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Bismillâhirrahmânirrahiym 
Elhamdülillâhi Rab’bil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü 
alâ seyyidinâ Muhammed in hâtemil enbiyâ-i vel 
mürselîn. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeiyn. 
 

( Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın adıyla 
Hamd Âlemlerin Rab’bi olan Allâh (Celle Celalüh) a. 
Salât ü selam peygamberlerin sonuncusu, Hazreti 
Muhammed (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) e ve O’nun 
aile efradı ile bütün yüce ashabının üzerine olsun). 
 

    Cevâhirul lemmâah isimli bu eseri büyük üstazlardan 
Şeyh Ebî Hayyullâhul Merzûki bu kitabını cem edip, 
kaleme almıştır. Kendisininde dediği gibi birçok havas 
alimlerinin eserlerini incelemiş ve bu kitabınıda o 
eserlerden derlemiştir.  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Mâ fettarnâ fil kitâbi min 
şeyin. 
(Biz o kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sure-i 
Enam Ayet 38) 
 

MÜELLİF'İN ÖNSÖZÜ 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âle- 
mîne hamden kesîran yüvâ fî ni'mehü ve yükâ fî-ü 
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mezîdehü ve eşhedü en lâ ilâhe illalâhü vahdehü lâ 
şerîke lehü şehâdeten yenâlü kâilühâ eşşerefel 
azîme vel ızzel cesîmi yevmel ba'sü ven nüşûr. Ve 
eşhedü enne seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammeden 
abdühü ve rasûlühü kenzül ulûmi vel esrâr. Ve 
seyyidül etkiyâ-il ebrâr. Sallallâhü aleyhi ve selemle 
ve alâ âlihi ve eshâbihi zevil mefâhiril aliyyeti vel 
esrâril celiyyeti. 
 

    (Rahman ve rahim olan Allah'ın adı ile. Alemlerin 
Rabbi olan Allah'a nimetlerine karşılık olarak ve daha 
fazla vermesine mükafat olması için çok çok 
hamdederiz. 
    Allah'tan başka ilah olmadığına, tek olup ortağı 
bulunmadığına ve bunu söyleyenin yüce şerefe, büyük 
iz- zete, kıyamet gününde nail olmamız için şehadet 
ederiz. 
    Salihlerin ve muttakilerin seyyidi, ilimlerin ve sırların 
hazinesi, kulu ve rasulü olan efendimiz, nebimiz Hazreti 
Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) e şehadet 
ederiz. Ve o'nun yüce, öğünç kaynağı, belirgin sırlardan 
olan, aline ve eshabınada salatü selam ederiz). 
 

    Bu ilim ilimlerin en yücesi, en güzeli ve maksatların 
en şereflisidir. Bunun için, bu esma ve harfler ilmiyle 
uğraşan kişi, ulvi ve süfli alemleri, aynı zamanda 
ruhanilerin ruhlarınıda görür. Bu ilimle istediği bütün 
şeyleri elde eder. Tedavisi zor ve doktorların tedavi 
edemediği hastaları tedavi edebilir. Bu hastalıklar felç, 
cüzam, kara sevda, delilik ve mazlumları cebbarların ve 
zalimlerin elinden kurtarmak gibi.  
    Uzak   olan  eşyaları  görmek,  uzağı  yakınlaştırmak, 
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gizliyi ortaya çıkarmak, mutluluğu celb etmek zararları 
def etmek, defineleri ortaya çıkarmak gibi sayısız işleri 
Allah Teala'nın izniyle elde edersin.  
    Bu ilim üzerine birçok alimler kitap yazdı. Örneğin; 
Ebi Hamid el Gazali, İmam Ebil Abbas el Buni, Sabit bin 
Garah el Hara-i, Ebi Mağşer el Belhi, Ebi Bekr el 
Havarizmi, Halef bin Yusuf ed Dismasani, Selim bin 
Sabit el Bağdadi ve daha birçok sayılamayacak alimler 
gibi.  
    Bu alimlerin kitaplarını okuyup, sayılamayacak kadar 
sırlarını gördükten sonra, bana bu kitabı yazma ilhamı 
geldi. Bu kitapta bu alimlerin sırlarının ve bereketlerinin 
özetini topladım. Bundaki maksadım bu kitabı müsliman 
kardeşim okuduğu zaman, onların duasına nail olmak 
içindir. Özeti küçük faydası büyük olan bu kitabıüç 
maksat üzerine tertip ettim ve düzene koydum. 
    Birinci maksatta harflerin sırrını, ikinci maksatta 
vefklerin esrarını ve Gazali müsellesi, üçüncü maksatta 
ise Kuran Ayetlerinin ve Allah Teala'nın isimlerinin 
sırlarını bir cümle ile izah ettim. Kitabımın sonunda ise 
faydalı olacak az ve öz izahatlar verdim. Bunlarda 
ruhani tıbbı, hesap kaideleri ve yüce özellikleri 
gibi.Kitabımın isminide EL CEVAHİRUL LEMMAAH Fİ İSTİHDAR 

MÜLÜKİL CİN FİL VAKTİ VESSAAH koydum. 
    Allah Teala bu ilmi öğrenmek isteyenlere kıyamet 
günü felahına sebeb olsun. 
 
                                                            MÜELLİF 
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BU İLMİN FAZİLETİ, ŞARTLARI VE YAPILIŞI 

    Bilki! Nefsinin karanlık tabiatının pisliklerinden temiz 
lenmesinin hikmetini, (Kirli elbiselerin su ve sabunla 
temizlenmesi gibi) öğrenmelisin. Nefis hikmeti öğrendiği 
anda yumuşar. Ruhlar alemine iştiyak edip, cismi 
şehvet lerden vazgeçer. Şehvetlerinin esaretinden 
kurtulup, ilim ehlinin ipine sarılır.  
    Bokrat derki; Doğru yolu bildiği halde doğru yoldan 
çıkan filozof değildir. Böyle bir kişi ilmi cehalete 
döndürür. Kendini kurtarmaya uğraşmayan kişi 
yaşamıyor demektir. 
    Sokrat derki; Yaşayan kişi yiyip içen, aynı zamanda 
şehvetlerine mağlup olup, şeytani arzularına uyarak 
nefsini öldüren değildir. Yaşayan kişi geçmişteki tattığı 
güzelliklerin geride kaldığını bilen kişidir. Şunu idrak 
etmelidirki, o anda yapacağı iş, geçmişteki gibi sebatsız 
ve istikrarsız halde olmamalıdır. 
    Bilki; İlim sahipleri en şerefli ve en güzel ilimleri 
kendilerinde toplarlar. Çünkü ulvi ve süfli alemlerin 
sırlarına ermişlerdir. Ruhanilerin ruhlarını görürler, 
onlarla konuşurlar, onlara karışırlar ve de onlardan birisi 
gibi olurlar. Gücü yettiğince bütün meselelere ve büyük 
doktorların dahi aciz kaldığı hastalıklara çare bulurlar. 
Bunlar felç, cüzzam, kara sevda, delilik ve sersemlik 
gibi. Ayrıca ayrılmış ve birbirlerine dargın kişileri 
barıştırır. Veya Allah Teala'nın rizası olduğu şekilde iki 
kişiyi birbirinden ayırır. Ruhlar aleminden gelen 
haberleri alır. Onların zararlarından sakınır. Geçmişte 
kalan ve yeri kaybolmuş bir nesneyi veya defineyi 
meydana çıkarır. Bunlardan yararlanır ve zalimlerin 
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elinden mazlumları kurtarır. Bunların hepside Allah'ın 
sırrı olan isimlerinde, Ayetlerinde ve harflerindedir. 
Bunları yapabilen kişiler Allah Teala'nın ilham verdiği 
salih kullardır. Allah Teala hazretleri sözünü yerine 
getirmesi şartıyla bunları salih kullarına ihsan eder. 
    Allah c.c. Kurani kerimde şöyle buyurmuştur: 
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Bismillâhirrahmânirrahiym. Udûnî istecib leküm. 
( Bana ibadet ve dua edinki, karşılığını vereyim ). 

    Bu ilimle amel etmenin bazı şartları olup, bu şartlar 
yerine getirilmediği sürece yapılan bir amel asla 
gerçekleşmez. Bazı alimler bu şartları 27 şarta kadar 
çıkarmışlardır. Bu mübarek ilmin şartlarıda şöyledir: 
 

    1. Cezm: Kesin karar. Yapacağın bir amelden hiçbir 
zaman şüphe etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli 
bozar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) 
şöyle buyurmuşlardır: 
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Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh. 
 

(Allah’a dua ederken kabül olacağına inanarak dua 
ediniz). Bu hadisi şerife uyarak, imanı kamil ile amele 
başlamak ve kalben inanarak Allah c.c. a yönelmelidir. 
 

    2. Musabara: Yazdığı vefke ve okuduğu isme talip 
olan kişi devam etmeli, hiçbir zaman ümidini kesmemeli 
ve yaptığı işten sonuç alamazsa, amelinden asla 
kopmamalıdır. Çünkü çalışan amacına ulaşır. Her 
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çalışanında nasibi vardır. Bu ilme devam eden istekli 
kişi sonunda istediğine nail olur.  
 

    3. Kitman: (Gizlemek) Ameli tenha ve kimsenin 
görmediği bir mahalde yapmak. Hiç kimseyede şöyle 
böyle yaptım yahutta şunları bunları yaparım deme! Bir 
haberde; ''Yapacağınız bir haceti gizli ve istinaden 
yapın'' denmiştir. 
 

    4. Takva: Takvaya giren şartlar, haram yememek, 
insanlara eziyet etmemek, eziyete dayanmak, yalan ve 
giybeti terk etmek, sıdka ve nasihata önem vermek, 
insanlara şevkat ve merhametle bakmaktır. 
 

    Havas ilminin ülemaları böyle bir karara varmışlardır. 
Bu ilmin sahibi ne kadar hayra yönelikse, amellerinde 
daha başarılı olur. Çünkü Allah c.c. kendisinden korkan 
ve iteat eden kişiye herşeyi teshir eder. 
 

    5. Her istenen haceti ruhanilere sormamak. Çünkü 
onlar şeriata göre hareket ettiklerinden şüpheli olan 
hiçbir ameli yapmazlar. 
 

    6. Ruhanileri hakir işlerde kullanmamak: Ruhanileri 
hakir ameller için kullanmak istersen, onlara hakaret 
etmiş ve aşağılamış olursun. Onları şeriata aykırı olan 
işlerde sakın kullanmaya kalkma!  
 

    7. Bu ilme yönelik kişinin nefsi kötülüklere ve şeytani 
arzulara meyilli olmamalıdır. Sadece yüksek 
mertebelere ulaşmak için kullanabilir. Bunun dışındaki 
ameller kişinin kendisine zarar verir. 
 

    8. Teşhis etmek: Bir kimseye muhabbet, celb, tefrik, 
taslit, irsali hatif, davet, hastalandırmak, hastayı 
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iyileştirmek veya buna benzer ameller yapmak istediğin 
zaman o kişinin rengini, suretini, boyunun uzunluğu ve 
kısalığını yaşlı veya genç olduğunu teşhis (Tanımak) 
edersin. Şayet bunları bilmiyorsan, o kişinin annesi 
ismiyle yazarsın. Annesinin isminide bilmiyorsan Havva 
olarak kabül eder ve yazarsın. Teşhis isim vermekten 
daha tesirli olup, dahada tesirlisi teşhis ve isimleri 
beraber kullanmaktır 
 

    9. Bir amel yapmak istediğin zaman zihnindeki bütün 
düşüncelerden (Aile, mal, sevinç, korku, üzüntü vb.) 
uzak olmalısın. Ayrıca amelin vaktini bilmeli, 
unutmamalı ve yanlış yapmamalısın. 
 

    10. Azimetleri ezberlemek: Ruhaniyetlere okuyacağın 
Azimetleride çok iyi ezberlemeli ve okurken hiç 
kekelememelidir. Azimeti kitaptan veya levha üzerinden 
okumak yeterli değildir. Çünkü kalbin yazı ile iştiğal 
olup, gerekli olan huşu’ gider. Buda erkanların en 
gereklisi olan teveccühü ortadan kaldırır. 
 

    11. İcazetli olmak: Bu işi yapan kişinin icazetli (İzinli) 
olması şarttır. İcazetsiz kişi babasız çocuk gibidir. 
 

    12. Yapacağın amelleri yıldızların ve gezegenlerin 
özelliklerine göre yapmak. 
 

    a): Kamer gezegenine mensub ameller; Yüksek 
mertebelerdeki kişilerin kalbini kendine çekmek, 
geçmişteki Kral'ların definelerini çıkartmak, sanatı ve 
tarlayı islah etmek, dil bağlamak ve tılsım bozmak gibi 
ameller yapılır. 
 

    b):  Utarid   gezegenine   mensub  ameller;  defineleri 
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çıkarmak, alim bir kişinin kalbini kendine çekmek, bir 
kişiye nefsani hastalık verdirmek ve dil bağlamak gibi 
ameller yapılır. 
 

    c): Zühre gezegenine mensub ameller; Atf (Şevkat, 
sevgi), heyecanlandırmak, mutluluk, sevinç, nikah ve 
benzeri olan ameller yapılır. 
 

    d). Şems gezegenine mensub ameller; Galip gelmek, 
kahretmek, heybetli görünmek, şan, şeref ve çok altın 
elde etmek gibi ameller yapılır. 
 

    e): Merih gezegenine mensub ameller; Taslit, tefrik, 
adavet, buğuz, memleketi harap etmek, 
hastalandırmak, heyecanlandırmak ve helak etmek gibi 
ameller yapılır. 
 

    f): Müşteri gezegenine mensub ameller; Muhabbet, 
refaha ulaşmak, insanların gözlerine güzel ve şirin 
görünmek,tılsım bozmak ve şerli birinin dilini bağlamak 
gibi ameller yapılır. 
 

    g): Zühal gezegenine mensub ameller; Tefrik, buğuz, 
harab etmek, şehvet ve uyku bağlamak amelleri yapılır. 
 

    İki gezegene mensub olan ameller; İki gezegenin bir 
araya (Kesiştiği) geldiği zaman amellerinde muhayyer 
(Serbest) olup yapabilirsin. Bu daha iyidir. Yalnız 
gezegenlerin birleştiği anı iyi bilmen lazımdır. 
 

    Alimler günlerin ve gecelerin saatlerini yedi gezegene 
göre bölüp ayarlamışlardır. Her saat bir gezegene 
mensubtur. Cumartesi günü birinci saati zühal olarak 
tespit etmişlerdir. İkinci saati müşterİ, üçüncü saati 
Merih, dördüncü saati Şems, beşinci saati Zühre, altıncı 
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saati Utarid'tir. Böylece saat onikiye (12) kadar devam 
eder.  
Saatler cetveli budur: 
 

G
Ü

N
D

Ü
Z

  
PAZAR 

 
P.TESİ 

 
SALI 

 
Ç.AMBA 

 
P.ŞEMBE 

 
CUMA 

 
C.TESİ 

G
E

C
E

 

 
P.ŞEMBE 

 
CUMA 

 
C.TESİ 

 
PAZAR 

 
P.TESİ 

 
SALI 

 
Ç.MBA 

 

1  
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarid 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 

2  
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 

3  
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 

4  
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 

5  
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 

6  
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 

7  
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 

8  
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 

9  
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 

1
0 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 

1
1 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 

1
2 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 

    Cetveli kullanmanın şekli. Gerekli olan günün ve 
gecenin saatine girmek; Nisbet edeceğin gezegenin 
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saatini bul. Cetveldeki saatle normal hayatımızdaki saat 
kesinlikle birbirine uyum sağlamaz. Gece gündüz gibi, 
gündüzde gece gibi uzar ve kısalır. Çünkü gecenin ve 
gündüzün şekli güneşin doğmasına ve batmasına göre 
belirlenir. Gündüz güneşin doğması ve batması, gece 
güneşin batması ve doğmasıdır. Gündüz ve gece oniki 
(12) eşit parçaya bölünür. Her parça cetvelde görüldüğü 
gibi bir gezegene göre intisab eder. Anla! 
 

    13. Midenin boş veya gereğinden fazla tok olmaması 
lazımdır. 
 

    14. Riyazatlı olmak: Hayvan eti ve hayvanattan çıkan 
gıdaları yememek gerekir. 
 

    15. Pis kokusu (Soğan ve sarımsak) olan yiyecekleri 
yememek. Bu amelle uğraşan kişi amel günlerinde bu 
tür yiyeceklerden kaçınmalıdır. 
 

    16. Devamlı taharet (Temiz) üzere olmalıdır. Bu 
temizlik, bedenin, elbisenin ve mekanın temiz olmasıdır. 
Ayrıca bu hususa giren şeyler; Yazma aleti, mürekkep, 
ince deri, maden ve diğerleri gibi. 
 

    17. Kıbleye yönelmek. Her amelde kıbleye dönmeli 
ve iki diz üzerine oturmalıdır. 
 

    18. Tencim (Yıldız): Buda özel bir şarttır. Yıldızlarına 
göre mensub olan maden ve taşlara yazmak ve 
nakşetmek lazımdır. 
 

    19. Tebhir (Buhurlamak): Talebe göre yıldızlara ait 
buhurları yakmak. Çünkü onlar sadece bu işler içindir. 
    Bazı alimler şöyle demiştir; Gezegene mensup olan 
buhurla  tebhir  etmek yeterlidir. Her gezegenin  celb ve 
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def buhuru vardır. 
    Bazıları tebhiri şöyle açıklar: Hayır ve şer amellerde 
kullanılan buhur lübani zeker (Beyaz Günlük) ve kizbere 
(Kişniş) dir. Yalnız kizbere'nin taneleri sahih olmalı, kırık 
veya kurtlu olmamalıdır. 
    Gezegenlere göre buhurat cetveli budur: 
 

GEZEGEN CELB BUHURU DEF BUHURU 
 

ZÜHAL 
Meyatüs saile ve 
Lübani zeker 

Hantit, Kibrit ve 
siyah Kedi kılı. 

 
MÜŞTERİ 

Sandali asfer, Udu 
kamari ve amber. 

Sandalı asfer 

 
MERİH 

Sandalı asfer ve 
Lübani zeker. 

Afyon ve Salı günü 
kesilmiş Keçi kanı 

 
ŞEMS 

Ned, Kafur, Misk 
ve Amber. 

Kafur, Soğan ve 
sarımsak kabuğu. 

 
ZÜHRE 

Lübani zeker, Cavi, 
Ud ve Mastaki. 

Lübani zeker. 

 
UTARİD 

Muklil ezrak ve 
Lübani zeker. 

Lübani zeker ve 
Meyatüs saile 

 
KAMER 

Laden, Lübani 
zeker ve Zıfır  

Lübani zeker 

 

    20. Aslına göre yazıları düzenlemek ve yerli yerince 
yerine koymak. Eğer bu yazılan Ayet veya İsim ise 
geride kalan bir kelimeyi öne almaz, önde kalan bir 
harfide geriye almaz. Eğer yazılan vefk adetli veya 
rakamlı ise normal sırasına göre yazılır. İsmi kelimeyi 
ve adedi telaffuzuna göre yazmak. 
 

    21. Her amele münasip olan Kasemi tafsilatına göre 
okumak lazımdır. 
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    22. Vefkleri ve rakamları hindi kalemi ile yazmak. 
Çünkü sır bundadır. 
 

    23. Yazdığın yazının çok güzel olması lazımdır. 
Yazılan vefk ise vefkin hane sırasına göre rakam veya 
harfleri yerine koymak, rakamları veya harfleri güzel 
yazmak ve vefkin hanelerini eşit olarak çizmek lazımdır. 
Bunlar vefke hizmet eden ruhanilerin kabülünü ve işin 
kolaylaşmasını sağlar. Çünkü yazı güzel olup, vefkte 
düzgün olursa, bunu yazan kişiyi severler. Bu onların 
mübarek zevklerindendir. 
 

    24. Salavati şerife getirmek: Her amelden önce ve 
sonra Hazreti Muhammed (s.a.v.) e Salavati şerife 
getirmek. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed 
(s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: 
 

OK�+�: �' ������ 	1!�)������ �1!�8���O���� 
 

Edduâ beynes salâteyni aleyye lâ yüraddü. 
 

(İki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez). 
    Şu mübarek Salavati şerife çok faziletlidir: 
 

��         	,	�- ������� �Z	&�5�� #������$ �� �'9�$�� �� 	��!�" ����� [\�/ �(�CA��
 �L	���R�  Y%��]	��� �L	Q���* �K���� ([��"�� 	,	&��/��   �U�� 	̂ ��

 �L	)���	��> �K���	$�� �L	0+��  
 

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve Mevlânâ 
Muhammed in nebiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve 
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sellim. Adede halkıke ve ridâe nefsike vezinete 
arşike ve midâde kelimâtik. 
 

    25. İstihare: Her amelden önce İstihare yaparsan, 
yapacağın işte basiretli olursun. İstiharenin yapılışı 
şöyledir: İki rekat namaz kılarsın. Birinci rekatta Fatiha 
ile Kafurun suresini, ikinci rekatta Fatiha ile İhlas 
suresini okuyup, selam verdikten sonra, şu İstihare 
duasını 3, 5, veya 7 defa okursun.  
 

    Okunacak İstihare duası budur: 
 

        �L	)�����Q	8 �_��	��Q�2�"���� �L	���	�	8 �_�<	̀ �2"�� Z� 	� �(�CA����
��   S	+�$�� 	U�&	H��� �	� �1�!�&�) �B�� �(!		E����� �L	�a�4 1	$ �L���b"��
)   	,	2�.��7�+�>�d�:�� �	 ���R���� 	%��N�� �	4 (    J�+�!�* �B��> �B	f�4

          �g+��0 �B���> �B	��� 	,	�����	� �	5�Q[4���� S	���/ �,�� h�+0�b�4
� 	� �,5�� �	5�4	+/��� ��5�� �,�4	+/��4i+:	��H #%Z�0 [\�> ����� �L 

 

Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke 
bi kudretike ve eselüke min fadlikel azîm. En 
tübeyyene lî âkibeti emrî (fişşey-i el fülani ve yezküru 
haceti) Parantez içindeki yazılı ibarede hacet her ne 
ise içinden geçirirsin. Fein kâne hayran fe 
eşrahlehü sadrî ve veffiknî li amelihi ve in kâne 
şerran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke alâ külli 
şeyin kadîr. 
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    Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacağın ameli 
başaracağına vede muradına ereceğine inanarak 
yaparsın. Şayet ruhun daralırsa bırakırsın. İsrar 
edersen senin zararına olur. İstihare tam uyanık bir 
şekilde ve kalpten Allah Teala nın kudretine inanarak 
olmalıdır. Çünkü gerçekleri ve akibeti bilen yalnız O’dur. 
 

    26. Amel günü menkut (Noktalanmış) gün 
olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. 
günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut 
olan günlerde yapma! 
    Bazıları zabtını şu beyit ile belirtmiştir: 
 

�\�C�4 �_��9�j ���+�: �LO&	��$                
	8 �	���!�� �K9���)              �\�$�'�� ��	a  

�,����  ����8 �J69�Q5�$ �B��> ����4                   
�\���7 ������4 J���j �B��> ��$��                   

 

                Muhibbüke year hevâke fehel 
                Teûdü leyâlî bi dıddil emel 
                   Femâ kâne menkûtan bedâ nahsühü 
                   Ve mâ kâne hemlen fesa'dü hasel. 
 

              (Seni seven senin sevgini gözetler 
              Arzunun zıddına geceler dönermi 
                   Menkut olanın kötülüğü görülür 
                   İyi olandada mutluluk belirir). 
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    27. Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu 
günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her 
Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır. 
 

    Yirmiyedi (27) şart bunlardan ibarettir. Bu şartlara 
gore amel işleyen kişinin ameli sahih olur. 
 

    Bu şartlardan sonra Birinci maksat olan ''Harflerin 
sırlarından bir nebze'' ile Allah Teala'nın izniyle hüsnü 
kabül diyerek maksadımıza yöneliyorum. 
 

    Allah Teala hazretleri muvaffak edicidir. Dönüşümüz 
ve sonumuz yalnız onadır. 
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B İ R İ N C İ   M A K S A T 

 

HARFLERİN  SIRRI 
    Harflerin birçok sırrı olup, bu sırlarıda Allah c.c. ın ilim 
verdiği salih ve seçkin kullarından başkası bilemez. 
Harfleri kullanmanın yolunu üç şekilde özetleyebiliriz.  
    Birincisi: İstintak (Söyletmek) yolu ile, 
    İkincisi: Mezc (Karıştırmak) yolu ile, 
    Üçüncüsü: Ruh yolu ile. 
    İstintak yolu ile şöyledir; Çok değerli bir celb ve tiryak 
yoludur. Bununla zararlar def edilip, istenilen her şey 
elde edilir. Bu gizli bir hazine gibidir. İnsanların çoğu 
buna ulaşamaz. Bu istintak yolunun üç türü vardır. 
    1. Rakamlarla, 
    2. Harflerle, 
    3. Adetlerle. 
 

    Rakamlarla şöyledir; Her harfi olduğu gibi tabiatı 
nisbetiyle yerine koymaya “Rakam bastı” denir.  
     Örneğin: 
 

      K     S      ^ )�:^(  
 

                        (Zeyd)            Dal       Ye        Ze 
 

    Harflerle şöyledir; Her harfi söylendiği gibi ismini 
telaffuz ederek yerine koymaya “Harf bastı” denir.  
    Örnek isim; 
 

         I�K     %�:     S�^)�:^(  
 

                    (Zeyd)                Dal          Ya'         Zay 
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    Adetlerde şöyle olup, iki kısma ayrılır. Birinci kısım; 
Her harfin adedini harflere çevirerek, yerine koymaya 
“Adet bastı” denir. Örnek isim: 
 

     � k � � �   � � l k   � k � m)�:^(  
   (Zeyd)            Erbaah                Aşara              Seba 
 

                                 4                         10                     7  
 

    İkinci kısım; İsmin harflerini cümel adediyle yerine 
koymak. Örnek isim Zeyd; 
 

                 _      �)�:^(  
 

                     (Zeyd)                              Kef    Elif 

    Zeyd isminden � � bu harfler çıkar. Çünkü � harfi 7, � 

harfi 10 ve � harfi 4 tür. Bunların toplamı 21 eder. Bu 

rakamın nutku ise bu � � harflerdir. 

    Bunların hepsinin faydası birdir. Çünkü sebebi 
neticeye ve kaseme göredir. Bunlar, hepsinin bir araya 
gelmesin- den oluşur. 
    Hayır veya şer ameller yapmak istiyorsan, isteyenini 
ve istenenin isimlerini hacet ile beraber Satrı vahid (Tek 
satır) et. Sonra zimam satrı çıkana kadar yay. Örneğin: 
Zeyd ile Ömer'in muhabbet ile keyfiyeti şu şekildedir. 
 

Asıl satır         � � k � h S K S ^  
h S � K k S � ^ �  
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k S K � � ^ S � h  
� ^ � S K � S h k  
K � S S � h ^ k �  
� h S ^ S k � � K  
S k ^ � S � h K �  
S � � h ^ K k � S  
^ K h k � � � S S  

         Zimam satrı ^� � k � h S K S  
 

    Elde ettiğin bu satırları Zimam satrı haricinde bir kağıt 
üzerine yazarsın. Kağıdın arkasınada gelecek olan 
kasemi yazarsın. 

    Bunu çıkarmanın yolu: Asıl satrın sağından ilk üç  � �
� harfi ve solundan son üç � � � harfi alırsın. Daha 

sonra satrı zimamdan bir önceki satırın sağından ilk üç 

� � � harfi ve solundan son üç � � � harfi alırsın. Her 

üçer harfin sonuna Ayil  �������� kelimesini eklersin. Sonuç 

şu şekilde olur: 
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�\!	:��̂ ��7     �\!	:��&!�:     �\!	:��+���     �\!	:���:�̂  
 

       Hadzâyîl         Yeybâyîl      Ömrâyîl       Zeydâyîl 
    Sonra Asıl satırın ve Teksir satırlarının cümel adedini 
alırsın. (Birincisi daha meşhurdur). Bunları harf olarak 
istintak edip, sonuna Ayil eklersin. Çıkan isim bu dört 
isme hakim olan ruhaninin ismidir. İstintak ettik. 

Zemşâyîl  ������� �!�� ismi çıktı. Bunun karşılığı 347 dir. Bu 

ismin nutkuda: " � �  budur.  

    Bunun yazma şeklide şöyledir; Bu " � � harflerin her 

birisi için Allah Teala'nın isimlerinden bir isim alırsın. Bu 
harfler Allah c.c. ın isimlerinin başına gelir. Örneğimizde 

şöyledir;    �#$%��&  
�!'�(!  )*��+�� dür. Bu Allah'ın isimlerini 

kağıdın arkasının ortasına yazarsın. Sonra isimlerin 
altına da şu Kasemi yazarsın. 
    Yazılacak olan Kasem budur: 
 

 ��: X	.��  �: �n ���� �\!	:���:�̂ �n ���� �\!	:��+���� ��:     �n� ���� �\�!	:��&!�:
�\!	:��̂ ��7��:       ����E	����� �������) 	
� 	%���"�� �o��	8     �1	$p��$ O��	>�̂

  ��9�3�0  	h�����'�� ��CO:�� �9�&!	.��     �X���H 	q!	r��2	8 �9��A>�9�)�� 	���+	3��� 
  �:�̂  �����  +����    �g&�7 �,O&	��: ��2�7��   �B�� �s!	r�2��:�' �P!��	8 J��	G��̂ 

�:��U�4+�6 �,�H	���R �4��� �9�&!	.�� �L	��T 1	$ A\�H�� �'�� 	1!�����$ �9����  
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�o��	8 	,	8 (�3	)+�$�� �X	���t��� 	L	������ �$���?�+ (�3!���� �\!	:��N$�̂   
 

Ecib Yâ Zeydâyîl ve ente Yâ Ömrâyîl ve ente Yâ 
Yeybâyîl ve ente Yâ Hadzâyîl bi hakki esmâ-illahi 
teâlâ elizâmü Zekiyyü Mü'minü Şekûru ecîbû 
eyyühel ervâhıl kirâmi ve tevekkelû bita’tîfi kalbe 
Zeyd alâ Ömer ve hattâ yühibbühü hubben zâiden bi 
haysü lâ yestetîu en yüfârikahü tarfete ayni ve lâ 
ekalle min zâlike ecîbû vefalû mâ emertiküm bihi bi 
hakkil melikil ğâlibü emerahü aleyküm Zemşâyîl. 
 

    Kasemi yazdıktan sonra, kağıdı Nar sopasına asar, 
altına buhur yakar ve buhur yanarkende Kasemi şu 
tertip üzere okursun. Allah Teala nın üç ismini yedi (7) 
defa, Kasemi bir (1) defa, üç ismi  kırk (40) defa, 
Kasemi bir (1) defa ve üç ismi 300 defa kasemide bir 
defa sırasıyla okursun. Okumayı tamamladıktan sonra, 
hangi unsurun galip olduğunu bilmek için, asıl satıra 
bakarsın. Galip olan unsur ateş ise yazdığın kağıdı 
ateşin yakınına gömersin. Galip olan unsur toprak ise 
yazdığın kağıdı temiz ve ayak değmeyen bir toprağa 
gömersin. Galip olan unsur hava ise yazdığın kağıdı 
rüzgara karşı asarsın. Galip olan unsur su ise yazdığın 
kağıdı suyun yakınına gömersin. 

    Dört unsurun ağırlıkları (Üstünlük) ve rutbesi şöyledir: 
En yükseği mertebe, ikincisi derece, üçüncüsü dakika, 
dördüncüsü saniye, beşincisi salise, altıncısı rabia ve 
yedincisi ise hamisedir. Aşağıda gelecek olan cetvel 
rutbeler ve mevazin cetveli olup, cetvelde ateş, toprak, 
hava ve su harfleri, dört unsurun ağırlıkları, mertebe, 
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derece, dakika, saniye, salise, rabia ve hamise olarak 
gösterilmiştir.  
    Rutbeler ve Mevazin cetveli budur : 
 

 
RÜTBE 

 
AĞIRLIK 

SULU 
HARFLER 

HAVA-İ 
HARFLER 

TOPRAK 
HARFLER 

NARİ 
HARFLER 

 
MERTEBE 

7 � , � � 
 

DERECE 
6 � � - �. 

 
DAKİKA 

5 / � � 0 
 

SANİYE 
4 � 1 2 � 

 
SALİSE 

3 � 3 4 5 
 

RABİ-A 
2 6 7 8 " 

 
HAMİSE 

1 9 : ; < 
 

    Bazıları dediki; Talip hayırlı amellerde yanında ince 
deri taşımalı, şer amellerde ise bu deriyi hasmının 
yoluna defnetmelidir. Birinci daha güzel ve daha iyidir. 
Eğer, Asıl satrın harfleri ağırlıkta eşit olursa, sen amelini 
istediğin tabiata göre yaparsın. 
    Bazıları şöyle demiştir; Hava unsuru anasırların en 
kuvvetlisidir. Sonra Ateş, Toprak ve Su gelir. 
    Amelin şer olup, Zeyd ile Ömer'i ayırmak istersen, 
aynı bu minval üzere yaparsın. Sadece Ayil kelimesinin 

yerine Tışin  =>���? kelimesini isimlerin sonuna eklersin. 

Çünkü hayır amellerde işlemleri Ulvi ervahlar yapar. 
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Ulvi ervahların sonu Ayil ile biter. Şer amellerde 
kullanılan Süfli ervahların sonu ise Tışin ile biter. 
    Amelin musibetleri def etmek veya hastalığı 
iyileştirmek içinse; Eğer hastalık hastanın bütün 
vücudunu sarmış ise hastanın isminin harflerini alırsın. 
Eğer hastalık bir uzuvda ise hasta olan uzvun isminin 
harflerini alırsın. Hastanın ismini veya hasta uzvun 
isminin harflerini alırsın. Hastanın ismini veya hasta 
uzvun ismini harf olarak serersin. Daha sonra bu sermiş 
olduğun harflerin zıttı olan tabiat harfleriyle mezc 
(Karıştırmak) edersin. O hastalığı doğuran tabiat zıttı ile 
karıştırırsın. 
    Şöyle dendiki; Ateş harflerinin tabiatı hararetli ve 
kurudur. Oda safravi tabiatıdır. Toprak harflerinin tabiatı 
soğuk ve kurudur. Oda sevdaviye tabiatıdır. Hava 
harflerinin tabiatı hararetli ve rutubetlidir. Oda demeviye 
tabiatıdır. Su harflerinin tabiatı soğuk ve rutubetlidir. 
Oda balgam tabiatıdır. 
    Hastanın isminin veya hasta olan uzvunun harflerini 
mezc ettikten sonra, tabiat harfleri ile satrı vahid 
edersin. Sonrada bunu Zimam satrını elde edene kadar 
teksir edersin. İnce bir deri üzerine zimam satrı haricini 
yazıp, asıl satrın cümel harflerini alırsın. Hasıl olan bu 
harfleri istintak edersin. Bu istintak ettiğin harflerden her 
harf için Allah Teala'nın isimlerinden münasip olanı 
alırsın. İstintak ettiğin bu harfleri, Allah Teala'nın  bu 
harflerle başlayan isimlerini alıp ince bir deri üzerine 
isimlerincümel adedi kadar zikredersin. Zikrettikten 
sonra deriyi münasip olan bir buhurla tebhir edersin. 
Amelini tamamladıktan sonra bu deriyi üzerinde 
taşıması veya hasta uzvun üzerine koyup taşıması için 
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hastaya verirsin. Veyahutta derideki yazıyı su ile silip, 
bu suyu hasta olan kişiye içirirsin. Bu isimlerin 
bereketiyle ve Allah'ın izniyle hasta şifa bulur. 
    Mezc (Karıştırmak) yolu ilede şöyledir. Talip ve 
matlup isimlerinin harflerini hayr amellerinde sağdan, 
şer amellerinde soldan mezc ederek satrı vahid (Tek 
satır) etmektir. Eğer isimlerden birinin harfleri diğer 
ismin harflerinden fazla gelirse, eksik gelen ismin 
harflerini cümeli kebir hesabınca toplayıp, toplamı 
istintak edersin. Müstentak olan harflerle yukarıdaki 
rutbeler cetveline girer ve en yüksek rutbeli olan harfi 
alıp, eksik olan ismi bu harfle tamamlarsın. 
    Örneğin: Muhammed ve Şeref isimlerini ele alalım. 
Bu iki ismin harflerini mezc ettik: 
 

   �    l     h      �       �     F    K      
 

  Dal      Fe     Mim        Ra           Ha          Şın        Mim 
 

Şeref ismi Muhammed isminin harflerinden az olduğu 
için, Şeref isminin harflerini cümeli kebir üzerine 
topladık. Toplam 580 oldu. Bu sayıyı istintak ettik, bu 
harfler oldu. 
 

   F u      
Se               Fe 

    Fe harfini aldık ve harflere ekledik, mezc satırı şöyle 
oldu. 
 

