANE MİN KUM
MİN EL YAHUD FE İNNİY AKSEMTU ALEYKUM Bİ ŞAM Bİ ŞAM EL
VAHİM 2 ÂSUDİM 2 SALLUHİM 2 ÂBUDİM 2 BEHEYEŞERAHEYE
EDUNEY ASBAVUT EL ŞEDEY VE HEY EL ESMAE EL LETİY Fİ EL
TEVRAT VE MİN KANE MİN KUM MİN EL NASARA AKESMTU
ALEYKUM BE EŞMAĞ ŞEMAĞ EL ÂLİ ALA KULLİ BERAĞ ŞEHLUĞ

Bezin üzeri bir defa okunacak olan azimet budur.

إﻻ انضي المنل ل قت ان ي م ال لن
النسا ﻻ ب م ايص القلك المن س
İLLE VE YEHDIR EL MATLUB LU VAKTİ VE IHZER MİN EL ĞALAT EL
NISYAN VELA BİD MİN EL RASID EL FELEKİ EL MUNASİB

(Not her kimin niyetine yapacaksan o kişinin adını ve annesinin adını
teleffüz ederek azimeti okursun.) Allah c.c’nin izni ile o kişi bir daha
hata yapmaz yalan söylemez haram yemez günah işlemez.

HAFIZASINI KAYBEDEN İÇİN
Herhangi biri hafızasını kaybederse geçmişini hatırlamaz ise tekrardan
hafızasını geri getirmek için bu tılsımı bir kağıda yazar o kişiye
gösterirsin Allahın izni ile tekrardan hafızası yerine gelir. Yazılacak ve
gösterilecek olan tılsım budur.

YUMURTA İLE YAKARAK CELB
Bir yumurta alır güzel kokulu bir buhur ile buhurlar aşağıda gelecek
olan tılsımı ve azimeti yumurtanın üzerine yazar matlubunun
saçından alırsın yumurta ile matlubunun saçını aynı anda ateşe
atarsın. Matlubun sana celb olur muhabbet ve sevgi ile bağlanır.
Yumurta nın üzerine yazılacak tılsım ve azimet budur.

األ سم ء بتهاج فانة بن فانة
ت كل ا ا خ ا
ا عم ا قلبه ب لمنبة الم إلى فا اب فانة
۲ الس عة۲  العم۲ أل ن
TEVEKKELUVA YA HUDDAME HAZİHİ EL ESMAE Bİ TEHYYİC FULAN
BİNTİ FULAN VE ÎZÎCU KALBEHE Bİ MEHEBEE VE EL MEVEDDE İLE
FULAN İBNİ FULANE 2 EL VAHEN 2 EL ACELE 2 ES SAATE

NAS SÜRESİ İLE ŞİDDETLİ CELB VE MUHABBET

َّع ُ ب َي ّ الن
ُ َ  قُ ْ أKul eûzu bi
َّ َمل النMelikin nâs Sol
rabbin nâs Sağ koluna bir defa
َّ إلَ النİlâhin nâs Sağ ayağına bir defa م
koluna bir defa
 ش َّي ْال َ ْس َ اMin şerril vesvâsil hannâs Sol ayağına bir defa
ََّخن
َّص ُ ي الن
Ğöğsüne bir defa
 الَّ ي اُ َ ْس ُ فEllezî
ُ
ْ َ م
yuvesvisu fî sudûrin nâs Kalbinede bir defa َ المنَّة
Kendi kafana bir defa

َّ النMinel cinneti ven nâs okursun. Sağ ayağından kendi doğu
tarafından duvara asar bin defa nas süresini okursun Her yüz defada
okuduğunda kendini duvardan indirip mavi bir bez ile kendini sarıp
beş veya on dakika bekleyip kendini tekrar sağ ayağından duvara as
bu ameli taki bin defa okuma bitene kadar tekrar edersin her yüz
defada bir defa kendini duvardan indirir mavi beze sarar beş veya on
dakika beklersin bu ameli bitirdikten sonra yere uzanır büyük bir taş
alır kalbinin üzerine koyar beklersin. Kitabın Müellifi Allah ona
Rahmet etsin buyuruyor ki matlubun zincirlere kelepçelere vurulmuş
olsa bile aranızda kilometrelerce mesafeler olsa bile matlubunun
önünde bin tane kapı bile olsa yinede sana gelir. Denenmiş sahih ve
mücerrebtir. Bin defa okunacak olan Nas süresi budur.

KUL E’UZU BİRABBİNNASİ. MELİKİNNÂSİ. İLÂHİNNÂSİ. MİN
ŞERİLVESVÂSİLHANNÂS. ELLEZİ YÜVESVİSU FÎ SUDURUNNÂSİ.
MİNELCİNNETİ VENNÂS.