�   l   h      F    �    �      K    F  
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      Fe     Dal         Fe       Mim     Ra    Ha      Şın    Mim 
    Se harfini bırakıp, Fe harfini almamızın sebebi Fe 
harfinin üçüncü rutbeden olmasındandır. Se harfi ise 
dördüncü rutbedendir. 
    Bu iki ismi mezc ettikten sonra, istediğin hacet ismini 
alırsın. Amelin hayır ise, muhabbet, atf, dostluk, kabül, 
mutluluk ve sevinç gibi veyahut amelin şer ise, tefrik, 
adavet, tedmir, tard ve karşı koymak gibi, ameline 
münasip olan haceti alıp, harflerini bast edersin. Mezc 
ettiğin iki ismin harfleriyle haceti tekrar mezc edersin. 
Mezc ettikten sonra, bu satırı asıl satır olarak yazıp, 
hayr amellerinde sağdan, şer amellerinde soldan 
başlayarak teksir edersin. Zimam satrı ortaya 
çıktığında, zimam satrı haricinde teksir harflerini alıp, 
ince bir deri veya kağıt üzerine yazarsın. Yazdıktan 
sonra talip, matlup ve hacet isimlerinin harflerini ayrı 
ayrı cümel adedini alıp istintak edersin. Hayr 
amellerinde bunların her birinin sonuna Ayil, şer 
amellerde ise Tışin eklersin. Üç tane Ruhani ismi çıkar. 
Bundan sonra bu üç ismin cümel adetlerini alıp, istintak 
edersin. Bu harflerin sonunada Ayil veya Tışin eklersin. 
Bu isimde üç isme hakim olan ruhaninin ismidir. Bu 
topladığın harflerin toplamını istintak eder ve müstentak 
olan harflerle Mevazin cetveline girersin. En rutbeli olan 
harf hangisi ise o harfi alıp teksir harflerini yazdığın deri 
veya kağıdın arkasının ortasına sır olan o harfi 
yazarsın. Yazmış olduğun sır harfinin etrafınada o sır 
harfle başlayan Allah Teala nın isimlerinden daire 
şeklinde yazarsın. Dairenin etrafınada tertip ettiğin 
Kasemi yazarsın. Bu tertip üzere yazdıktan sonra, üç 
ismin adedi kadar isimleri okursun. Ama birlerde bir, 
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onlarda bir ve her yüzdede bir defa Kasemi okursun. 
Okumayı tamamladıktan sonra, yazmış olduğun sır 
harfinin tabiatına göre amelini uygularsın. 
    Ruh amelide şöyledir: Elde etmek istediğin arzuların 
ve istemiş olduğun dileklerde iksiril a'zam olup, tiryakil 
ekberdir. Bunu her alim öğretmez. Sadece emanetine 
ve adeletine güvendiği kimselere birçok zorluklardan 
sonra bu ruh amelini öğretir.  
    Ruh ameli için; Talibin ve matlubun isimlerini alırsın. 
Her ismin harflerini cümeli ebced ile tek tek hesap 
edersin. Hasıl olan adetleri istintak edip, satrı vahid 
olarak yazarsın. Bu harflerin adediyle bir vefk 
düzenlersin. Vefkin ıdla-ını eşit olarak yaparsın. Her 
hanenin hizasınada, o hanedeki harflerin başında olan 
ilk harflerle Allah Teala nın isimlerden yazarsın. Kutrun 
hizasınada o hanedeki harfin hizmetine kaim olan ruhun 
ismini yazarsın. Vefkin arkasınada şu kasemi yazarsın. 
    Yazılacak olan kasem budur. 
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Ecib yâ kezâ ve kezâ burada istintak harflerine görevli 
olan meleklerin ismini yazarsın.bi hakki men kâle lis 
semâvâti vel ardı i'tiyâ tavan ev kerhen kâletâ 
eteynâ tâiîn. Ecîbû vefalû kezâ ve kezâ. Burada 
istediğin her ne ise onu zikredersin. Bârekallâhü fîküm 
ve aleyküm. 
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    Bundan sonra vefkin etrafına yazmış olduğun Allah 
Teala'nın isimlerini, talip ve matlubunun isimlerinin 
adedince zikredip, her akta, yani birlerde bir, onlarda bir 
ve yüzlerdede bir defa yukarıdaki kasemi kizbere ve 
lübani zeker buhurlarını tüttürerek okursun. Hayır 
amellerinde ud, şer amellerinde ise kibrit buhurunu ilave 
ederek yakarsın.  

    Bu ruh ameline bir örnek verelimki, bu ilmin taliplerine 
kolaylık olsun. Zeyd ile Ömer'i muhabbet için topladık. 

Zeyd'in adedi 21 ve nutkuda �� budur. Ömer'in adedi 

310 ve nutkuda " � bu harflerdir. Böylece vefki ince 

deri üzerine yazar, bu harflerle yapar ve tamamlarsın.  

    Dörtlü vefkin şekli budur: 
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    Aşağıdaki cetvelde her harfi ilgilendiren Ulvi 
meleklerin, Süfli meleklerin, Allah Teala'nın isimleri ve 
ulaşmak istediğin arzularına dayanacak olduğun isimler 
vardır. Her harfin hizasınada ebcedi ve cümelil kebir 
faydasını tamamlamak için konulmuştur. Her Ulvi ruh 
hayır amelleri için, her Süfli ruhta şer ameller içindir.  
    Cetvelin şekli budur: 
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İ K İ N C İ   M A K S A T 

 

VEFK'LERİN SIRLARINDAN BİR NEBZE 
    Bilki! Vefk ilmi öyle bir ilimdirki bu ilimle adetleri, ıdla-ı 
ve kutru düzenler, aynı zamanda tam bir muvaffakiyet 
sağlarsın. Bir şeyi tekrar etmene hiç gerek kalmaz. 
    Vefkin iç açıları 90 ar derecedir. Vefkin etrafında 
düzgün olarak 4 tane ıdla-i vardır. Bunlar eşit olarak 
bölünmüştür. Dılından dılına çizgiler çizilidir. Bu çizgiler 
vefkin içindeki kareleri oluşturur. Bu karelerin sayısı bir 
dılındaki karelerin sayısıyla bir satırdaki karelerin 
sayısının çarpımına eşittir. Bu çarpımın sonucu vefkin 
içindeki bütün karelerin sayısını verir. Küçük karelerin 
uzunluk ve genişliği eşit olmalıdır. İki kutrun adedide 
eşit olmalıdır. Vefkin karelerine adet ise adet, harf ise 
harf, isim ise isim yazılır. Vefkte bir kareye yazılan 
yazılan adet veya isim veyahutta harf başka bir hanede 
tekrar kullanılmaz. Satırdaki toplamla dılındaki toplam 
birbirine eşit olmalıdır. 
    Bilki! Her vefkin bir miftahı, muğlağı, adli, vefki, 
mesahesi, zabıtı, ğayesi ve asılı olup, bunlar marifet 
isteğine tayin olur. Çünkü bundaki her isimden ulvi bir 
melek ve süfli bir yardımcı melek çıkarılır. Süfli yardımcı 
melek Ulvi meleğin hizmetçisidir. 
 

    Her vefkin sekiz (8) muhtelif makamı vardır. 
Vefklerdeki sekiz kaide şöyledir: 
 

    1. Miftah: Anahtar veya başlangıç olup vefkin 1. 
hanesidir. 
 

    2. Muğlak: Vefkin en son hanesidir. 
 

    3. Adil: Miftah ile Muğlak hanelerinin toplamıdır. 
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    4. Vefk: Vefk tirki bir kenar hanesinin toplamıdır. 
 

    5. Mesahe: Toplam Idla’nın adedi. (Kenar haneleri) 
 

    6. Zabit: Vefk ile Mesahe nin toplamıdır. 
 

    7. Ğaye: Zabit in iki mislidir. 
 

    8. Asıl: Ğayenin Muğlak ile çarpımının toplamıdır. 
Bütün Vefk lerde asıl ğayeye hakimdir. Her vefkin 
ğayesi de diğer bütün hanelere hükmeder. Her vefk 
yedi gezegenden birine mensuptur. 
 

    Üçlü       vefk    Zühal        gezegenine     mensuptur. 
 

    Dörtlü     vefk    Müşteri    gezegenine     mensuptur. 
 

    Beşli       vefk    Merih       gezegenine     mensuptur. 
 

    Altılı        vefk    Şems        gezegenine    mensuptur. 
 

    Yedili      vefk    Zühre       gezegenine     mensuptur. 
 

    Sekizli     vefk   Utarid      gezegenine     mensuptur. 
 

    Dokuzlu  vefk    Kamer     gezegenine    mensuptur. 
 

    Onlu   vefk  Burçların  feleğine (Kendi etrafında 
dönen yuvarlak) mensuptur. 
    Bu sekiz vefkin her birinin birçok özelliği vardır. Çoğu 
bunları mensup olduğu gezegenden almıştır. Bazıları 
tabii ıdla-ın harflerinden almıştır. Sen iyi fehim et! 
    Üçlü vefkin özellikleri: Cim harfi ile başlayan istekler 
içindir. Celb (Çağırmak), cem (Toplamak) celd (Dayak 
atmak) ve cebr (Zorlamak) gibi isteklerde kullanılır. 
    Dörtlü vefkin özellikleri: Dal harfi ile başlayan istekler 
içindir. Devamil ber (İteatkar yapmak), Delaleti hayır 
(Hayır almak), Delaleti gaibil haber (Gaipten haber 
almak) ve Defi mazarrat (Zararları def etmek) gibi 
isteklerde kullanılır. 
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    Beşli vefkin özellikleri: He harfi ile başlayan istekler 
içindir. Heybet (Heybetli olmak), Heyman (Aşık etmek), 
Heyyic (Heyecanlandırmak) ve Hebete (Bağışlamak) 
gibi isteklerde kullanılır. 
    Altılı vefkin özellikleri: Vav harfi ile başlayan istekler 
içindir. Vilayet (Dostluk), Vela (Yakınlık), Vefa (Sevgide 
devamlılık) ve Vikaye (Sakınma) gibi isteklerde 
kullanılır. 
    Yedili vefkin özellikleri: Ze harfi ile başlayan istekler 
içindir. Zühd (Dünyaya rağbet etmemek), Ziyadetil 
bereket (Berekette çokluk), Ziyadetül mülk (Mülkte 
çoğalma), Zevvac (Evlenmek) ve Zekatül kulüb bil 
mehabete vel atf (Muhabbetle kalplerin zekatı ve atfı) 
gibi isteklerde kullanılır. 
    Sekizli vefkin özellikleri: Ha harfi ile başlayan istekler 
içindir.Hıfz (korunma) ve Hüküm (Karar) gibi isteklerde 
kullanılır. 
    Dokuzlu vefkin özellikleri: Tı harfi ile başlayan istekler 
içindir. Tayibi nefis (Nefsi güzelleştirmek), Taharetül 
kulüb (Kalplerin temizliği), Hidayetiha ilet tarik (Doğru 
yola hidayet) gibi isteklerde kullanılır. 
    Onlu vefkin özellikleri: Ye harfi ile başlayan istekler 
içindir. Yesir (Kolaylık, Yakin (Sağlam, şüphesiz) ve 
Yemin (Yemin, ant) gibi isteklerde kullanılır. 
    Adedi vefklerden her vefkin tamir yolu şöyledir: Vefke 
gireceğin gerekli adedi alırsın. Bu adetten vefkin üssünü 
(Tarhını) çıkarırsın. Kalan adedi yapacağın vefkin bir 
dılında kaç hane varsa ona bölersin. Çıkan sayıyı vefkin 
miftah hanesine yazarsın. Vefk tamamlanana kadar 
birer zamla artırarak gidersin. Kesirde kalan sayının iki 
katının bir fazlasıdır.  
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    Örnek: Üçlü vefkte kesir 1 kalırsa: 2 x 2=6  6 + 1 = 7. 
Yedinci haneye ilave edilir. Böylece vefki tamamlarsın. 
    Her vefkin tarhını şu şekilde bulursun. Vefkin bir dılını 
toplarsın. Hasıl olan sayıdan dılındaki hane adedini 
çıkarırsın. Bu kalan sayı vefkin tarhı olur. Örneğin: Üçlü 
vefkin bir dılının toplamı 15 tir. Bir dılında 3 hane vardır. 
15-3=12 kalır.Buda üçlü vefkin tarhıdır.Veya bunu daha 
kolay bir şekilde bulursun. Vefkin son hanesindeki 
rakamı bir dılındaki hanelerin adediyle çarparsın Çıkan 
sayıdanda bir dılındaki toplam adedi çıkarırsın. Buda 
vefkin tarhıdır. Örneğin: Dörtlü vefkin muğlağı 16, bir 
dılının adetlerinin toplamı 34 tür. Buna gör 16x4=64 tür. 

64-34=30 olur. Buda dörtlü vefkin tarhıdır. 
    Üçlü vefkin tabii budur: 
 

  
 

    Bu üçlü vefki harfli olarakta yapmak caizdir. 
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    Üçlü vefkin üçgen şeklide budur: 
 

 
 

    Bu üçlü vefki icat etmediği halde Ğazali hazretlerine 
nisbet edilmiştir. Denildiki: Bu üçlü vefk Süleyman a.s. 
ın veziri Âsaf bin Berhiya nındır. Bu vefkin Hazreti 
Süleyman Aleyhisselamının yüzüğünde olduğu söylenir. 
Aynı zamanda Adem Aleyhisselamın yüzüğünde olduğu 
söylendi. Çünkü bu vefk Adem Aleykisselamın isminin 
adedidir. (Üçlü dılının toplamı 45 tir)  
      İmam Ğazali hazretleri bu üçlü vefki şerh etmiştir. 
Bu vefki şerifi şu: 
 

o�� (7 y�!C>  
 

Kâf Hâ Yâ Ayîn Sât. Hâ Mîm Ayîn Sîn Kâf. 
Ayeti Kerimelerin adediyle yapmıştır. Bunun için meşhur 
olan Ayati hamseyi (Beş Ayet) çıkartmıştır. Bu yüzden 
bu vefk Ğazali hazretlerine nisbet olunmuştur. 
 

    İmam Ğazali r.a. dediki: Bu mübarek hatemi bulmak 
için Belh'in altına varana kadar dünyayı dolaştım. Belh'e 
vardığım zaman şıhların meşayhna götürüldüm. Bana: 
Bu mübarek hatem bendedir dedi. Bir müddet bu 
meşayıha hizmet ettikten sonra bu hatemi bana verip, 
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cahillerden özenle gizlememi istedi. Çünkü bu hatemde 
Allah c.c. ın ismi azamı vardır. Bu hateme ulaşan kişi 
dini ile oynamaması gerekir dedi. Ğazali'nin elde etmiş 
olduğu hikmetler bu mübarek hatem ile olmuştur. Bunu 
bilen İsmi A'zamı bilir. Ebu Hamid Ğazali hazretleri 
''Müstevcebetül mehamid'' isimli kitabında bu hatemin 
şerhinde derki: Bu hatemin harflerini şu Ayetlerden 

`�N �� ~h�\+ topladım. Bu Ayetler on (10) harftir. Ayın 

harfi iki (2) tane olduğu için birini çıkarttım. Böylece 
dokuz (9) harf kaldı. Bu harflerden bazıları 
değiştirilmeden kendi halinde kalmış ve bazıları da 
değiştirilerek vefkin hanelerine göre kullanılmıştır. 
 

    Ye (�) harfinin adedi On (10) dur. Bir adet dokuz (9) 

çıkartıldıktan sonra bir (1) kalır. Karşılığı Elif harfidir. 
Yani Elif harfi Ye harfinden çıkmıştır. Üçlü vefkte Elif 
harfi birinci (1) haneye konmuştur. 
 

    Kef (�) harfinin adedi Yirmi (20) dir. İki adet Dokuz 

(9) çıkartıldıktan sonra İki (2) kalır. Karşılığı Be harfidir. 
Yani Be harfi Kef harfinden çıkmıştır. Üçlü vefkte Be 
harfi ikinci haneye konmuştur. 
 

    Kaf (3) harfinin adedi Yüz (100) dür. Ebced tertibine 

göre ilk yüzler adedi mertebelerinin üçüncüsüdür. Bu 
tertibe göre Cim harfi Kaf harfinden çıkmıştır. Üçlü 
vefkteki yeri üçüncü hanedir. 
 

    Mim (�) harfinin adedi kırk (40) tır. Dört adet Dokuz 

(9) çıkartıldıktan sonra Dört (4) kalır. Karşılığı Dal 
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harfidir. Yani Dal harfi Mim harfinden çıkmıştır. Üçlü 
vefkte Dal harfi dördüncü haneye konmuştur. 
 

    He (�.) harfi olduğu gibi kalmıştır. Aslı bozulmaz ve 

üçlü vefkte He harfi beşinci (5) haneye konmuştur. 
 

    Sin (1) harfinin adedi Altmış (60) tır. Altı adet Dokuz 

(9) çıkartıldıktan sonra Altı (6) kalır. Altının karşılığı ise 
Vav harfidir. Yani Vav harfi Sin harfinden çıkmıştır. Üçlü 
vefkteki yeri altıncı hanedir. 
 

    Ayın (�) harfinin adedi yetmiş (70) tir. Yedi (7) adet 

Dokuz (9) çıkartıldıktan sonra, yedi kalmıştır. Yedinin 
(7) karşılığı ise Ze harfidir. Yani Ze harfi Ayın harfinden 
çıkmıştır. Üçlü vefkte Ze harfi yedinci haneye 
konmuştur 
 

    Ha (�) harfi aynı kalmıştır. Adedi ise sekiz (8) dir. 

Üçlü vefkteki yeri sekiz (8) inci hanedir. 
 

    Sat (4) harfinin adedi Doksan (90) dır. Dokuz (9) 

adet dokuz (9) çıkartıldıktan sonra dokuz (9) kalmıştır. 
Karşılığı Tı harfidir. Yani Tı harfi Sat harfinden çıkmıştır. 
Üçlü vefkte Tı harfi dokuzuncu (9) haneye konulmuştur. 
 

    İmam Ğazali r.a. dediki: Hatemde sır olan beş Ayeti 
Kerime vardır. Tasrifatı ve amelleri bu çerçevenin 

içindedir. Bu beş Ayeti Kerime, bu Ayetin  ~h��\+ (Kef 

He Ye Ayın Sat) ilk harfleriyle başlar ve (Ha mim Ayın 

sin kaf)  �� `�N  bu Ayetin ilk harfleriyle biter. 
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    Şu şekilde olup, Âyâti Hamse (Beş Ayet) budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim 
(Kef). Kemâin enzelnâhü mines semâ-i fahteleta bihi 
nebâtül ardı feesbaha heşîmen tezrûhur riyâh. (Ha). 
(He). Hüvallâ hüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybü 
veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. (Mim). (Ye). 
Yevmel âzifeti izel kulûbü ledel hanâciri kâzimîne 
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mâ liz zâlimîne min hamîmin ve lâ şefîın yutâ'. 
(Ayın). (Ayın). Alimet nefsün mâ ahdarat. Felâ 
uksimü bil hunnes. Elcevâril künnes. Velleyli izâ 
asas. Ves subhi izâ teneffes. (Sin) (Sât). Sât. Vel 
kurâni zizzikr. Belillezîne keferû fî ızzetin ve şikâk. 
(Kaf). 
 

(Ayeti Kerimeler: Sure-i Kehf Ayet 45, Sure-i Haşr Ayet 
21, Sure-i Mü'min Ayet 18, Sure-i Tekvir Ayetler 14, 15, 
16, 17 ve 18. Sure-i Sat 1. ve 2. Ayeti Kerimeleri). 
 

    Bu beş Ayeti Kerime (Âyâti hamse) hatemin davet 
azimeti, amel çerçevesi ve sırrıdır. Çünkü ilerde gelecek 
olanlar bütün özelliklerini kapsar. Kemali (Tamamı) 
veya Müfredat (Tek) veyahutta müzdevicat (Çift) vefkin 
üzerine bu beş Ayeti Kerimeyi 45, 25 veya 20 defa 
okumadıktan sonra yapılan amel tamam olmaz. Kemali 
vefk ise beş Ayeti kırkbeş (45) defa, müfredat vefki ise 
beş Ayeti yirmibeş (25) defa, müzdevicat vefki ise beş 
Ayeti vefkin üzerine yirmi (20) defa okursun. 
    Kemali vefk üçlü vefkin tamamıdır. Hane sırasına 

göre şu 0 � � - �. � , � �  harfleri kapsar. 

    Müzdevicat vefki ortadaki uzunluk ve genişlik 

harfleridir: 0 � �. , �   

    Müzdevicat vefki, vefkin dört kutrundaki bulunan 

harflerdir: � - � � 

    Kemali vefk hem hayır, hemde şer amellerde 
kullanılır. Müfredat vefki tek başına şer ve zarar olan 
amellerde kullanılır. Müzdevicat vefki ise tek başına 
bütün saadet ve hayırlı olan amellerde kullanılır. 



  ------------------------------------EBİ HAYYULLAHİL MERZUKİ 44 

KEMALİ VEFK VE ÖZELLİKLERİ 
    Kemali vefk (Vefkin tamamı) üçlü vefkin tamamı olup, 

hane sırasına göre şu harfleri 0 � � - �. � , � �  (Elif 

be cim dal he vav ze ha tı) kapsar. 
    Kemali vefki budur: 
 

 
 

KEMALİ VEFKİN HAVASSI CELİLESİ 
    1. Hapisliyi kurtarmak için: Kemali vefki bir kağıt 
üzerine Pazartesi günü ikindiden sonra yaz. Üzerine 45 
defa beş Ayeti oku. Bu yazdığını hapisten çıkması 
imkansız olan kişiye verir, o kişide vefke hergün 
bakarsa, inşaallah en kısa zamanda hapisten kurtulur. 
 

    2. Eşyayı korumak için: Kemali vefki bir kağıt üzerine 
yazıp, yazdığını önüne koy ve üzerine beş Ayeti 
kerimeyi 45 defa oku. Sonra bu yazdığın vefki sandığa, 
ambara veya eşyanın bulunduğu yere koyarsan, o eşya 
Allah c.c. ın izniyle çalınmaz. Çalınsa bile hırsız o anda 
belli olup yaptığı bilinir ve hırsız olduğu herkes 
tarafından öğrenilir. 
 

    3. Doğumu kolaylaştırmak için: Kemali vefki üç parça 
pişmemiş çömlek parçası üzerine Cumartesi günü 
birinci saatte, Kamer seretan burcunda iken ve taliında 
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Yay burcunda iken yaz. Bu yazılanlardan ikisi doğum 
yapacak olan kadının bacaklarına, üçüncüsünüde iki 
gözünün arasına konulursa, Allah'ın izniyle doğum çok 
kolay olur. Yalnız bunların doğumdan önce yazıp 
hazırlanması lazımdır. 
 

    4. Muhabbet ve atf için: Kemali vefki dokuz adet 
Hurma üzerine ince bir kalemle yaz. Yazdıktan sonra 
hurmaların üzerine şu Ayeti Kerimeleri ve duayı bir (1) 
defa oku. 
 

          ��C�5!�� O+�Q�) ��> 	,�$�� ���	� �?�� K�K�+�4 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Feradednâhü ilâ ümmihi 
key tekarru aynühâ velâ tahzen. Akbil fülân ibni 
fülânete ilâ fülânete binti fülâneh. Billezî kâle lâ 
ilâhe illâ ene fa'büdnî. Ve elkaytü aleyke 
mehabbeten minî ve li tüsnea alâ aynî. lev enfakte 
mâ fil ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâ 
kinnallâhe ellefe beynehüm innehü azîzün hakîm. 
Akbil velâ tehaf inneke minel âminîn. 
Fecema'nâhüm cemâ. Hel etâ alel insâni hînün 
mined dehri lem yekün şeyen mezkûrâ. İnnâ 
halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelîh. 
Kezâlike yebteyallâhü fülân ibni fülânete bi 
mehabbeti fülânete binti fülâneh. 
 

Hurmaları lübani zeker ve meyatüs saile ile 
buhurladıktan sonra hurmaları matlubuna yedirirsen, 
seni çok şiddetli bir şekilde sever. Bazı havas alimleri 
her Hurma tanesine vefkin harflerinden bir tanesini 
yazmak kafidir demişlerdir. 
 

    5. Ülfet için: Talip ve annesinin ismini Kemali vefk ile 
beraber bir tabağa yaz. Yazdıktan sonra yazıyı su ile 
boz. Bu suyu matlubuna içirirsen, sana karşı çok 
şiddetli bir şekilde ülfet (Dostluk) duyar. 
 

    6. Tehyic: Demmül ahaveyn  ile Kemali vefki sağ 
elinin ortasına yaz. Daha sonra istediğin kişinin 
göğsüne sağ avucunu vurursan, o kişi seni gördüğü an 
heyecanlanır ve sana boyun eğerek ram olur. 
 

    7. Hacet için: İki tane bitişik üçlü vefk birisi yukarıda 
birisi aşağıda olur. Müfredatları yukarıdaki üçlü vefkin 
hanelerine, müzdevicatları ise üçlü vefkin hanelerine  şu 
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tertip üzere yaz: 
 

 
 

yazdıktan sonra başka bir kağıt üzerine matlubun ve 
annesinin ismini yaz. İsimleri iki vefkin arasına koyup, 
vefki üzerine al. Daha sonra matlubun olan kişinin 
yanına gidip hacetini istersen, kesin olarak senin 
istediğin şeyi yapar. 
 

    8 Muhabbet ve te'lif: Üç dirhem ağırlığında Gümüşten 
bir levhanın yüzünü Altın ile boyarsın. Boyanmış olan 
yüze Müfredatı, gümüş olan yüzede Müzdevicatı nakş 
edersin. Nakıştan sonra bu levhayı üzerinde taşırsan, 
seni her gören sever ve hürmet eder. 
 

    9. Te'lif atf ve muhabbet için: Büyük bir Kündür 
parçası üzerine Kemali vefki matlup ve annesinin 
ismiyle yazıp, üzerine 45 defa Beş Ayeti oku. 
Okuduktan sonra 48 adet küçük kündür alıp oniki (12) 
sinin üzerine Be (�), (12) sinin üzerine Dal (�), (12) sinin 

üzerine Vav (-), (12) sinin üzerine Ha (�) harfini 
yazdıktan sonra, üzerlerine yirmi (20) defa Beş Ayeti 
oku. Kündürleri her harften birer tane olarak oniki (12) 
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guruba ayır. Böylece 12 adet Bedûh ( �-(F���) ismi çıkar. 
Daha sonra içinde kömür yanan mangala Be, Dal, Vav 
Ha yazılı olan kündürlerden birer tane alıp ateşe at. 
Kündürler ateşte yanarken şu Ayeti Kerimeyi 20 defa 
Besmele-i şerif ile: 
 

�	8�        s	��2�"��4 �L�)+�2*� �� ���� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(
��79�:���	� 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve enahtertüke festemi' 
limâ yuhâ. 
oku. Bu adet müzdevicat adedidir. Sonra aşağıda 
gelecek olan Azimetide bir (1) defa oku. 
    Tekrar dört adet daha ateşe at ve şu Ayeti Kerimeyi 
Besmele-i şerif ile yirmi (20) defa oku: 
 

     !���� �n!�Q������ 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8    ���5	$ JU�&���$ �L
 �	5!�� ����� �s�5��2	���  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke 
mehabbeten minnî ve li tüsnea alâ aynî. 
Azimetide bir (1) defa okursun. 
    Tekrar dört adet daha ateşe at ve şu Ayeti Kerimeyi 
Besmele-i şerif ile yirmi (20) defa oku: 
 

�	��R�5	� �L�2��5�2/��� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vestana'tüke li nefsî. 
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Azimetide bir (1) defa okursun. 
    Tekrar dört adet daha ateşe atar ve şu Ayeti Kerimeyi 
Besmele-i şerif ile yirmi (20) defa: 
 

 � 	(�	8        �?���5��4���� ��g!	M�  �?��58�+�H�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	

�g!	��� �; ��3�$  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve karrabnâhü neciyyâ. 
Ve rafa'nâhü mekânen aliyyâ 
Azimetide bir (1) defa okursun. 
    Beşinci dörtte bu: 
 

    �4 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8    �1��Ar�H�� �,� +�&�>���C�5:���� �����
          iL�	��$A'	� ��d�j �B	� �;+�N�8 ��d�j��$ 	
	 �l��7 �1���H�� �1�C�:	�:��

i�	+�>  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Felammâ raeynehü 
ekbernehü ve katta'na eydiyehünne ve kulne hâşe 
lillâhi mâ hâzâ beşeran in hâzâ illâ melikün kerim. 
Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa 
oku. 
    Altıncı dörtte bu: 
 

         ���	 9�2�G� �L�	������ �I��H�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kâlel melikü'tûnî bihi 
felemmâ câehür rasûlü kâlercı' ilâ rabbike feselhü 
mâ bâ lün nisvetil letî katta'ne eydîyehünne inne 
rabbî bi keydihinne alîm. Kâle mâ hatbikünne 
izrâved tünne yûsufe an nefsihi kulne hâşe lillâhi 
mâ alimnâ aleyhi min sû-in kâletimraetül azîzil âne 
hashasal hakku ene râvedtühü an nefsihi ve innehü 
le mines sâdikîn. Zâlike liya'leme ennî lem ehunhi 
bil ğaybi ve innallâhe lâ yehdî keydel hâinîn. Ve 
kâlel melikü'tûnî bihi estahlıshü li nefsî felemmâ 
kellemehü kâle innekel yevme ledeynâ mekînün 
emin. 
 

Ayeti Kerimeleri yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa 
oku. 
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    Yedinci dörtte bu: 
 

        (	j	������/ �	4��$ ��5��D� �� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve neza'nâ mâ fi 
sudûrihim min ğıllin ihvânâ. 
 

Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa 
oku. 
    Sekizinci dörtte bu: 
 

        �1:	dA���� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhibbûnehüm ke 
hubbillâhi velle- zîne âmenû eşeddü hubben lillâh. 
 

Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa 
oku. 
    Dokuzuncu dörtte bu: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve min âyâtihi en halaka 
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leküm min enfüsiküm ezvâcen li teskûnû ileyhâ ve 
ceale beyneküm meveddeten ve rahmeten. 
Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa 
oku. 
    Onuncu dörtte bu: 
 

         (�3�5!�8 �\��M�: �B�� @
� ����� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhu en yecale 
beyneküm ve beynellezîne âdeytüm minhüm 
meveddeh. 
Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa 
oku. 
    Onbirinci dörtte bu: 
 

�;K�� �1��7�+�� �(�C�� �\��M�!�" 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Seyecalü lehümür 
rahmânü vüddâ. 
Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa 
oku. 
    Onikinci dörtte bu: 
 

        (�2��&/�b�4 (�3	89���H �1!�8 �qA��b�4 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Fe ellefe beyne 
kulûbiküm feesbahtüm bi ni'metihi ihvânâ. 
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Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa 
oku. 
    Bu tertip üzere 48 adet kündürü bitirdikten sonra, 
üzerine Kemali vefki yazdığın büyük kündürü ateşe atar 
ve şu Ayeti Kerime-i Besmele-i şerif ile kırkbeş 45 defa: 
 

    �qA����� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve ellefe beyne 
kulûbihim lev enfakte mâ fil ardı cemîan mâ ellefte 
beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe ellefe beynehüm 
innehü azîzün hakîm. 
 

okur ve bir (1) defada Azimeti şerifi okursun. 
    Okunacak Azimeti şerif budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke 
bi külli ismin huve leke semmeyte bihi nefseke ev 
enzeltehü fî kitâbike ev allemtehü ehaden min 
halkıke ev iste'serte bihi fî ilmil ğaybi ındeke en 
tüsallî ve tüsellim alâ seyyidinâ Muhammed in ve 
alâ âlihi ve sahbih. Allâhümme inne kulûbel ıbâdi 
biyedike tükallibühâ keyfe teşâ'. Allâhümmecal fi 
kalbe fülân ibni fülâneten el lutfü vel atfe vel 
mehabbete vel meveddete ves surûra vel feraha vel 
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vidde vet teveddete ver rifki vet tevfîki vel ittifâki 
ves sulhu vel islâhı vel hanû veş şefkatü alâ 
fülânete binti fülânete hattâ yuhıbbuhâ hubben 
cemmâ ve lâ yestetîu en yüfârikuhâ tarfete ayni ve 
lâ ekalle min zâlike yâ müellifel kulûbe vel ebsâri yâ 
câmiannasi li yevmin lâ raybe fîh. Yâ habîbi yâ 
vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ fe'âlen limâ yürîdü 
inneke alâ külli şeyin kadîr. Ve bil icâbeti cedîr. Ve 
sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammed in nebiyyil 
ümmi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

    Amelin bittiği an davetin kabul olmuştur. Sana verilen 
bu sırrın kıymetini bil ve Allah Teala'dan hakkı ile kork! 
 

    10. İşlerinde başarılı olmak için: Arabi ayın ilk 
Cumartesi günü birinci saatte gümüşten bir levha 
üzerine kemali vefki nakşet. Levhayı kündür ve kizbere 
ile buhurlayarak, 45 defa beş Ayeti ve 45 defada şu 
Ayeti kerimeyi oku: 
 

�8 @
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Seyecalullâhü ba'de 
usrin yüsrâ. 
Bu levhayı üzerinde taşırsan, nereye gidersen git, Allah 
c.c. ın izniyle işlerin başarıyla yerine gelir. 
 

    11. Tefrik etmek için: İnsanlara zarar vermek 
maksadıyla birleşmiş ve Allah'ın rizası olmayan kişileri 
birbirinden ayırmak istersen; Bozulmuş bir yumurta alıp, 
zühal veya utaridin şerefinde iken, cılk yumurtanın 



  ------------------------------------EBİ HAYYULLAHİL MERZUKİ 56 

üzerine Kemali vefki ve vefkin etrafınada şu Ayeti 
Kerimeyi yaz: 
 

    �\!	7�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve hîle beynehüm ve 
beyne mâ yeştehûn. 
 

Yazdıktan sonra 45 defa Beş Ayeti, 131 defada şu Ayeti 
Kerimeyi: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaynâ beynehümül 
adâvete ve bağdâ-e ilâ yevmil kıyâmeh. 
Okuduktan sonra bu yumurtayı o kişilerin toplandığı 
yerde kırarsan, o kişiler kıyamet gününe kadar 
birleşemezler ve düşman olarak birbirlerinden ayrılırlar. 
 

    12. Kulunç için: Kemali vefki kurşun bir levha üzerine 
nakşet ve üzerine 45 defa Fatiha suresini oku. Bu 
levhayı kulunçlu olan kişi sağ tarafına asarsa, Allah c.c. 
ın izniyle kulunçtan kurtulur 
 

    13. Zalimin evini harab etmek: Sana devamlı zulüm 
eden ve bundan hiç geri dönmeyen düşmanının evini 
harap etmek istersen; Kemali vefki arabi ayın son 
Cumartesi günü zühal saatinde ve kamerin 
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alçalmasında veya kamer kötü bir vakte bitişik iken, bir 
kağıt üzerine her harfi vefkin hanelerine üç (3) er defa, 
vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi: 
 

        �X�O+�� �(	C	89���H �	4 �F�d�H�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kazefe fî kulûbihümür 
ru'be yahribûne büyûtehüm bi eydîhim. 
Yazdıktan sonra kötü kokulu bir buhur tüttürerek 45 
defa Beş Ayeti Kerimeyi ve 135 defada vefkin etrafına 
yazmış olduğun Ayeti Kerimeyi oku. Daha sonra bu 
vefki düşmanın olan kişinin eşiğine gömersen, o ev 
harap olur ve hiçbir zamanda Allah Teala hazretlerinin 
izniyle tamir olmaz. 
 

    14. Balık avı için: Kalaydan balık biçiminde bir şekil 
yap. Şeklin üzerine Kemali vefki ve vefkin etrafınada şu 
Ayeti Kerimeleri: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhü en ye'tiyeni 
bihim cemîâ. Eyne mâ tekûnû ye'ti bi kümüllâhü 
cemîâ. İz te'tîhim hîtânühüm yevme sebtihim şürraâ. 
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Nakşettikten sonra üzerine 45 defa Beş Ayeti, 9 defada 
vefkin etrafına yazmış olduğun Ayetleri oku. Daha sonra 
bu şekli balık ağına bağlarsan, Allah c.c. ın izniyle çok 
Balık avlarsın. 
 

    15. Yola giden bir kimsenin yolculuğunun kolay 
geçip, zorluklarla karşılaşmaması için: Geyik derisi veya 
ipek kumaş üzerine kemali vefkin hava unsuru şeklini 
kamer iyi bir vakte bitişik iken yaz. Vefkin etrafınada şu 
Ayeti kerimeleri yaz. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. velekad halaknas 
semâvâti vel arda vemâ beynehümâ fî sitteti 



ELCEVAHİRUL LEMMAAH  ---------------------------------------- 59 

eyyâmin vemâ messenâ min lüğûb. Sübhânellezî 
esrâ bi abdihi leylen minel mescidil harâmi ilel 
mescidil aksallezî bâraknâ havlehü linuriyehü min 
âyâtinâ. Ve teral cibâle tahsebühâ câmideten ve 
hiye temürrü merras sehâbi sunallâhillezî etkane 
külli şey'. Ve evhaynâ ilâ ümmi mûsâ en erdıîhi feizâ 
hıfte aleyhi feelkîhi fil yemi velâ tehâfî velâ tahzî 
innâ râddûhü ileyke ve câilûhü minel mürselîn. 
 

Yolculuğa çıkacak olan kimse bu vefki sağ bacağına 
veya kaval kemiğine bağlarsa, yorulmaz, hastalanmaz, 
hırsız yaklaşamaz ve çok güzel bir yolculuk yapar. 
 

    16. Dilleri bağlamak için: Kemali vefki Çarşamba 
günü birinci saat olan Utarid saatinde ve vefkin 
hanelerinin hizasınada şu Ayeti Kerimeyi: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. El yevme nahtimü alâ 
efvâhihim. 
Ve bunun etrafınada daire şeklinde şu duayı yaz: 
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Akadtü elsinetel halki vel beşeri min küllü ünsâ ve 
zeker an hâmili kitâbî hâzâ felâ yentiku ehadün 
minhüm fî hakkihi illâ bi hayr. 
 

Yazdıktan sonra 45 defa Beş Ayeti okuyup, bu vefki 
üzerinde taşırsan kötü dillerden korunursun. O kişiye 
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hiç kimseden zarar gelmez. O kişinin hakkında hiçbir 
kimse Allah Teala hazretlerinin izniyle kötü söz 
söyleyemez ve konuşamaz. Hatta o kişinin hakkında iyi 
konuşurlar 
 

    17. Geminin batmaması için: Pazartesi günü birinci 
saatte ve kamerde iyi bir vakitte iken kemali vefki ve 
vefkin etrafınada şu Ayeti kerimeleri yaz.  
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Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî le 
ğafûrun rahîm. Ve mâ kaderûllâhe hakka kadrihi vel 
ardu cemîan kabdatühü yevmel kıyâmeti ves 
semâvâtü mutviyyâtün bi yemînihi sübhânehü ve 
teâlâ ammâ yüşrikûn. 
 

Yazdıktan sonra bu vefki gemideki yolcu üzerinde 
taşırsa, o yolcu boğulmaz. Eğer bu vefk geminin ön 
tarafına asılırsa, Allah c.c. ın izniyle gemi batmaz 
 

    18. Bağlıyı çözmek için: Kemali vefki sırçalanmış bir 
tabağa misk, zaferan ve gülsuyu ile şu Ayeti kerime ile 
yaz: 
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Kavlühül hakku ve lehül mülk. 
Vefkin dört tarafınada Esma-i selatini (Cebrail, Mikail, 
İsrafil ve Azrail) yaz. Yani şu tertip üzere yazarsın. 
Meşhur olan üçlü vefk şu şekildedir. 
 

 
 

    Vefkin etrafına da şu Ayeti Kerimeleri yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Maracel bahreyni 
yeltekiyân. Yahru cü min beynis sulbi vetterâib. 
Feizâ câe va'dü rabbî cealehü dekkâe ve kâne va'dü 
rabbî hakkâ. Ve kadimnâ ilâ mâ amilû min amelin 
fecealnâhü hebâen mensûrâ. Fevekaal hakku ve 
batale mâ kânû ya'melûn. 
 

Yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu bağlı olan 
kişiye içirirsen, Allah Teala nın izniyle o kişideki bağlılık 
çözülür ve bütün zararlarda kendisinden gider. 
 

    19. Çok ağlayan çocuk için: Kemali vefki bir kağıt 
üzerine ve vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri salavati 
şerif ile birlikte yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve tahsebühümül 
eykâzan ve hüm rukûd. Efemen hâzel hadîsi 
ta'cebûn. Ve tadhakûne ve lâ tebkûn. Fedarabnâ alâ 
âzânihim fil kehfi sinîne adedâ. Ve haşeatil esvâtü 
lir rahmâni felâ tesmeu illâ hemsâ. Ve libisû fî 
kehfihim selâse mietin sinîne vezdâdû tisâ. Urkud 
eyyühet tıflül mevlûdü bi kudretil melikil ma'bûd. Ve 
sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
      Yazdıktan sonra vefkin üzerine 45 defa Beş Ayeti 
oku. Bu yazıyı çok ağlayan çocuğun üzerine takılırsa, 
çocuğun ağlaması kesilir, sakinleşir ve rahat uyur. 
 

    20. Sihir iptal etmek için: Kemali vefki sırçalanmış bir 
tabağa misk ve zaferan ile, vefkin etrafınada hurufu 
mukatta' olarak Ayetel Kürsiyi ve şu Ayet le duayı yaz: 
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Essihru  innallâhe  seyübtilühü  innallâhe lâ  yüslihu 
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amelel müfsidîn. Ebtaltü an fülan ibni fülanete ve 
fülanete binti fülanete cemî-ıl a'mâl vel eshâru vel 
azâim vel ukad in kânet fî varakatin ev ırkin ev 
huyûtin ev tuyûrin ev nârin ev türâbin ev hevâin ev 
mâin ev şecerin ev hacerin bâtilü bâtilü bâtilü ma 
amilû ve mâ kânû ya'melûn. 
 

Yazdıktan sonra üzerine 45 defa Beş Ayeti okuyup, 
yazıyı su ile sil. Bu suyun bir miktarını sihirli olan 
kimseye içir. Kalan su ilede sihirli gusül ederse, Allah 
c.c. ın izniyle sihrin tesirinden kurtulur. 
      Bu mesele bağlıyı çözmek içinde yazılır ve bağlı 
olan kişilere suyu içirilir. 
 

    21. Cümeyz ağacından yapılmış bir levha üzerine 
Kemali vefki harfli olarak yaz. Dişi ağrıyan kimse sağ 
işaret parmağını dişi üzerine bassın. Sende eline 
demirden bir çivi alıp Elif harfinin üzerine çiviyi hafifçe 
çakıp; 
 

         S	d�A���� S�9���4 �o���* S	dA��� �����'�� �L�8	� �("	� {�&�"
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Sebbih isme rabbikel a'lâ. Ellezi halaka fesevvâ. 
Vellezî kaddera feheda fehedâ fehedâ. 
 

(Feheda üç defa denir). Ayeti kerimeleri bir (1) defa oku. 
Eğer ağrı geçti ise çivi Elif harfinin üzerinde sabit kalsın. 
Eğer ağrı geçmedi ise bu sefer çiviyi Be harfinin üzerine 
hafifçe çakıp, aynı Ayetleri iki (2) defa oku. Eğer ağrı 
yine geçmezse, çiviyi Cim harfinin üzerine hafifçe çakıp, 
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aynı Ayetleri üç (3) defa okursun. Böylece her harfe 
nakilde Ayetleri birer artırırsın. Hangi harfde ağrı 
geçerse, çivi o harfte kalsın. Sonra o levhayı hastaya 
verirsin. Hastada o levhayı güvenilir bir yere bıraksın. 
Ağrı geçen harfin üzerindeki çivi orada sabit kaldığı 
müddetçe o ağrı bir daha olmaz. 
 

    22. Baş ağrısı için Kemali vefki ve vefkin etrafına şu 
Ayeti kerimeyi: 
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Üskün yâ elemü billâhillezî seken. Lehü mâ sekene 
fil leyli ven nehâri ve hüves semîul alîm. 
Yaz. Bu vefki başı ağrıyan kimsenin başına koyarsan, 
baş ağrısı Allah c.c. ın izniyle geçer. 
 

    23. Bilinmeyen birşeyi keşfetmek veya herhangi bir 
işinin akibetinin hayır olup olmadığını öğrenmek 
istersen: Kemali vefki hava unsurunu bir kağıt üzerine 
vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri ve Kevser suresini 
yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kezâlike nurî ibrâhîme 
melekû tes semâvâti vel ardı ve liyekûne minel 
mûkınîn. Ve lemmâ câe mûsâ limîkâtinâ ve 
kellemehü rabbühü kâle rabbi erinî enzur ileyk. İnnâ 
a'taynâ kel kevser. Fe salli li rabbike venhar. İnne 
şânieke hüvel ebter. 
 

Yazdıktan sonra 45 defa beş Ayeti, 45 defada vefkin 
etrafına yazmış olduğun Ayetleri ve sureyi oku. Sonra 
kağıdı dürüp başının altına koy ve yat. Öğrenmek 
istediğin şeyi kimseye söylemeden uyuyana kadar 
içinden geçir. Rüyanda öğrenmek istediğin şeyi açıkça 
görür ve akibetininde nasıl olacağını Allah Teala nın 
izniyle öğrenirsin. 
 

    24. Kayıp olan bir kişiyi geri getirtmek istersen: 
Kemali vefkin ateş unsurunu bir kağıt üzerine ve vefkin 
etrafınada şu Ayeti Kerimeyi: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke 
mehabbeten minnî. 
    Dokuz (9) defa ve şu duayıda bir (1) defa yaz: 
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Elhebtü ve ataftü ve tayyartü ve hataftü kalbe fülan 
ibni fülane bi mehabbeti fülanete binti fülanete bi 
hakki hâzihil âyâtiş şerîfeti vel vefkil mübârek. 
 

Yazdıktan sonra kağıdın üzerine 45 defa Beş Ayeti oku. 
Kağıdın üzerine 3–4 adet kizbere ve büyük bir lübani 
zeker parçası koyup, kağıdı dürüp ateşte yak. Kağıt 
ateşte yanarken 313 defa vefkin etrafına yazmış 
olduğun Ayeti şu tertip üzere oku. Ayeti üç (3) defa 
okuduktan sonra bir (1) defa ve her on (10) dada bir (1) 
defa vefkin etrafına yazmış olduğun duayı oku. Böylece 
313 defayı tamamlayıp amelin bittikten sonra, matlubun 
olan kişi duramayıp en kısa zamanda gelir. 
 

    25. Sahibinden kaçan köle veya cariyeyi geri 
getirmek için; Bir kağıt üzerine Kemali vefki ve kağıdın 
arkasınada He harfinin hizasına gelecek şekilde 
kaçanın ismini yaz. Vefkin üzerinede 405 defa şu Ayeti 
kerimeyi oku. 
 

i�	K��Q�� 	,	�.�� ����� �,� 	� 
 

İnnehü alâ le kâdir. 
Okuduktan sonra yazdığın vefki kaçanın çıktığı yere ve 
vefkin üzerinede ağır bir taş koyarsın. Allah Teala'nın 
izniyle kaçmış olan köle veya cariye Allah c.c. izniyle 
geri döner gelir. 
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    26. Akrep ve Yılan sokmasına karşı; Gümüş bir 
tabağa Kemali vefki yazıp, yedi gece yıldızlara yıldızlat. 
Her gece tabağın yanına oturup 45 defa Yasin suresini 
oku. Yedi geceden sonra tabağı alırsın. Yılan veya 
Akrep tarafından sokulmuş bir kişi yanına gelirse, 
tabağın içine biraz zeytinyağı veya saf su koyup, 
sokulan yeri bu sıvıyla ovarsan, zehir gider ve ağrı 
kesilir. 
 

    27. Zalimlerin şerrinden ve korkulardan emin olmak 
için: Otuz gram ağırlığında bir kurşun levha üzerine 
Zühal gezegeninin şerfinde kemali vefki nakşet. Üzerine 
45 defa beş Ayeti, 45 defada şu Ayeti kerimeyi oku. 
 

�(!	������ �s!	����� �9�j�� 	
� �(�C�3!	R�3�!���4 
 

Feseyekfîkehümullâhi ve hüves semîul alim.î 
Levhayı meyatü saile ile buhurlayıp, üzerinde taşıyan 
kimse Allah Teala nın izniyle korkulardan ve zalimlerin 
şerrinden emin olur. 
 

    28. Heybetli olak için: Zühal, kamer veya müşteri 
gezegeni şerefinde iken geyik derisi üzerine zaferan ile 
kemali vefkin hava unsuru şeklini yaz. Üzerine 1000 
defa Yâ Azîz ismi şerifini okuduktan sonra bu vefki 
üzerinde taşırsan herkesin gözüne heybetli görünürsün. 
 

    29. Siyatik hastalığı için: Gümüşten bir levha üzerine 
Altın kalemle Kemali vefki yaz. Siyatik hastası olan kişi 
bu levhayı üzerinde taşırsa, Allah Teala’nın izniyle şifa 
bulur ve siyatiği geçer 
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    30. Müşteri celbi için: Kemali vefki Pazartesi günü 
Kamer saatinde ve vefkin etrafınada şu Ayetleri yaz: 
 

        �_9�)�b�: �������	8 	m��5�� �	4 �B[T���� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve ezzin finnâsi bil hacci 
ye'tûke bi ricâlen alâ külli dâmirin ye'tiyne min külli 
feccin amîk. Li yeşhedû menâfia lehüm. 
Yazdıktan sonra güzel kokulu bir buhurla buhurlayarak 
45 defa Beş Ayeti, 45 defada vefkin etrafına yazmış 
olduğun Ayetleri oku. Daha sonra bu yazdığını bir iş 
yerine asarsan, müşteriler o iş yerine celb olur. İşyerine 
ummadığından fazla müşteri gelir. 
 

    31. Üzüntü ve musibetleri gidermek için: Kemali vefki 
ve vefkin etrafınada şu Ayeti kerimeleri 3 defa: 
 

��	5	$p�$ #�9�H ������/ 	qN�:��.(	C	89���H ��!�� X	j�d�: ��.  
 

Ve yeşfi sudûra kavmin mü'minîn. Ve yüzhib ğayza 
kulûbihim. 
Pazartesi günü birinci saate yazıp, mastaki ve ud ile 
buhurlayarak üzerine 45 defa beş Ayeti, 45 defada 
İnşirah suresini okuduktan sonra, üzüntülü, kederli ve 
musibetli olan kişi bu vefki üzerinde taşırsa, Allah Teala 
hazretlerinin izniyle bunlar üzerinden zail olur.  
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    Hapiste olan bir kimse bu vefki üzerinde taşırsa, en 
kısa zamanda dişarı çıkar ve sıkıntıları biter. 
 

MÜFREDAT VEFKİ VE ÖZELLİKLERİ 

    Bu harflerin, Elif cim he ze tı (0 � �. , �) üçlü vefkte 

yerlerine konulmasından oluşan şekle müfredat (Tek) 
denir. Çünkü 1. 3. 5. 7. ve 9. hanelere konulduğundan 
dolayı müfredat denmiştir. 
    Müfredat vefkinin şekli budur: 
 

 
 

MÜFREDAT VEFKİN HAVASSI CELİLESİ 
    1. Hasmının kötü konuşmaması için: Müfredat 
harflerini sol elinin baş parmağının tırnağına yazıp, 
üzerine 25 defa Beş Ayeti oku. Sonra düşmanının 
hizasına otur ve düşmanın konuştuğu zaman baş 
parmağını avucunun içine al. O anda düşmanının nefsi 
küçülür ve sana karşı kesinlikle konuşamaz. 
 

    2. Düşmana baş ağrısı verdirmek için: Müfredat 
vefkini bakır bir levha üzerine nakşet veya bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra, 25 defa Beş Ayeti, 25 defada 
şu Ayeti Kerimeleri: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Fî kulûbihim maradun 
fezâdehü mullâhi meradan ve lehüm azâbün elîm. 
Fenazara nazraten fin nücûm. Fekâle innî sekîm. 
 

Kibrit ile buhurlayarak oku. Sonra bu vefki değirmen 
taşının altına koyarsan, vefk orada gömülü olduğu 
müddetçe zalimin başı ağrımaya devam eder. 
 

    3. Müfredat vefkini aşağıdaki şekle göre arabi ayın 
son Cumartesi günü birinci saat olan zühal saatinde 
pişmemiş çömlek parçası üzerine, siyah mürekkep ve 
sarımsak suyu ile yaz. Hantit ve hanzal ile buhurlayarak 
25 defa Beş Ayeti, 25 defada şu azimeti: 
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Etûşin cetûşin hetûşin zetûşin tatûşin tevekkelû yâ 
huddâme hâzihil esmâ-i bi terhîli fülan ibni fülanete 
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ve ahricûhü min hâzel mekân. Min kabli en natmise 
vücûhen alâ edbârihâ ev nelanehüm kemâ leannâ 
eshâbes sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. 
Oku. Okuduktan sonra bu vefki kötü komşunun yoluna 
veya eşiğine gömersen, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
en kısa zamanda mekanından çıkar ve orayı terkeder. 
    Yazılacak Müfredat'ın değişik şekli budur: 
 

 
 

    4. Azgın olan düşmanı hastalandırmak için: Müfredat 
vefkini yukarıdaki şekli gibi kırmızı çömlek parçası 
üzerine, Salı günü birinci saat olan merih saatinde 
düşmanın olan kişinin ismiyle yazdıktan sonra, kibrit ve 
hanzal ile buhurlayarak 25 defa Beş Ayeti, 1000 defada 
saf bir topraktan çamur yap ve bu çamurla Hümeze 
suresini oku. Sonra yazıyı su ile silip, bu su ile 
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düşmanının şeklini yap. Şeklin üzerine düşmanının ve 
annesinin ismini yaz. Şeklin yüzünü kömür ile boyayıp, 
yüzünede böğürtlen dikenini batır. Biri büyük altı tanesi 
küçük yedi tane iğne al. Küçük iğnelerin ikisini gözüne, 
ikisini kulağına, birini ağzına, birinide burnuna batır. 
Büyük olan iğneyide beyninden batırıp, kıçından çıkar. 
Bundan sonra bu şekli karanlık bir yere veya mecusi 
kabrine gömersen, düşmanın olan o kişi hiç 
kurtulamayacağı bir hastalığa yakalanır.  
 

    5. Kötü kadından devamlı kan akıtmak için: Müfredat 
vefkini yukarıdaki şekli gibi kurşun bir levha üzerine Salı 
günü merih saatinde, kötü kadının ismi ve annesinin 
ismiyle, vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri nakşet.  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve feccernel arda uyûnen 
feltekâl mâü alâ emrin kadkudir. Ve hamelnâhü alâ 
zâti elvâhın ve düsür. Tecrî bi a'yüninâ cezâen limen 
kâne küfir. Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ. İzes 
semâ-i ünşakkat. Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. Ve 
izel ardu müddet. Ve elkat. Sulbe fülanete binti 
fülanete demehâ ecib yâ ahmer ve tevekkel bi 
ceryâni demi fülanete binti fülanete. 
Nakş ettikten sonra kibrit ve sandalı ahmer buhurlarını 
tüttürerek 25 defa Beş Ayeti, 25 defada Zilzal suresini 
oku. Daha sonra kurşun levhanın bir tarafını delip, 
delikten kırmızı ipek bir fitil geçir. Levhanın üzerine 
siyah bir tavuk veya siyah bir kuş veya siyah bir karga 
kes. Ama kuşu keserken sol elin arkanda olmalı ve kan 
levhanın üzerine akmalıdır. Bundan sonra bu levhayı bir 
kanalın veya bir akar suyun veya nehrin altına göm ve 
ipek iple yukarıdan bağla. Allah Tealanın izniyle o kötü 
kadından kan akar. Bozmak istediğin zaman levhayı 
sudan çıkar, o kadın eski haline döner 
 

    6. Düşman evini harab etmek için: Müfredat vefkini 
yukarıdaki şekli gibi pişmemiş çömlek parçası üzerine 
arabi ayın son Cumartesi günü zühal saatinde katran ile 
yaz. Hantit ve kibrit ile buhurlayarak 25 defa Beş Ayeti, 
9 defada şu Ayeti Kerimeyi oku: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Hüvellezî ahracellezîne 
keferû min ehlil kitabi min diyârihim li evvelil haşri 
mâ zanentüm en yahrucû ve zannû ennehüm mâ 
niatühüm husûnühüm minallâhi feâtâ hümullâhü 
min haysü lem yahtesibû ve kazefe fî kulûbihimür 
ru'be yahribûne büyûtehüm bi eydîhim. 
    Okuduktan sonra yazıyı hamam suyu ile sil. Bu suyu 
düşmanın olan zalimin evine serpersen, o zalimin evi 
harab olur. Hiçbir zamanda Allah Teala nın izniyle tamir 
olmaz. 
 

    7. Cebbar zalimi mekanından çıkartmak için: 
Müfredat vefkini yukarıdaki şekli gibi bir kağıt üzerine 
Çivit boyası ile yaz. Kibrit ve hantit buhuru tüttürerek 25 
defa Beş Ayeti, 25 defada Ra'd suresini oku. Bundan 
sonra bu kağıdı cebbar zalimin eşiğine gömersen, o 
zalim cebbar kişi en kısa zamanda mekanından ayrılır. 
 

    8. Hastanın hastalığını bilmek için: Müfredat vefkin 
hava unsurunu hastanın avucuna, hastanın 
parmaklarınada müfredat harflerini şu tertip üzere; Sağ 

baş parmağına Elif (أ) harfini, işaret parmağına Cim (ج) 

harfini, orta parmağına He (هـ) harfini, yüzük parmağına 
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Ze (�) harfini, serçe parmağınada Tı (0) harfini 

yazdıktan sonra parmakların üzerine 25 defa Beş Ayeti, 
25 defada şu Ayeti Kerimeleri oku: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve nüfiha fis sûri fesaıka 
men fis semâvâti ve men fil ardı illâ men şâ-allâhü 
sümme nüfiha fîhi uhrâ fe izâhüm kıyamün 
yenzurûn. Ve lemmâ câe mûsâ li mîkâtinâ ve 
kellemehü rabbühü kâle rabbi erinî enzur ileyke kâle 
len terâni ve lâkininzur ilel cebeli feinis tekarra 
mekânehü fesevfe terâni felemmâ tecellâ rabbuhü lil 
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cebeli cealehü dekkan ve harra mûsâ saikân 
felemmâ efâka kâle sübhâneke tübtü ileyke ve ene 
evvelül mü'minîn. 
Okuduktan sonra hastanın haline bak. Eğer hasta 
bayılırsa Cin hastasıdır. Hasta gülerse sihirdir. Hasta 
ağlarsa tabiattandır. 
 

    9. Muhabbet ve tehyic için: Müfredat vefkin ateş 
unsurunu Perşembe günü zühre saatinde bir yumurta 
üzerine, vefkin vasat hanesine matlubun annesi ismiyle 
ve vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi_ 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lekad alimetil cinnetü 
innehüm le muhdarûn. 
 

Yazdıktan sonra cavi, lüban ve kizbere ile buhurlayarak, 
Beş Ayeti 25 defa oku. Sonra hafif yanan bir ateşin 
altına gömüp 25 defa şu Azimeti oku: 
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Eykemûşin Ceykemûşin Heykemûşin Zeykemûşin 
Taykemû- şin tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâ-i 
bi bi tehyîci ve ihrâki kalbe fülan ibni fülanete bi 
mehabbeti fülanete binti fülanete elvâhan 2 elacele 
2 essâate 2. 
 Üç veya yedi gün sonra matlubun seni gördüğü an 
heyecanlanır ve sana büyük bir muhabbet duyar. Bir an 
olsun yanından hiç ayrılmak istemez. 
 

    10. Bir kişiyi yolculuktan men etmek için: Müfredat 

harflerini şu şekilde   � , ��. � 0 ters olarak, seferden 

men etmek istediğin kişinin elbisesinin parçasına 
ismiyle beraber yaz. Bu yazdığın parçayı siyah bir 
eşeğin kazığına asıp, asarkende 25 defa: 
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Ve lev erâdül hurûce lehü uddeten ve lâkin 
kerihallâhünbiasehüm fesebattahüm ve kîlekudû 
meal kâidîn. Feradednâhü ilâ ümmihi key tekarru 
aynühâ velâ tahzene ve lita'leme enne va'dallâhi 
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hakkun ve lâkinne ekserahüm lâ ya'lemûn. Feduribe 
beynehüm bisûrin lehü bâbün bâtınühü fîhir 
rahmetü ve zâhiruhü min kablihil azâb. 
    Bu Ayetleri oku. Sonra kazığı olduğu yere çakarsın. 
Kazığı çakarkende: 
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Eyyühel veted innî ehaztüke ve min hâhünâ 
kala'tüke ve li fülâne semertüke lâ yehûlü ve lâ 
yezûlü illâ havlek yakud ve yedûr. 
Deyip, yedi defa kazığın etrafında dönersin. Kazığıda 
çıkarttığın yere çakarsın. O istediğin kişi gitmek istediği 
yere asla gidemez. 
 

    11. Kara sevda için: Müfredat harflerini ters olarak Tı 

Ze He cim Elif (  � , ��. � 0) Kulkas yaprağına yazıp, 

yaprağın üzerine 25 defa Beş Ayeti, bir (1) defa Kehf 
suresinin başından 63. Ayetin sonuna kadar ve 25 
defada şu Ayeti Kerimeyi oku: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lekad ahidnâ ilâ 
âdeme min kablü fenesiye ve lem necid lehü azmâ. 
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Okuduktan sonra kara sevdalıya aç karınla yalatırsan, 
yaladığı an aşık olduğu kişiyi unutur ve ona dönmez. 
 

    12. Bir hakimin veya ileri gelenlerden birinin dilini 
bağlamak istersen: Müfredat vefkini, bir kağıt üzerine 
yaz. Vefkin etrafınada toprak harfleriyle şu duayı: 
 

           	1�8� 	B���4 	B���	� �v��Q�� w v � B S � � 
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Be vav ye nun sat te dat Akadtü lisâni fülan ibni 
fülanete hattâ yesîra ket turâbi ilâ yevmil hisâb. 
yazdıktan sonra buhur tüttürerek Beş Ayeti vefkin 
üzerine 25 defa oku. Vefki üzerine alıp, görmek 
istediğin kişinin huzuruna vardığın zaman, o kişinin 
şerrinden emin olur, hakkında kötü konuşmaz ve hayırla 
konuşur. 
 

    13. Allah Teala'nın beraber yaşamalarına razı 
olmadığı kişileri tefrik etmek istersen: Bir kağıt üzerine 
müfredat vefkini, vefklerin arasına ayırmak istediğin 
kişilerin ismini, Elif harfinin sağına toprak harflerini, Tı 
harfinin sağınada hava harflerini şu tertip üzere yaz:  
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Yazdıktan sonra mürtek ile buhurlayarak vefkin üzerine 
Beş Ayeti bir (1) defada Maide suresini oku. Sonra 
harfleri birbirine denk gelecek şekilde vefkleri üst üste 
koyup, ziyaret edilmeyen eski bir kabre gömersen, o iki 
kişi ayrılır ve hiçbir zamanda birleşemezler. 
 

    14. Celb etmek için: Müfredat vefkini bir kağıt üzerine 
ve vefkin dört tarafınada hava harflerini şu tertip üzere: 
 

 
 

Yaz ve vefkin üzerine 25 defa Beş Ayeti, 25 defada şu 
Ayeti 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Hel etâ alel insâni hînün 
mined dehri lem yekün şeyen mezkûrâ. İnnâ 
halaknel insâne minnutfetin emşâcin nebtelîh. 
oku. Ama Ayetleri her okumanın sonunda şöyle: 
 

&� �B���4 @
� ��	��2�U� ���4 	U�&����	8   
 

Nebtiliyallâhü fülâne bi mehabbeti fülâneh. 
dersin. Daha sonra bu yazdığını rüzgara karşı asarsan, 
matlubun çok uzakta olsa bile, seri bir şekilde senin 
yanına gelir. 
 

    15. Barış, muhabbet ve atf için: Müfredat vefkini bir 
kağıt üzerine ve vefkin dört tarafınada hava harflerini 
yazdıktan sonra, vefkin üzerine 25 defa Beş Ayeti, 159 
defada şu Ayeti oku: 
 

�gK�� �1��7�+�� �(�C�� �\��M�!�" 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Seyecalü lehümür 
rahmânü vüddâ. 
Okuduktan sonra talip olan kişi, matlubunu gördüğü 
zaman vefki eline alırsa, matlubu olan kişi talibi çok 
sever. Onsuz yapamaz ve yanından hiç ayrılmak 
istemez.  
 

    16. İnsanlara zarar vermek amacıyla, kötü maksatla 
birleşmiş olan şer bir topluluğu birbirlerinden ayırmak 
istersen: Ateş ve hava harfleri ile birlikte müfredat 
vefkini o topluluktaki kişilerin isimlerinide arasına şu 
tertip üzere yaz: 
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    Vefkin etrafınada şu duayı: 
 

         ���	Q���� ����> ��d�>�� ��d�> �1!�8 �����	̀ ����� �+�N�� �n!�Q����
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Elkaytüş şerra velhısâme beyne kezâ ve kezâ kemâ 
ulkiye beynel kattı vel fe'ri vel hevâ-i ven nâr. 
 

Yazdıktan sonra mürtek, soğan ve hantit ile 
buhurlayarak 25 defa Beş Ayeti oku. Daha sonra bu 
vefki o kişilerin toplandığı yere göm. O topluluk, vefkin 
gömülü olduğu yere geldikleri zaman birbirleriyle kavga 
ederek ayrılırlar. 
 

    17. Hapistekini kurtarmak için: Cumartesi günü güneş 
doğmadan önce bir yufka ekmek üzerine müfredat 
harflerini ve şu Azimeti yaz; 
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Keennehüm yevme yeravne mâ yûadûne lem 
yelbesû illâ sâah. Allâhümme hallıs kezâ ve kezâ 
kemû halleste yûsufe mines secne ve eyyûbe minel 
belâi inneke eltafe elletafâe ve erhamer ruhamâe. 
 

Daha sonra bu yazılıyı hapiste yatmakta olan kişiye ver. 
O kişi en kısa zamanda Allah'ın izniyle hapisten 
kurtulur. 
 

    18. Humma için: Eğer humma soğuksa, Ateş 
harfleriyle birlikte Müfredat harflerini üç kağıt üzerine 
yaz. Hasta hergün bu kağıtlardan birisiyle buhurlanırsa, 
Allah c.c. ın izniyle en kısa zamanda şifa bulur. 
     Humma sıcak ise: Su harfleriyle birlikte Müfredat 
harflerini yukarıdaki gibi yazıp, hasta buhurlanırsa 
Allah'ın izniyle en kısa zamanda şifa bulur. 
 

MÜZDEVİCAT VEFKİ VE ÖZELLİKLERİ 
 

    Müzdevicatın lügat manası çift demektir. Üçlü vefkte 
çift olan hanelere rastgelen harfler içinde bu kelime 

kullanılmış olup, bu harflerden Be Dal Vav Ha (� - � �) 

oluşmuştur. Üçlü vefkte, 2. 4. 6. ve 8. hanelere 
konulmuştur. Muhabbet ve kabul için kullanılır. 
    Müzdevicat vefki budur: 
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MÜZDEVİCAT VEFKİN HAVASSI CELİLESİ 
    1. Herkesin seni sevmesi için: Kendi alnına veya sağ 
gözünün kapağına baş parmağına hurufu mukatta' 
olarak müzdevicat harflerini (� - � �) yaz. Eğer baş 

parmağına yazmak istersen mürekkeple yaz. Yazdıktan 
sonra 20 defa Beş Ayeti ve 20 defada şu Ayeti 
Kerimeyi: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ eyyühellezîne âmenû 
lâ tekûnû kellezîne âzev mûsâ feberrâ hüllâhü 
mimmâ kâlû ve kâne ındallâhi vecîhâ. 
oku. Böylece kiminle karşılaşırsan, seni sever ve 
konuşmanı kabül eder. Kimin yanına girersen sana 
karşı gözleri sevgiyle dolar. Bu ameli Perşembe günü 
birinci veya sekizinci saatte yaparsın. 
  

    2. Muhabbet için bir Geyik derisi üzerine müzdevicat 
vefkini ve vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi yaz: 
 

��5	$ JU�&���$ �L!���� �n!�Q������ 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke 
mehabbeten minnî. 
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Yazdıktan sonra güzel kokulu bir buhurla buhurlayarak, 

20 defa Beş Ayeti, 400 defa Bedûh ( �-(F���) ismini, 400 

defa Vedûd (�-(��-) ismini okuyup, bu deriyi üzerinde 

taşırsan, her gören seni sever, herkese heybetli görünür 
ve herkes sana hürmet eder. 
 

    3. Müzdevicat harflerini sarı ve kırmızı renklibir elma 
üzerine, Pazar günü birinci veya sekizinci saatte 
veyahutta Cuma günü birinci veya sekizinci saatte 
tükürüğün ile yaz. Yazdıktan sonra elmayı sandal ve 
kust ile buhurlayıp, sarı renkli bir beze sar. İstediğin 
kişiye bu elmayı ver. Bunu koklayan kişi, sana sana 
büyük bir muhabbet duyar. 
 

    4. Muhabbet için müzdevicat harflerinden meydana 

gelen Bedûh ( �-(F���) ismini bir bıçak üzerine yaz ve 

bıçağın üzerine Beş Ayeti 20 defa okuduktan sonra, 20 
defada Bedûh ismini buhur tüttürerek oku. Daha sonra 
bu bıçak ile tatlı bir şey kesip bunu matlubuna 
yedirirsen, matlubun olan kişi seni çok sever. 
 

    5. Muhabbet için müzdevicat harflerini Be dal vav ha 

(� - � �) bir tabağa 20 defa yazdıktan sonra, buhur 

tüttürerek 20 defa Beş Ayeti 400 defada Bedûh ismini 
okuyup, tabaktaki yazıyı su ile sil. Bu suyu matlubunun 
yemeğine dökersen, seni çok şiddetle bir muhabbetle 
sever. 
 

   6. Muhabbet için: Bir testinin içine 20 defa Beduh ismi 
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şerifini okuyup, bu suyu matlubun olan kişiye içirirsen, 
seni büyük bir muhabbetle sever. 
 

    7. Karı koca arasında muhabbet için: Erkek dudağını 
karısının dudağı üzerine koyup, 20 defa Beduh ismini 
okuduktan sonra  
 

    8. Muhabbet için: Kim! Beduh harflerini sağ avucuna 
gülsuyu ile 7 defa yazıp, üzerinede 400 defa Beduh 
ismini okuduktan sonra, elini kime değdirirse değdirsin o 
kişi onu sever. 
 

    9. Karı koca arasında muhabbet için: Fındık veya 
Bademi ortadan ikiye bölüp, her iki tarafınada 
müzdevicat harflerini yaz. Ufak bir kağıt üzerinede talip 
ve matlubun ismini yanyana yaz. O yazdığın küçük 
kağıdı bu ikisinin arasına koyup, beyaz ipek fitil ile 
dürdükten sonra, üzerine 20 defa Beş Ayeti, 400 defa 

Beduh ( �-(F���) ismini, 400 defa Vedûd (�-(��-) ismini ve 

400 defada Hadi (�������.) isimlerini oku. Bunu bir 

nüshanın içine koyup, talip olan kişi bunu üzerinde 
taşırsa, matlubu hiçbir zaman ayrılmak istemez. 
 

    10. Hamile kalıpta daha sonra devamlı çocuğunu 
düşüren kadın için veya meyvesini ve yapraklarını 
döken ağaç için: Müzdevicat vefkini geyik derisine veya 
bir kağıt üzerine, vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi 
yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve nukirrü fil erhâmi mâ 
neşâü ilâ ecelin müsemmâ. 
 

Yazdıktan sonra vefkin üzerine 20 defa Beş Ayeti, 20 
defada Yasin suresini güzel kokulu bir buhur tüttürerek 
oku. Bu vefki kadın üzerinde taşırsa, Allah Teala nın 
izniyle çocuğu düşmez. Eğer bu vefki ağaca asarsan, 
vakti gelene kadar meyvesini ve yapraklarını Allah ın 
izniyle dökmez. 
 

    11. Hırsızlardan emin olmak: Kırda, ovada, çölde 
veya korkunç bir yerde isen, içiçe iki tane daire çiz. 
Küçük dairenin dört tarafına müzdevicat harflerini, 
dairenin ortasınada aynı şekilde müzdevicat harflerini 
yaz. Her harfi yazarken şu Ayeti kerimeyi: 
 

���� Oo����� �,��9�H�L������� �,  
 

Kavlühül hakku ve lehül mülk. 
oku. Sonra dairenin ortasına otur. Hırsızlar seni 
görmeden geçip giderler. Alah Teala'nın izniyle sana 
hiçbir zararları dokunamaz. 
 

    12. Her türlü istekler ve bütün kötülüklerden 
korunmak için: Kamer seretan burcunda ve iyi bir vakte 
bitişik iken bir yüzük kaşına Müzdevicat vefkini nakşet. 
Bu yüzüğü parmağında taşıyan kimse, bütün 
kötülüklerden emin olur ve her türlü dileğinede Allah 
Teala'nın izniyle ulaşır. 
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    13. Evde kalmış ve evlenemeyen bakire için: 
Müzdevicat harflerini dörtlü vefke koyup, şu şekilde 
dörtlü vefk yap:  
 

� - � � 

� � - � 

� � � - 

- � � � 
 

    Vefkin etrafına 20 defa şu Ayeti kerimeyi yaz. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve min külli şeyin 
halaknâ zevceyn. 
 