BÜYÜK TEHYYİC
Allah ona Rahmet etsin kitabın Müellifi buyuruyor ki Vallahi Vallahi
Vallahi bu amelde yanlış yoktur doğrudur ve denenmiştir bu bir sırdır.

Eski el yazması kitaplarda geçmektedir sen bu ameli yaparken şüphen
olmasın amelin gerçekleşecektir. O gün doğmuş bir yumurtanın
üzerine aşağıda gelecek olan tılsımı yazar ve azimeti okursun Allah
c.c’nin izni ile amelin gerçekleşir yerine gelir. Yumurtanın üzerine
yazılacak olan tılsım budur.

Yumurtaın üzerine bir defa okunacak olan azimet budur.

أان األع ا بن أسم ءك قلقنيا تك بعضك
بن الت ج ال ي ع ي ْ سك القضا ال ي ف
امت قل
أا اك بن م تكلم ب إﻻ أسيعت
ك ا ك ا إلى ك ا ك ا أ ا يا ا ب لنام القل
ع أ كي ً سبن
الش
ً النام ا أتا ن
ً
لاا م المسم النيا إلى
ال ي أسي بعا
ًالمسم األقصى ال ي ب يكن ن ل التي أا تن عمب
ا ا ب ل ي تيتع م مخ فت ضعقً بات أل ن
 ا ب م قب أ اسخن الي۲

EYYUHA EL ÂVAN Bİ HAKKİ ESMAEKUM VE KALFAT RİYATEKUM
VE BÂDEKUM ALA BAÂD VE Bİ HAKKİ EL TÂC EL LEZİ ALA
RÛVSEKUM VEL KADİB EL LEZİ Fİ EYDİKUM VE Bİ HAKKİ MA
TEKELLEMUN BİHİ İLLA MA ESRAETUM VE HEYYECTUM KALBİ
KEZA VE KEZA İLE KEZA VE KEZA AHYE RAHYE BİL HEYYECAN
VEL KALÂK VEL ŞAĞIF VE EL HEYYECAN HEYE ETYE TAVÂN EV
KIRHEN SUBHANEL LEZİ ESRA BÂİD LEYLEN MİN EL MESCİDİL
HARAM İLE EL MESCİDİL AKSA EL LEZİ BAREKNA HAVLE EL TURBE
MİN AYETENA ACBEN HEYYE HEYYE BİL LEZİ TERTÂÎD MİN
MAĞAFETİHİ DÂFEN HİBETE 2 ELVAHEN HEYYE BİHİ MİN KABIL EN
YESĞAT EL RAB

DUL KADININ EVLENMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN
Evlenmesini istemediğin kişinin vücuduna temas etmiş bir elbise
parçasını alır yedi parçaya böler birinci parçaya bunu yazarsın.

انقي ا خق فً تق ًﻻ ع فانة بن فانة إن لم يم
ب نن مني م
INFERUVA HAHAFEN VE SAKALEN ÂN FULANE BİNTİ FULANE İNNE
Lİ MAĞRUMİN BEL NEHIN MAHRUMİN

İkinci parça beze bunu yazarsın.

ب

ل ت اع ت ﻻختلقت ف الماع إن لم يم
نن مني م

VE LEV TEVÂÊDTUM LAĞTELEFTUM Fİ EL MİÂD İNNE Lİ MAĞRUMİN
BEL NEHIN MAHRUMİN

Üçüncü bez parçasına bunu yazarsın.

اغش ا فاه ﻻ تكلم ع فانة بن فانة إن
لم يم ب نن مني م
IĞŞUVA FİHA VELA TEKELLEMUN ÂN FULE BİNTİ FULAN İNNE Lİ
MAĞRUMUN BEL NEHIN MAHRUMUN

Dörüncü bez parçasına bunu yazarsın ...............................................
Yazdığın dört bez parçasını mavi bir beze sarar kimsenın uğramadığı
ziyaret etmediği eski bir erkek mezarına gömer ve o mezara
bakmadan gidersin velev ki mezara bakarsan yada ziyaret edersen
cinler sana musallat olup zarar verirler. Allah ona Rahmet etsin
kitabın Müellifi buyuruyor ki bu şer işlemi her kime yaptın ise eshabı
kehf (yedi uyurlar) evlenmiyene kadar bu kadın evlenemez gökten
kan yağmadıkça yerde çiçekler yerine kurşun çıkmadıkça erkek deve
doğum yapmadıkça o kadın evlenemez sen bu ameli yapıp kafir olup
islam dininden irtad etme Allah c.c’ye tevekkül et Müellifin de
belirtiği gibi gökten kan yağması erkek devenin doğurması Allah c.c.
dilemedikçe imkansızdır. Bu öyle şerli bir ameldir ki ben bu
uygulamayı tercüme etmeden önce çok düşündüm istihareye yattım
ve rüyamda bu ve aşağıda gelecek olan bir kızın evlenmesini
engellemek için geçen ugulamayı eksik çevireceğimin daha hayırlı
olacağı söylendi bu sebeble beze yazılacak dördüncü yazıyı eksik
bıraktım. Allah c.c. sizide benide affetsin.