Yazdıktan sonra vefkin üzerine 20 defa Beş Ayeti, 400 
defada Bedûh ismini ud, lübani zeker ve sandal ile 
buhurlayarak okuyup, her yüz (100) kerede şu duayı 
oku: 
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Allâhümmeb as li fülânete ba'len sâlihan min fadlike 
ve cûdike ve keremike yâ erhamer râhimîn. 
Daha sonra bu vefki üzerinde taşıyan Bakire kız en kısa 
zamanda Allah Teala nın izniyle iyi bir evlilik yapar. 
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DÖRTLÜ VEFK 
    Dörtlü vefkin üssü (Tarhı) 30, taksimi 4, gezegeni 
Müşteri ve günü Perşembe'dir. 
    Dörtlü vefkin havassı: Afetlerden ve zararlardan 
korunmak, te'lifi kulüb, şerhi sudur, musibetlerden 
korunmak, muhabbet, kabul, makam ve ileri gelen 
kimselerin yanında sözünün geçmesi gibi isteklerde 
kullanılır. 
    Perşembe günü birinci veya sekizinci saatte 
yazılmalıdır. Kamer şerefinde iken yazılırsa daha iyi 
olur. 
    Kim bu dörtlü vefki dört dirhem ağırlığındaki kalay bir 
levha üzerine nakş edip, üzerinede Kul ile başlayan 
(Cin, Kafurun, İhlas, Felak ve Nas) beş sureyi 34 defa 
okuduktan sonra baygın bir kimseye bu vefki asarsa, 
hidayet bulur ve ondaki bütün zararlar Allah Teala 
hazretlerinin izniyle gider. 
    Kim! Bu vefki bir deliye asarsa, deli Allah'ın izniyle 
şifa bulur. 
    Kamer yay burcunda iken bu dörtlü vefki bakır bir 
levha üzerine nakş edip, sandal ile buhurlayarak 
üzerine bir defa Yasin suresini okursa, bu vefki üzerinde 
taşıyan kişiyi gören insanlar, o kişiyi çok şiddetli sevip, 
Allah Teala'nın izniyle bir saat bile onsuz yapamazlar. 
    Kim bu dörtlü vefki cebinde taşırsa, o kişinin rızkı 
çoğalır, heybetli olur ve kötü insanların şerrinden 
korunur. Bu vefki malının içine koyarsa malı çoğalır ve 
ticareti artar. Tarlasına koyarsa mahsülü çok olur. Bu 
vefki evine koyan kişinin evi Allah Teala'nın izniyle 
hayırlı olur. Bunun gibi sayılmadık daha nice faydaları 
vardır. 
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    Dörtlü vefkin şekli budur: 
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BEŞLİ VEFK 

    Beşli vefkin tarhı 60, taksimi 5, gezegeni Merih ve 
günü Salı'dır. 
      Beşli vefkin havas celilesi: Fehmin çoğalması, 
zekanın artması, belanın defi' çocukların ahlakını 
güzelleştirmek ve onlardan belayı def' etmek, maksada 
ulaşmak, kada-i hacet, muhabbet, kabul, atf, te'lif, 
müşteri celbi, hakimlerin dilini bağlamak gibi isteklerde 
kullanılır. 
    Düşmanlarını kahretmek ve onları yenmek için, 
ceylan derisi veya kırmızı renkli temiz bir ipek kumaş 
üzerine, misk ve zaferan ile beşli vefki yaz. Mastaki, ud 
ve meyatüs saile ile buhurladıktan sonra, üzerine  5 
defa Fatiha suresini ve 65 defada Deyyan ismini oku. 
Bu vefki üzerinde taşıyan kimse yukarıda zikredilenlere 
hayır ve bereketten fazlasıyla nail olur.  
    Kamer seretan, güneşte koç burcunda iken, beşli 
vefki cam bir tabağa yazıp üzerinede 65 defa Deyyan 
ismini okuduktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu 
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matluba içirirse, matlub talibi çok sever. Bir saat bile 
matlubunu görmeden duramaz. 
    Kim! Bu vefki Salı günü Merih saatinde kırmızı renkli 
bir çömlek parçasına yazıp, muklil ezrak ve lüban ile 
buhurlayıp üzerinede bir defa Maide suresini okuduktan 
sonra, başkalarına kötülük yapmak amacı ile toplanmış 
kişilerin olduğu yere buı vefk gömülürse, o kişiler 
bozuşur ve kavga yaparak ayrılırlar. 
    Kim bu vefki Salı günü Merih saatinde katır tırnağına 
yazıp zalimin evine koyarsa, evi harab olur. Bir dükkana 
koyarsa dükkan sahibi zarara uğrar. Bir topluluğun 
arasına konulursa, o topluluk birbirleriyle kavga ederek 
ayrılırlar. 
    Kim bu beşli vefki Salı günü Merih saatinde demir bir 
levha üzerine nakşedip, lübani zeker ve muklil ezrak ile 
buhurladıktan sonra kırmızı bir beze sarıp, cebbar bir 
Kral'ın düşmanın veya zalim bir hakimin yanına girerse, 
onlar o kişinin istediği gibi olup, onların şerlerinden, 
Allah'ın izniyle emin olur. 
    Beşli vefkin şekli budur: 
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ALTILI VEFK 
    Altılı vefkin tarhı 105, taksimi 6, gezegeni Güneş ve 
günü Pazar'dır. 
    Altılı vefkin havassı: Bu vefkin özellikleri ve faydaları 
çok olup saymakla bitmez. Kada-i hacet, kuvvet, mal, 
bereketlendirme, şeref, hitabet, muhabbet ve ileri 
gelenlerin yanında kabül gibi istekler içindir. 
    Yarım miskal ağırlığında altından bir levha yapıp, 
levhanın üzerine altılı vefki Güneşin şerefinde nakşedip, 
zaferan, misk ve kafur ile buhurlayıp, üzerinede 666 
defa Kafi ismini oku. Bundan sonra bu levhayı üzerinde 
taşıyan kimse zikrettiğimiz şeylere fazlasıyla sahip olur 
ve Allah c.c. ın izniyle elde eder. 
    Pazar günü birinci saatte geyik derisi veya sarıbir 
kağıt üzerine misk ve zaferan ile altılı vefki yazıp, 
üzerinede 1000 defa Kerim ismi şerifini oku. Daha 
sonra vefki üzerinde taşıyan kimse, kuvvet, saltanat, 
insanları kendine ram etme, sözü fiillerinde geçerli 
olmak gibi isteklerde kullanılır. 
    Altılı vefkin şekli budur: 
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YEDİLİ VEFK 
    Yedili vefkin tarhı 168, taksimi 7, gezegeni Zühre ve 
günü Cuma'dır. 
    Yedili vefkin havassı: Bu vefkinde özellikleri ve 
faydaları çoktur.  
    Hıfz, zeka, ilim tahsil etmek, yücelmek, doğru yolu 
bulmak, şeref bulmak, itibarlı olmak, kabül olunmak ve 
dilediğine nail olmak gibi isteklerde kullanılır. 
    Yedili vefkin şekli budur: 
 

 
 

    Kim! Bu yedili vefki Kamer Seretan veya Utarid 
veyahutta Başak burcunda iken sarı bir bakır üzerine 
nakşedip, ud ile buhurlayarak üzerine 1225 defa Hadi 
Alim ve Kaviy ismi şeriflerini okuduktan sonra, bir 
çocuğun üzerine asılırsa, o çocuk zamanın en büyük 
hafızı olup, ezberlediklerini hiçbir zaman unutmaz. 
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    Bu vefki hamile bir kadına asarsan, o kadın kendine 
ve çocuğa gelecek her türlü zarardan emin olur. 
    Bu vefki bir tabak içerisindeki suya ısladıp, suyuda 
çok kıskanç bir kadına içirirsen, kadın sakinleşir, 
kıskançlığı geçer ve ahlakı düzelip şerri gider. 
    Karısı buğuz eden kişi bu vefki üzerine alıp karısı ile 
cima ederse, karısı kocasını çok sever ve kadın bütün 
benliği ile kocasına yaklaşır. 
    Kim bu yedili vefki bir yağın içine koyup, yağıda 
üzerine sürerse, istediği kişilerden kadın olsun erkek 
olsun onu gören herkes heybetinden korkup, ne olursa 
olsun bütün hacetlerini yerine getirirler. 
 

SEKİZLİ VEFK 
    Sekizli vefkin tarhı 252, taksimi 8, gezegeni Utarid ve 
günü Çarşamba'dır. 
      Sekizli vefkin havassı: Bu vefkinde özellikleri ve 
faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Bilhassa 
İnsanlarda ve hayvanlarda olan hastalıkları iyileştirir. 
    Kim! Bu vefki cam bir tabağa zaferan, misk ve 
gülsuyu ile yazıp, yazıyı saf su veya gülsuyu ile sildikten 
sonra, humma hastalığı olan kişiye bu su içirilirse, Allah 
c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Uyuz hastalığı olan kişi bu vefkin suyu ile vücudunu 
silerse, uyuz hastalığından kurtulur. Ahlakı kötü olan bir 
kimse bu suyu içerse, ahlakı güzelleşir ve ahmaklığıda 
Allah'ın izniyle gider. 
    Kim! bu vefkin suyunu devamlı kaçan devesine 
içirirse, Devesi sakinleşir ve bir dahada kaçmaz. 
    Kim! Bu sekizli vefki bir kağıt üzerine yazıp, vefkin 
etrafınada 64 defa Allah'ın Hamid ismini yazdıktan 
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sonra, kocasıyla geçinemeyen kadının elbisesi 
parçasına sarıp, bunu temiz bir sandığa koyarsa, o 
kadın en iyi halde olup, bir daha kocasına karşı gelmez. 
Geçimleri çok güzel olur ve kavga etmezler. 
    Kim! Bu vefki yazıp vefkin etrafınada 18 defa Allah 
c.c. ın Hay ismi şerifini yazıp, vefki kalbi üzerinde 
taşırsa, kalbi iman nuru ile dolar ve Allah c.c. ın Salih 
kullarından olur.  
    Kim bu vefki yazıp vefkin etrafınada 31 defa: 
 

         Oo��7 ���!	��7 �X!	��7 �B��5�7 �(!	��7 �(!	3�7 �(�3�7
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Hakemü hakîmü halîmü hannânü hasîbü hamîdü 
hakku hafîzu hayyü. 
 

Allah Teala'nın bu isimlerini yazıp, üzerinede 1000 defa 
bu isimleri okuduktan sonra, vefki üzerinde taşırsa, 
bunu gören kimseler o kişiye saygılı olurlar ve sözünü 
tutarlar. Sevimli ve sevilen bir görünüşü olur. Kast ettiği 
bir kişinin yanına giderse, istediğini yerine getirirler. 
    Kim! Bu vefki demir bir levha üzerine nakşedip, 
kaçan kölenin yerine asarsa, kaçan köle seri bir şekilde 
geri döner. 
    Kim! Bu vefki yazıp mahsül ambarına koyarsa, 
afetlerden ve ambardaki kurtlardan ve emin olur. 
    Kim bu vefki Çarşamba günü birincisaatte yazıp, 
misk ve amber ile buhurladıktan sonra üzerinde taşırsa, 
kuvveti çoğalır, ne kadar yürürse yürüsün yorulmaz ve 
Allah'ın izniyle susamaz. 
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    Kim bu vefki yazıp gıdıklanan tarafına koyarsa, bir 
daha Allah'ın izniyle gıdıklanmaz. 
    Kim bu vefki yazıp başı ağrıyan bir hastanın başına 
koyarsa, Allah'ın izniyle hastanın baş ağrısı gider. 
    Sekizli vefkin şekli budur: 
 

 
 

DOKUZLU VEFK 
    Dokuzlu vefkin tarhı 360, taksimi 9, gezegeni Kamer 
olup günü Pazartesi'dir. 
    Dokuzlu vefkin havassı: Muhabbet , kabül, makam ve 
izzet, düşmanları yenmek, kada-i hacet, dargınları 
barıştırmak, nefsani ve cismani hastalıkları iyileştirmek, 
hayvanları uysallaştırmak, inatçıları inadından 
vazgeçirmek ve benzeri isteklerde kullanılır. 
    Kim! Bu dokuzlu vefki dokuz dirhem ağırlığındaki 
gümüş bir levha üzerine nakşedip mastaki, cavi ve 
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amber ile buhurladıktan sonra üzerine 9 defa Enam 
suresini okur ve üzerinde taşırsa, zikrettiğimiz 
özelliklerin hepsine nail olur. Bu vefki taşıyan kişiyi her 
gören sever, hürmet eder ve çekinir. Her istediğini 
yerine getirirler. Bu vefki taşıyan kişi çok büyük dalgalı 
denize girerse, deniz durulur ve sakinleşir.  
    Kim! Bu vefki ticarethanesine asarsa müşterisi artar. 
Bakire bir kız bu vefki taşırsa ona her taraftan görücü 
gelir. Kız izzet, kabül ve güzellik kazanır. O kızı gören 
herkes sever 
    Dokuzlu vefkin şekli budur: 
 

 
 

    Herkes tarafından sevilmek ve insanları kendine cezb 
etmek istersen: Pazartesi günü kamer saatinde ve 
kamerde dolunayda iken veya herhangi bir günde 
kamer saatinde aşağıda gelecek olan dokuzlu vefki 
yazıp, güzel bir buhurla buhurlayıp, vefki yazan kişi 
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talibin başına elini koyar, vefkin etrafındaki Ayetleri ve 
Esmaları 41 defa okur ve en sonunda 1 defa şöyle der: 
 

        �	8�� �o���	8 ��d�j ���	� (�j9�&	�.�� �I9�Q����� �U�!	 ��7�����: �
�I9�"�+�� �(	"��Q���  

 

Bu tertip üzere tamamladıktan sonra vefki devamlı 
üzerinde taşıması için talibe verir. Talip olan kişi Allah'ın 
izniyle maksadına ermiş demektir. 
    Müelliflerden bazıları şunu zikretmişlerdir. Büyük 
İmam ve meşhur olan arif İbni Hacib diye tanınan kişi 
bazı kabile reislerine yazmış. Onlar bu vefki üzerlerinde 
taşımışlar , dereceleri yükselmiş ve komşularından 
daha çok yücelmişlerdir. Hatta memleketin çoğu 
yerlerini mülk edinmişlerdir. 
    Şöyle dendiki: Harun Reşid'in yanında siyah bir 
cariye vardı. Bu cariye onun yanında izzet, şeref, 
makam ve kabül görmüştü. Bu cariye öldükten sonra 
cesedini yıkamak için yıkayıcı bir kadın gelmişti. 
Yıkayıcı kadın ölünün başında bir nüsha görmüş ve onu 
alıp, kendi üzerine takmış. Taktıktan sonra herkese 
güzel görülmeye başlamış ve onu gören herkes sevmiş. 
Bu kadın çirkin bir ihtiyarken, görücüsü çoğalmış ve ileri 
gelen gözde biri ile evlenmiş. O kadın öldükten sonra 
bu nüshayı açmışlar. Nüshanın içinde bu vefk varmış. 
Yıkayıcı kadının üzerinde çıktığından dolayı ''Yıkayıcı 
hirzi'' denmiştir. 
    Büluğ çağında bir genç erkek bu hirzi istemiş ve elde 
edip üzerinde taşımış. Bundan sonra büyük bir şansa 
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ve izzete nail olmuş. Taki devletin söz sahibi ve 
danışılan büyük kişilerden birisi olmuş. 
    Toplu olarak bunun sırrı çok büyüktür. Bu vefki 
üzerinde taşıyan kişinin başkasına ihtiyacı olmaz. 
    Vefkin şekli budur: 
 

 
 

    Kim! Bu vefki bir kağıda etrafındaki isimler, Ayetler, 
melekler ve ruusu Erbaa olmadan yazıp, yastığının 
altına koyduktan sonra 7 defa Duha, 7 defa Kadr ve 7 
defa Zilzal suresini okuyup, sonunda şu duayı bir defa: 
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Tevekkel yâ takvâîl yâ hâdime hâzal vefkil mübâreke 
ve ahbirnî fî menâmî hâzâ an kezâ ve kezâ 
bârakallâhü fîke ve aleyk. 
 

Okuduktan sonra vefki başının altına koyup uyursa, 
öğrenmek istediği şeyi rüyasında alenen görür. Sen! 
Bunun kıymetini bil. Allah Teala seni ve beni hayırlı olan 
şeylere muvaffak etsin. 
 

ONLU VEFK 
    Onlu vefkin tarhı 495, taksimi 10 dur. Onlu vefkin 
havassı celilesi: Bu onlu vefki Zühre gezegeninin 
şerefinde iken, pişmemiş çömlek parçası üzerine 
matlubunun ismiyle yazıp, çömlek parçasını ateşe 
koyarsan, matlubun seni görünce şiddetli bir şekilde 
heyecanlanır. 
    Zehirleri iptal için: Müşteri gezegeni şerefe girerken 
ve kamerde ona bakarken bu onlu vefki herhangi bir 
maden üzerine üçlü veya altılı olarak nakşedersin. 
Yalnız nakşın iyice belli olması şarttır. Sonra o levhayı 
on parça ekmek üzerine basarsın. Zehirlenmiş olan 
kimse bu ekmek parçalarını birer birer yerse Allah c.c. 
ın izniyle şifa bulur. 
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    Kada-i havaic için: Dolandırıcılardan emin olmak, 
ferahlamak, musibetlerden kurtulmak, istediğin her türlü 
hayır ve şer ameller için, altı çeşit madeni birbirine 
karıştırıp, (Hepsi eşit ağırlıkta olmak üzere Altın, 
Gümüş, Kurşun, Bakır, Demir ve Kalay) bir levha yap. 
Ama bu madenleri eritip, Güneş Kova burcunda iken 
levhayı dökersin. Daha sonra Güneş Balık burcunda 
iken, levhaya vefk hanelerini çizersin. Bundan sonra her 
on haneyi bir burçta nakşedersin. Yani geriye kalan on 
burcun her birinde vefkin on hanesini nakşeder ve 
böylece on burçta vefki tamamlarsın. Nakş zamanı 
nahıs vakit olmayıp, said vakit olsun. Bu ameli 
tamamladıktan sonra bu levhayı kendinde muhafaza et. 
Çünkü bu büyük bir hazinedir. Bu kadarınıda bilmen 
yeterlidir. Allah c.c. doğrulara muvaffak etsin. 
    Onlu vefkin şekli budur: 
 

 



ELCEVAHİRUL LEMMAAH  ---------------------------------------- 103 
 

ÜÇ Ü N C Ü   M A K S A T 
    İsimlerin, Ayetlerin, Da'vetlerin, Kasemlerin ve 
İstihdamattan bir nebze olan üçüncü maksat üç bölüm 
üzerine ayrılmıştır. 
    Birinci bölüm: Allah'ın isimlerinin sırları, 
    İkinci bölüm: Ayeti Kerimelerin sırları, 
    Üçüncü bölüm: Davet, Aksam ve İstihdamatın sırları. 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

ALLAH C.C. İSMİ ŞERİFİNİN HAVASSI 
    Rızkı kolaylaştırmak için ismi Zat'ı (Allah) günde 
5000 defa okuyup, ardından 1000 defa Yâ Hayyu Yâ 
Kayyûm (  �#)��L���� )*������ْ ) isimlerini zikreden kimsenin, bir 

hafta geçmeden rızkı çoğalır ve her yerden rızık gelir. 
 

KADA-İ HACET 
    Allah Teala hazretlerine ismi a'zam ile dua etmek 
isteyen kimse aşağıdaki vefki Kamer Şartayn  
menzilinde iken yazıp, vefkin üzerine 66 defa Allah ismi 
şerifini okuduktan sonra vefki üzerine alır ve dilediğini 
isterse, Allah Teala hazretlerinin izniyle duası anında 
kabül olur. Yazılacak vefk budur: 
 

 



  ------------------------------------EBİ HAYYULLAHİL MERZUKİ 104 

MUHABBET İÇİN 
    Bir kimsenin kalbini diğer bir kişiye muhabbetle 
sevdirmek istersen: Aşağıdaki Allah ismi şerifinin vefkini 
sezab suyu ve kamıştan bir kalemle yazdıktan sonra 
vefki bir nar sopasına veya hurma dalına as. Astıktan 
sonra Habbahan buhuru tüttürerek ismi zatı (Allah) 
4356 defa oku. Daha sonra hadimi istediğin kişiye 
gönderirsen, seni mutlu edecek şeyi en kısa zamanda 
görürsün. Ama bu ameli tenha bir mekanda ve taharet 
üzere yaparsın. Talip olan kişide bu vefki üzerinde taşır. 
    Yazılacak Vefkin şekli budur: 
 

 
 

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 
    Bu yapacağın amelle her türlü hayır ve şer isteklerine 
Allah c.c. ın izniyle seri bir şekilde elde edersin. 
    Allah Teala'nın ismi şerifini Yâ nidası ile 66 defa 
zikrettikten sonra en sonunda şu duayı okursan, olacak 
olan acaiplikleri görürsün. 
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    Okunacak dua budur: 
 

     	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(��	8   ��	��������� ���� 	
	 ��������� 
  ���� @
� �A��/��   ������ #������$ �� 	��!�" �� 	�- �  	,	&��/�� 	,

      �(�7�����: ��	�	7���+�� �(�7�����: ��	�	7��+�� �(�7�����: ([��"��
        �(!	7�����: �1��7�����: �(!	7�����: �1��7����: ��	�	7���+��
       	��9���K �X!	M�$��: ��	��p������ �+!�*��: �(!	7����: �1��7����:

    ��	��������� �,��	���: �1:	+�ra�����    �n ���� �	2�.��7 �n���D �� �L	8
��C�a�H��4 ��C	8 �(�����.  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi Rab’bil 
âlemin. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve 
alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Yâ erhamer râhimine 
Yâ erhamer râhimine Yâ erhamer râhimine Yâ 
Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ 
Rahmânü Yâ Rahîmü yâ hayrul mesûline yâ mucîbü 
da'vetil mudtarîne yâ ilâhel âlemîne bike enzelte 
hâcetî ve ente a'lemü bihâ fakduhâ.  
 

    Bu duadan sonra on (10) defa şu duayı okursun. 
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Allâhümme lehâ ve li külli hâceti fakduhâ. Bi fadli 
Bismillâhir- rahmânirrahîm. Mâ yeftehı linnâsi min 
rahmetin felâ mümsike lehâ. 
 

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 
    İstemiş olduğun her türlü dilek için, celb veya 
göndermede Allah c.c. ismi şerifini 4356 defa oku. Ama 
her 66 defanın sonunda bir (1) defa şu duayı oku: 
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Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyyeti ve bi 
esrârir rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi 
hakki zâtikel ğalebiyyetil münezzeheti anil keyfiyyeti 
veş şübhiyyeti ve bi hakki melâiketike ehlül sıfâtil 
cevheriyyeti ve bi arşikellezî tağşâhül envâri bimâ 
fîhi minel esrâri illâ mâ kadaytü hâcetî min kezâ ve 
kezâ ev minke Allâhü Allâhü Allâhü el Kuddûsi el 
Kuddûsi el Kuddûsi irfa' annî hucübez zulümâti ve 
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erinî bi nûrike mâ ezhartehü li ıbâdike ehlül kulûbit 
tâhirâti yâ men kemâ kulûbel ârifîne bi nûril 
ülûhiyyete felen testetîal melâikete rafaa ruûsehüm 
min satvetil ceberûtiyyeti yâ men kâle fî muhkemi 
kitâbihil azîzi ve kelimâtihil ezeliyyeh. Allâhü nûrus 
semâvâti vel ardı meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ 
misbâhun el misbâhu fî zücâcetin ezzücâcetü ke 
ennehâ kevkebün dürriyyün yûkadü min şeceratin 
mübâraketin zeytûnetün lâ şarkıyyetin ve lâ 
ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lem lem 
temseshü nârun nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi 
men yeşâü ve yadribullâhül emsâle linnâsi vallâhü 
bi külli şeyin alîm 
 

Senin dileğin her ne olursa olsun, Allah Teala'nın izniyle 
yerine gelir. 
 

ESMAÜL HÜSNA'NIN HAVASSI 
    Herhangi bir dileğinin yerine gelmesini isteyen kimse, 
önce güzelce temizlenip abdest aldıktan sonra Allah 
rizası için iki rekat hacet namazı kılsın. Namazdan 
sonra Esmâ-ül Hüsnâ nın vefkini iyi bir vakitte ve güzel 
bir koku ile yazsın. Yazdıktan sonra 100 defa istiğfar ve 
hazreti Muhammed s.a.v. e istediği kadar salavati şerife 
getirsin. Salavattan sonra Esmâ-ül Hüsnâ yı Yâ nidası 
ile 99 defa okuyup, her okumanın sonundada dileğini 
söylesin. Esmâ-ül Hüsnâ yı 99 defa okuduktan sonra, 
yine salavati şerife getirsin. Amelini tamamladıktan 
sonra yazdığın vefki üzerinde taşırsan, Allah Teala en 
kısa zamanda dilediğin şeyi yerine getirir ve sende 
olacak olan acaiplikleri görürsün. 
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    Esmâ-ül Hüsnâ nın yazılacak mübarek vefki budur: 
 

 
 

Bu vefk bütün güzellikleri kendinde toplayan parlayan 
bir nur olup, sırlarında okyanusudur. Allah Teal nın 99 
ismine içerik olup, peygamberimiz hazreti Muhammed 
s.a.v. in ismide dahildir. Kuturları ve idla-ları eşittir. Her 
dıl'ın ve satırın adedi 3394 tür. Sadece altıncı satırı bir 
eksik, yedinci satırıda bir fazladır. 
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    Bazı alimler şöyle demiştir: Allah Teala hazretlerine 
İsmi a'zam ile dua etmek isteyen kimse, kendi isminin 
adedini cümeli ebced ile hesap edip, Allah Teala nın 
hangi ismine eşit olduğuna baksın. Bu Esmaül 
hüsnadan bir, iki veya üç ismede eşit olabilir. 
    İsmi Hilal olan bir kimsenin Esmaül hünsadaki Vekil 

(����+�-) ismine eşittir. İsmi Ali olan bir kimsenin ismi Allah 

Teala nın Aliyyü ( �*��Q�Nُ ) ismine eşittir. Muhammed isimli 

bir kişinin ismi Allah Teala'nın Basit ( �P��D���) ve Vedud 

(�-(��-) isimlerine eşittir.  

    Bu isimlerin önüne Lâ ilâhe illallâh �� }w�� ���������w 

kelimesini eklersek, bu şekilde olur. 
 

K��K�9��� �z	"��&��� @
� A'	� �,��	��'  
 

Lâ ilâhe illallâhül bâsitül vedûd. 
 

    Örneğin: İsmi Hilal olan kişi için: 
 

@
� A'	� �,��	��'�\!	>�9���  
 

Lâ ilâhe illallâhül vekîl 
 

    İsmi Ali olan kişi için: 
 

O�	������ @
� A'	� �,��	��'  
 

Lâ ilâhe illallâhül aliyyü 
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    İsmi Muhammed olan için ise: 
 

K��K�9��� �z	"��&��� @
� A'	� �,��	��'  
 

Lâ ilâhe illallâhül bâsitül vedûd. 
böyledir. Bunu kendi ismin kadar zikredip, sonunda 
İnşirah suresini okur ve peygamber efendimiz hazreti 
Muhammed s.a.v. e salavati şerife getirirsin. Daha 
sonra hacetini söylersen, Allah Teala nın izniyle hacetin 
yerine gelir. 
 

SIRASI İSİM ADEDİ SIRASI İSİM ADEDİ 
1 ��� 66 2 
�����  298 

3 ������ 258 4 e�Q�! 90 

5 1-)F$L 170 6 ��C�D 131 

7 
�!'(! 137 8 
����\(! 145 

9 g��g�N 94 10 ���W�V 206 

11 �TW�%�i(! 662 12 ̀ ����I 731 

13 (R����� 214 14 �T#�G(! 336 

15 ��}_�| 1281 16 ���\�L 306 

17 �.�-��  14 18 3����� 308 

19 ���i[r 489 20 ���Q�N 150 

21 ���Q�N 903 22 �P�D��� 72 

23 �̂ �[��I 1481 24 S�[���  351 

25 g��h(! 117 26 �/�f(! 770 
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27 S����D 180 28 O�G�� 302 

29 ��%�� 68 30 $/F�N 104 

31 d��U�� 129 32 O�W�I 812 

33 ���Q�� 88 34 ���o�N 1020 

35 �#$_�| 1286 36 �#$%�& 526 

37 *�Q�N 110 38 O�W�+ 232 

39 �̂ ��_�� 998 40 F��H(! 550 

41 a����� 80 42 ����Q�V 73 

43 c���+ 270 44 a��L�� 312 

45 a��X(! 55 46 S�D��- 137 

47 ���%�� 78 48 �-(��- 20 

49 F��X�! 57 50 �M�N��� 573 

51 F��\�& 319 52 ̀ �� 108 

53 ����+�- 66 54 ��#�L 116 

55 k�i�! 500 56 *���- 46 

57 F����� 62 58 *�Gl(! 148 

59 (R�FW(! 57 60 F��h(! 124 

61 *��l(! 68 62 j���(! 490 

63 )*�� 18 64 �#)��L 156 

65 F�V��- 14 66 F�V��! 48 
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67 F����- 19 68 F���n 134 

69 �����L 305 70 ��F�i�H(! 744 

71 �TF�H(! 184 72 �TI�'(! 847 

73 �/�-�� 37 74 ��IJ 801 

75 ��.��{ 1106 76 
�?��� 62 

77 *����- 47 78 �/��h�i(! 541 

79 )��� 202 80 ���#�t 409 

81 ��H�iZ(! 630 82 #$_�N 156 

83 5(q�� 287 84 ��� �e����!(e�Q(� 212 

85  �/�C�X��� -$<
�����+�w���- 

 
1100 

 
86 

  
�P���H(! 

 
209 

87 S�!��V 114 88  *�Z�| 1060 

89 *�Zm(! 1100 90 S�Y��! 161 

91 ���y 1001 92 S�[��Y 201 

93 �#(Y 256 94 �����. 20 

95 S��F�� 86 96 *�L��� 113 

97 �7����- 707 98 F��&�� 514 

99 �n�#(W 298  Esmaül 
hüsna'nın 
toplamı 

33.838 

 
KADA-İ HACET 

    Herhangi bir isteğinin yerine gelmesi veya herhangi 
bir musibetten kurtulmak istersen: Sabah namazını 



  ------------------------------------EBİ HAYYULLAHİL MERZUKİ 114 

kıldıktan sonra yerinden kalkmadan ve oturduğun 
yerden 100 defa bu duayı: 
 

  �� 	
� 	(��	8      	
�	8 A'	� ���9�H�'�� �I9�7�' 	(!	7�+�� 	1��7�+
         ����7����: �+)	����: �K+�4��: �(	G��K��: ��	��H��: 	(!	E����� ��	������

����+�>	'���� 	I���M��� ��T��: ��9O!�H��: O��7��: �����/��: 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ havle velâ kuvvete illâ 
billâhil aliyyil azîm. Yâ kadîmü yâ dâimü yâ ferdü yâ 
vitrü yâ ehadü yâ samedü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ 
zülcelâli vel ikrâm. 
okur ve sonunda dileğini söylersen, Allah Teala en kısa 
zamanda dileğini yerine getirir. 
 

BELALARI DEF ETMEK 
    Bir belayı, bir musibeti, bir sıkıntıyı, bir korkuyu, bir 
düşmanı, zalim bir hakimi, bir hırsızı, bir yol kesiciyi ve 
bunların şerrini seri bir şekilde önlemek istersen: Gece 
yarısı kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra iki rekat 
namaz kılıp, kıbleye yönelerek 1511 defa Yâ Hû ( #(.����) 
der ve dileğini Allah'tan istersin. İstediğin çok seri bir 
şekilde Allah c.c. katında kabül olur. 
 

MÜHİM BİR HACET İÇİN 
    Mühim bir hacet ve her istediğin şeyi elde etmek için, 
70.000 defa Yâ Serî' ismini okursun. Ama her yüz (100) 
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defanın sonunda bir defa şu duayı okursan, Allah'ın 
izniyle istediğin gerçekleşir. 
    Okunacak dua budur: 
 

        S	d�A�� 	("	'�� �o��	8 #B��3����: �n ���� #l���5�*��: X	.��
         ��d��3	8 �9��A>�9�) #l9��.�� #l9��.�� �B- �?	+	*-�� �B- �,������

;7��9���� �;7��9���� ��d�>������ �\�M������ ��U������Y�� �U�������� �\�M��  
 

Ecib yâ handûşin ve ente yâ lekânin bi hakkil 
ismillezî evvelühü ân ve âhirihü ân eclûşin eclûşin 
tevekkelû bi kezâ ve kezâ elvâhan elvâhan elacele 
elacele essâate essâate 
 

MUHABBET VE HAVA-İC 
    Bir kağıt üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile bu: 
 

�?�T����$�� �,����!���� i���+�3�$�� i�:	+�/ [\�> �(!	7����: 
 

Yâ Rahîmü külli sarîhun ve mekrûbün ve ğayyâsehü 
ve meâzehü. 
 

duayı yazdıktan sonra üzerine 1000 defa Ya Rahim 
ismini okuyup, yazdığını temiz su ile imha et. Bu suyu 
matlubuna içirirsen, matlubun seni çok şiddetli sever ve 
senin her istediğin şeyleri severek yapar. 
 

DİL BAĞLAMAK 
    Talibin, matlubun ve hacetin ismini alırsın. Örnek: 
''Muhammed Ahmed'in dilini bağladı''. Harf olarak bast 
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ettiğimizde Allah'ın Latif ve Samed ismi çıktı.Bunu mezc 
edip, zimam satrı çıkana kadar teksir edersin. Elde 
ettiğin harflerin adedini tek satır olarak küçük bir kağıda 
yazarsın. Bu iki ismi elde ettiğin sayı kadar zikredersin. 
Sonra talip bu kağıdı üzerinde taşırsa hacetine Allah'ın 
izniyle nail olur. 
 

KADA-İ HAVAİC 
    İstediğin her türlü dilek için 1000 defa şu duayı: 
 

      1�$��: �<	��8��: �s!	��"��: �<	&�>��: [\�> ��9�4 �<	&�>��:  �L:	+�0�'
       1	$ �P!	t�$��: �<	5����� �+���Q����� ����N�� �o	���*��: �+:	̂ ���'�� �,�� 

        �<	���3��� 	(!	E����� 	+	8��.��: �;<	M�2��$�� �J=!	t�2��$ �L	8 �B��>
         	%����"�'�� 	?	d�j �o��	8 �L���b"�� 	�!	5�� #���&�. A\�> �s	$��H��:
         ��	� ��	a�Q�) �B�� 	���N�� 	B+�H ����� �U�89�2�3����� 	U�!	 ���A=��

 ��d�> ��d�>  
 

Yâ kebîrü fevka külli yâ kebîru yâ semîu yâ basîru 
yâ men lâ şerîke lehü ve lâ vezîru yâ hâlikuş şemsü 
vel kamerul münîru yâ muğîse men kâne bike 
müsteğîsen ve müstecîran yâ câbiril azîmil kesîru 
yâ kâmiu külle cebbârin anîdi eselüke bi hakki 
hâzihil esmâis semâniyyetil mektûbete alâ karniş 
şemsi en takdıye lî hâcetî kezâ ve kezâ. 
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okursan, Allah'ın izniyle en kısa zamanda istediğine 
ulaşırsın. Bu duayı yazıp üzerinde taşırsan, büyük kabül 
ve hayır görürsün. 
 

KADA-İ HAVAİC 
    Bir kimseden mühim bir isteğinin yerine gelmesini 
istersen: Allah c.c. ın Dâr ve Nâfî' ismi şeriflerinin ebced 
karşılığı olan 1002 adediyle dörtlü vefkini Perşembe 
günü beşinci saat olan Utarid saatinde bir kağıda yaz. 
 

 
 

    Vefkin etrafınada şu mübarek duayı yaz: 
 

�	8�    	,	8�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	( ��     �I9��7�' ��	��2
���9�H�'��         �� 	��!�" ����� @
� �A��/�� 	(!	E����� ��	������ 	
�	8 A'	�

        s�]�� 1�$��: �(�CA���� ([��"�� 	,	&��/�� 	,	�- ������� #������$
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        �K�+�R�) 1�$��: �B9�R	G��* 	,	 ��r���" 1	$ (�C�4 	_9������� ����H	�
	����	8        �B9����.�� 	,	2�R!	* 1	$ 	,	Q���* 	s!	��M�4 	U���E������� 	��D

        �B9��=��&�: #d	��$9�: (�C�4 	v��+	G����� ����E	���� �+	N��: 1�$��:
          	+��&�>�'�� 	k�D�R��� �1	$ (�C�4 	U���Ar��	8 �? Y%��!	���� �D���� 1�$��:

     Y�� A'	� Y%�'�� �' �B9�5	$- #d	��$9�:      	,�	8 �z!�	��$ @
���: �_���'
       �o�����	8�� �z!	��$ (	C	G����� 1	$ @
��� �B9�C������> �L����	�
         ��T	���4 �����&��� �(	C!���� �9���*K	� �I�D�  �o�����	8	� �?��5���D ��
        (�25�> �B	� �9��A>�9�2�4 	
� ������� �B9�&	���� (�3� 	��4 �?9���2���*�K

p�$       �h�O+����� 	U�3	G�������� O��� im�O��H ih9O&�" ��	5	$
   �s!	r������ 	L	������ ��CO:�� �\A>�9�) 	      ��������) 	
� 	%����"�'

     	k��a*	� ��� 	U�&���$ ��� 	B���	� 	��Q��	8       � h � I � �B���4 
? I I � � � I � � � � � I � I  



ELCEVAHİRUL LEMMAAH  ---------------------------------------- 119 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bihi nesteîn. Lâ havle 
velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü 
alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi 
ve sellim. Allâhümme yâ men veda' rikâbel mülûki 
fehüm min sultânihi hâifûn. Yâ men teferrade bil 
ızzeti vel azameti fecemîı halkıhi min hîfetihi ve 
celûn. Yâ men yahşirul ızâmed dâirâti fehüm yevme 
izin yübasûn. Yâ men eazze evliyâehü bit tâati 
fehüm minel fezeıl ekberi yevme izin âminûne lâ 
elâe illâ elâüke yâ Allâhü muhîtun bihi ılmüke 
ka'selehûne Vallâhü min verâihim muhît. Ve bil 
hakki enzelnâhü ve bil hakki nezel. İdhulû aleyhimül 
bâbe feizâ dehaltemûhü feinneküm ğâlibûne ve 
alallâhi fetevekkelû in küntüm mü'minîn. Subbûhun 
kuddûsün rabbül melâiketi ver rûhu tevekkel 
eyyühel melikil mutîu li esmâillâhi teâlâ bi akdi 
lisâni ev mehabbeti ev ihdâı fülane bi lâ havle velâ 
kuvvete illâ billâh.  
 

    Vefkin etrafına yazılan dua bitişik olup, duanın son 
cümlesi ''Bi lâ havle velâ kuvvete illâ billâh'' hurufu 
mukatta' olarak yazılır. Yazmış olduğun bu vefki tatlı nar 
sopasına asıp, cavi ve mastaki ile buhulayarak vefkin 
etrafına yazmış olduğun duayı vefk dönene kadar 
okursun. Vefk döndükten sonra vefki mumlayıp 
üzerinde taşırsan, olacak olan acaiplikleri, sevdiğin ve 
seni sevindirecek şeyleri görürsün 
 

HER TÜRLÜ DİLEKLER İÇİN 
    El Kenani r.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: İstediğin 
bütün dileklere ulaşmak için önemli ve celil bir faydadır. 
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Kamerin menzillerindeki bu sırları bilen kişi çok güzel bir 
şey öğrenmiş olur. 
 

    Kamer Şartayn menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti 
kerimeyi: 
 

 	
� 	(�	8       �+	j�AE���� �+	*|���� �I���'�� �9�j 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 
i(!	��� #%��0 [\�3	8�9�j�� �1	6��&�����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hüvel evvelü vel âhiru 
vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kılıp, namazdan sonra 
66 defa Yâ Allâh, 37 defa Yâ Evvel ve 1001 defa Yâ 
Âhir deyip dileğini Allah Teala'dan isterse, Allah c.c. 
okuyanın dileğini en kısa zamanda yerine getirir. 
 

    Kamer Butayn menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti: 
 

   �� 	w��'���� 	v��9������ �s:	�	8      1�3�: (���� i����� �,�� �B9�3�: �� 
i(!	��� #%��0 [\�3	8 �9�j�� #%��0 A\�> �o���*�� �U�&	7��/ �,��  

 

Bedîus semâvâti vel ardı ennâ yekûnü lehü ve 
veledün ve lem yekün lehü sâhibetün ve halaka 
külle şeyin ve hüve bi külli şeyin alîm. 
 

Okuyarak iki rekat namaz kılıp, namazdan sonra 288 
defa Yâ berru, Yâ bedî' deyip Allah Teala'dan muradını 
dilerse, Allah c.c. ın izniyle izniyle muradına ulaşır. 
Saadet kapıları okuyana açılır. 
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    Kamer Süreyya menzilinde iken Fatiha ve Mülk 
sureleriyle iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
270 defa Yâ Cemîl, Yâ Câmi' isimlerini zikredip, dileğini 
isterse Allah Teala dileğini yerine getirir. Veya Yâ Cemîl 
ismini 83 defa okuyup, dileğini istersen dilediğini Allah 
Teala yerine getirir. 
 

    Bazı meşayih şöyle buyurmuştur: Kamer Süreyya 
menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti kerimeyi: 
 

��	��������� ���� 	
	 ���������� �9�����} �1:	dA�� 	�9�Q��� �+	8��K �s	r�Q�4  
 

Fekutıa dâbirul kavmillezîne zalemû vel hamdülillâhi 
rabbil âlemîn. 
 

Okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
73 defa Yâ Cemil ismini zikredersen, kast etmiş 
olduğun zalim düşmanını cezalandırmış olursun. 
 

    Kamer Süreyya menzilinde iken Fatiha suresi ile şu 
Ayeti kerimeyi: 
 

#(!	��7 �	R�� ����M�R��� AB	��� #(!	��  �	R�� ����+8�'�� AB	�  
 

İnnel ebrâra lefî neîm. Ve innel füccâra lefî hamîm. 
okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
124 defa Yâ Câmi' ismini zikredersen, düşmanına üstün 
gelirsin. Düşmanın olan kişi seni sevmeye başlar. 
 

    Kamer Deberan menzilinde iken Fatiha suresi ile şu 
Ayeti kerimeyi: 
 

i(!	��� #%��0 [\�3	8�9�j�� �1	6��&����� �+	j�AE���� �+	*|���� �I���'�� �9�j  
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Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve 
bi külli şeyin alîm. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
55 defa Yâ Dâim, 65 defa Yâ Deyyân ismi şeriflerini 
okuduktan sonra, Allah Teala'dan rızık, mal, bereket ve 
vatan dilersen, dileğine Allah Teala'nın izniyle ulaşırsın. 
 

    Kamer Hak'a menzilinde iken Fatiha suresi ile şu 
Ayeti kerimeyi: 
 

�� �+	j�AE���� �+	*|���� �I���'�� �9�ji(!	��� #%��0 [\�3	8�9�j�� �1	6��&���  
 

Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve 
bi külli şeyin alîm. 
okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
11 defa Yâ Hû, 20 defa Yâ Hâdî ve 95 defa Yâ Muhlik 
ismi şeriflerini okuduktan sonra, Allah Teala 
hazretlerinden başarı ve zafer istersen, muradına nail 
olursun. 
 

    Kamer hen'a menzilinde iken Fatiha ve Ayetel kürsi 
ile iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 46 defa 
Yâ Velî, 66 defa Yâ Vekîl, 20 defada yâ Vedûd isimlerini 
okuduktan sonra Allah Teala'dan lutf, afiyet ve zorlukları 
kolaylaştırmayı istersen, Allah c.c. ın izniyle muradına 
nail olursun. 
 

    Kamer Zira' menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti  
 

�B9��	���D�� �1��  ��� �,� 9����D�) (�2 �� Y% �B9���+��)��$ (�2:���+�4��  
 

Efera  eytüm  mâ  tahrasûn.  Eentüm tezraûnehü em 
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nahnüz zâriûn. 
 

Okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
37 defa Yâ Zekiyyü ismini okursan üzüntü ve kederlerin 
gider, Allah c.c. ın izniyle refaha ulaşırsın. 
 

    Kamer Nesre menzilinde iken Fatiha suresi ile Âli 
İmran suresinin başından 9. Ayetin sonun olan 
(İnnallâhe lâ yuhlifül mîâd). a kadar okuyup iki rekat 
hacet namazı kıl. Namazdan sonra Yâ Hayyü Yâ 
Kayyûm Yâ Hamîd Yâ Hakîm Yâ Hannân Yâ Halîm Yâ 
Hâfid Yâ Hakem ismi şeriflerini 1557 defa zikredersen, 
dünya ve ahiret hayrına ulaşırsın. Ayrıca makam, izzet 
ve şerefe, Allah c.c. ın izniyle ulaşırsın. 
 

    Kamer Tarfe menzilinde iken Fatiha suresi ile Taha 
suresinin başından 3. Ayetin sonu olan (Limen yahşâ) 
ya kadar okuyup, iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan 
sonra 215 defa Yâ Tâhir, 254 defa Yâ Mutahhir ismi 
şeriflerini zikredersen, ahlakın düzelir ve Allah c.c. a 
itaatlı olursun. 
 

    Kamer Cebhe menzilinde iken Fatiha suresi ile Yâsîn 
suresinin başından 5. Ayetin sonu olan ''Azîzir rahîm'' e 
kadar okuyup iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan 
sonra 310 defa Yâ Müyessir ismini zikredersen, 
matlubun olan kişiye Allah Teala'nın izniyle nail olursun. 
 

    Kamer Harsan (Cebere) menzilinde iken Fatiha ile şu 
Ayeti kerimeyi: 
 

���� ��T	� �?�+$�� ���� 	��B9�3�!�4 1�> �,�� �I9�Q�: �B�� Jb!�0 �K�  
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İnnemâ emruhü izâ erâde şeyen en yekûlehü kün 
feyekûn. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
111 defa Yâ Kâfî ismi şerifini zikredersen, korktuğun her 
şeyden Allah c.c. ın izniyle emin olursun. 
 

    Kamer Sarfe menzilinde iken Fatiha suresi ile şu 
Ayeti kerimeyi: 
 

�D:	D����� OS	9�Q��� �9�j�� @%��N�: 1�$ ���̂ +�: 	?	K��&	�	8 iq!	r�� @
��  
 

Allâhü latîfün bi ıbâdihi yerzüku men yeşâü ve hüvel 
kaviyyül azîz. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
129 defa Yâ Latîf ismi şerifini zikredersen, derdin, 
üzüntün ve kederin gider. İstemiş olduğun dileğinde 
Allah c.c. ın izniyle yerine getirilir. 
 

    Kamer Avva menzilinde iken Fatiha suresi ile şu 
Ayeti kerimeyi: 
 

   ����� 	L	���$ �(�CA��� 	\�H       @%��N��) 1��$ �L������� �	)p�) 	L��
�k	D5�)��          1�$ �I	d�)�� @% ��N�) 1�$ OD	��)�� @%��N�) 1��	$ �L�������

i+:	��H #%��0 [\�> ����� �L� 	� �+!�̀ ��� �_	��!	8 @%��N�) 
 

Kulilâhümme mâlikel mülki tü'tîl mülke men teşâü 
ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tü ızzü men 
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teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayru inneke 
alâ külli şeyin kadîr. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
90 defa Yâ Melik, 57 defa Yâ Mecîd  ismi şeriflerini 
zikredersen, Allah c.c. ın izniyle sıhhat ve nimetin 
devamına ulaşırsın. 
 

    Kamer Semak menzilinde iken Fatiha suresi ile şu 
Ayeti: 
 

      n�&���� �;+&�/ ��5!���� k	+�4�� ��5�8��   ���� �� +�� ��� ��5�$ ����H��� 
�1:	+	4��3��� 	�9�Q��� 

 

Rabbenâ efrı' aleynâ sarban ve sebbit akdâmenâ 
vensurnâ alel kavmil kâfirîn. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
256 defa Yâ Nûr ismi şerifini zikredersen, bütün 
kardeşlerinin arasında büyük bir nasibe nail olursun. 
 

    Kamer Ğafir menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti: 
 

#(!	7�� ���� 1	$ J'9�H i����" 
 

Selâmün kavlen min rabbin rahîm. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
131 defa Yâ selâm 180 defa Yâ Semî' ismi şeriflerini 
zikredersen, dünyada ve ahirette korktuğun her şeyden 
emin olursun. 
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    Kamer Zebane menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti 
kerimeyi: 
 

�B9������) ��$�� (�3�Q���* @
��� 
 

Vallâhü halakaküm vemâ ta'melûn. 
okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
150 defa Yâ Alîm, 1020 defa Yâ Azîm isimlerini 
zikredersen, doğru yola ve başarılara Allah'ın izniyle 
nail olursun. 
 

    Kamer Eklil menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti 
kerimeyi: 
 

        �	4���$ �(����:�� �9�jA'	� ��C������:�' 	X!�t��� �{	)��R�$ �?��5	���
�+�&��� �z�Q��)��$�� 	+��&����� ��C������:A'	� #U�H���� 1	$  #U�&�7�'��

  	w��'�� 	v������} �	4    	� #�	8���:�'�� #X�6���'��  ��	4 A' 
 ��	&�$ #���2	>  

 

Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve 
ya’lemü mâ fil berri vel bahri ve mâ teskutu min 
verakatin illâ ya’lemühâ ve lâhabbetin fî zulümâtil 
ardı ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mübîn. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
489 defa Yâ Fettâh ismi şerifini zikredersen, Allah'ın 
izniyle bol rızka nail olursun. 
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    Kamer Kalbe menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti 
kerimeyi: 
 

         #v���5�. 	,�	8 ��5�Q�& �b�4 �J>����&�$ �%��$ 	%������� �1	$ ��5���D� �� 
	�!	������ �X�7��  

 

Ve nezzelnâ mines semâi mâ en mübâreken 
feenbaknâ bihi cennâtin ve habbel hasîd. 
okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
329 defa Yâ Sâdık Yâ Samed ismi şeriflerini zikredip, 
110 defada salavat  şerife okursan,  Allah' c.c. ın izniyle 
insanların yanında yüksek mertebelere ulaşırsın. 
 

    Kamer Kalbe menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti 
kerimeyi: 
 

        �� +��� ��4 ��5!��9�$ �n �� ��5��7���� ��5��+	R���� ��5�� �q����
��  ��5!���� ��Q�7 �B��>�� �1:	+	4��3��� 	�9�Q��� �������	5	$p����� �+  

 

Va'fü annâ va'firlenâ varhamnâ ente Mevlânâ 
fensurnâ alel kavmil kâfirîn. Ve kâne hakan aleynâ 
nasrul mü'minîn. 
okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
156 defa Yâ Kayyûm, 314 defa Yâ Kadîr, 306 defa Yâ 
Kahhâr, 312 defa Yâ Karîb ismi şeriflerini zikredersen, 
bütün ihtiyaçların Allah Teala tarafından karşılanır ve 
düşmanlarına karşı üstün olursun. 
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    Kamer Nuayim menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti 
kerimeyi: 
 

         �B	� ���$���� �;���	��� JU��7�� #%���0 A\�> �n�	"�� ��5�8��
�> #(!	��  �vU�5�.�� �B���:���� i{7�+�4 ��	8�+�Q����� �1	$ �B� 

 

Rabbenâ ve sı'te külle şeyin rahmeten ve ılmâ. Ve 
emmâ in kâne minel mukarribîn. Feravhun ve 
reyhânun ve cennetü neîm. 
okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
200 defa Yâ Rahmân Yâ Rahîm  isimlerini  zikredersen, 
Allah'ın izniyle dünya ve ahiret hayırlarına ulaşırsın. 
 

    Kamer Belde menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti 
kerimeyi: 
 

         AB	� �U��	���} ��	j�� S+�Q��� �d�*�� ��T	� �L�8�� �d*�� �L	��d�>��
i�:	��0 #(!	��� �?�d*��  

 

Ve kezâlike ahzü rabbike izâ ehazel kurâ ve hiye 
zâlimetün inne ahzehü elîmün şedîd. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan 
sonra300 defa Yâ Şehîd, Yâ Şedîd isimlerini 
zikredersen, Allah'ın izniyle düşmanın olan kişiye 
istediğin zararı verdirirsin. Sen yinede Allah'tan kork! 
 

    Kamer Zabih menzilinde iken Fatiha suresi ile şu 
Ayeti kerimeyi: 
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�(!	7�+�� ����9�2�� �9�j Y
� AB	� �9�89�2�!	� (	C!���� ����) �(��  
 

Sümme tâbe aleyhim liyetûbû innallâhe hüvet 
tevvâbür rahîm. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
409 defa Yâ Tevvâb ismi şerifini zikredersen, dininde, 
dünyanda ve ahretinde meydana gelebilecek 
zararlardan Allah Teala hazretlerinin izniyle korunursun. 
 

    Kamer Sa'di beli' menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti 
kerimeyi: 
 

�8��      n�&���� �;+&�/ ��5!���� k	+�4�� ��5    ����� �� +�� ��� ��5�$ ����H�� �
         	n�	8�A=�� 	I9�Q���	8 �9�5�$- �1:	dA�� @
� �n�&�=�: �1:	+	4��3��� 	�9�Q���
         ��	�	���AE�� @
� �\	a�:�� 	��+	*|�� �	4�� ��! O��� 	�9�!����� �	4

@%��N�:��$ @
� �\���R�:��  
 

Rabbenâ efrı' aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ 
vensurnâ alel kavmil kâfirîn. Yüsebbitullâhüllezîne 
âmenû bil kavlis sâbiti fil hayâtid dünyâ ve fil âhirati 
ve yüdıllüllâhüz zâlimîne ve yefalülâhü mâ yeşâ'. 
okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
500 defa Yâ Müsebbit ismini zikredersen, bütün 
işlerinde Allah'ın izniyle sabit ve heybetli olursun. 
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    Kamer Sa'dil suud menzilinde iken Fatiha ile şu 
Ayeti: 
 

         �k	D5�)�� @%��N�) 1�$ �L������� �	)p�) 	L������� 	L	���$ �(�CA��� 	\�H
 ��	$ �L�������          @%��N��) 1�$ �I	d�)�� @% ��N�) 1�$ OD	��)�� @%��N�) 1

i+:	��H #%��0 [\�> ����� �L� 	� �+!�̀ ��� �_	��!	8  
 

Kulilâhümme mâlikel mülki tü'tîl mülke men teşâü 
ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tü ızzü men 
teşâü  ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayru inneke 
alâ külli şeyin kadîr. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
600 defa Yâ Habîr Yâ Hâlik isimlerini zikredersen, 
sözlerin  geçerli olup, şanında yüce olur. 
 

    Kamer Sa'dil ahbiyye menzilinde iken Fatiha ile şu 
Ayeti: 
 

 	dA�� ��CO:����:    	T Y
� ��+�>�T� �9�5�$- �1:    �?�9���&��"�� �;<	=�> �;+�>
�8J�!	/���� J��+�3  

 

Yâ eyyühellezîne âmenuz kürullâhe zikran kesîrâ. 
Ve sebbihu-hü bükraten ve asîlâ. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
700 defa Yâ Zekiyyü Yâ Zettavl isimlerini zikredersen, 
duan kabül olup, sözünde geçerli olur. 
 



ELCEVAHİRUL LEMMAAH  ---------------------------------------- 131 

    Kamer Feraül mukaddem menzilinde iken Fatiha ile 
şu Ayeti: 
 

@%��N�:��$ @
� �\���R�:�� ��	�	��AE�� @
� �\	a�:��  
 

Ve yüdıllüllâhüz zâlimîne ve yefalülâhü mâ yeşâ'. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
800 defa Yâ Dâr ismi şerifini zikredersen, sana 
zulmeden kimseyi kötü maksadıyla birlikte nefsinden 
geçirirsen, Allah c.c. ın izniyle o kişiye zulmedersin. 
 

    Kamer Feraül muahhir menzilinde iken Fatiha ile şu 
Ayeti: 
 

 �5��� �'��        	\!	&�" 1�� �B�O����: �1:	dA��� ��	�	��AE�� ����� 	
� �U
�B��+	4��> (�j	��+	*|��	8 (�j�� �;.�9	� ��C� 9�t&�:�� 	
�  

 

Elâ la'netüllâhi alez zâlimîn. Ellezîne yesuddûne an 
sebîlillâhi ve yebğûnehâ ıvecen ve hüm bil 
âhiratihüm kâfirûn. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
900 defa Yâ Zâhir ismini zikredersen, düşmanını 
kahreder ve düşmanına üstün gelirsin. 
 

    Kamer Reşa menzilinde iken Fatiha suresi ile şu 
Ayeti: 
 

�_���.���� S���C�4 J'��] �_���.���� S����4 �;�!	2�: �_�	M�: (����  
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��5�����4 J�	G���  
 

Elem yecidke yetîmen feâvâ. Ve vecedeke dallen 
fehedâ. Ve vecedeke âilen feağnâ. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
1000 defa Yâ Ğanî Yâ Ğâlib ismi şeriflerini zikreden 
kimsenin ihtiyacı giderilir. Her yerde sözü geçerli olup, 
şanı yücelir, hali düzelir, dininde ve dünyasında doğru 
yolu bulur. 
 

ELAZÎZ İSMİ ŞERİFİ 
    İzzetli ve heybetli olmak için, Azîz ismi şerifinin şu 
dörtlü vefkini: 
 

 
 

yazıp üzerine aldıktan sonra her farz namazın ardından 
41defa Yâ Azîz ismi şerifini okuyup, üç (3)defada şu 
mübarek duayı okursun. 
 

�3����� �D	���� �q	H9�$ �	5�Q	4��� ������� 	U�MC�&����� 	I����	I���M  



ELCEVAHİRUL LEMMAAH  ---------------------------------------- 133 

         ��$ �_�D	� 1	$ ��C!	N�� ��H��A'	� JU�Q!	H�K�'�� J����T ��	.���' ��2�7
     �0�� ��2�7 _	+!�t	� [I�d�� �1	$ ��C��5��:     �S��9�	" 1�$ [I�T ��	j�
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Rabbi evfiknî mevkıfel ızzi vel kemâli vel behcetil 
celâl. Hattâ lâ ecide zerreten ve lâ dekîkaten illâ 
vekad ğaşîhâ min ızzike mâ yemna'hâ minez zilli li 
ğayrik. Hattâ üşâhide zülle min sivâyi li ızzetî beke 
müeyyiden bi rakîkatin miner ru'bi yahdau lî bihâ 
külle şeytânin merîdin ve cebbârin anîd. Ve übkıye 
alâ züllil ubûdiyeti fil ızzi bekâen yebsut lisânil 
i'tirâfi ve yakbidu lisâned da'vâ inneke entel azîzil 
cebbâril mütekebbiril kahhâr. Ve kulil hamdülillâ 
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hillezî lem yettehız veleden ve lem yekün lehü 
şerîkün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyün minez 
zilli ve kebbirhü tekbîrâ. 
 

İSMİ  A'ZAM IN  TASARRUFU 
    İsmi A'zam ın harfleri onbir (11) adet olup, ''Miftahul 
esrar'' (Sırların anahtarı) diyede isimlendirilmiştir. 
    İsmi A'zam budur: 
 

y�!����7 L�Q�" (�j�� 
 

Ehüm sakak hala'yas 
    Bu İsmi a'zamın adedi 11, 111 ve 1111 dir. Bunun 
Diba'-i, İsmi şerifi ve Muğlakı vardır. Bu üçünü 
kullandığın zaman muradına ulaşırsın. 
    Bu ismi a'zama tasarruf etmek ve kullanmak istersen: 
ç adetten birisinin adediyle okursun. İsmi a'zamı küçük 
adedi olan onbir (11) defa okursan, ardından üç (3) defa 
Diba'-i, yetmiş (75) defada İsmi şerifi okursun. Orta 
adedi olan yüzonbir (111) defa okursan, ardından üç /3) 
defa Dıba'-i yüz (100) defada ismi şerifi okursun. Büyük 
adedi olan binyüzonbir (1111) defa okursan, ardından 
üç (3) defa Dıba'-i bin (1000) defa ismi şerifi, üç (3) 
defada Muğlakı okursun. 
    Diba'nın sıfatı budur: 
 

�A���� � 	� �(�C�     �L	)��R	/ 	%��5���� �L	)��T 	U�$+��	8 �L���b"�� � 
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Allâhümme inni eselüke bi hurmeti zâtike ve senâ-i 
sıfâtike ve celâli ismike ve nuri vechike ve vâsi-u 
keremike ve infazi hukmuke ve vefâ-i ahdike en 
tusahhirli rûhâniyeti hâzel ismiş şerîfi yekûnülî 
avnen alâ kadâ-i hâcetî ve icâbeti da'vetî Allâhümme 
lâ tekûnu lî hâceti ve leke fîhâ ridâen ve lenâ fîhâ 
salâhi illâ kadaytehâ yâ rabbel âlemîne ve sallallâhu 
alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi 
ve sellim. 
    İsmi şerifin sıfatı budur: 
 

         #{!�	C���> #{����3C�> #{���>���: �L���b"�� �� 	� �(�C�A���
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Allâhümme inni eselüke yâ kehahın kehkehahın 
kelehıhın mekhihın yesatâtın kalbehadin 
mehlehâhın sehlemiyyin veravrahin yâ hüve hüve 
kebbâseîdin sirrün tauh tahtayâlin mehteyûleh ve 
hüve ismükel azîmul a'zamullezî izâ düaytü bihi 
ecibtü ve izâ seeltü bihi a'teytü eselüke en tusallî 
alâ seyyidinâ muhammed in ve alâ âlihi ve sahbihi 
ve tüsellim ve takdî lî hâcetî ve hiye keza ve keza. 
    Muğlak ın sıfatıda budur: 
 

          �S��9��H ���9��H 	,	8 S�9�Q�) �g!	 ��7��� �;K���	$ �L���b"�� ����
	U�![��3���   �+�C�H�� ��2�7 	U�!	GD�M�����     [\�> �	��R�  	�����0�� #��9�Q�8 

	&�Q5�!�4 #��+	j��H #��R� � 	� ��C�Q	G��H�� ���	,	8 �z�Q��: �;]��&		Q  



ELCEVAHİRUL LEMMAAH  ---------------------------------------- 137 

   	+C�Q���� i��� �� A'	� #h�����T 	B9�3��� ��	4 ��Q&�: ���4 �;j��9��H
        ����	8 �L���b"�� ����C�H��: 	��r�&��� ��:	��0��: �?��9�C�} v����*��

���        �,�� n�����R ��4 	U�:	+C�Q��� �L	G���"�� 	��9�H 1	$ �\!	G���D�� �,�2��K
          ?	d��j ��	4 �+���� �d�j �	 �9���3�) �B�� 	U�:	+C�Q���	8 	m9�RO5��

 ��2�7 �U�������     AI	T���� #X��/ A\�> 	,	8 �1�!����      #����&�. �\�> 	,	8 
 	8 �!	5��  �o�� �'�� �L	�"	�      �n&	.�� 	,	8 �n!���K ��T	� S	dA�� �(�E�

�n�����" ��T	��� i+:	��H #%��0 [\�> ����� �L� 	� �n!�r��� 	,	8 
 

Rabbi eselüke midâden ruhâniyyen tekavvi bihi 
kuvveten kavâyel külliyeti vel cüziyyeti hattâ akhera 
bi kuvvetin eşâreti nefsi küllü nefsin kâhiratin 
feyenkabidu rekâikuhâ inkibâdan yeskutu bihi 
kavâhen fela yebkâ fil kevni zürühin illâ ve nârun 
elkahri ahmedet zuhurahü yâ şedidül batşi yâ 
kahhâru eselüke bimâ ev da'tühü Azrâil min kuvveti 
esmâikel kahriyyeti fenfealet lehn nufüs bil 
kahriyyeti en teksüveni hazes sirri fi hazihis sâate 
hattâ üleyyine bihi külle sa'bin ve üzille bihi külli 
cebbârin anidin bi hakki ismikel a'zamüllezi iza 
duaytü bihi ecibtü veizâ seeltü bihi a'taytü inneke 
ala külli şeyin kadir. 
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    Bu İsmi a'zamın sayılamayacak kadar faydası ve 
özellikleri olup, bazıları şunlardır. 
 

    1. Herhangi bir murat ve dileğinin olmasını isteyen bir  
kimse, bu ismi a'zamı 1111 defa okursa, en kısa 
zamanda istediğine ulaşır. Başladığı her iş başarıyla 
sonuçlanır. Herkes tarafından sevilir, kolaylıkla bol rızka 
ulaşır. Heybet, hürmet ve saygıya ulaşır. İsmi a'zamı 
1111 defa okuduktan sonra şu duayı: 
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Allâhümme inni eselüke bi hurmeti zâtike ve senâ-i 
sifâtike ve celâli ismike ve nuri vechike ve vâsi-u 
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keremike ve azimu hikmike ve nufüzü hukmuke ve 
vefâ-i ahdike en tusahhirli ruhâniyeti hâzel ismiş 
şerifi yücibü da'veti ve yakdu havaici ve yütiuni fima 
üridü mimma leke fihi ridaveliye fihi salahu ya 
halikul ervahı inneke ala külli şeyin kadir. Ve 
sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
21 defa okursun. Veya bir (1) de on (10), on (10) da ve 
her yüz (100) defada bu duayı bir kez veyahutta her 
okumanın sonunda bir (1) kez okursun. 
 

    2. İsmi a'zam ile bir kimseye irsali hatif göndermek 
istersen: Yedi gece müddetle hergece ismi a'zamı bin 
(1000) defa okur ve her yüz  (100)  defanın  başında  şu 
duayı bir (1) defa: 
 

       �B�� 	U�R:	+�N�� 	F��+����� 	?	d�j ������*��: (�3!���� �n����H��
          �U�� ���4 	1�	8� 	B���4 ���	� �	2�R	/�� �	���=	$ �	4 �9�C�.�9�2�)

�� �B��+�>�d�)����d�>�� ��d�> ��	j�� �	2�.��7 �,  
 

Aksemtü aleyküm ya huddame hazihil hurufiş 
şerifeti en teteveccehü fi misali ve sıfati ila fülan 
ibni fülanete ve tezkürüne lehü haceti ve hiye keza 
ve keza. 
ud ve mastaki buhurlarını yakarak oku. Okuduktan 
sonra sekizinci gece ismi a'zamı ve bu duayı beyaz bir 
kağıt üzerine yazıp, yazdığını başının altına koyup 
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yatarsan, o kişinin başına gelenleri Allah Teala nın 
izniyle görürsün. 
 

    3. Bu ismi a'zam ile zalim olan ve sana zulmeden 
düşmanını yenmek istersen: Onbir (11) defa İsmi 
a'zamı, üç (3) defa Diba'-i ve yetmişbeş (75) defada 
İsmi şerifi okursan, sana zulmeden zalim düşmanını 
Allah Teala hazretlerinin izniyle yener ve o düşmanına 
üstün gelirsin. 
 

    4. Bu ismi a'zamı düşmanının yüzüne 11 defa, diba'-i 
3 defa, ismi şerifide 75 defa okursan, Allah Teala nın 
izniyle düşmanını yenerek kahredersin. 
 

    5. Bu ismi a'zamı bir avuç toprak üzerine ismi a'zamı, 
11 defa, diba'-i 3 defa, ismi şerifide 75 defa okuduktan 
sonra, saldıran bir ordunun üzerine bu toprağı 
serpersen, düşman ordusu bozulup dağılır. 
 

    6. Bu ismi a'zamı 11 gün her farz namazın 
arkasından ismi azamı, 11 defa, diba'-i 3 defa, ismi 
şerifide 75 defa kast ettiğin düşmanının niyetine 
okursan, Allah Teala hazretlerinin izniyle, düşmanına 
çok büyük zararlar verdirirsin. 
 

    7. Efendimiz hazreti Muhammed (s.a.v.) i rüyasında 
görmek isteyen kimse, ismi azamı 11 defa, diba'-i 3 
defa, ismi şerifi 75 defa ve aşağıda gelecek olan 
duayıda 7 defa oku. Okuduktan sonra sağ yanı üzerine 
ve kıbleye karşı yatıp uyursa, Allah c.c. ın izniyle 
Peygamber efendimizi rüyasında görür. 
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    8. Çok mühim bir işi olup, işini halledemeyen ve bu 
işinde zorlanan kimse, işinin olması niyetiyle iki rekat 
hacet namazı  kılıp, 3 ihlas, 1 Fatiha ve Aşağıda 
gelecek olan duayı okuduktan sonra 1111 defa ismi 
a'zamı, 3 defa diba'-i, 1000 defa ismi şerifi, 3 defada 
muğlağı okuyup hacetini söylerse Allah c.c. ın izniyle 
hacetine ulaşır. 
 

    9. Yol kesicilerin, hırsızların şerrinden emin olmak ve 
güzel bir yolculuk yapmak isteyen kimse, yola çıkmadan 
önce iki rekat hacet namazı kılıp namazdan sonra, 1111 
defa ismi a'zamı, 3 defa diba'-i 1000 defa ismi şerifi, 3 
defa muğlağı ve 1 defada aşağıdaki duayı okuyup yola 
çıkarsa, güzel bir yolculuk yapıp sağ salim Allah Teala 
nın izniyle evine döner. 
 

    10. Birbirine dargın olan iki kişiyi barıştırmak istersen: 
İki rekat hacet namazı kılıp namazdan sonra, 1111 defa 
ismi a'zamı, 3 defa diba'-i, 1000 defa ismi şerifi, 3 defa 
muğlağı ve 11 defada aşağıdaki duayı okuduktan sonra 
şöyle dersen: 
 

 �5	����� �v��Q��        	\�	4 1�� (�3�:	�:���� 	I9�Q��� 	% S	d	8 1�� (�3	2
       �(�3�5!	8 �n!�Q������ S	T�'�� 	����]	� 1�� (�3�89����H�� Y%9����

���K�9������� �U�R���'��  
 

Akadtü el sinetiküm an bizi-il kavlive eydiyeküm an 
fi'lis su-e ve kulubeküm an ıdmaril ezi ve elkaytü 
beynekümül ülfeti vel meveddeti. 
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dargın olan o iki kişi Allah Teala hazretlerinin izniyle 
barışırlar. 
 

    11. Bu ismi a'zamın aşağıda gelecek olan vefkini, 
vefkin etrafınada aşağıdaki duayı yazdıktan sonra, bunu 
üzerinde taşıyan kimseye sihir tesir etmez. Hatta insan, 
cin, hayvan, hevam ve bütün kötülüklerden emin olur. 
 

    12. Bu ismi a'zamın vefkini ve vefkin etrafınada 
aşağıdaki duayı yazdıktan sonra, yazdığını para 
cüzdanına koyup cüzdanı devamlı üzerinde taşırsan, 
Allah Teala nın izniyle hiçbir zaman parasız kalmaz ve 
paranda bereketlenir. 
 

    13. Bu ismi a'zamın vefkini, vefkin etrafınada 
aşağıdaki duayı yazdıktan sonra, yazdığını hububatın 
içine koyarsan o mahsül kurtlanmaz, haşerat zarar 
veremez ve her türlü kötülüklerden Allah Teala nın 
izniyle kurtulur. 
 

    14. Bu ismi a'zamın vefkini, vefkin etrafınada 
aşağıdaki duayı yaz. Yazdığını ekili tarlanın veya 
bahçenin ortasına gömersen, Allah Teala nın izniyle, o 
yerin mahsülü veya meyvesi bereketlenir. 
 

    15. Bu ismi a'zamın vefkini, vefkin etrafınada 
aşağıdaki duayı yazdıktan sonra, yazdığını eve 
asarsan, o eve ne hırsız, ne zalim, nede hasetçiler, 
Allah c.c. ın izniyle giremez. 
    Duanın sıfatı budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallâhu alâ 
seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve 
sellim. Allâhümme inni eselüke bi elfi uluhiyyetike 
Ya Allah ve bi hâ-il hidâyeti Yâ Hâdi ve bi mimil 
mülki Yâ Melik ve bi sinis selâmeti Yâ Selâm ve bi 
Kâfil kahri Yâ Kahhâr Ve bi kâfil kifayeti Yâ Kâfi ve 
bi hâil hilmi Yâ Halim ve bi lâmil lutfi Yâ Lâtif ve bi 
aynil ilmi Yâ Alim ve bi yâil yümni Yâ Zelmen ve bi 
Sâdis samedâniyyeti Yâ Samed Yâ Allah Yâ Vâhid 
Yâ Ahad Yâ Kâfi Yâ Kefil ente ilâhe men fis 
semâvâti ve men fil ardı ve entel hadi Ya Hadi ihdini 
ila seva-is sebil Ya Mu'min Ya Muheymin Ya Selâm 
sellimni min âfâtid dünyâ vel âhirati Yâ Kâhiru akhir 
aduvvi vecalni k Yâ Kâfi hiran ğayra makhuran ve 
ekfini şerra mâ kadaytü Yâ Kerim Yâ Kefil Yâ Kâfi 
ikfinâis su-e bimâ şi'te ve keyfe şi'te inneke alâ mâ 
teşâ-u kadir. Yâ Halimu Yâ Alimu Yâ Latifu ultif bi fil 
umuri ve allimni min ledünke ilmen tenfeuni bihi fid 
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dünyâ vel âhiratu va'fu anni Yâ Allah Yâ Hâdi Yâ 
Melik Yâ Selâm Yâ Kâhir Yâ Kâfi Yâ Halim Yâ Latif 
Yâ Alim Yâ samed velhamdü lillahi rabbil âlemin. Ve 
sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
    İsmi a'zamın onbirli (11) Vefki de budur: 
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TARIMDA BEREKET 
    Hububatta, ziraatte ve bunun gibi işlerde bereket için: 
Pazartesi günü güneş doğarken bir kağıt üzerine 
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aşağıdaki isimleri yazıp, yazdığını dürdükten sonra, bir 
hububat ölçeğinin içine koy. Sonra üzerine yazdığın 
isimleri 1000 defa okursun. Daha sonra bu havayının 
içindeki hububatı ekerken isimleri 40 defa daha 
zikredersin. Ekin çıktıktan sonra tarladaki bereketi, seni 
sevindirecek olan hayrı görürsün. 
    Yazılacak ve okunacak İsimler budur: 
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Yâ Allâhü yâ rabbi yâ rahmânü ya rahmîmü ya 
melikü yâ hafîzu yâ kuddûsü yî kaviyyü yâ şedîdü 
yâ zel kuvvetil metînü allâhümme salli ve sellim ve 
bârik alâ seyyidinâ Muhammed in ve alâ âlihi 
salâten kâmileten lâ nihâyete li kemâlihâ kemâlâ 
nihâyete li kemâlik. 
 

HAY VE KAYYÛM İSMİNİN RİYAZATI 
    Her türlü dilek ve isteğine nail olmak için: Tam bir 
riyazat ile 21 gün oruç tut. Riyazat günlerinde 
bulunduğun yeri Lübani zeker buhurlar, kuru üzüm, 
hurma, zeytin ve zeytin yağı gibi yiyecekler yersin. 21. 
günün sonunda Hay ve Kayyum ismi şeriflerinin şu 
mübarek vefkini: 
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Ve vefkin etrafına Ayetel kürsi ile Haşr suresini yazıp, 
vefki üzerine alırsın. Yeşil bir kağıt üzerinede Ayetel 
kürsiyi yazar ve yanına alırsın. 22. günü halvete girer ve 
her farz namazın arkasından Hay ve Kayyûm isimlerini 
1000 defa okursun. Ama 22. gün arabi ayın ikinci veya 
üçüncü haftasının Pazar gününe denk gelsin. Halvetin 
5. günü olduğunda sana bir nur görünür. Bu nur toplana 
toplana sevimli, güzel yüzlü ve başında nurdan bir tac 
olan bir kişi olur. Sana güzel bir şekilde selam verir. 
Sende edep ve huşu ile onun selamını al. Sana şöyle 
der: Neden bu ismi kullanmaya iltica ettin. Sende ona: 
Seninle Allah rizası için kardeş olmak istiyorum dersin. 
Oda sana: Bende sana iyi bir kardeşim deyip, bana elini 
uzat der. Yeşil kağıt üzerine yazmış olduğun Ayetel 
kürsi yazılı olan kağıdı ''Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül 
kayyûm'' yazısının üzerine elinle basarak uzat. Oda 
''Aliyyül azîm'' den kavrayarak kağıdı tutar. O anda 
ikinizin arasındaki anlaşma yapılmış olur. Ona şöyle 
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dersin: Seni çağırmak için bana bir işaret ver. Oda 
sana: Cevher veya yüzük veyahutta bir yüzük kaşı verir. 
Onu aldıktan sonra, onu ne zaman çağırmak isterseni o 
aldığın şeyi sürtersin. O anda yanına gelir ve onu 
ayanen görürsün. İstediğin hacetleri yerine getirir. 
Yalnız Cuma namazı vaktinde gelmez. Bu vakitte onu 
çağırma! 
 