BAKİRE BİR KIZIN EVLENMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN
Bu amel kılıçtan daha kesin ve icabette çok seridir. Kızın vücuduna
temas etmiş bir elbise parçasını alır üç parçaya böler.
Birinci bez parçasına bunu yazarsın

ق ا لن ببن ان بع المشيقا فبش القيا إن
لم م ي ب نن مني ما
KALE YA LENEBİT BABANİY VEYNIK BÂDE EL MÜŞRİKÎN VE BİŞ EL
KARİN İNNE Lİ MAĞRUMUN BEL NEHIN MAHRUMUN

İkinci bez parçasına bunu yazarsın.

لات ا ف كهقه ثا سنا ا ا اتسع ك ل
اضي هللا ف فانة بن فانة ع سنا إ ك ن
إن لم يم ب
إﻻ صانة ان فإ ا خ م
نن مني م
VE LİYUTA Fİ KEHFİHİM SELASMİA SİNİN VE İZ DEDEVA TISÊN
KEZELİKE YADRUB ALLAH Fİ FULNE BİNTİ FULAN ADDID SİNİN İN
KANET İLLA SİHA VAHİDE FE İZA HIM HADİMUN İNNE Lİ
MAĞRUMUN BEL NEHIN MAHRUMUN

Üçüncü bez parçasına bunu yazarsın.............................................
Üç bez parçasına yazdıktan sonra bezleri önüne koyar aşağıda gelecek
olan azimeti bir defa okuyup bezleri yakarsın.

ا الخ ت بمنبة ك ا ك اف قل ك ا

ت كل ا ا خ ا
كا

TEVEKKELU YA HUDDAME HAZEL HATİM Bİ MEHEBBE KEZA VE
KEZA Fİ KALBİ KEZA VE KEZA

Allah c.c’nin izni ile o kız senden başka kimse ile evlenmez ömürünün
sonuna kadar evinde kalır Annesi babası o kıza buğuz eder kin duyar
hiç kimse tarafından sevilmez herkes tarafından çirkin sevimsiz
görünür. Şer ve haram bir uygulama olduğu için Allaha sığınırız bu
yüzden bu förmülü de istaharede eksik yapacağımın daha hayırlı
olacağı söylendi....

ÖNEMLİ HACET İÇİN
Önemli bir hacetin veya birinden bir hacetin olursa aşağıda gelecek
olan azimeti beyaz bir kağıda yazar kağıdı suya atarken azimeti
okursun. Allah c.c’nin izni ile hacetin yerine gelir. Kağıda yazılacak
olan azimet budur.

بس هللا الينم اليا م عب ال لا إلى يب
الملا يب أن مسن الضي أن أين
اليانما
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
MİN ÂBDEH EL ZELİL İLE RABBE EL CELİL RABBİ ENNİY MESSENİY
EL DAR VE ENTE ERHAMERRÂHİMİN

Kağıdı suya atarken bu azimeti okursun.

الله بنم آل الناب أصن ب الميتضا أ
كا كا
تقض ن مت ا أكي األكيما
ALLAHUMME Bİ HAMDİKE VE ÊLİH EL TABİÎN VE ESHABİH EL
MÜRTEDİN EN TAKDİ HACETİ YA EKREM EL EKREMİN VE HEY KEZA
VE KEZA

Keza ve keza geçen yerde hacetin ne ise söylersin

EVLENMEK İÇİN
Aşağıda gelecek olan esmaları beyaz bir kağıda yazar lubani zeker
buhuru ile buhurlayıp kız veya kadının sağ yanağına bağlasalar Allah
c.c.’nin izni ile talibi çıkar evlenir. Kağıda yazılacak olan esmalar
budur.

تنش كه كه ميش ميش شي ش قش
البي تاة ق المع ة فإ ل ام ل الش خ علا
العه ب لميا ﻻ ب م اليص المن س

TEHİŞ KEHİL KEHİL MIRŞİY MIRŞİY ŞERUŞ HEKIŞ EL BERHETİYE
VAKTİ EL MEÂHİD FE İN LEM YÊMİD LEKE EL ŞEL ĞIZ ALEYH EL
AHİD BİL CARİDE VELA BİD MİN EL RESID EL MÜNASİB

UZAKTAN BİRİNİ GETİRMEK İÇİN
Güneş battıktan sonra akşam yemeğini yedikten sonra aşağıda
gelecek olan azimeti yüz defa okur ve tılsımı beyaz bir bez parçasına
yazar zeytinya ğına batırır yeni yeşil bir lambaya (ampule) sarar
kimseyle konuşmadan uyursun sabah uyandığında ampul patlamış ise
amelin gerçekleşecektir. Yüz defa okunacak olan azimet budur.