LATÎF İSMİNİN DA'VETİ 
    Allah c.c. rizası için yedi (7) gün riyazatlı olarak oruç 
tutup her farz namazın arkasından 129 defa Latif ismi 
şerifini ve bir (1) defa da aşağıdaki duayı oku. Her 
gecede 16641 defa Latif ismi şerifini ardındanda dört (4) 
defa aşağıdaki duayı okursun. Okurkende güzel kokulu 
bir buhur yakarsın. Yedinci günün sonunda Latif isminin 
huddamı yanına gelir ve seninle aht üzerine anlaşıp 
kardeş olur. Bu hadim ile ahitlerini bozmadığın 
müddetçe senin bütün istediklerini yerine getirir ve 
ihtiyacına göre nafakanı verir.  
    Okunacak dua budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke 
ve etevesselü ileyke bismikel latîfillezî ve sia lütfühü 
ehlüs semâvâti ve ehlül ardı ve latefte bil ecinneti fî 
bütûni ümmehâtihâ ve ehatte bil kâinâti ılmen 
eselüke bis sirri vel esrâr iven nûri vel envâri yâ 
men lâ tüdrikühül ebsâri ve hüve yüdrikül ebsâri ve 
hüvel latîfül habîr. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen 
en yekûle lehü kün fe yekûn. Sehhirlî huddâme 
ismikel latîfil mübârake inne rabbî latîfün limâ yeşâü 
innehü hüvel alîmül hakîm. Allâhümme yâ 
müsahhıras semâvâti vel ardıs sebı ve men fîhinne 
ve men aleyhinne bi sirri sirri ismikel latîfil meknûn. 
Elem terâ innallâhe enzele mines semâi mâen 
fetüsbihul ardu muhdarraten innallâhe latîfün habîr. 
Allâhümme yâ rabbel erbâbi mürebbîl kâinâti bi latîfi 
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rubûbiyyetihi esria lî sereyâne lutfike fî şe'nî ve 
muradî küllihi yâ men leyse bi ğâibin fentezurhi ve 
lâ bi beîdin feemhilhü ülhimnî lutfikel hafiyyil 
elhimnî lutfikel hafiyyî ve fehhimnî rüşdî ve kalbî 
beyne isbeîne min esâbiı lutfike hattâ eşhedü latîfel 
lutfi min külli cihetin ve kaatil işâratü aleyhâ ev 
aceztü anhâ hattâ ağraku fî biharil lutfi mübtehicen 
bi halâveti zâlikel bahri münğamisen fî envâri 
eşrakte alâ davin min bevârikı nûrihi fî sirrihi ve 
sirrihi fî halkıhi elâ ya'lemü men halaka ve hüvel 
latîfül habîr. Yâ âlimen bil cümleti ve ğaniyyen anit 
taksîlü kefâ keremüke anil mekâli ve kefâ ılmüke 
anis süâli inkataar recâü illâ minke ve hâbetil âmâlü 
illâ fîke vesteddet etturuku illâ ileyke yâ latîfel lutfi 
fehhimnî fehüm esrârike ve elbisnî melâbese 
envârike ve efid aleyye min avârifi latâifi meârifi 
meknûni lutfikel hafiyî hattâ lâ yekûne fil kevni 
şeyin müteharrikün sâmitün ev nâtikun zâhirun ev 
bâtinün illâ sehhiralî bi sirri ismikel lafîf. Yâ 
büneyye innehâ intekü miskâle habbetin min 
hardelin fetekün fî sahratin ev fis semâvâti ev fil 
ardı ye'ti bihallâhü innallâhe latîfün habîr. Yâ kâşifül 
edmâri vel esrâri yâ nûrül envâri eselüke bismikel 
a'zamül latîfü en tü sahhıralî bi lutfike külle men fil 
kevni yahdimünî mümtesilen tavî ve tüeyyidünî bi 
hâdimi ismikel latîfi biş şerefil a'lâ ves sirril evfâ vez 
kürne mâ yütlâ fî büyûtikünne min âyâtillâhi vel 
hikmeti innallâhe kâne latîfan habîrâ. Eselüke bi 
hâzihil esmâi vel âyâti vel esrâri elletî evda'tehâ fî 
ılmikel meknûni en tüsahhıralî huddâme ismikel 
latîfil mübareki ve cemîa halkıke ve beyinlî mâ tahte 
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ardıke ve mâ fevkahâ minel berakâti vel erzâkıd 
dâirativel hayrâtis sâirati mimmâ fî berrike ve 
bahrik. Allâhü latîfün bi ıbâdihi yerzüku men yeşâü 
ve hüvel kaviyyül azîz. Allâhümme innî eselüke bis 
sirril meknûni elmahzûni fî nuûti ismikel latîfil 
mesûnil mübâraket tâhirillezî izâ düîte bihi ecebte 
ve izâ süitle bihi a'tayte en tüsahhıralî mededen 
rûhâniyyen min huddâmi ismikel latîfi bir ra'feti ve 
beyânil mükâşefeti fin nevmi vel yakazati ves seferi 
vel hadari ve ahbâru mâ admartü aleyhi zâhiran ve 
bâtinan ve eclisnî alâ livâihi ve tahhirnî alâ bi sâtihi 
ve ebkınî alâ alâihi ve fehhimnî min ılmike inneke 
alâ külli şeyin kadîr. Allâhümme innî eselüke yâ 
lehyûşin ve yâ tahyûşin ve yâ yûşin ve yâ 
fehleyûşin eselüke allâhümme bi hakki hâzihil 
esmâi vel esrâri elleti elkaytehâ fî kalbe nebiyyike 
muhammedin sallalâhü aleyhi ve selem. Ve 
keseytehü minel celâli lutfike ve hedeytehü bi 
tahârati kudsike en tüsahhıralî rûhâniyete huddâmi 
ismikel latîfil mübârakil ulviyeti ves süfliyyeti 
yekûnûne avnen lî alâ mâ ürîdü ve hüve kezâ ve 
kezâ ecib yâ abdel latîfi ve ente yâ şüâu ve ente yâ 
şa'dûdu bi hakki mâ ta'rifûnehü min sirri hâzal ismil 
latîfi ve şerîfi ılmihil a'zamü ve zikri celâlihi vez 
kürne mâ yütlâ fî büyûtikünne min âyâtillâhi vel 
hikmeti innallâhe kâne latîfan habîrâ. İkdû hâcetî 
vemtesülû merdâtî vesufûnî bit tâati li hıdmetillâhi 
ver rasûli ve'tûnî min mâlillâ hillezî mea halkıllâhi bi 
hakkike Yâ Allâhü Yâ Latîfü allâhümme innî eselüke 
bi lâmi lutfike ve tâi tûlike ve yâi yakazatike ve fâi 
ferdâniyyetike eselüke en tüsahhıralî bihâ sirran 
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min sirrike ve nûran min nûrike ve lutfan min lutfike 
ve heybeten min heybetike tüsahhırlî bihâ cemîa 
halkıke ve tuhdıa lî kulûbihüm bil ülfeti vel 
meveddeti ve tûdia fî kulûbihim muhabbetî sirran ve 
nûran ve behceten Ecib yâ abdel fettâh ve yâ şuâu 
ve yâ nûru ve yâ sâlihu ve yâ şa'dûdu ve yâ hafyâlü 
ve melâike tüllâhil kirâmi esıfûnî yâ meâşirel ervâhır 
rûhâniyeti ve esriû bimâ ürîdühü minküm ettâatü 
lillâhi ve li esmâihi bi bereketi seyyidinâ 
Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Vel hamdü 
lillâhi rabbil âlemîn. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

VEDUD İSMİNİN TASARRUFU 
    Her amel için, Vedûd ismi şerifinin tasarrufunu şu 
şekilde yaparsın. 

    100 defa                                                         ��W�+�� ���� 
    100 defa                                   ��������� �
������� ��� ����� 
    100 defa:                  �� u���[u1-)F$L �/F�N u��%�� u�#)��L u*  
Maksadına münasip 19 harfli Ayetlerden bir Ayeti 
kerimeyi bu isimlere ilave edip 100 defa oku. Daha 
sonra 12000 defa Yâ Vedûd ismi şerifini zikret. Ama her 
1000 defa okumanın sonunda şu duayı 1 defa oku: 
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Yâ vedûdü entellezî aleyte sirril mehabete vel 
meveddete fî kulûbil esrâri ve entellezi ekmelte 
zevâtet tâlibîne bi nûril envâri ve tecelliyte bil ızzid 
dâimi ven nûril kâimi alel ekvâni ve ezhertel insâne 
ve halaktel eşbâha ve ellefte beynehâ ve beynel 
ervâhı eselüke bi sirri sereyâni viddike fî enbiyâike 
ve evliyâike en tülkıye mehabbeti kezâ fî kalbe kezâ 
kemâ elkayte elvahyi alâ kalbe nebiyyike 
muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Bi hakki 
emâlıhın melûhın melhıyyin ve lâ havle ve lâ 
kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ 
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seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve 
sellim. 
 

Bu amel için en güzel vakit gecenin üçte biridir. Buhuru 
ise İşrak ağacının kabuğudur. 
    Kim! İki dargını barıştırmak isterse, 400 defa Yâ 
Vedûd dedikten sonra 1 defada davet duasını okursa, o 
iki dargın kişi barışır. 
    Kim! İki dargın kişiyi barıştırmak isterse, odanın 
içinde Kust ve Cavi buhurlarını yakarak, 20.000 defa Yâ 
Vedûd ismini zikretsin. Ama her 1000 defanın sonunda 
1 defa davet duasını okursa, o iki dargın kişi barışır. 
 

KADINI BAĞLAMAK 
    Kadını kocasından başka bir erkekle cima etmemesi 
için bağlamak istersen: Muktedir ismi şerifinin şu vefkini 
boş hanelerine karısının ismi ile birlikte yaz. Sonra vefk 
üzerinde iken karısı ile cima ederse, o kadına hiç kimse 
yaklaşıp cima edemez. 
    Yazılacak vefk budur: 
 

 �  �  8  3  �  
�  �  8  3  �    
�  8  3  �   �  
8  3  �   �  �  
3  �   �  �  8  
�   �  �  8  3  
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CEBBÂR İSMİNİN TASARRUFU 
    Cebbâr ismi şerifinin özelliklerinden biriside insanlara 
haksız yere zulum eden zalimleri cezalandırmak içindir. 
Zalim veya hırsızı cezalandırmak istersen; Bir Arabi 
ayın son Çarşamba gecesi, gece yarısı kalkıp güzelce 
bir abdest al. Birinci rekatta Fatiha ile Nun suresini, 
ikinci rekatta Fatiha ile Hakka suresini okuyarak iki rekat 
namaz kıl. Namazdan sonra kıbleye karşı ayakta 
durarak 824 defa Cebbâr ismi şerifini oku. Her 100 de 1 
defa şunu oku. 
 

	(	��AE��� �; ���4 �d�* �+:	��H��: ����&�.��:  
 

Yâ Cebbâru Yâ Kadîru huz fülânen ezzâlimi. 
      Bu şekilde üç gece devam edersin. Üç gün sonra 
dillerin tarif edemediği türlü belaları Allah c.c. ın o 
zalime verdiğini görürsün. 
 

HABİR İSMİNİN TASARRUFU 
    İstihare ve kişinin keşfetmek istediği her şeyi 
rüyasında görmek için, Şeyh Ebul Abbas Ahmed el Buni 
derki: Habir ismini adedi ve teksiriyle sekizli bir vefk 
yap. Vefkin etrafınada daire şeklinde şu Ayetleri: 
 

�	8       	l+�������T 	v��.������ �s!	4�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(
       ��	d5�!	� 	?	K��&	� 1	$ @%��N�: 1�$ ����� 	?	+$�� 1	$ �h�O+�� �	Q���:

�B��̂ 	+�8 (�j ��9�: 	���2�� ��9�:  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Rafîud derecâti zül arşi 
yülkır rûha min emrihi alâ men yeşâü min ıbâdihi li 
yünzira yevmet telâk. Yevme hüm bârizûn. 
 

Bu Ayetleri yazıp başının altına koy ve uyuyana kadar: 
 

�	&�$��: S	K��j��: <	&�*��: 
 

Yâ Habîr Yâ Hâdî Yâ Mübîn 
    Bu Esmaları ve görmek istediğin şeyi zikredersen, 
istediğini açıkça görürsün. 
 

 
 

HİMMET TOPLAMAK 

    Her gece 181 defa Allah Teala'nın Feal (  ��h�[ ��/ ) ismi 

şerifini ''Yâ Feâl'' şeklinde okumaya devam edersin. 
Allah c.c. ın izniyle himmetini toplarsın. 
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TESHİR İÇİN 
    Hakimleri ve ileri gelenleri teshir etmek istersen: 440 
defa Ya Vedud, 900 defa Ya Musahhar ismi şeriflerini 
ve 100 defada şu Ayeti kerimeyi: 
 

     ��$ (�3���+�̀ �" Y
� AB	� �+�) (���� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8
	4�    	4 S	+M�) �L���R����� 	w��'�� ��    	?	+$���	8 	+��&��� �

    �B�� Y%������� �L	���:��  �s�Q�)     �B	� 	,	 �T	�	8 A'	� 	w��'�� �����
i(!	7�� iF���+�� 	m��5��	8 Y
�  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem tera innallâhe 
sehhara leküm mâ fil ardı vel fülke tercî fil bahri bi 
emrihi ve yümsikes semâe en tekaa alel ardı illâ bi 
iznihi innallâhe bin nâsi le raûfün rahîm. 
 

Oku. Sonra aşağıda gelecek olan Kasemi 41 defa oku. 
Amelin başında ve sonunda Salavatı şerife getirirsen, 
Allah'ın izniyle istediğin olur. 
    Kırbir defa okunacak Kasem budur: 
 

   	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8   	��. 	+	j��H 	("�	8    #�����j 	\!
         ��!����� ���CO:�� X�	.�� #(!	*9����j ��	̀ ���$ �`���$

   S	dA��	8 #I��!���!t���r�!���6      O(�N��� �,�� �+�*�� 	���H�+�� �,�� nA��T
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        ��9�O!�Q��� O������ @
� �9�j�� �?9�.�9��� 	n�5���� v��*	T��&���
   O!�H�� 	w��'���� 	v��9������ 	L	���$    �o���	8 �L���b"�� ��C�$9

        	U��!	 ��7��� �	��+�̀ ���) �B�� 	v��:|�� 	?	d�j�� 	%���"�'�� 	?	d�j
�	2�.��7 �	a�Q�:�� S	��: �k9�6 �B9�3�: ��2�7 ��d�>�� ��d�>  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismi kâhiri celîli helehın 
melehın melehıyyin hemlûhîmin ecib eyyühes 
seyyid tahyatmağyelyâlin billezî züllet lehür rikâbi 
ve hara lehü eşşemmül bâzihât. Ve anetil vücûhü ve 
hüvellâhül hayyül kayyûmü mâlikis semâvâti vel 
ardı ve kayyûmühâ eselüke bi hakki hâzihil esmâi 
ve hâzihil âyâti en tüsahhiralî rûhâniyeti kezâ ve 
kezâ hattû yekûne tava yedî ve yakdî hâcetî. 
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İ K İ N C İ   B Ö L Ü M 

 

AYETLERİN HAVASSINDAN BİR NEBZE 
 

BESMELE-İ ŞERİFİN TASARRUFU 
    Talibin istediği her türlü istek için: Besmele-i şeriften 
faydalanmak istersen, 786 defa Besmele-i şerifi okuyup, 
sonundada şu duayı okursun. 
 

          	(!	7�+��� 	1��7�+��� 	
� 	(�	8 �o��	8 �L����"�� �� 	� �(�C�����
         	
� 	(��	8 	\a�R	8�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8 	U�$+��	8��
        	(!	7�+��� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8 	U���E��	8�� 	(!	7�+�� 	1��7�+��

���M	8��        	
� 	(�	8 	I����M	8�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8 	I
        	(!	7�+��� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8 	I����3	8�� 	(!	7�+�� 	1��7�+��
        	
� 	(��	8 	U��	D5��	8�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8 	U�&!�C	8��

    ���	8 	v9�3����	8�� 	(!	7�+�� 	1��7�+��    	1��7�+��� 	
� 	(
       	U�$��+�3	8�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8 	v��+�&�M	8�� 	(!	7�+��

�	8��	8 	%��5�=	8�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	1��7�+�� 	
� 	(  
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        	%���:	+&	3	8�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8 	%��C�&	8�� 	(!	7�+��
 	
� 	(�	8       	1��7�+�� 	
� 	(�	8 	B��r����	8�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 

        	(�	8 	��D	�	8�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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         	1��7�+��� 	
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        �	5���*���) �B�� 	�	+�3��� �L	C.�� 	���+0	�	8�� 	%��C�&��� 	1���	8
        �[����) �B����Y ��	��������� ������: 	(!	��5�� 	v��5�. �	4 �L	2��7�+	8

   ������ #������$ �� 	��!�" �����      �	� �\���4��� #������$ �� 	��!�" 	I- �
��d�>�� ��d�>.  

 

Allâhümme innî eselüke bi hakki bismillâhirrahmâ- 
nirrahîm. Ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahîm. 
Ve bi fadli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi azameti 
bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi celâli bismillâhir-
rahmânirrahîm. Ve bi cemâli bismillâhir- rahmânir- 
rahîm. Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
heybeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi menzileti 
bismillâhir rahmânirrahîm. Ve bi melekûti bismillâ- 
hirrahmânirrahîm. Ve bi ceberûti bismillâhirrahmâ- 
nirrahîm. Ve bi kerâmeti bismillâhir- rahmânirrahîm. 
Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi behâi 
bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi Kibriyâ bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi sultâni bismillâhirrahmânir- 
rahîm. Ve bi bereketi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve 
bi ızzeti bismillâhir- rahmânirrahîm. Ve bi kuvveti 
bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi kudreti bismillâhir- 
rahmânirrahîm. İrfa' kadrî ve eşrah Sadrî yessir emrî 
ve ücbir kesrî ve ağni fakrî ve etıl ömrî bi fadlike ve 
keremike ve ihsânike yâ men hüve kef hâ yâ ayîn 
sâd hâ mîm ayîn sîn kâf elif lâm mîm elif lâm mîm 
sâd elif lâm mîm râ hâ mîm bi sirri ismil a'zamullâhü 
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lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûmül aliyyül azîmül 
ekram. Eselüke bi celâlil heybeti ve bi ızzil ızzeti ve 
kibriyâil azameti ve ceberûtil kudreti en tecalnî 
minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn. 
Ve eselüke bi devâmil bekâi ve dıyâin nûri en tecalnî 
mines sâlihîn. Ve eselüke bi hüsnil behâi ve bi işrâki 
vechikel kerîmi en tedhulenî bi rahmetike fî cennâtin 
neîmi yâ rabbel âlemîn. Ve en tüsallî alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin 
vefal lî kezâ ve kezâ. 
 

(Keza ve keza da dilediğin her ne ise onu söylersin). 
 

İRSALİ HATİF 
    Bir kimseye irsali hatif göndermek istersen. Besmele-
i şerifi 19 defa zaferan ve gülsuyu ile bir kağıt üzerine 
şu tevkille beraber yaz. 
 

       �9�rA�����)�� 	U	R:	+�N�� 	U������&��� 	?	d��j ������*��: �9��A>�9�)
        �;�	]��* �	)�b�:�� �	2�.��7 �	a�Q�: ��2�7 ��d�>�� ��d�> �����

	8 J�!	��T��C	2����6�� (�3!���� ��C[Q�� (�3:����   
 

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil besmeletiş şerifetive 
teselletû alâ kezâ ve kezâ hattâ yakdî hâcetî ve ye'tî 
hâdian zelîlen bi hakkihâ aleyküm ve tâatihâ 
ledeyküm. 
Yazdığın kağıdı bir farisi kamış içine koyup, ağzını 
mumla kapat. Kamışın ortasından kırmızı ipek fitil ile 
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bağlayıp ekşi nar sopasına as. Altından cavi ile 
buhurlayarak Besmele-i şerifi 786 defa oku. Ne zaman 
kamış dönerse icabetin alemeti o andır. Şayet kamış 
dönmezse iki veya üç defa daha tekrarla. Kamış 
döndükten sonra Zilzal suresi ile Cuma suresinin 
sonunu sarf edersin. Kamış döndüğünde buhuru ve sarf 
tilavetini kesersin. Çünkü maksat bununla tamam olup 
şüphe yoktur. Amelin tamamlanmış olur 
 

KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK İÇİN 
    Afetlerden, belalardan, felaketlerden, hastalıklardan, 
üzüntü ve kederlerden kurtulmak istersen; Aşağıdaki 
duayı adetsiz olarak istediğin kadar oku. Gelmiş ve 
gelecek olan musibetlerden Allah c.c. ın izniyle emin 
olursun. 
 

         �\��>�� �(!	E�� i�+�> �	5���j�� ��H �(!	E����� �n �� ��	D����:
     �L	�"�	8 �B9�C�: �	5���j�� #�+�>    	
� 	(�	8 	\a�R	8 	(!	E�����

	(!	7�+�� 	1��7�+��. 
 

Yâ azîmü entel azîmü kad ehemmenî kürbün azîmü 
ve küllü kurbin ehemmenî yehûnü bismikel azîmi bi 
fadli bismillâhhir-rahmânirrahîm 
 

MUHABBET İÇİN 
    Herhangi tatlı bir şey üzerine 786 defa Besmele-i 
şerifi okuyup bu tatlıyı matlubuna yedirirsen, matlubun 
seni çok şiddetli bir şekilde sever. 
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FATİHA SURESİNİN TASARRUFU 
    Fatiha suresinin huddamını elde etmek istersen: Üç 
gün riyazatlı olarak oruç tutarsın. Her gün 1000 defa 
Fatiha suresini aşağıdaki Azimeti ile beraber okursun. 
Okurken cavi, kizbere ve lübani zeker buhurlarını 
yakarsın. Üçüncü günün sonunda Fatiha suresinin 
huddamını elde edersin. Fatiha suresinin hadimi melek 
Uhaydar olup, yardımcı hadimi ise Reyhan dır. Fatiha 
suresinin hadimi ile hayır veya şer amellerinde tasarruf 
edersin. 
    Her Fatiha dan sonra okunacak Azimeti budur: 
 

         #l��N��$ #l��N��$ #�!�	C�r�8 #�!	C�r�8 #�:	+�) #�:	+�)
      #l9���r�H #l9���r�H #��$��6�� #��$��6�� #l����N�> #l����N�>

     ��̀ �$ #l9��̀ �$ #l9���� #l9���� #n�C �� #n�C ��  X!	.�� #l9
        #l9���̀ �$ #l9���̀ �$ #l9���� #l9���� #n�C �� �B���:����:
 ��2�7 (�3�5!�8�� �	5!�8 ����M	���� 	q	N�>��� �B���:����: X!	.��
       	U�R:	+�N�� 	U��	)��R��� �o��	8 �	 ���	�	8 �L�&	6��*���� �	5!��	8 �_�����
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         ��;7��9���� �;7��9���� ��	>�̂  i<	&�* #<	C�} in	8��� #�9�3�0 i���&�.
 �U�������� �U�������� �\�M������ �\�M������*  

 

Terîşin terîşin bathîşin bathîşin meşâşin meşâşin 
keşâraşin keşâraşin etâmeşin etâmeşin katmûşin 
katmûşin enhetin enhetin alûşin alûşin mahlûşin 
mahlûşin ecib yâ reyhân vekşifil hıcâbe beynî ve 
beyneke hattâ erâke bi aynî ve ühâtıbuke bi lisânî bi 
hakkil fâtihatiş şerîfeti ümmül kurâni ve bi hakkil 
melekil uhaydar elâhızü bi nâsiyetike ecib 
bârakallâhü fîke aleyke ve bi hakki feceşin sezhazin 
ferdün cebbârun şekûrün sâbitün zahîrun habîrun 
zekiyyün elvâhan elvâhan elacele elacele essâate 
essâate. 
 

FATİHA SURESİ İLE MENDELİ ZATİ 
    Fatiha suresi ile aynada davet yapmak istersen: 
Aşağıda gelecek olan vefki bir aynanın arkasına yazar, 
aynayıda lübani zeker ve kizbere ile buhurlarsın. Aynayı 
yüksek bir sehpa üzerine koyar ve aynada yüzünü 
görecek şekilde karşısına oturup, aynaya bakarak 313 
defa Fatiha suresini okursun. Ama her 100 de bir defa 
şu duayı okursun. 
 

       �����M	���� 	q	N�>���� 	���9O��� 	?�d�j ��	K��*��: +�a7��
 �	 ���	�	8 �L�&	6��*���� �	5!��	8 �_����� ��2�7 �L�5!�8�� �	5!�8  
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Uhdur yâ hâdime hâzihis sûreti ve ekşifil hicâbe 
beynî ve beyneke hattâ erâke bi aynî ve uhâtıbüke 
bi lisânî. 
 

    Fatiha suresini 313 defa okuduktan sonra aynada 
siyah bir şahıs görürsün. Ona: Esselâmü aleyküm ve 
rahmetullâh deyip, hacetini söylersin. O'da sana yalan 
söylemeden ve gizlemeden haber verir.  
     Aynanın arkasına yazılacak vefk budur: 
 

 
 

    Bu mendelle amel etmenin şu şartı vardır. Önce bir 
Fatiha okuyup, bunun sevabını peygamber efendimiz 
hazreti Muhammed s.a.v. e, dört halifeye ve ashabı 
tevbeye hediye edip 1 defa: 
 

 �U�89�2�� �����/����:      (�3	)�̂ ���.	�	8�� (�35	$ �B�T	'�� �v�d�*�� 
	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Yâ ashâbet tevbete ehaztül izne minküm ve bi 
icâzetiküm ve bi izniküm ekûlu Bismillâhirrahmânir- 
rahîm. 
diyerek mendele başlarsın. 
 

MUHABBET İÇİN 
    Üç adet Ebrimi hurması alıp Cuma günü sabah 
namazından sonra ve güneş doğmadan önce 

tükrüğünle birinci hurmaya ''Yuhibbûnehüm'' ( �(\�Y#�)W�l(�), 
ikinci hurmaya ''Kehubbillâhi'' (��� Ta��(l�+) ve üçüncü 

hurmaya ''Vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh''. 

(  K�� ���W(� )F��&�� #(Z�!J �
��f}���-) yaz. Yazdıktan sonra her birisi 

üzerine 41 defa Fatiha suresini oku. Sonra üçünün 
üzerine 1000 defa Bedûh ismini okuyup hurmaların 
üzerine nefes et. Daha sonra bu hurmaları matlubuna 
yedirirsen seni çok şiddetli bir şekilde sever. 
 

MUHABBET VE CELB 
    Matlubu muhabbetle celb etmek için şu tılsımı: 
 

 
 

Talip ve matlubun isimleri ile birlikte talip olan kişinin 
avucuna yaz ve üzerine 75 defa Fatiha suresini oku. 
Okuduktan sonra yazılar birbirine karışırsa, talibe yazıyı 
diliyle yalamasını söyle. Eğer yazılar karışmazsa, 
Fatiha yı 75 defa daha okursun. Avucunun içindeki 
yazılar birbirine karışana kadar devam edersin. Ne 
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zaman yazılar birbirine karışırsa, şüphesiz talep ettğin 
yerine gelmiştir. 
 

TEHYİC VE MUHABBET 
    Matlubunu muhabbetle heyecanlandırmak istersen: 
Pazar, Pazartesi veya Salı gecesi ve Kamerinde parlak 
olduğu zaman, 21 adet kağıt alıp her kağıdın üzerine şu 
tılsımı yaz: 
 

 
 

Sonra her kağıdın üzerine bir parça lübani zeker koy ve 
kağıtları dürdükten sonra birini ateşe at. Dumanı 
kesilene kadar Fatiha suresini oku. İkinci kağıdı ateşe at 
ve dumanı kesilene kadar Fatiha yı okursun. Böylece 
21 kağıdı aynı şekilde tek tek ateşe atıp yakar ve 
amelini tamamlarsın. 
 

İTEAT TILSIMI 
    Kim! Karısı tarafından çok sevilip gözünde büyümek 
ve karısının ondan ayrılmaması için: Şu tılsımı siyah 
tavuk yumurtası üzerine yaz; 
 

 

��d�> �X���H �	4 �U�&���$ 	%��Q��	�	8 	%���"�'�� 	?	d�j ������*��: 9��A>�9�)  
 

Yazdıktan sonra yumurtayı bir sopaya bağlayıp, 
yumuşak ateş üzerine as. 188 defa Fatiha suresini, 7 
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defada aşağıda gelecek olan daveti lübani zeker, 
kizbere ve mastaki ile buhurlayarak oku. Yumurta 
patlarsa Allah c.c. ın izniyle icabetin kabül olunmuştur. 
    Yedi defa okunacak davet budur: 
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      Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil 
âlemîn.  Hamden  yekûni  lî ridâ  velî merdıyyen ınde 
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rabbil âlemîn. 
      Errahmânirrahîm. Ellezî dehâl akâlîme vahtedda 
mûsel kelîmü yuhyîl ızâme ve hiye ramîm. Fehümâ 
ismâni azîmâni şifâün li külli dâi sekîmi ve tarikun 
ilâ cennâtin neîm. Ve necâtün min azâbil cehîm. 
      Mâliki yevmiddîn. Leyse lehü fil mülki şerîkün ve 
lâ münâziun ve lâ muînün allâhümme elkı 
mehabbeti fülân fî kalbe fülânete.  
      İyyâ kena'büdü. Bil ikrâri ve na'terifü bit taksîri 
ve neşhedü en lâ ilâhe illâllâhü vahdehü lâ şerîke 
lehül melikül hakkul mübînü ve neşhedü enne 
Muhammed en rasûlullâhüllezî erselehü beşîran ve 
nezîran ilâ kâffetil halkı ecmeîne ve rahmeten lil 
mü'minîne fe innallâhe teâlâ mükevvinül ekvâni ve 
âlimü hafiyyâtil idmâri ve mükevvirül leyle alen 
nehâri hucceteyni li küllil âlemîne ve vicheteyni ilel 
akrabeyne vel ebadîne minel ecnâsil muhtelifîn. 
      Ve iyyâ kenesteîn. Bike alâ ilkâi fülan fî kalbe 
fülânete allâhümme yâ mâlike mülûkel avâlime 
küllihâ ecmeîn. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî 
küntü minez zâlimîn. Rabbi neccinî ve edriknî bi 
rahmetike yâ erhamer râhimîne ve neccinî mimmâ 
ehâfü ve ehzeru ve elkı mehabbeten fülân fî kalbe 
fülânete ve ehdilehü kalbehâ ve lübbehâ ve 
mekkinhü min nâsiyyetihâ. 
      İhdinas sirâtal müstakîm. Sirâtallezîne enamte 
aleyhim. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. 
 

İSTEDİĞİNE NAİL OLMAK 
    İstediğin her türlü matluba nail olmak istersen: 
Sabah, öğle, ikindi ve akşam namazından sonra 18 
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defa, yatsı namazından sonra 28 defa olmak üzere 
Fatiha suresini makamsız ve yanlışsız olarak okuyup, 
şu duayıda 3 defa oku. 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallâhü alâ 
seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve 
sellim. Yâ tebernâ ğanâ kefâ bernedâyi huddâyi 
yûhan zâlikallâhi rabbil âlemîn. Allâhümme innî 
eselüke bi sûretil fâtihati ve bi sirrillezî intavet 
aleyhi sûretil fâtihati en tüsallî ve tüsellime alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve en 
tefal lî kezâ ve kezâ Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
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AYETEL KÜRSİNİN TASARRUFU 
    Kada-i hacet ve istediğin her şeye nail olmak için: Üç 
(3) defa Ayetel kürsiyi okuyup, 100 defa şu beş ismi 
şerifi: 
 

     ��9O!�Q����     O�������     @
���(!	E������     O�	�������  
 

     Elazîm        Elaliy        Elkayyûm    Elhayy      Allâh 
 

Oku ve daha sonrada aşağıda gelecek olan Ayetel 
kürsinin davetini bir (1) defa oku. 
    Eğer yapacağın iş çok mühim ise, Kemaliye 
salavatını 100 defa, Ayetel kürsiyi 1000 defa, Ayetel 
kürsinin davetini 10 defa ve tekrar Kemaliye salavatını 
100 defa okursun. 
      Kemaliye salavatı budur: 
 

         �� 	��!��" 	I- ������� #������$ �� 	��!�" ����� 		����/ �(�CA����
	,	�����3	8 �o!	��: ����>�� 	
� 	I����> �K���� #������$  

 

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammediv ve alâ 
âli seyyidinâ muhammedin adede kemâlillâhü ve 
kemâ yelîku bi kemâlih. 
      Ayetel kürsinin davetide budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme innî eselüke 
yâ kadîmü yâ dâimü yâ ferdü yâ vitrü yâ ehadü yâ 
samedü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ bedîus semâvâti 



  ------------------------------------EBİ HAYYULLAHİL MERZUKİ 186 

vel ardı yâ zel celâli vel ikrâmi eselükel urûce fil 
makâmâtil kudsiyyetil mûsıleti ilâ hadretil ulûhiyyeti 
bi envâril kemâlâtiz zâtiyyetil müeyyideti minke bi 
te'yîdil inâyetil ezeliyyeti Allâhü lâ ilâhe illâ hüve 
ellezî tevahhade bil ahadiyyeti fil ezeliyyeti ve 
teferrade bil vahdâniyeti fil ebediyeti leke sübhâtil 
ferdâniyyeti ve mülkir rubûbiyyeti ve azametil 
ulûhiyeti ves sıfâtil kudsiyyeti El hayyul kayyûmü 
Ellezî aceze an idrâki künhü azameti zâtihil âlimûne 
vel ârifûne Sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ 
yasıfûne Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevmün 
Tevhîdüke leke hüvet tevhîdis sâlimü minel ğayri 
vel hıcâbi vel ferkı ves sevâi fe bi hakki ızzetil 
ebediyeti vel ahadiyyeti ve mürââtiha fî tecellîhâ ve 
bi cemı cemıhâ fî aynihâ mimmâ lâ tüdrikühül ukûlü 
ve lel küşûfü ve lel envâri vel esrâri Lehü mâ fis 
semâvâti ve mâ fil ardı En tehebelî min zâlikelt 
tecellî teshîrar rûhul melekûtiyyil kâimi fî hıdmeti 
na'ti zâlikes sirril akdesis serîı icap et il kelimâtil 
kurâniyyetil mümtesili li umûru esmâiker 
rahmâniyyeti meshûben fî zâlike bi sirri tenkâdü 
bihi ilel kulûbi inkiyâdi mehabbeten tashabühâ 
rağbetin yâ men ve lâ ene Men zellezî yeşfeu ındehü 
illâ bi iznihi eselüke allâhümme bi külli ismin 
estemiddü minke bike leke fenfeale bi sirri azametil 
vücûdil külliyyi en temüddenî minke bi rakîkatin min 
rakâiki azametike li yenfeıle lî bihâ külli şeyin fî ılmi 
ğaybikel muhîti bi hakîkati külli meşhûdin 
feetemekkene min fı'li külli mâ ürîdü temkînen ve 
etesarrafü bihi fî küllil vücûdi bil iznil külliyyis sârî fî 
külli mevcûd. Ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ 
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halfehüm ve tecmeunî fî hadreti ahbâbike bi envâri 
cemâlike ve kemâlike ve kemâli zâtike ve entık lisâni 
ılmî bi kelâmi hadrati münâcâtike bil edebi meake 
vel ahze minke vel ğınâi fîke vel bekâiü bike lâ şeye 
dûneke Ve lâ yuhîtûne bi şeyin min ılmihi illâ bimâ 
şâe vecalnî allâhümme el hızânetel câmiate li 
esrârikel mümiddeti bi izni men şi'te imdâden men 
hadreti şühûdike ve eşrik aleyye min esrârikel 
lâhûtiyyeti mâ yekmülü bihi hakîkaten nâsûti 
vecalnî bi rahmetir rahmûti şâhidel celâlil ceberûti 
ve ağnâ birağbetir rağabûti an rehbetir rehebûti ve 
lâ tahcübnûbi müşâhedetil mülki am mutâliatil 
melekûti Ve sia kürsiyyihüs semâvâti vel ardı Ve 
emruhü beynel kâfî ven nûni ve izâ kadâ emran fe 
innemâ yekûle lehü kün fe yekûn yâ men debberte 
zerrâtel vücûdi ve ağmertehâ bil cûdü yâ men lâ 
tühîtı bihil hudûd yâ men tenezzehü anis sâhibeti 
vel mevlûd eselüke yâ cevvâdü yâ kerîmü yâ 
vedûdü yâ men ente bil hakki ma'bûd Ve lâ yeudühü 
hifzıhümâ elğanâi fî hadretil müşâhedeti bi hadretiş 
şühûdi mea devâmil irtikâi ilâ ğâyetil bekâil mûsıli 
ilâ nahviş şuhûdi mea te'lîfil kalbe bi neîmi kemâlin 
nadreti vartiyâhır rûhı meat tame'nîneti bilâ hayretin 
zehebe anhel beyni vertefeat anhâ nuktatil ğayni ve 
ferrikı fîhel ğayni bil ğayni yâ men beddelte nûnel 
ındiyyeti bi bâil ubûdiyetimin ashâbin efrağtehüm 
âne' elebniyyeti ve vâsaltehüm bi esrâril ulûhiyyeti 
felem yebka fîhim li ğayrike bekıyyeti Ve hüvel 
aliyyül azîm. Eselüke allâhümme kemâli hâzihil 
atıyyeti min ğayri mehmeleti ve lâ nesiyyeti meal 
âfiyeti min külli beliyyetin ebeden mâ dâme 
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devâmül ebediyeti yâ men hüvel mekru li hâzihin 
neşetil beşeriyeti huznî min hâzihit tahtiyyeti ilâ 
evcil hadratil aliyyetil mutahharatil kudsiyyeti mea 
suhbetil hâdil müeyyidi bil ındiyyeti haysü yefnâ 
külli şeyin bi şuhûdil ahadiyyeti vel vahdâniyeti 
uksimi billâhi aleyke fî kabûli hâzihil esiletil 
merdıyyeti bil esmâil aliyyeti bil azîmü minhâ fil 
ezeliyyeti vel ebediyyeti ve bimâ ebtantehü minel 
esrâril hafiyyeti fî bâtıni ğaybil ehadiyyeti ve bi mâ 
azhertehü minel envâril celiyyeti fî zâhiril 
muhammediyyeti salli allâhümme alâ hâzen nebiyyil 
mütevveci bi makâmil ekmeliyyeti alâ sâiril beriyyeti 
ve sellim aleyhi selâmel husûsiyeti fî hadretir 
rbûbiyyeti salâten ve selâmen yütimmü nûra hümâ 
ve yedüvimü lenâ ebeden ve yeteceddede sevâbe 
hümâ ve lâ yenkatıu sermeden yâ Allâhü yâ Allâhü 
yâ Allâhü İnnellezîne ferada aleykel kurâne 
lerâddüke ilâ meâd. İnnellezîne ferada aleykel 
kurâne lerâddüke ilâ meâd. İnnellezîne ferada 
aleykel kurâne lerâddüke ilâ meâd. Ve sallallâhü alâ 
seyyidinâ muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ 
âlihi ve sahbihi ve sellim âmîn Ve selâmün alel 
mürselîne velhamdülillâhi rabbil âlemîn. 
 