۲ أم أاه الي ح الثعب بمشنش۲شملاش
 ب للع الصياخ النقخ النب۲ عخشتن خ
الق ع التخ ا إلى ك ا
اليما
المن
كا
2 ŞEHLİŞ ECİB EYYEHE EL RUH EL SUÂBEN 2 BİMŞATİŞ 2
KAĞŞATTUĞ 2 BALİG VEL SARİĞ VEN NAFIĞ VEL HABİL VEL
CUNUN VE RECIF VEL FEZIG VEL TAĞVİF İLE KEZA VE KEZA

Daha sonra aşağıda gelecek olan tılsımı bir hafta boyunca beyaz bir
bez parçasına yazar muma sarar ve üzerine üçyüz defa aşağıda
gelecek olan azimeti okursun bu amele Pazar günü başlarsın tehareti
kamil üzerine olur insanlarla fazla dünya kelamı etmez gıybetten
haramdan uzak durur sakınırsın Allah c.c’nin izni ile amelin
gerçekleşir. Beyaz ben parçasına bir hafta boyunca yazılacak ve muma
sarılacak olan tılsım budur.

Bir hafta boyunca üçyüz defa okunacak olan azimet budur.

الناس بهم ج ك ا ك ا أل ن

ت كل ا ا خ ا
العم الس عة

TEVEKKELÜ YA HUDDAME HAZİHİ EL TELASİM Bİ HICCAC KEZA VE
KEZA EL VAHEN EL ACELE ES SAATE

Keza ve keza geçen yerde uzaktan getirmek istediğin kişinin adı ve
anne adını söylersin.

SIRLARI ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN
Bir yerde define saklı malı bulmak veya birinin sırını öğrenmek
istersen aşağıda gelecek olan tılsımı ceylan dersine yazar ipek kumaşa
sarar sağ pazuna bağlar taşırsın Allahın izni ile kalbine doğar.
Yazılacak olan tılsım budur.

jdfdhvfvhfjh

BİR KIZIN BAKİRELİĞİNİ BOZMAK İÇİN
Herhangi bir kızın bakireliğini bozmak istersen aşağıda gelecek olan
tılsımı bir kumaş parçasına yazar yanına beyaz bir kağıt alır kağıda
matlubun adı ve anasının adınıda yazar kağıdın içine matlubunun
saçından bir tel koyarsın yazdığın kumaş parçasını katlar lubani zeker
senderus sandal mastaki cavi kizbere buhuru ile buhurlar eline bir
iğne alır üç defa kumaş parçasına batırır kağıdı aynı şekilde katlar
iğneyi kağıdada üç defa batırır tılsım yazlı olan kumaş parçasını ateşe
atarsın daha sonra yedi adet pul biber ateşe atıktan sonra kağıdıda
ateşe atarsın her kimin niyetine yaptın ise o kızın bekareti bozulur bu
ameli nahıs bir saatte yanında kimse olmadan yüksek bir tepede
yaparsın. Kumaş parçasına yazılacak olan tılsım budur.

KORKAN ÇOCUK İÇİN
Aşağıdaki tılsımı korkan tedirgin olan panik atak yaşayan herhangi bir
çocuğun elbisesinden bir parçaya yazar üzerine yirmi beş defa hadid
süresini okuyup korkan çocuğa assalar Allahın izni ile çocuk korkmaz.

Yazılacak olan ve üzerine yirmi beş defa hadid süresi okunacak olan
tılsım budur.

Yirme beş defa okunacak olan hadid süresi budur.

ُ َ ُ َ ْالعَ ا

َ ْاأل َ ْي

س َم َ ا
َّ سبَّ َ ََّّلل َم ف ال
َ
ُ ْال َنكا

Sebbeha lillēhi mē fissemēvēti vel ardi vehüvel azîzul
hakîm.

علَى
َ َ ُ َ ُ َ اُما

اُ ْنا

َ ْاأل َ ْي

س َم َ ا
َّ ُ ال
اي
ٌ َْ ءٍ ق

ُ ُم ْل
ش
َ ّ

َل
ُك

Lehû mülküssemēvēti vēl ardi yuhyî veyumîtu vehüve alē
külli şeyin gadîr.

َّ َ ُ َ ْاأل َ َّ ُ َ ْاآلخ ُي
َ ّ الظ ُي َ ْالبَ ن ُ َ ُ َ ب ُك
ٍش ْ ء
َ
ٌ علا
Hüvel evvelu vel â[k]hiru vezzâhiru velbâtinu vehüve
bikülli şey'in alîm.

َّ ُ َ الَّ ي َخلَ َ ال
َّ ُ س َم َ ا َ ْاأل َ ْي َ ف ستَّة أَاَّ ٍ ث
َ َم
علَى ْالعَ ْيش اَ ْعلَ ُ َم اَل ُج ف ْاأل َ ْي
َ
َ َ ا ْست
س َم ء َ َم اَ ْع ُي ُج فا َه
َّ اَ ْخ ُي ُج م ْن َه َ َم اَن ُ م َ ال
اي
َّ َ ْ ُ َ ُ َ َمعَ ُك ْ أ َ ْا َ َم ُكنت
ٌ اَّللُ ب َم ت َ ْع َملُ َ بَص
Hüvellezî [k]halegas-semēvēti vel arda fî sitteti eyyēmin
sümmestevē alel arşi yağlemu mē yelicu fil erdi vemē
ye[k]hrucu minhē vemē yenzilu mines-semēi vemē yeğrucu
fîhē vehüve meaküm eyne mē küntüm veellâhu bimē
teğmelûne basîr.

اَّلل ت ُ ْي َم ُع األ ُم ُي
َّ َ إلَى

س َم َ ا
َّ لَ ُ ُم ْل ُ ال

َ ْاأل َ ْي

Lehû mülküs-semēvēti vel ardi veilellâhi turceul umûr.

َُ َ

اُ ل ُج اللَّ ْا َ ف النَّ َه ي َ اُ ل ُج النَّ َه َي ف اللَّ ْا
صُ ي
ُّ علا ٌ ب َا ال
َ

Yûlicul-leyle finnehēri veyûlicun-nehēra filleyli vehüve
alîmum bizētissudûr.

َ أَنققُ ا م َّم َمعَلَ ُك ُّم ْست َ ْخلَقا َ فا
اي
ٌ َ أَنقَقُ ا لَ ُه ْ أ َ ْم ٌي َكب

س ل
ُ َ َي
ْ ا من ُك

آمنُ ا ب ََّّلل
ُفَ لَّ ا َ آ َمن

Êminû billēhi verasûlihi veenfigû mimmē cealeküm

muste[k]hlefîne fîhi fellezîne ēmenû minküm veenfegû
lehum ecrun kebîr.

ع ُك ْ لتُؤْ منُ ا
ُ ْ َس ُ ا
ُ الي
َّ َ َ َم لَ ُك ْ َﻻ تُؤْ منُ َ ب ََّّلل
َ ب َيبّ ُك ْ َ قَ ْ أ َ َخ َ ماث َ قَ ُك ْ إ ُكنت ُ ُّمؤْ منا
Vemē leküm lē tu'minûne billēhi ver-rasûlu yedûküm
litu'minû birabbiküm vegad e[k]haze mîsēgaküm in küntüm
mu'minîn.

َ ع ْب آاَ ٍ بَاّنَ ٍ لاُ ْخي َم ُك ّم
َ علَى
َ ُ ّ َي اُن
ٌ اَّلل ب ُك ْ لَ َي ُؤ ٌ َّينا
َ َّ َّ إلَى النُّ ي َ إ

َُّ َ ال
ُّ
الظلُ َم

Hüvellezî yunezzilu alē abdihî âyētim-beyyinētil

liyu[k]hriceküm minez-zulumēti ilennûri veinnallâhe biküm
leraûfur-rahîm.

َﻻ َا ْست َ ي من ُك
س َم َ ا َ ْاأل َ ْي
َّ سبا
َّ ايا ُ ال
َ َ َم لَ ُك ْ أ َ َّﻻ تُنققُ ا ف
َ اَّلل َ ََّّلل م
َ َّم ْ أَنقَ َ م قَ ْب ْالقَتْ َ قَ ت َ َ أ ُ ْ لَ َ أ َ ْع
ظ ُ َ َي َمةً ّم َ الَّ ا َ أَنقَقُ ا م َب ْع ُ َ قَ تَلُ ا
اي
َّ َ اَّللُ ْال ُن ْسنَى
َّ َ َ ُك ّاً َ َع
ٌ اَّللُ ب َم ت َ ْع َملُ َ خَب

Vemē leküm ellē tunfigû fî sebîlillēhi velillēhi mîrâsus-

semēvēti vel ardi lē yestevî minküm men enfega min gablil
fethi vegâtele ulēike eğzamu deracetem-minellezîne
enfegû mim-bağdu vegâtelû veküllev-veadellâhul hüsnē
veellâhu bimē tağmelûne [k]habîr.

ُ َض عقَ ُ لَ ُ َ ل
َ ُ س ن ً ف َا
َ اَّلل قَ ْيض ً َن
َ َّ ُ َم َا الَّ ي اُ ْقي
ٌ أ َ ْم ٌي َكيا
Menzellezî yugridullâhe garden hasenen feyudâifehû lehû
velehû ecrun kerîm.