MUHABBET İÇİN 
    Pişmemiş çömlek parçası üzerine Ayetel kürsiyi 
hurufu mukatta olarak yazdıktan sonra, çömlek 
parçasını tenha bir yerde bir sopaya ateşe yakın olarak 
as. Ateşin üzerine cavi ve lübani zeker buhurlarını atıp 
buhur tüterken, Ayetel kürsiyi 70 defa oku. Bu amele üç 
gece devam et. Amelini tamamladıktan sonra çömlek 
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parçasını ateşin üzerinden alıp, temiz bir sandığın içine 
koy. Allah Teala nın izniyle matlubun en kısa zamanda 
hasıl olur. 
 

HER TÜRLÜ HAYIR VE ŞER AMELLER İÇİN 
    Amelin hayır ise Fülfülü ebyad (Beyez biber) ile 
buhurlayıp 313 defa Ayetel kürsiyi okursun. Eğer amelin 
şer ise Fülfülü esved (Siyah biber) ile buhurlayarak 
Ayetel kürsiyi 313 defa okursun. Her yüzde bir (1) defa  
ve onüç (13) ün sonundada bir (1) defa yukarıdaki 
Ayetel kürsinin da'vetini okursun. 
    Bu amele taharet ve riyazat ile yedi (7) gün devam 
edersen, Allahc.c. ın izniyle muradın hasıl olur. 
 

HER TÜRLÜ AMEL İÇİN 
    Her türlü amel için 313 defa Ayetel kürsiyi ve şu 
Kasemide her defanın sonunda okursun; 
 

       @
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Bisiryâhın kemeşyehlehın şelhametin talehın ıhdurû 
bârekallâhü fîküm ve aleyküm vefalû kezâ ve kezâ. 
    Okuduktan sonra yanına dört tane yeşil renkli kuş 
gelir.kuşların kanatları birbirine yapışıktır. İhtiyacını 
giderdikten sonra kuşları gönderirsin. 
    Gönderme sarfiyesi budur: 
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İnsarifû ilâ mâ emertiküm bihi ven sarifû me'cûrîne 
bârekallâhü fîküm ve aleyküm ve hazâküm annâ 
hayrâ. 
 

KARA SEVDA İÇİN 
    Kara sevdaya yakalanmış bir kimseyi bu hastalıktan 
kurtarmak istersen: Misk, zaferan ve gülsuyu ile 
sırçalanmış bir tabağa 5 defa Ayetel kürsiyi, bir defada 
sevilen kişinin ismini yaz. Yazılı tabağı bir gece 
yıldızlara yıldızlat. Sabah olunca tabaktaki yazıyı 
gülsuyu ile silip bunu aşığa içirirsen, o aşık sevdiği kişiyi 
unutur. Şayet bu ameli üç gün tekrar edersen, aşık 
sevdiği kişiyi tamamen unutur ve Allah Teala nın izniyle 
hiçbir zaman hatırlamaz. 
 

CELB İÇİN 
    Bir kimseyi celb etmek istersen: Ayetel kürsiyi bir 
kağıt üzerine şu tertip üzere yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Te. Allâhü lâ ilâhe illâ 
hüvel hayyul kayyûm. Te. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ 
nevm. Te. Lehü mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard. Men 
zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznihi ya'lem. Te. Mâ 
beyne eydîhim.Te. ve mâ halfehüm. Te. Ve lâ 
yuhîtûne bi şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve sia 
kürsiyyühüs semâvâti vel arda ve lâ yeûdühü 
hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Te. 
 

    Bu yazmış olduğun kağıdı evin doğu tarafındaki 
odasının doğu yönündeki duvara as. Daha sonra şu 
yedi şekli: 

 

b-��  b�F��  �--��  �- ��-  �\Q��  FWhY  F+���  
 

Yedi ayrı kağıda yazıp her gün bir tanesini ateşte 
yak.Kağıtlar bitmeden matlubun gelirse geri kalan 
kağıtları yakma! Şayet yakar san çok şiddetli muhabbet 
yüzünden matlubun helak olur. Eğer bu yedi kağıt 
yerine matlubun vücuduna temas etmiş elbisesi parçası 
olursa, amelin daha güzel ve daha iyi olur. 
    Bu amelin şartı: Bu yedi kağıdın her birisine cavi, 
lübani zeker ve mastaki koyup dürdükten sonra ateşe 
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atıp, kağıt ateşte yanarken matlubunun isminin adedi 
kadar Ayetel kürsiyi okursun. 
 

KEŞFETME İSTİHARESİ 

    İki adet kağıt alıp birincisine İfal ( �[�� ����h ) ve bunun 

altınada şu Ayeti kerimeyi yaz: 
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Ya'tezirûne ileyküm izâ raca'tüm ileyhim kul lâ 
ta'tezirû len nü'mine leküm kad nebbâ nallâhü min 
ehbâriküm ve seyerallâhü ameleküm ve rasûlehü 
sümme türaddûne ilâ âlimil ğaybi veş şehâdeti 
feyünebbiüküm bimâ küntüm ta'melûn. 

    İkinci kağıda ise Lâ tefal (���h�_�t�w) ve bunun altınada şu 

Ayeti kerimeyi yaz: 
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Yazdıktan sonra bu iki kağıdı ayrı ayrı dürüp, her birisini 
mükebbeh çamur parçası içerisine koyarsın. Sonra 
bunları su dolu bir tasa atıp yirmi (20) defa şu Ayeti 
kerimeyi okursun: 
 

   ���K��4 �;��R�  (�2���2�H �T	���W%      (�25�>��$ i�	+̀ �$ @
��� ��C!	4 (�)
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Ve iz kateltüm nefsen feddâ ra'tüm fîhâ vallâhü 
muhricün mâ küntüm tektümûn. 
Okuduktan sonra bu kağıtlardan birisi suyun yüzüne 
çıkar. Eğer suyun yüzüne çıkan, ifal yazılı kağıt ise 
amelini yap başarılı olursun. Eğer Lâ tefal yazılı kağıt 
suyun yüzüne çıkarsa, bu işi yapma!  
 

ÇOCUKLARIN AĞLAMAMASI İÇİN 
    Bir kağıt üzerine bu Ayetleri ve yaz. Yazdıktan sonra 
bu hirzi ağlayan çocuğa takılırsa, Allah c.c. ın izniyle 
çocuğun ağlaması kesilir. 
    Yazılacak Ayetler budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Fedarabnâ alâ âzânihim 
fil kehfi sinîne adedâ. Ve tahsebühümül eykâzan ve 
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hüm rukûddün ve nükallübühüm zâtel yemîni ve 
zâtel şimâl. Hel tühıssü minhüm min ehadin ev 
tesmeu lehüm rikzâ. Yevmeizin yettebiûned dâıye lâ 
ıvece lehü ve haşeatil esvâtü lir rahmâni felâ 
tesmeu illâ hemsâ. Elyevme nahtimü alâ efvâhihim 
ve tükellimünâ eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ 
kânû yeksibûn. Efemen hâzel hadîsi ta'cebûn. Ve 
tadhakûne ve lâ tebkûn. Ve entüm sâmidûn. Tâ hâ 
Mâ enzelnâ aleykel kurân eli teşkâ. Yâsîn Vel kurânil 
hakîm. Sâd. Vel kurânil zizzikr. Kâf Vel kurânil 
mecîd. Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn. Ve 
hasbünallâhü ve ni'mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ 
kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.Ve sallallâhü alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve 
sellim. 
 

ŞİFA İÇİN 
    Karın ağrısı, kulunç, çiçek hastalığı, cüzzam ve ala 
hastalığı için, Bakırdan bir levha üzerine şu Vefki: 
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nakşet. Vefkin arkasınada Şifa Ayetlerini nakşettikten 
sonra, bu levhayı hastanın su içtiği kabın içine koyup, 
hastada bundan üç, beş, yedi veya onbir gün su içerse, 
Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Vefkin arkasına nakşedilecek şifa Ayetleri bunlardır: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin 
mü'minîn. Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün 
limâ fis sudûr ve hüden ve rahmetün lil mü'minîn. 
Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü minel kurâni mâ 
hüve şifâün ve rahmetün lil mü'minîn. Ve izâ 
meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû 
hüden ve şifâ'. 
 

ŞİFA İÇİN 
    Korkma, ürkme, heyecanlanma, üzüntü, keder delilik, 
iç ve dış hastalıklar ve insanın cismindeki herhangi bir 
hastalık için; Aşağıdaki Ayeti kerimeleri bir kağıt üzerine 
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yazıp, hasta olan kişi bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah c.c. 
ın izniyle şifa bulur. 
    Veya cam bir tabağa bu Ayeti kerimeleri yazıp, yazıyı 
gülyağı, zeytinyağı veya susamyağı ile yazıyı bozup, bu 
yağ ile hastanın vücudu yağlanırsa, hasta şifa bulur. 
    Yazılacak Ayetler budur: 
 

          �� 	��!��" ������ @
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        ��D��> 	\!	M 	'�� �	4 (�C���=�$�� 	U:��9�2�� �	4 (�C���=�$ �L	��T #k
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         �1:	d�A�� @
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve sallalâhü alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve 
sellim. Sümme enzele aleyküm min ba'dil ğammi 
emeneten nuâsen yağşâ tâifeten minküm ve taifetün 
kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnûne billâhi 
ğayral hakki zannel câhiliyyeti yekûlûne hel lenâ 
minel emri min şeyin kul innel emra küllehü lillâhi 
yuhfûne fi enfüsihim mâ lâ yebdûne leke yekûlûne 
lev kâne lenâ minel emri şeyün mâ kutilnâ hâhünâ 
kul lev küntüm fî büyûtiküm leberazellezîne kütibe 
aleyhimül katlü ilâ medâciıhim ve liyebteli yallâhü 
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mâ fî sudûriküm ve liyümahhısa mâ fî kulûbiküm 
vallâhü alîmün bi zâtis sudûr. Bismillâhirrahmâ- 
nirrahîm. Muhammedür rasûlullâhi vellezîne meahü 
eşüddâü alel küffâri ruhamâü beynehüm terâhüm 
rukkean sücceden yebteğûne fadlan minallâhi ve 
rıdvânen sîmâhüm fî vücûhihim min eseris sücûdi 
zâlike meselühüm fit tevrâti ve meselühüm fil incîli 
kezerın ahrace şetehü feâzerahü festağlıza festevâ 
alâ sûkıhi yu'cibiz zerrâa li yeğîza bihimül küffâra ve 
adallâhüllezîne âmenû ve amilüs sâlihâti minhüm 
ma'firaten ve ecran azîmâ. 
 

İSTEDİĞİN ZAMAN UYKUDAN UYANMAK İÇİN 
    İstediğin zaman uykudan uyanmak istersen, 
uyumadan önce yedi (7) defa şu Ayeti kerimeyi 
okursan, istediğin vakit uykundan uyanırsın. 
    Yedi defa okunacak Ayeti kerime budur: 
 

   !	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8 	(	H�� 	( ����  	_9����	� ��9��  	���N�� 
          �B���> 	+M�R��� �B-+�H AB	� 	+M�R��� �B-+�H�� 	\!A�� 	o���� ���	�

�;K9�CN�$ 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ekımis salâte lidülûkiş 
şemsi ğasakıl leyli ve kurânel fecri inne kurânel 
fecri kâne meşhûdâ. 
 

İRSALİ HATİF 
    Bir kimseye İrsali hatif göndermek  istersen,  istediğin 
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zaman taharet üzere kıbleye karşı oturup, bin (1000) 
defa şu Ayeti kerimeyi: 
 

          1��$ 	�	6��!�N��� �1�	$�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8
         (��C�� ��5�>�� �L	��T �B��K J����� �B9������:�� �,�� �B9�/9�t�:

��	E	4�����  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mineş şeyâtîni men 
yeğûsûne lehü ve ya'melûne amelen dûne zâlike ve 
künnâ lehüm hâfizîn. 
 

ve her 100 defanın sonunda şu kasemi 1 defa oku.  
    Okunacak olan kasem budur: 
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Ecîbû yâ huddâme hâzihil ayetiş şerîfeti va'sürû  alâ 
fülân ibni fülânete fî sıfatî ve misâli ve semmû lehü 
ismî ve eravhü mekânî ve arrifûhü bi murâdî 
ve'murûhü bi kadâi hâcetî ve havfûhü hattâ ye'tî ilâ 
hâdian zelîlen ve yakdî hâcetî ve hiye kezâ ve kezâ 
elvâhan elacele essâate bârakallâhü fîküm ve 
aleyküm. 
 

ŞİFA İÇİN 
    Vücutta oluşan büyük yaralar ve çıbanlar için 
aşağıdaki Ayeti kerimeleri hastanın üzerine okuduktan 
sonra, parmağını tükürükleyip parmağını yara olan 
yerlere sürersen, Allah Teala'nın izniyle hasta şifa bulur. 
    Okunacak Ayeti kerimeler budur: 
 

        ��� 9���8 ����> (�j�� 9���8 �� 	� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. innâ belevnâhüm kemâ 
belevnâ ashâbel cenneti iz aksemû leyasri münnehâ 
müsbihîn. Velâ yestesnûn. Fetâfe aleyhâ tâifün min 
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rabbike ve hüm nâimûn. Feesbehat kessarîm. 
feesbehat kessarîm. feesbehat kessarîm 
 

KARA SEVDA İÇİN 
    Şu duayı temiz bir tabağa yazıp, kuyu suyu veya 
yağmur suyu ile yazıyı sil. Bu suyu kara sevdaya 
tutulmuş kişiye içirirsen, sevdiğini unutur ve bir daha da 
hatırlamaz. 
    Yazılacak dua budur: 
 

        1	$ ���K- ���	� �� �	C�� ��Q���� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lekad ahidnâ ilâ 
âdeme min kable fenesiye ve lem necid lehü azmâ. 
Kezâlike yensâ fülân ibni fülâneten ve lem yecid 
lehü azman keyfe kehbeşin ıkrîşin beli' şâneke 
esbâütin behlehûn. Harfler. 
 

İHLAS SURESİNİN TASARRUFU 
    İşlerinde başarılı olmak ve bütün hastalıklardan da 
Allah'ın izniyle şifa bulmak için, İhlâs suresinin şu sekizli 
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hatemini misk, zaferan ve gülsuyu ile Perşembe günü 
birinci saat olan müşteri saatinde yaz. 
 

 
 

Allah rizası için iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta 
Fâtiha ile İnşirah, ikinci rekatta Fâtiha ile Nasr surelerini 
oku. Namazdan sonra Allah Teala hazretlerine 313 defa 
tevbe istiğfar et. 313 defa salavati şerife getirip, 1002 
defa İhlâs suresini oku. Her 100 defanın başında da bir 
defa: 
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Ecib yâ Rukyâîl ve yâ Cebrâîl ve yâ Mîkâîl ve yâ 
İsrâfîl ve yâ Anyâîl ve yâ Semsemâîl ve yâ Kesfeyâîl 
ve sâıdûnî bi bülûğı maksadî ve müntehâ emelî bi 
hakkil melikil hakkil celîl. Ve seyyidinâ 
Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selemellezî atâhül 
vahye vet tenzîl. 
 

    Bu kasemi okursun. Amelini tamamladıktan sonra 
hatemi üzerinde taşırsın. Bu ameli yapan kimse büyük 
bir sırra nail olur ve her işinde başarılı olup, bütün 
hastalıklardanda Allah Teala nın izniyle korunup şifa 
bulur. 
 

KABÜL OLUNMAK 
    İleri gelen insanların ve Hakimler yanında kabül 
olunup, saygı görmek istersen: İhlâs suresinin sekizli 
hatemini iyi bir saatte yaz. Yazdıktan sonra hatemi bir 
sopaya as ve yedi gece hatem sopada asılı kalsın. 
Sende her gece İhlâs suresini 1002 defa oku. Yedi gece 
okuduktan sonra hatemi alıp devamlı üzerinde taşırsan, 
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seni sevindirecek şeyleri Allah Teala'nın izniyle görür ve 
muradına ulaşırsın. 
    İhlâs suresinin sekizli hatemi budur: 
 

 
 

HEYECANLANDIRMAK 
    İhlâs suresi ile matlubunu heyecanlandırmak 
istersen: İki rekat hacet namazı kılıp, bir avuç temiz tuz 
üzerine 1002 defa İhlâs suresini oku. Her okumanın 
sonundada aşağıdaki İzmârı okuyup tuzun üzerine 
nefes et. Daha sonra avucundaki tuzu ateşe at. 
Matlubun seni gördüğü zaman çok heyecanlanır. Seni 
bir an olsun görmeden duramaz. 
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    Her defanın sonunda okunacak İzmârı budur: 
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Aksemtü aleyküm yâ huddâme hâzihis sûretiş 
şerîfeti ve mâ ena mütekellemü bihi aleyküm minel 
esmâil kerîmeti en tefalû kezâ ve kezâ bi sirri 
heyûşin heyûşin şakmûşin şakmûşin mathûşin 
mathûşin erşin erşin eryûşin eryûşin eryâyûşin 
eryâyûşin bel te'tîhim bağteten felâ yestetîûne 
raddehâ velâ hüm yenzurûne elvâhan elacele 
essâate. 
 

CELB ETMEK İÇİN 
    İhlâs suresi ile celb yapmak istersen, Cuma gecesi 
İhlâs suresini 1002 defa okur ve her okumanın 
sonundada şu kasemi okursan, matlubun olan kişi sana 
celb olur. 



ELCEVAHİRUL LEMMAAH  ---------------------------------------- 207 

    Okunacak Kasem budur: 
 

       ������� ��&����:�� �	7��9��� ��&����:�� 1��7�+�� ��&����: �\A>�9�)
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Tevekkel yâ abdurrahmân ve yâ abdulvâhid ve yâ 
abdus samed bi celbi ve tehyîci fülân ibni fülânete 
bi mehabeti fülânete binti fülânete bi hakki mâ 
ta'tekıdûnehü min hâzihis sûreten. 
    Eğer bundan daha kuvvetlisini ve hızlısını yapmak 
istersen, matlubunun elbisesi parçasından alıp üzerine 
şu isimleri yaz: 
 

      #l9�r�$ #l9�r�$ #�!	6�� #�!	6�� #�!	r���r�8 #�!	r���r�8
#l9�r&�) #l9�r&�) #l9�!���� #l9�!����  

 

Batmetîşin batmetîşin etîşin etîşin metûşin metûşin 
alyûşin alyûşin tebtûşin tebtûşin  
 

Sonra bu parçayı fitil yapıp kandile tak. Kandilede saf 
ve temiz zeytinyağı koyup fitili yak. Fitil yanarkende 
İhlâs suresini duasıyla birlikte 1002 defa okursan, 
matlubun sana celb olur. 
 

SERİ BİR CELB 

    İhlâs suresi ve  Cim ( , )  harfinin sırrı ile çok seri  bir 
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celb yapmak istersen: Matlubun vücuduna temas etmiş 
elbise üzerine 53 defa içiçe cim harfini, cim harfinin 
aralarınada matlubun ismini hurufu mukatta' olarak ve 
parçanın arkasınada aşağıdaki Tevkili yaz. Bu parçayı 
fitil gibi büküp, kandile tak. Kandilin içine saf ve temiz 
zeytinyağı koy ve fitili yak. Fitil yanarken İhlâs suresini 
Tevkil ile birlikte 53 defa oku.  
    Elbise parçasına yazılacak Tevkil budur. 
 

         	U����E����� 	��D�	�	8�� 	v��+��&�M��� 	I����. 	?��M	8 �n&���.
        �n�&���. 	������� 	K+�R��� 	��7�'�� 	�	7��9��� 	
�	8�� 	%��:	+&	3�����

���r�$         �S�9�	" iX�!	&�7 �	� ��!���� ��	89�&��$ �s�$ �	89
       	F+��7 ��	K��*��: �\!	G��!�r�Q���6��: X	.�� 	X!	M����� 	X:	+�Q���
          ���	8 �U� ���4 	n5	8 �U� ���4 ���	� �U� ���4 	18� 	B���4 	X���M	8 	(!	M���

        �� �9��j�� #�!�	��M���2	8 #�!	M���2����� �+���� �1	$ �L!	4  #�!�	M
       ��j�9���� �	4 ����N��� #�!	.+�> #�!	.+�: #�!	.��� #�!	M���9���
       X�	.�� 	K��&	���� ���+	8 �L!���� �n����H���� S	K��9�. �L�2�����. 
 �U� ���4 	18� 	B���4 	X���M	8 �\!	G��!�r�Q���6 �+	j�Ar�� �h�O+�� ��CO:��  



ELCEVAHİRUL LEMMAAH  ---------------------------------------- 209 

   � ���4 	n5	8 �U� ���4 ���	� �;7��9���� �U2  �\��M������ 2  �U��������� 2 
(�3!������ (�3!	4 @
� �_����8  

 

Celebtü bi câhi cemâlil ceberûti ve bi ızzetil azameti 
vel kibriyâi ve billâhil vâhidil ahadil ferdis samedi 
celebtü matlûbî mea mahbûbî ve leyse lî habîbün 
siveyel karîbil mücîbi ecib yâ talkatyâîl yâ hâdime 
harfil cîmi bi celbi fülân ibni fülânete ilâ fülânete 
binti fülânete bimâ fîke mines sirri ve et telcîcin bi 
telcelîcin ve hüvelcîcin va'velcîcin ercîcin yercîcin 
kercîcin eşşemsü fî elvec cealtüke cevvâdî ve 
aksemtü aleyke bi rabbil ıbâdî ecib eyyüher rûhut 
tâhiru talkatyâîl bi celbi fülân ibni fülânete ilâ 
fülânete binti fülânete elvâhan elvâhan elacele 
elacele essâate essâate bârakallâhü fîküm ve 
aleyküm. 
 

    Amelini tamamladıktan sonra matlubun olan kişi çok 
seri bir şekilde yanına gelir. Bu ameli yatsı namazından 
sonra herhangi bir gecede yaparsın. 
 

ANLAMADIĞIN BİR RÜYAYI KEŞFETMEK 

    Görüpte anlamadığın bir rüyayı kaşfetmek istersen: 
Yatsı namazından sonra dört rekat namz kıl. Birinci 
rekatta Fatiha ile Duha suresini, ikinci rekatta Fatiha ile 
Tin suresini, üçüncü rekatta Fatiha ile Kadr suresini, 
dördüncü rekatta Fatiha ile Zilzal suresini oku. 
Namazdan sonra hiç konuşmadan bir kağıt üzerine 
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Zilzal suresini yazıp, yazdığını başının altına koyup 
şöyle dersin: 
 

�� �(�CA������d�>�� ��d�> �	4 	+!�̀ ��� �	$��5�$ �	4 �	 	�  
 

Allâhümme erinî fî menâmil hayri fî kezâ ve kezâ. 
    Allah c.c. ın izniyle anlamadığın rüyayı açık seçik 
görürsün. 
 

KUDUZ KÖPEĞİN ŞERRİNDEN EMİN OLMAK 
    Bir kimse kuduz köpeğin üzerine geldiğini görürse şu 
Ayeti kerimeyi okusun. 
 

        	B	� 	� 	'���� �1	M��� �+�N��$��: 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8
        	w��'���� 	v��9������� 	���r�H�� 1	$ ���d�R5�) �B�� (�2��r�2"�

#B��r����	8 A'	� �B��d�R5�)�' ���d�R ��4 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ ma'şeral cinni vel insi 
inisteta'tüm en tenfüzû min aktâris semâvâti vel ardı 
fenfüzû lâ tenfüzûne illâ bi sultân. 
 

O köpeğin şerrinden ve eziyetinden emin olur. O kuduz 
köpek hiçbir zarar veremez. 
 

KEŞİF İSTİHARESİ 
    Mühim bir dileğinin nasıl sonuçlacağını öürenmek 
istersen: Yâsîn sûresini okuyup, her Mübin'e geldiğin 
zaman 102 defa Mübin ismini tekrar edersin. Yâsîn 
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sûresini okuduktan sonra 35 defa salavati şerife getirir 
ve en sonunda şöyle dersin: 
 

       �+$�'�� ��d�j �B��> �B	� 	���9O��� 	?	d�j �o��	8 �(�CA����   �;+�!�* 
     �g+�0 �B	��� J��+a�* ��� �;]��!�8 �	 	��b�4     ��� �;K��9��" �	 	��b�4 

J��+��7  
 

Allâhümme bi hakki hâzihis sûreti in kâne Hâzal 
emru hayran fe erinî beyâdan ev hadraten ve in 
seran fe erinî sevâden ev hamrah. 
    Okuduktan sonra kıbleye karşı sağ yanı üzerine yatar 
ve Allah c.c. ın izniyle niyetindeki şeyi görürsün. 
 

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 
    Her türlü dilek ve bütün işlerinde başarılı olmak için: 
Fecrden sonra ve sabah namazından önce Allah rizası 
için iki rekat namaz kıl. Namazdan sonra 10 defa Yâsîn 
sûresini okuyup, 70 defa da şu ismi a'zam'ı: 
 

�	$- �%��j �(�7 ���K�� iF��H �B9�7�� 
 

Ahûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn. 
oku ve en sonunda bir defa şöyle: 
 

          �	$- �%��j �(�7 ���K�� iF��H �B9�7�� �9�j 1�$��: �(�CA���� �L���b"��
�B�� �\���R�) ��d�>�� ��d�> �	�   
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Eselüke allâhümme yâ men hüve ahûnün kâfün 
edümme hamme hâün âmîn en tefal lî kezâ ve kezâ. 
dersin. İstediklerin kabül olup, bütün işlerindede başarılı 
olursun. 
 

DENİZDE BOĞULMAKTAN EMİN OLMAK 
    Bir kimse yedi (7) defa şu Ayeti kerimeleri deniz 
yolculuğu esnasında okursa, Allah Teala'nın izniyle 
denizde boğulmaktan emin olur. 
    Okunacak Ayeti kerimeler budur: 
 

          	?	����H �o�7 Y
� �����H ��$�� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(��	8
       �� 	U����!	Q��� 	�9��: �,�2�a&�H �;�!	��. �w��'����  �v��9�������

       	(�	8 �B9�>	+N�: ����� �������)�� �,� ���&�" 	,	5!	��!	8 iv��:	9�r�$
i(!	7�� i�9�R�t�� ��8�� AB	� ��C!�"+�$�� ��C:�+M�$ 	
�  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mâ kaderullâhe hakka 
kadrihi vel ardu cemîan kabdatühü yevmil kıyâmeti 
ves semâvâti mutviyyâtün bi yemînihi sübhânehü 
ve teâlâ ammâ yüşrikûn. 
 

TESHİR VE ATF 
    İki rekat namaz kılıp, Fatşha'dan sonra her iki rekatta 
şu Ayeti kerimeyi: 
 

(�3�5!�8 �\��M�: �B�� @
� ����� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8  
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�K��� �1:	dA�� �1!�8�����K�9�$ (�C5	$ (�2:  
 

Asallâhü en yecale beyneküm ve beynellezîne 
âdeytüm minhün meveddeh. 
Yedi (7) defa oku. Namazdan sonra aynı Ayeti 77 defa 
okuyup, sonunda bir (1) defa: 
 

      ���> ��d�>�� ��d�> �X���H �	� 1�!�� �(�CA����   ���:	������ �n5�!�� � 
��	��K���������� ���	C!���� �B���!���"��  

 

Allâhümme leyyin lî kalbe kezâ ve kezâ kemâ 
leyyentel hadide li davûde ve süleymân aleyhimes 
selâm. 
dersen, murat ettiğin şey en kısa zamanda Allah c.c. ın 
izniyle hasıl olur. 
 

KADA-İ HACET 
    Bir dileğin olupta, bu dileğinin yerine gelmesi  için 
Perşembe günü müşteri saatinde şu vefki  
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Yazdıktan sonra vefki ud ile buhurlayarak üzerine şu iki 
Ayeti kerimeyi: 
 

           �9��j A'	� �,���	��' @
�� 	(!	7�+��� 	1��7�+�� 	
� 	(��	8
   	" �?�d�*�b)�' ��9O!�Q��� O�������       ���	4 ��$ �,�� i�9�  �'�� �U�5

        �?��5	� �s�RN�: S	dA�� ��T 1�$ 	w��'�� �	4��$�� 	v��9������
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	v��9������       O�	������ �9�j�� ����C�E�R	7 �?�K�p�: �'�� �w��'���� 
�(!	E�����          ���t��� �1	$ ��0O+�� �1�!�&�) ��H 	1:���� �	4 �?�+�>	� �'

        �L�����2"� 	��Q�4 	
�	8 1	$p�:�� 	v9���Ar��	8 +�R�3�: 1���4
�" @
��� ��C�� �����	R �' ��Q���9��� 	v��+�����	8i(!	��� is!	� 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel 
hayyul kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. 
Lehü mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî 
yeşfeu ındehü illâ bi iznihi ya'lem. Mâ beyne 
eydîhim. ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi şeyin 
min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti 
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vel arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül 
azîm. Lâ ikrâhe fid dîni kad tebeyyener rüşdü minel 
ğayyi femen yekfür bittâğûti ve yü'min billâhi 
fekadis temseke bil urvetil vüskâ len fisâme lehâ 
vallâhü semîun alîm. 
73 defa okuyup vefki üzerinde taşırsan, istediğine nail 
olursun. 
 

BİR KİMSEYİ ŞAŞIRTMAK 
    Bir kimseyi şaşırtmak ve kendine hayran bırakmak 
istersen: Şu vefki bir kağıt üzerine yaz: 
 

 
 

Yazdıktan sonra güzel kokulu bir buhur tüttürerek, 
vefkin üzerine şu Ayeti Kerime ile duayı 1177 defa oku. 
 

         �����5����$ iX�N��* (�C� ���> 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8
 	I���. �+�	8 �9��A��3�) ��$ �;$9�H 	%���"�'��	8 �n"�+�*����  
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n�"�+*�� �\�3����4 	v �Ad��  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Keennehüm huşibun 
müsennedeh. Ve ahrastü bil esmâ-i kavmen 
tekellemû bi sirri celâliz zâti fel küllü ahraset. 
    Okuduktan sonra vefki üzerine alıp, istediğin kişinin 
yanına girersen, seni gördüğü an ne yapacağını şaşırır 
ve şaşkınlık içinde sana hayran olup, istediğini Allah 
c.c. ın izniyle yerine getirir. 
 

KADA-İ HACET 
    Bir kimseden bir isteğin olsa yedi adet hurma üzerine 
şu Ayeti kerimeyi kelime kelime yaz: 
 

�,���4+�:  �{	������  �\���������  �X�!Ar��  �(	��3���  ������:  	,!��	�  
 

İleyhi yasadül kelimüt tayyibü velamelüs sâlihu 
yerfeuh. 
 

Yazdıktan sonra her hurma üzerine aynı Ayeti kerimeyi 
21 defa oku. Daha sonra hurmaları eline alıp hepsinin 
üzerine aynı Ayeti kerimeyi 21 defa daha okuyup dileğin 
olan kişiye verirsen, o kişi senin isteğini Allah'ın izniyle 
yerine getirir. 
 

KOLAY RIZIK İÇİN 
    Gecenin son üçte birinde kalkıp sekiz (8) defa Talak 
suresini oku. ''Seyecalulâhi ba'de usrin yüsrâ''. Ayetine 
geldiğin zaman, bu Ayeti kerimeyi 100 defa okursun. 
Sure tamam olunca 1000 defa Yâ Allâh, 1000 defada 
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Salavati şerife getirirsin. Allah Teala senin rızkını 
kolaylaştırır ve ummadığın yerden rızkını gönderir. 
 

ZENGİNLİK İÇİN 
    Her gün sabah namazından sonra bir defa Vâkıa' 
sûresini okuyup, ardındanda bin (1000) defa Yâ Kerîm 
Yâ Vedûd isimlerini okursa, üzerinden bir sene 
geçmeden Allah Teala hazretleri okuyanı bütün 
insanlardan daha zengin eder. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

DA'VET AKSAM VE İSTİHDAMAT'LARIN SIRLARI 
 

SEYYİD MEYTATARUN'UN KASEMİ 
    Bu Kasem yeryüzündeki alemler konusunda çok 
yüce ve müessir bir kasem olup, buna Avalimu ardiye 
kasemide denir. 
    Dilediğin her türlü amel için, bu Seyyid Meytatarun 
kasemini 21 defa okur ve okurkende Kündür ve Kizbere 
buhurlarını yakarsın. 
    Seyyid Meytatarun Kasemi budur: 
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� 	(�	8      �' i("	� �,�� S	dA�� 	
� 	(��	8 	(!	7�+ 
       �I9���2�:�' #l+���� �I��D�:�' iL���$�� ��R�r�:�' i�9� �� ���5�:
         ��!����� ���CO:�� �L!���� �n����H�� 	,	8	� _�+�̀ �2�:�' ��	"+�>��

    ���+8�'�� 	U�!	 ��7�O+�� 	h�����'�� �L	��$��: �B��+�r�r!�$  ��	5	>����� 
         	��	7��9��� 	
	 �1:	�	.������ 	���&�M��� 	L	������ 	l+�� �n��)
     (	C	�����4�� 	s!	��. �	4 ��	4�+���2����� 	(	C:	+�M	8 �1:	���M��� 	���C�Q���
       �K9�5�M���	8 �_���:���� 	���+	3��� 	U�3	G������� ����� �L���>�� S	dA��	8

 ���� 	_��$�'����       �L��� �o���*�� �_��R�r/���� 	��9�Q��� 		?	d�j �_��r�



ELCEVAHİRUL LEMMAAH  ---------------------------------------- 219 

         �\�!	G��!��K �L�  ��9����� �L�$ ����* �v+�$�� ��$A'	� 	U�3	G�������
         1	$ #��9�Q	8 �	 9�5	!��: �B���� (	C�8�� 	��D	�	8 �9��	D5�: �B�� �\!	G��!C�.��

���j #���0 #���0 #��D	��	8 (	j ��5	� #F9�6�� #F9�6�� #����j #�
        	(�"	'��	8 #v����&/�� #v����&/�� �JR�6�� �JR�6�� #1��]Y�� #1��]��
          �A���/ #������$ ����� 	������� 	,!���� �\:	+&	. 	,	8 �I�D�  S	dA��
        #��9��Q	8 (�2���D� �� (�2��+"���� (�2&�.�� ��$A'	� (A��"�� 	,!���� @
� 

    ���> #,��N�j #,��N�j (�35	$     #l9����3:�� #l9����> #l9
        �L�5:�� #����!�> #����!�> #\!	Q�$ #\!	Q�$ #U�$+�8 #U�$+�8 #l9���3:��
 	I�K+���0��: �L�5:�� +��7����: �L�5:�� �������� 	n:	+�R	� #�����)��:

     ��: �L�5:�� �9� ��8�� ��:��: �L�5:�� ���!Ar��   h��M� ��: �L�5:�� _���!�"
        K�9�"�'�� ��9� ��8����: �L�5:�� o����0��: �L�5:�� h���4��: �L�5:��
       �L�5:�� �\!	G��!�H�����: �L�5:�� �\!	G��:�K��K��: �L�5:�� �B��H+�8��: �L�5:��

    �\!	G��3!	$��: �L�5:�� �\!	G�������"��: �L�5:�� �\!	G��+&�.��:   �L��5:�� 



  ------------------------------------EBİ HAYYULLAHİL MERZUKİ 220 

       �L��5:�� �\!	G��!�R��>��: �L�5:�� �\!	G��!5����: �L�5:�� �\!	G��!�4+�/��:
        �L��5:�� #l9�6��� ��: �L�5:�� #\!	0��r�>��: �L�5:�� #\	3�RN�j��:
       #B��!����: (�3�5:�� #U�N	H��N�H (�3�5:�� #U�N	j�� �K (�3�5:�� �U���8��̂ ��:

 A3�" (�3�5:��        (�3�5�:�� ���R	Q��� �B�A3�" ��: (�3�5:�� �I��&	M��� �B�
       (�3�5�:�� �\	8��D����� �B�A3�"��: (�3�5:�� v��$�������� 	B�A3�"��:
        (�3!������� (�3!	4 @
� �_����8 ���+�a7	� v��H+�r��� �B�A3�"��:

     �3	7�� (�3	2&	. �� 	��4 ��d�>�� ��d�> �9�����4���   (�3!����� �n��
        	1�8� 	B���!���" (�3!���� ��j�d�*�� �	2A��� 	o!	���9������� 	K9�C�����	8
         �(�:+��$ ���	� ��	Q���� S	dA�� 	("	'��	8�� ������ ���	C!���� K����K
          #\�N�C�Q	8 (�3!����� �n�����H�� �g:	9�" �;+�N�8 ��C�� �\A=���2�4

 �N���� #I9�NC�H��      ����� �I	D �� S	dA�� 	("	'��	8�� #�9�Q�N���� #�9�Q
       n�r����& ��4 	w��'�� ������� nAQ�N ��4 	%������� 	��+̀ ����
        	���C�5�� ������� �(���}��4 	\!A��� ������� n�"�+�4 	I��&	M��� �������



ELCEVAHİRUL LEMMAAH  ---------------------------------------- 221 

      ��	� ��5�8�� 	,	8 S�K��  S	dA�� 	("	'��	8�� Y%��]�b�4   �\��:����2�4 	\�&�M
        �JQ���H �w��'�� 	n�.��$�� ��H�+�� 	l+����� �{�0���� �JH+	4 �\�&�M���
        	��	H ��+C	$ #�	H��N��	�	8 #�	H��N��	�	8 �JQ	��/ ��"9�$ �+�*��
        �;N��Q����$ �;N��Q���$ �;N�Q�$��N�H�� �;N�Q�$��N�H�� 	�	H ��+C	$

#��Q�$��N�H��  � 9���Q�0 #��Q�$��N�H��    #���N�>�� 	�C� 9���Q�0 	�C
        #l9��  #l9�  #l9�j #l9�j #�����N�>�� #�����N�>�� #���N�>��
        �9������4��� 	%���"�'�� 	?	d�j ������*��: �9��A>�9�) #l����$ #l����$
           O(��/ 	,�	2�&!�j 1�	$ n���Q���Q�) S	dA�� 	��9�Q	8 ��d�>�� ��d�>

  ���a�*�� 	������� 	�9�̀ O���      �,���	� �' 	,	)�D	�	� 	��+	8��&�M��� 	n
         ����	� 	�������� �1	$ 	%��!0�'�� 	�	+̀ �$ 	I����2����� 	<	&�3��� �9�jA'	�

   �;7��9���� 	K9�.�9���2   \�M������ 2    �U��������� 2    @
� �_�����8 
         (��j ��T	��4 J���	7��� JU��!�/A'	� n� ��> �B	� (�3!������ (�3!	4

�B��+�a��$ ��5:���� is!	��.  