َ اَ ْسعَى نُ ُي ُ بَ ْا
َ َمنَّ ٌ ت َ ْميي م
ُ َ ُ َ ْالقَ ْ ُ ْالعَظا

َاَ ْ َ ت َ َي ْال ُمؤْ منا َ َ ْال ُمؤْ من
ْ َأ َ ْا اه ْ َ بأ َ ْا َم نه بُ ْش َيا ُك ُ ْالا
ت َ ْنت َه ْاأل َ ْن َه ُي َخ ل ا َ فا َه َل

Yevme teral mu'minîne vēlmu'minēti yes'â nûruhum beyne

eydîhim vebieymēnihim buşrâkümul yevme cennētun tecrî
min tahtihel enhēru [k]hâlidîne fîhē zelike hüvel fevzul

azîm.

َن
ً يا

ُ اَ ْ َ اَقُ ُ ْال ُمنَ فقُ َ َ ْال ُمنَ فقَ ُ للَّ ا َ آ َمنُ ا ان
ظ ُي
ُس ا ن
ُ ايمعُ ا َ َياء ُك ْ فَ ْلتَم
ْ َ نَ ْقتَب ْ م نُّ ي ُك ْ قا
ُالي ْن َمة
ُ َف
ُ ضي َ بَ ْانَ ُه ب
َّ س ٍي لَّ ُ بَ ٌ بَ ننُ ُ فا
َ َ
ُ ظ ُي ُ م قبَل ْالعَ َا
Yevme yegûlul münēfigûne velmunēfigâtu lillezîne

ēmenunzurûnē negtebis min nûriküm gîlerciû verâeküm
feltemisû nûran feduribe beynehum bisûrin lehû bâbumbētınuhû fîhir-rahmetu vezâhiruhû min gibelihil azēb.

َ ُاُنَ ُ نَ ُه ْ أَلَ ْ نَ ُك َّمعَ ُك ْ قَ لُ ا بَلَى َ لَكنَّ ُك ْ فَتَنت ُ ْ أَنق
ْ س ُك
اَّلل
َّ ايت َ ْبت ُ ْ َ غ ََّيتْ ُك ُ ْاأل َ َم ن ُّ َنتَّى َم ء أ َ ْم ُي
ْ ََّ ت َ َيب
ْ َ ْ ُ صت
َ غ ََّي ُك ب ََّّلل ْال َُي ُي
Yunēdûnehum elem neküm meaküm gâlû belē

velekinneküm fetentum enfuseküm veterabbestum
vertebtum veğarratkümul emēniyyu hattē cēe emrullâhi
veğarraküm billâhil ğarûr.

فَ ْلاَ ْ َ َﻻ اُؤْ َخ ُ من ُك ْ ف ْاَةٌ َ َﻻ م َ الَّ ا َ َكقَ ُي ا
اي
ُ َمأ ْ َ ا ُك ُ النَّ ُي َ َم ْ َﻻ ُك ْ َ ب ْ َ ْال َمص

Felyevme lē yu'[k]hazu minküm fidyetuv-velē minellezîne
keferû me'vēkümun-nēru hiye mevlēküm vebi'sel masîr.

اَّلل َ َم
َ أَلَ ْ اَأ ْ للَّ ا َ آ َمنُ ا أ َ ت َ ْخ
َّ ش َع قُلُ بُ ُه ْ ل ْكي
نَ َ َ م َ ْال َن ّ َ َﻻ اَ ُك نُ ا َك لَّ ا َ أ ُ ت ُ ا ْالكت َ َ م
َ َقَ ْب ُ ف
ٌ س ْ قُلُ بُ ُه ْ َ َكث
َ َ ن
َ َعلَاْه ُ ْاأل َ َم ُ فَق
ْ اي ّم ْن ُه
َ ُفَ سق
Elem ye'ni lillezîne ēmenû en te[k]hşea gulûbuhum
lizikrillēhi vemē nezele minel haggi velē yekûnû kēllezîne
ûtulkitēbe min gablu fetâle aleyhimul emedu fegaset
gulûbuhum vekesîrum-minhum fēsigûn.

ُ اَّلل اُ ْنا ْاأل َ ْي َ بَ ْع َ َم ْ ت َه قَ ْ بَاَّنَّ لَ ُك
َ َّ َّ َ ا أ
َ ُلَ َعلَّ ُك ْ ت َ ْعقل

ا ْعلَ ُم
َْاآلا

Ağlemû ennellâhe yuhyil erda bağde mevtihē gad
beyyennē lekümul ēyēti lealleküm teğgilûn.

ً اَّلل قَ ْيض
ُ َ أ َ ْق َي
َ َّ ض ا
ٌ أ َ ْم ٌي َكيا

َص ّق
َّ ص ّقا َ َ ْال ُم
َّ إ َّ ْال ُم
َ ُ سن ً ا
َ َن
ْ ض َع ُ لَ ُه ْ َ لَ ُه

İnnel mussaddigîne velmussaddigâti veegradullâhe garden
hasenen yudâafu lehüm velehüm ecrün kerîm.

َ ُص ّاق
ّ سل أ ُ ْ لَ َ ُ ُ ال
ُ َ الَّ ا َ آ َمنُ ا ب ََّّلل َ ُي
ُّ َ ال
َ ش َه َاء عن َ َيبّه ْ لَ ُه ْ أ َ ْم ُي ُ ْ َ نُ ُي ُ ْ َ الَّ ا
ً م نا
ْ َ َكقَ ُي ا َ َك َّبُ ا ب اَ تنَ أ ُ ْ لَ َ أ
َ ص َن ُ ْال

Vellezîne ēmenû billēhi verusulihî ulēike humus-sıddîgûne

veşşuhedēu inde rabbihim lehum ecruhum venûruhum
vēllezîne keferû vekezzebû biēyētinē uleike eshâbul
cehîm.

ا ْعلَ ُم ا أَنَّ َم ْال َناَ ُ ال ُّ ْن َا لَع ٌ َ لَ ْه ٌ َ انَةٌ َ تَقَ ُخ ٌي
َ َ بَ ْانَ ُك ْ َ ت َ َك ث ُ ٌي ف ْاأل َ ْم َ ا َ ْاأل َ ْ َﻻ َك َمث
َ غ ْا ٍ أ َ ْع َم
ًنم
َ صقَ ّيا ً ث ُ َّ اَ ُك ُ ُن
ْ ْال ُكقَّ َي نَبَ ت ُ ُ ث ُ َّ اَها ُج فَت َ َيا ُ ُم
ٌ ض َا
َ ٌ ع َا
ْ اَّلل َ ي
َّ َ ش ا ٌ َ َم ْق َي ٌ ّم
َ َ ف ْاآلخ َي
ع ْال ُ ُي ي
ُ َ َ َم ْال َن َا ُ ال ُّ ْناَ إ َّﻻ َمت

Ağlemû ennemel hayētuddunyē leibuv-velehvuv-vezînetuv-

vetefē[k]hurum beyneküm vetekēsurun fil emvēli vel evlēdi
kemeseli ğaysin eğcebel küffēra nebētuhû sümme yehîcu
feterâhu musferran sümme yekûnu hutâmev-vefil â[k]hirati
azēbun şedîduv- vemeğfiratum minellâhi veridvēnuv-vemel
hayētuddunyē illē metēul ğurûr.

ض َه َكعَ ْي
ُ ع ْي
َ س بقُ ا إلَى َم ْق َي ٍ ّم َّيبّ ُك ْ َ َمنَّ ٍة
َ
َ سل َل
َّ ال
ُ س َم ء َ ْاأل َ ْي أُع َّ ْ للَّ ا َ آ َمنُ ا ب ََّّلل َ ُي
ض ْالعَظا
َ َاَّلل اُؤْ تا َم ا
ْ َاَّللُ ُ ْالق
ْ َف
َّ َ ش ُء
َّ ُ ض

Sēbigû ilē mağfiratim-mir-rabbiküm vecennetin arduhē
keardissemēi vel ardi uiddet lillezîne ēmenû billēhi
verusulihî zelike fedlullâhi yu'tîhi mey-yeşēu veellâhu
zulfadlil azîm.

َ َﻻ ف أَنقُس ُك ْ إ َّﻻ

ص َ م ُّمصابَ ٍة ف ْاأل َ ْي
َ َ َم أ

اي
َّ علَى
ٌ اَّلل اَس
َ َ ف كت َ ٍ ّم قَ ْب أ َ نَّب َْيأ َ َ إ َّ َل
Mē esâbe mim-musîbetin fil ardi velē fî enfusiküm illē fî
kitēbim-min gabli en nebraehē inne zelike alellâhi yesîr.

َ سْا
َ ْ ل َكا َْا تَأ
ُعلَى َم فَ ت َ ُك ْ َ َﻻ ت َ ْق َي ُن ا ب َم آت َ ُك ْ َ ا ََّّلل
ُ ََﻻ اُن ُّ ُك َّ ُم ْخت َ ٍ ف
ًٍ خ ي
Likeylē te'sev alē mē fēteküm velē tefrahû bimē ētēküm
veellâhu lē yuhibbu külle mu[k]htēlin fe[k]hûr.

َّ َ َم اَت َ َ َّ فَإ

الَّ ا َ اَ ْب َخلُ َ َ اَأ ْ ُم ُي َ النَّ َ ب ْلبُ ْخ
ُ اَّلل ُ َ ْال َن ُّ ْال َنما
َ َّ

Ellezîne yeb[k]halûne veye'murûnen-nēse bil bu[k]hli
vemey-yetevelle feinnellâhe hüvel ğaniyyul hamîd.

ُ س ْلنَ ُي
َ َ سلَنَ ب ْلبَاّنَ َ أَن َ ْلنَ َمعَ ُه ُ ْالكت
َ لَقَ ْ أ َ ْي
ٌ ْ َ ْالما َ ا َ لاَقُ َ النَّ ُ ب ْلق ْسن َ أَن َ ْلنَ ْال َن ا َ فا بَأ
َّش ا ٌ َ َمنَ ف ُع للن
ُ َسل
َ
َّ َ ََ لاَ ْعل
ُ ص ُي ُ َ ُي
ُ اَّللُ َم اَن
ٌع ا
َ ي
ٌّ َاَّلل ق
َ َّ َّ ب ْل َ ْا إ

Legad erselnē rusulenē bil beyyinēti veenzelnē meahumul

kitēbe velmîzēne liyegûmen-nēsu bil gistı veenzelnel
hadîde fîhi be'sun şedîduv-vemenēfiu linnēsi
veliyağlemellâhu mey-yensuruhû verusulehû bil ğaybi
innellâhe gaviyyun azîz.

َ َّ ُُ ّياَّته َم النُّب

ن ً َ إب َْيا ا َ َ َمعَ ْلنَ ف
َ ُاي ّم ْن ُه ْ فَ سق
ٌ ُّم ْهت َ ٍ َ َكث

ُس ْلنَ ن
َ َ لَقَ ْ أ َ ْي
َ ْالكت َ َ فَم ْن ُه

Velegad erselnē nûhav-veibrâhîme vecealnē fî
zurriyyetihimen-nubuvvete velkitēbe feminhum muhtedivvekesîrum-minhum fēsigûn.

ُ علَى آث َ ي ب ُي
َ َث ُ َّ قَقَّ ْان
َ سلنَ َ قَقَّ ْانَ بعا
َ َسى ا ْب َم ْيا
ًَ آت َ ْانَ ُ ْاإلنما َ َ َمعَ ْلنَ ف قُلُ الَّ ا َ اتَّبَعُ ُ َيأْفَة
علَاْه ْ إ َّﻻ
ُ َ َ َ َي ْن َمةً َ َي ْ بَ ناَّةً ا ْبت
َ َ َع َ َم َكت َ ْبن
َع َات َه فَ ت َ ْان
ْ ابْت َ ء ي
َّ ض َ ا
َ ع ْ َ َن َّ ي
َ اَّلل فَ َم َي
َ ُاي ّم ْن ُه ْ فَ سق
ٌ الَّ ا َ آ َمنُ ا م ْن ُه ْ أ َ ْم َي ُ ْ َ َكث
Sümme gaffeynē alē ēsērihim birusulinē vegaffeynē biîsē
ibni meryeme veâteynēhul incîle vecealnē fî
gulûbillezînettebeûhu ra'fetev verahmetevverahbēniyyetennibtedeûhē mē ketebnēhē aleyhim
illebtiğâe ridvânillâhi femē raavhē hagga riâyetihē
feâteynellezîne ēmenû minhum ecrahum vekesîrum
minhum fēsigûn.

ُ اَّلل َ آمنُ ا ب َي
ْ س ل اُؤْ ت ُك
َ َّ اَ أَاُّ َه الَّ ا َ آ َمنُ ا اتَّقُ ا
ُ ك ْقلَ ْا م َّي ْن َمت َ اَ ْمعَ لَّ ُك ْ نُ يا ً ت َ ْم
ش َ ب َ اَ ْق ْي
َ ُاَّلل
َّ َ ْ لَ ُك
ٌ غقُ ٌي َّينا
Yē eyyuhellezîne ēmenuttegullâhe veēminû birasûlihî

yu'tiküm kifleyni mir-rahmetihî veyecalleküm nûran
temşûne bihî veyeğfir leküm veellâhu ğafûrur-rahîm.

ش ْ ءٍ ّم
َ علَى
َ َ ل َ َّا اَ ْعلَ َ أ َ ْ ُ ْالكت َ أ َ َّﻻ اَ ْق ُي
ُ ُاَّلل
َ َاَّلل اُؤْ تا َم ا
ْ َاَّلل َ أ َ َّ ْالق
ْ َف
َّ َ ش ُء
َّ َض َ با
َّ ض
ض ْال َعظا
ْ َْالق
Liellē yağleme ehlul kitēbi ellē yegdirûne alē şey'im-min
fedlillâhi veennel fedle biyedillâhi yu'tîhi mey-yeşēu
veellâhu zulfadlil azîm.
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