  ------------------------------------EBİ HAYYULLAHİL MERZUKİ 222 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Bismillâhillezî lehü 
ismün lâ yünsâ ve nûrun lâ yütfâ ve mülkün lâ yezûl 
ve arşi lâ yettehûl ve kürsiyyün lâ yeteharrake ve 
bihi aksemtü aleyke eyyühes seyyid meytatarûn yâ 
melikül ervâhir rûhaniyetil ebrâris sâkinîne tahte 
arşil melikil cebbâris sâcidîne lillâhil vâhidul 
kahhâril cârîne bi cerîhimil mütesarrafîne fî cemîı 
efâlihim billezî ve keleke alel melâiketil kirâmi ve 
eyyedeke bil cünûde vel emlâki vel a'tâke hâzihil 
kuvveti ve estafâke ve halaka lekel melâiketi illâ mâ 
emarte huddâmeke ve a'vânüke da'yâilve cehyâîl en 
yenzilû bi ızzeti rabbihim ve en yu'yinûnî bi kuvvetin 
min ındehüm bi ızzeti şemhin şemhin helehin 
helehin etûfin etûfin admenin admenin etfân etfân 
esbâûtin esbâûtin bil ismillezî nezele bihi Cibrîl 
aleyhisselâmi alâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve 
selem illâ mâ ecebtüm ve esra'tüm ve nezzeltüm bi 
kuvvetin minküm heşmehin heşmehin kemûşin 
kemûşin eykemûşin eykemûşin bermetin bermetin 
mekîlin mekîlin keymâhin keymâhin eyneke yâ 
temâmin ifritis sehâb eyneke yâ ahmar eyneke yâ 
şemerdelit tayyâr eyneke yâ ebâ nûh eyneke yâ 
seydûk eyneke yâ necâh eyneke yâ felâh eyneke yâ 
şemlak eyneke yâ ebâ nûhul esved eyneke yâ 
burkân eyneke yâ derdeyâîl eyneke yâ rûkyâîl 
eyneke yâ Cebrâîl eyneke yâ semsemâîl eyneke yâ 
Mîkâîl eyneke yâ sarfeyâîl eyneke yâ anyâîl eyneke 
yâ kesfeyâîl eyneke yâ heşfekelin eyneke yâ 
ketâşîlin eyneke yâ nâtûşin eyneke yâ zevbaatü 
eyneküm ya denâhişetin eyneküm ya kaşâkışetin 
eyneküm ya ğaylânin eyneküm ya sükkânel cibâl 
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eyneküm ya sukkânel kıfâr eyneküm ya sukkânel 
hamâmât eyneküm ya sukkânel mezâbil eyneküm 
ya sukkânel turkât uhdurû bârakallâhü fîküm ve 
aleyküm vefalû kezâ ve kezâ fe innî cibtiküm ve 
hikmetü aleyküm bil uhûdi vel mevâsîki elletî 
ehazehâ aleyküm Süleymân ibni dâvûd 
aleyhimesselâm. Ve bil ismillezî ulkiye ilâ meryeme 
fetemessele lehâ beşeran seviyyen aksemtü 
aleyküm bikahşelin ve kahşûlin alşekûmin alşekû- 
min ve bil ismillezî ünzile ales sahratis samâi fenşak 
kat ve alel ardı fenbesetat ve alel cibâli feraset ve 
alel leyli feazleme ve alen nehâri fedae ve bil 
ismillezî nâdâ bihi Rabbenâ lil cebeli fetemâyelel 
cebelü firkan ve raşehal arşi araka ve mâ cetil ardu 
kalakan ve hara mûsâ saikan biılşâkişin biılşâkişin 
mihrâkişin mihrâkişin akşâmakşan akşâmakşan 
melkaşan melkaşan akşâmakşin akşâmakşin 
şakmûnehşin şakmûnehşin rekşârin rekşârin 
rekşâlehin rekşâlehin hûşin hûşin nûşin nûşin 
mâreşin mâreşin tevekkelû yâ huddâme hâzihil 
esmâi vefalû kezâ ve kezâ bi kuvvetillezî tekalkalet 
min heybetihi summus suhuris sılâbi ve hadaatil 
cibâbirati li ızzetihi lâ ilâhe illâ hüvel kebîril müteâli 
muhricil eşyâi minel ademi ilel vücûdi elvâhan 
elvâhan elacele elacele essâate essâate bârakallâhü 
fîküm ve aleyküm in kânet illâ sayhaten vâhideten fe 
izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn.  
 

AZİMETLERİN KASEMİ 
    Bu azimetin özelliği çoktur. Gece ve gündüz birer (1) 
defa,  her  amel  için  ise  yedi  ( 7 )  defa  okursun.  Her 
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türlü isteklerin ve Cin krallarırını yanına getirtmek için 
bu azimeti güzel kokulu bir buhur yakarak okursun.  
 

    Bu azimeti okuyup Cin'in gelmesini talep edersen, 
AllahTeala hazretlerinin izniyle anında yanına gelir. 
Senin emirlerine hayır olsun şer olsun itaat eder. Ama 
sen şer amellerinde Allah Teala'dan kork! Hak etmemiş 
suçsuz bir kimseye birşey yaparsan sana döner. 
    Okunacak Azimet budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. A'zamü aleyküm yâ 
ma'şeral cân. Kul uhıye ileyye ennehüs temea 
neferun minel cin. A'zamü aleyküm en tahdurû ilâ 
hadratî hâzihi ve makâmi hâzâ. İn kânet illâ 
sayhaten vâhideten fe izâhüm cemîun ledeynâ 
muhdarûn. Ve kezâlike yahdurûn. Ve izâ sarafnâ 
ileyke neferan minel cinni yestemiûnel kurâne 
felemmâ hadarûhü kâlû ensıtû felemmâ velev ilâ 
kavmihim münzirîn. Kâlû yâ kavmenâ innâ semi'nâ 
kitâben ünzile min ba'di mûsâ müsaddikan limâ 
beyne yedeyhi yehdî ilâ tarîkın müstekîmin. Fe 
ecîbû ve etîû ve lâ tekûnû kellezîne kâlû semi'nâ ve 
hüm yesmeûn. Ve lev alimallâhü fîhüm hayran le 
esmeahüm ve lev esmeahüm le tevellev ve hüm 
mu'ridûn. Ecîbû ve accilû bil ecnihatit tayyârati vel 
luğâtil muhtelifeti vel esnâfil acîbeti innallâh. Alâ 
cemıhim izâ yeşâü kadîr. Eynet tayyârûne fil hevâi 
eynel müsterikûnes sema mines semâi eynel 
ğavvâsûne tahte etbâkis serâ eynel isnânü ve 
sebûne kabîleten min kabâilil cinnil mu'zûneti bit 
tâati tahte dâirati hâtemi Süleymân ibni dâvud 
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aleyhimesselâmü eynel melikü seydûk sâhibül 
celbeti vel hâtemi merhaban bil mülûki vel müzhibü 
sâhibü yevmil ehad ve mürrete ibnil hârisü sâhibü 
yevmil isneyni ve ebû muhrizel ahmeru sâhibü 
yevmis sülâsâi ve bürkânel yehûdiyyi sâhibü yevmil 
erbeâi ve şemhûraşel kâdî eynel velîd sâhibü yevmil 
hamîsi ve ebûn nûril ebyadi zevbeatü û sâhibü 
yevmil  cumuati ve meymûnes sehâbiyyi sâhibü 
yevmis sebti ecîbû tâatallâhüllezî deâküm bis sebıl 
mesânî vel kurânil azîmü merhaben merhaben bil 
mülûki eni'tû tâiîne felâ tâati li mahlûkın alâ 
mahlûkbelit t atü lil vâhidil kahhâr ve men âtânî 
tâian fekad etâ allâhü azze ve celle fe innî mâ 
deavtüküm illâ bi esmâihi ve kelâmihi ve men asâni 
fe kadihteraka bi şivâzin min nârin ve men atânî 
tâian fekad selime min sehatıl cebbâri fe accilû 
vahdurû fî meclisî hâzâ bi cibrîle ve mîkâîle ve 
isrâfîle ve azrâîle vel melâiketil mukarrabîne ve hüm 
an zikri rabbihim lâ yefterûne rabbül erbâb ve 
müsehhilil umûris saâb ve müsebbibil esbâb ve 
mu'tikır rikâb el azîzül vehhâb ellezî tekattaat er 
revâsî eş şâmihâtü li azametihi ve zelletir rikâbü li 
ceberûtiyyeti ve secede küllü şeyin li rubûbiyyetihi 
tavan li emrihi ve li heybetihi fe hüve nûrun nûr ve 
nûruhü fi nûrun ve nûrun yuhdıu külle cebbârin 
anîdin ve şeytânin merîd mislün nûri alet tûri fî 
kitâbin mestûr. Hüvallâhü lâ ilâhe illâ hüve lehül 
hamdü fil ûlâ vel âhirati ve lehül hukmü ve ileyhi 
turceûn. Eyne ubbâdiş şemsi ve ubbâdüs semâi 
eyne ubbâdül evsâni eynen nasârâ vel yehûd ecîbû 
dâiyallâh. Ve men kâne minküm min eşbâhı ervâhıl 
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yehûd fe innî aksemtü aleyküm bil uhûdi ve mimmâ 
kütibe fî âyâtis süveri ve bi hakki men enbeal mâi 
minel celmûdi bi tevrâti mûsâ ve zebûra dâvud ve 
men kân emin eşbâhı ervâhın nasârâ fe innî 
aksemtü aleyküm bi incîli îsâ ve in küntüm min 
eşbâhı ervâhıl müslimîne fe innî aksemtü aleyküm 
bi muhammedin hâtemin nebiyyîn. Ellâ ta'lû aleyye 
ve'tûnî müslimîn. Mâ deavtüküm illâ kadâi havâicil 
müslimîn. 
 

ZECR KASEMİ 
    Zecr kasemini 3 defa okuyup, asi bir şeytanı yakmak 
istersen anında yanar. Her amelde bu kasemi üç (3) 
defa okursun. Hayır amellerinde güzel kokulu bir buhur, 
şer amellerinde ise kötü kokulu bir buhur yakarsın. 
Amellerinde Allah'tan korkup amellerini ona göre 
ayarlarsan, başarılı olanlardan olursun. Bu Kaseme 
Mülükü seba kasemide denir. 
    Zecr Kasemi budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahiym. Aksemü aleyküm 
eyyühel mülûk üs sebatül mukaddesûne beyne 
yedeyye rabbil âlemîn. Âhiyyen şerâhiyyen edunâyi 
esbâûtin âli şeddâyi. En tenzilû eyyühel ervâhil 
ulviyyetil müvekkileti bi hıdmetil sebatül 
fevkâniyyeti inzilû ales sebatü mülûkil ulviyyeti vel 
ulviyeti alel felekiyyeti vel felekiyyeti alel hevâiyyeti 
vel hevâiyyeti aler riyâhiyyeti ver riyâhiyyeti alel 
ğamâmiyyeti vel ğamâmiyyeti ales sehâbiyyeti ves 
sehabiyyeti alen nâriyyeti ven nâriyyeti ales 
sihriyyeti ves sihriyyeti alet turâbiyyeti vet 
turâbiyyeti alel ardıyyeti vel ardıyyeti alel mâiyeti vel 
mâiyyeti alel karâriyyeti vel karâriyyeti alel ğavâsati 
vel ğavâsati alâ men asâ ve temerrede ve tağâ min 
cünûdiiblîsi ecmeîn. Ve te'huzû bi nevâsîhim ve bi 
efvâhihim müsriîne tâiîne billâhillezî lâ ilâhe illâ 
hüve nûrun azîmetî hâzihi alâ külli mâridin anîd ve 
şeytânin merîdin min mülûkül cini veş şeyâtîni vel 
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ebâliseti ecmeîn. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî müslimîne 
müsriîn. Ve men yu'rıd an zikri rabbihi yeslükhü 
azâben saadâ. Ve men yezı' minhüm an 
emrinânüzikhü min azâbis seîr. Ve lekad alimetil 
cinneti innehüm le muhdarûn. Tekâdüs semâvâtü 
yetefattarne minhü ve tenşakkul ardu ve tehızzül 
cibâlü hedâ. Eyne mâ tekûnû ye'ti bikümüllâhi 
cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Eyne 
meymûn ebâ nûh ve ente yâ müzhibüs selâmüs 
selbü ve ente yâ ebyadu ibni iblîs ve ente yâ 
ahmeru ebâ muhriz ve ente yâ bürkân sâhibül 
acâibü ve ente yâ ebel velîd şemhûreş ve ente ya 
ebel hâris ebû mürreh ve ente yâ meymûn sâhibu 
rubuud dünyâ ve ente yâ denheş sahibul vesvâs ve 
ente yâ zevbaatü ecîbû vahdurû ve accilû lit tâatü 
lillâhil aliyyül kebîru elevvelü elâhiru ezzâhiru 
elbâtinu elmelikü elkuddûsü esselâmü elmü'minu 
elmüheyminu elazîzü elcebbâru elmütekebbiru 
elhâliku elbâriu elmusavviru elmübdiu elmuîdu 
elahadu essamedu essâdiku eddâimu elbâkî 
elkâdiru nûran nûr ve nûrul envâr ve hâtemül esrâr 
ve mukevvirul leyli alen nehâri ve mükevvirun 
nehâri alel leyli ve müdebbirul fülkid devvârel âlemi 
bis sirri vel echârillezî lehül hamdü ven ni'meti vel 
azameti vel kibriyâü lâ ilâhe illâ hüver rahmânir 
rahîm. eyne mîkâîl eyne isrâfîl eyne derdeyâîl eyne 
rukyâîl eyne azrâîl eyne meytatarûn eynel 
müvekkilûne bi ervâhil cini veş şeyâtînü eyne men 
izâ teleyte aleyhimül esmâi harrû li rabbihim 
süccedâ. Aksemtü aleyküm bi hakki men alel arşis 
tevâ ve alel mülkih tevâ ecîbû ifâle ve tü'merûne bihi 
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entüm ve a'vâniküm ve beyneküm min kalbi en 
netmise vücûhan fenereddühâ alâ edbârihâ ev 
nelanihim kemâ leannâ eshâbis sebti ve kâne 
emrullâhi mefûl. Yâ kavmenâ ecîbû dâiyallâhi ve 
âminû bihi yağfirleküm nim zünûbiküm ve yücirküm 
min azâbin elîm.ve men lâyücib dâiyallâhi feleyse bi 
mu'cizin fil ardı ve leyse lehü nim dûnihi evliyâü 
ülâike fî dalâlin mübîn. Demlâhin demlâhin berâhû- 
len berâhûlen heylen heylen şelen şelen tusriûne 
ecîbû bi hakki men lem yelid ve lem yûled ve lem 
yekün lehü küfüven ehad. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve 
leyecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fîh. 
 

KASEMÜL SÜLEYMANİ 
    Kasemül Süleymani isimli bu Kasem Süleyman ibni 
Davud aleyhisselam cinlerden birinin kendisine karşı 
geldiği zaman okumuş olduğu kasemdir. Hazreti 
Süleyman a.s. bu Kasemi bir (1) defa okuduğu zaman 
cinlerden hiçbirisi kendisine karşı gelemezdi.  
    Bu Kasemle talip hayr veya şer dilediği bütün 
amellerde kullanabilir. Bu Kasemin okunuşu günde 21 
defa olup, okurkende buhuru kündür, lüban amberi, 
dövülmüş cavi ve kizberedir. Bu Kaseme Zecri 
Süleymani de denir. 
    Kasemül Süleymani budur: 
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Bismillahil hayyül kayyümür rahmanirrahim. Rabbi 
Cibril ve Mikail ahin ahin ahin Ahiyyen Şerahiyyen 
Ahiyyen Hahiyyen Nemahiyyen edunayi esbaütin ali 
şeddayi Şelacasin Şelyekuşin Taltıkeşin Tatkelyuşin 
Mehluşehın Behmeşin Hemyuşin Yeşhişin 
Şenaheşin Mertatkeyuşin Nafehlemin Ğuyusen 
Nafğalasavesin ma a'zamü hazel kelamü ma a'zamü 
sultanillahi uhtirika men asa esma allahü binnaril 
mükadeti asikubihimür racifi vel fezeış şedidi ver 
rev-ıl azimi vel azabil elim. 
 

İSMİ A'ZAMIN DAVETİ 
    Her türlü hayır ve şer amellerde buhur yakmadan 
istediğin zaman 45 defa bu ismi a'zam davetini okursun. 
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      Okunacak ismi a'zamın daveti budur: 
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Befleşleşâhın ânin eylin behin vehin hüve mâlihın 
melhıyyin hemlûhîmin tedekdeketil cibâlü li 
heybetihi ve hadaatir rikâbü li azametihi ilâhün 
ezeliyyün ezelün yezîlüz zevele ve lem yezel 
tevekkelû yâ huddâmel ismil a'zamü vakdû hâceti 
ve hiye kezâ ve kezâ bi hakki ismil a'zam. 
 

SALSALA DA'VETİ 
    Define çıkartma, şakkul ard, cinleri konuşturma ve 
hazineleri meydana çıkartmak için bu Salsala daveti 
müessir bir davettir. 
    Salsala davetini okurken Lübani zeker, senderus, 
şema hadim, ibibik tüyü, domuz kılı, meshatırı hindi ve 
kurtum tohumunu buhur olarak yakarsın.  
    Okunacak Salsala daveti budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ecîbû vahdurû yâ 
zevbeatür riyâhı ve yâ salsalatil ardı ve yâ târiş ve 
yâ kerâkîli ve yâ meymûni ve yâ şemradelit tayyâri 
ve yâ celceyâîli ve yâ âmiru hâzel mekân. İn kâne fî 
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hâzel mekâni habiyyeti ev defînin min zehebin ev 
fıddetin feezhirûhâ bi hakkil kâdiril muhîti rabbil 
ceyûşi allâhü lâ ilâhe illâ hüve. İzes semâ ünşakkat. 
Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. Ve izel ardu müddet. 
Ve elkat mâ fîhâ ve tahallet. Ezhirû vel mâlellezî fî 
hâzel mekâni bi hakki. Veylün li külli hümezetin 
lümezeh. Ellezî cemea mâlâ. İcmeûl mâlellezî fî 
hâzel mekâni bi hakki. Nûn. Vel kalemi ve mâ 
yesturûn. Ve bi yevmil haşri ven nüşûri illâ mâ 
şekaktüm hâzihil arda evil hâitı evil âmûdi evit 
tennûri ve ezhirûl mâlellezî fî hâzel mekân. Ecîbû yâ 
zevbeatür riyâhı ve yâ salsalatil ardı ve yâ târişi ve 
yâ kerâkîli ve yâ meymûni ve yâ şemradeli ve yâ 
celceyâîli ve yâ âmiru hâzel mekân. Ve bi hakki kef 
he ye ayın sat ha mim ayın sin kaf. Ve bi hakki 
suretit teğabün. Ve bi yevmil haşri ven nüşûri illâ 
mâ şekaktüm hâzihil arda evil hâiti evil âmûdi evit 
tennûri ve ezhirtüm mâ fîhi minel mâli evid defîni 
evil habiyyeti min fıddetin ev zehebin ev nühâsin 
vefalû mâ tü'merûne bihi bi hakki hâzihil esmâ-i 
aleyküm. Ve men yeziğ minhüm an emrinâ nüzikhü 
min azâbis seîr. Ecîbû min kable en yürselü 
aleykümâ şüvâzun min nârin ve nühâsün felâ 
tentesirân. Ev nelanehüm kemâ leannâ ashâbes 
sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. Elvâhan elacele 
essâate ifalû mâ emertiküm bihi bârakallâhü fîküm 
ve aleyküm. 
 

ERCİYE DA'VETİ 
    Rızkı kolaylaştırmak, kalbleri tesir etmek ve kabül 
olunmak  için,  hergün sabah namazından sonra  3 defa 
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bu daveti okursun. 
    Okunacak Erciye daveti buduır: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ercin ercecin heyûcin 
heylecin heylûcin câcin ecin yâ ma'şeral ervâhır 
rûhâniyeti eksûnî envârakümül mudıyyeti ve 
şuââtekümül behiyyeti ve ahlâkakümür radiyyeti ve 
enfâsikümül atriyyeti ve kûnû avnen lî alâ celbir 
rızkı ve teshîril halki bi hakkıl kelimâtil mukaddesetil 
ezeliyyeti vez zâtil ehadiyyetil ebediyeti bi hakki mâ 
aksemtü bihi aleyküm.Ve innehü le kasemün lev 
ta'lemûne azîm. Tekâdüs semavâtü yetefettarne 
minhü ve ten şakkul ardu ve tehırrül cibâl. Hâzâ 
zecertiküm zecran ve deavtüküm da'vetel ihlâsi 
minküm minhâ ve lâ müferra leküm anhâ hattâ 
tefalû mâ tü'merûne bihi elvâhan elvâhan elacele 
elacele essâate essâate heyûmin heyûmin heyûcin 
heyûcin heyûhin heyûhin âhin âhin âhan âhan 
birahmetike yâ erhamer râhimîn. 
 

KRAL CEVAŞ'I KULAK DA'VETİNDE KULLANMAK 
    Kral Cevâş'ı kulak da'vetinde kullanmak istersen: 
Yedi gün riyazatlı olarak, hergün sabah ve akşam bin 
(1000) defa şu isimleri 
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Kemşin kemşin meşin meşin akşin akşin şemlâhin 
şemlâhin ecib yâ cevâş ve ezhirlî aleyye damâirin 
nâsi fî üzünî ve'tinî bi ahbâri cemîın nâsi elvâhan 2 
elacele 2 essâate 2. 
 

oku. Ayrıca her farz namazdan sonra da, Sandalı 
ahmer buhuru yakarak 310 defa oku. Böylece yedi (7) 
günü tamamlarsın.  
 

    Daha sonra bir insanın sırrını öğrenmek istersen, 
başını dizlerinin arasına koy ve bu isimleri üç (3) defa 
oku. Karşındaki kişinin düşüncelerini ve sırlarını senin 
kulağına söylerler. Bu iyi korunmuş sırra sahip ol, 
kazananlardan olursun. 
 

İBLİSİ KULLANMAK 
    İblisi kullanmak istersen: Aşağıdaki isimleri misk, 
zaferan, kafur ve gülsuyu ile yazıp, ud ile buhurlayarak 
yazdığın kağıdın üzerine aynı isimleri oku. Sonra kağıdı 
başının altına koyup uyu. 
 

    Ama bu ameli Kamerin nurunun fazla olduğu Pazar 
gününden başlayarak yedi (7) gün tekrarlarsın. Daha 
sonra İblis ordusu ile birlikte sana görünür. Onlardan 
aht alıp hacetini istersen, istediğin haceti yerine 
getirirler. Yazılacak ve okunacak isimler budur: 
 

         �� �� #B9�j��: #B9�j��: #�9�j��: #�9�j��: #�9�C�N	8 #�9�CN�8 #?��: #?��:
     #l��K������$ #���7 #q�0��7 �9���7 #���+!�*��:  #U����D���̂   

         #l9���!�  #l��+��r�r�$ #?���2!	>��� #���C�> #z�r��r�6
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       #l+��:�� #l9�:�+�0�� #l9�N!���H #I�����r�H ##�!	6��j�+��/
#�	j��!�j #�	j��: #l9�j #�9���� #l��!�j  

 

Yâhin yâhin bişehûrin bişehûrin yâ hûrin yâ hurin 
yâ hûnin yâ hûnin enâ yâ hayrûmin halûmin hâşefin 
hâcin melâradûşin za'zaatin tatamtatin keheşin 
erkîtâhin metatarûşin neylûşin sa'rahâtîşin katâlin 
feleyşûşin eşrayûşin ve yerşin heyâşin vülûbin 
hûşin yâ hînin heyâhînin. 
 

MEYMUN EBİ NUH'U KULLANMAK 
    İstediğin her türlü amelde Meymun ebi Nuh u 
kullanmak istersen: Pazar günü halvete girip tam riyazat 
ile üç (3) gün oruç tutarsın. Aşağıdaki isimleri her farz 
namazın arkasından yüz (100) defa, yatsıdan sonra ise 
Bin (1000) defa okursun. Dördüncü gece güzel yüzlü bir 
erkek gelir ve sana; Benden ne istiyorsun? diye sorar. 
Sende ona; Bana itaat etmeni istiyorum dersin. Oda 
sana her istediğin şeyde itaat eder. 
    Okunacak isimler budur: 
 

        #�9�5�N�5�0 #�9�5�N�5�0 #�9�5�0 #�9�5�0 #�9� Y�� #�9� ��
�d�> \���4��� �9� ��8�� �B9��!�$��: X	.�� #�9�5#*9� ��d�>�� �  

 

Enûh enûh şenşenûhın şenşenûhin nûhin nûhin 
ecib yâ meymûn ebâ nûh vefal kezâ ve kezâ. 
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      Bu amelin buhuru Lübani zeker ve kına çiçeği 
tohumudur. Sadece Lüban (Günlük) buhuruda olabilir. 
 

    Meymun ebi Nuh'u şu şekilde de kullanırsın: Her farz 
namazın ardından yukarıdaki isimleri Bin (1000) defa 
okursun. Halvetin dördüncü günü hiç kimseyle 
konuşmadan ve isimleri okuyarak boş bir araziye çık. O 
anda elinde kılıç olan ve At'a binmiş vaziyette bir Cin 
görürsün. Sen ondan korkma! Sana: Hacetin nedir? 
diye sorar. Ona cevap verme. Sen isimleri okumakla 
meşgul ol. Elinde de uzunluğu iki kol boyu ve üzerinde 
şu: 
 

        �B����:�'�� �9�a�Q5�)�'�� (�)��j��� ��T	� 	
� 	�C��	8 �9�4�����
 J�!	R�> (�3!���� Y
� �(�2�����. ��H�� ��j	�!	>9�) ����8  

 

Ve evfû fi ahdillâhi izâ âhedtüm ve lâ tenkudul 
eymane ba'de tevkîdihâ ve kad cealtümüllâhe 
aleyküm kefîlâ. 
Ayet yazılı ceride olsun. Eğer bu Cin giderse bir hadim 
gelir. Elindeki Cerideyi ona göster. Onun ahti budur. 
İstediğin her haceti ona yaptırırsın. Ayrıca bu amelde 
güzel kokulu bir buhur yakarsın. 
 

YARDIMCIYI KULLANMAK 
    Bunu kullanmanın şekli şöyledir: Herhangi birgün 
oruç tutup, güneş batmadan önce halvete girersin. 
İftarınıda kuru üzümle açarsın. Yatsı namazından sonra 
aşağıdaki kasemi İkibin (2000) defa okur ve yatıp 
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uyursun. Bir hadim gelip seni uyandırır. Onu gördüğün 
anda şöyle dersin: 
 

��d�>�� ��d�> �L5	$ �(�� 	
� �1	$ �X���6��  
 

Atlübü minallâhi sümme minke kezâ ve kezâ. 
    Keza ve keza yerinde isteğin her ne ise onu 
söylersin. O senin hacetini yerine getirir. 
    Okunacak olan Kasem budur: 
 

        [\�> �\�� #�	$��0 #�	$��0 #���0�� #���0�� #�����0 #�����N	8
        #�����0 	��D	�	8 ��	������ �B9����� ��CO:�� �L!���� �n����H�� #���+�8

       ���7 ��	a�Q�)�� �	5�!	)�b�) �B�� #�������0 #�������0 #�����0 �	2�.
         #l9���0�� #����0�� #����0�� #s�N��0 #s�N��0 �o��	8
          9��� i(����Q�� �,� 	��� �L!������ �L!	4 @
� �_����8 #l9��0��

 i(!	E�� �B9������)  
 

Bişemâhın şemâhın eşmehın eşmehın şâmihın 
şâmihın alâ külli berâhın aksemtü aleyke eyyühel 
avnül muînü bi izzeti şemlehın şemlehın şemâlehın 
şemâlehın en te'tiyenî ve takdıye hâceti bi hakki 
şa'şeın şa'şeın eşaşin eşaşin eşûşin eşûşin 
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bârakallâhü fîke ve aleyke. Ve innehü le kasemün 
lev ta'lemûne azîm. 
 

İTEATKAR YARDIMCIYI KULLANMAK 
    Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri riyazatlı olup, 
sadece Perşembe günü oruç tut. Her farz namazın 

ardından 1500 defa Heylûş ( "#�$Q��.) ismini zikredersin. 

Okuma anında güzel kokulu bir buhur yakarsın. Hadim 
güzel bir şekilde gelip istediğin anlaşmayı yapar. Hadimi 
yiyecek ve içecekte dahi kullanabilirsin. 
 

HATİME 
    1. Talip herhangi bir amele başlamadan önce 
emrindeki Mülükül ardiyyeden, yardımcılardan ve 
huddamlardan kendini çok iyi koruman gerekir. Bu 
koruyucu dualardan biriside şudur. 
 

    ���7 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(��	8   	1�	����	8 �	��R�  �n5
     �,�8��8�� @
� A'	� �,��	�| �,�"��"�� S	dA�� .     	
� �I 9��"�� 	������$

�,� ��r!	7�� .    #(!	7�� ���� 1	$ J'9�H �����" .�,�)�+	G��K�� .  �,���
          	+$�� 1	$ �,�  9�E�R��: 	,	R���* 1	$�� 	,:���: 	1!�8 1	$ iv��&[Q���$

	
�.           �d�[R�  �	�C��" 	K+�0 ����j ���"�'�� �� �� ��2��� ��2��j 
    	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8 	\a�R	8 .     @
�� i��7�� @
� �9�j �\�H
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           i���7�� �;9��R�> �,�� 1�3�: (���� ���9�: (���� �	��: (�� �������� .
(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8.	���� �\�H  1�	$ 	o���R��� ���+	8 �T9

          ��AR�5�� �+�0 1	$�� �X�H�� ��T	� #o	"����+�0 1	$�� �o���* ��$�+�0
          	
� 	(��	8 �����7 ��T	� #�	"��7�+�0 1	$�� 	��Q����� �	4 	v���

 	(!	7�+�� 	1��7�+�� .       	,��	� 	m��5�� 	L	��$ 	m��5�� ���+	8 �T9���� �\�H
	$ 	m ��5��	dA��� 	m��5�̀ ��� 	m��9"�9��� �+�0 1   ��	4 �m	9"�9�:

    	m��5���� 	U�5	M��� �1	$ 	m��5�� 	�����/ .    �	���R�  �n5����7
        Y%9O��� ��5�� �n��4�K�� �;��8�� �v9���:| S	dA�� ��9O!�Q��� O������	8

      	
 �	8A'	� ���9�H|�� �I9�7| 	q���� 	q����	8 S�T�'����   ����	������ 
          	,�	�- �������� #������$ �� 	��!�" ����� @
� �A��/�� 	(!	E�����

([��"�� 	,	&��/��. 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hassentü nefsî bil 
hısnillezî esâsühü lâ ilâhe illallâhü ve bâbühü 
muhammedin rasûlullâhi ve hîtânüh. Selâmün 
kavlen mir rabbir rahîm. Ve dâiratüh. Lehü 
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muakkibâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi 
yahfezû- nehü min emrillâh. Hemtâ lemtâ enel 
esedü hümey şerdi sehmî neffiz bi fadli 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul hüvallâhü ehad. 
Allâhüs samed lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekül 
lehü küfüven ehad. Kul eûzü bi rabbil falak. Min 
şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ ve kab. Ve 
min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ 
hased. Kul eûzu bi rabbinnâsi melikinnâsi ilahinnâsi 
min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî 
sudûrinnâs. Minel cinneti vennâs. Hassantü nefsî 
bil hayyül kayyûmüllezî lâ yemûtü ebeden ve defa'tü 
annis sûe vel ezâ bi elfi elfi lâ havle velâ kuvvete illâ 
billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

    2. Bir amel yapıpta gerçekleşmesi gecikti ise 
kasemini veya azimetini okuduktan sonra şunu dersin: 
 

        �L�)+�.�̂ A'	��� 	,	8 �L�)+�$�� ��$ 	\�	R	8 �	K��̀ ��� ��CO:�� �\�M��
�9�=�  #q�5���D	8  

 

Accil eyyühel hâdim. Bi fı'li mâ emertüke bihi ve illâ 
zecertüke bi za'nefin nüsûr. 
 

    3. Mekanın ummarını sarf etmek: Amel yapmak 
istediğin yerde ilk önce sarfı ummar yapman gerekir. 
Amel yapmak istediğin yerde ilk önce sarfı umar 
yapman gerekir. Bu sarfı yapmadığın takdirde yaptığın 
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amelden bir netice alamaz ve hiçbir faydasınıda 
göremezsin.  
    Bu fennin alimleri birçok çeşitli dualar ve yollar 
göstermişlerdir. Bunlardan en iyiside şudur. Bu duayı bir 
kağıd üzerine yazıp, bulunduğun mekanın duvarına 
asarsın. Eğer çölde isen, bu yazdığın duayı bir ceride 
üzerine asarsın: 
    Yazılacak sarf duası budur: 
 

          ���A��/ 	
� �I 9�"�� #������$ 	�5	� 1�	$ 	���2	3��� ��d�j
  (A��"�� 	,!���� @
� .       	��������� �1	$ 	B��3����� ��d�j �_�+�) 1�$ ���	�

�����D���� .       �	" �o����� �	4 (�3���� ��5�� AB	��4 ����8��$��   �B	���4 �U�5
         ��;�	��2�Q�$ �;+	.���4��� �;�	�9�$ �JQ	0��� �+	$������ ��CO:�� �n5�>
          (�3!����� �o�	r5�: 	
� ����2	> ��d�j J�	r&�$ �JQ�7 �;�	���̂ ���

     �B9�������) (�25�>��$ ��	�5�2��  ��5�>�� 	� �o�����	8 .  ��5	���"����
  )�� �B��+�3��)��$ �B9�&�2�3�:       ��d��j �	8���2	> �X	7���/ 9�>�+

   �B�����'�� 	����&�� ���	� �9�Q���r ��� .     �+�*- �;C��	� 	
� �s�$ �k��)�'��
	,!��	��� �(�3����� �,�� �,�C.��A'	� iL	���j #%��0 �\�> �9�jA'	� �,��	�|  
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�B��+��5�:��� 9���.+�) .     ���8�� 	
� @%������ ���+�R�) o�� (7 n�t
    A'	� ���9�H�'�� �I9�7�'�� W
� �U�M�7    	(!�	E����� ���	������ 	
�	8 .

      A��/�� �A��/�� (!	������ �s!	����� �9�j�� 	
� �(�C�3!	R�3�!���4� �
([��"�� 	,	&��/�� 	,	�- ������� #������$ �� 	��!�" ����� @
�.  

 

Hâzal kitâbi min ındi muhammedir rasûlullâhi 
sallallâhü aleyhi ve selem. İlâ men tereke hâzal 
mekâni minel ummâri vez zuvâr. Emmâ ba'dü fe 
inne lenâ ve leküm fil hakki sinetün fein künte 
eyyühel âmiru âşikan mûlian ev fâciran muktehımen 
ev zâımen hakan mübtilen hâzâ kitâbüllâhi yentıku 
aleyküm bil hakki innâ künnâ nestensihu mâ 
küntüm ta!melûn. ve rasulina yektübûne mâ 
temkerûn ütrukû sâhibı kitâbî hâzâ ven talakû ilâ 
abedetil evsân. Ve lâ tedu meallâhi ilâhen âhara lâ 
ilâhe illâ hüve küllü şeyin hâlikun illâ vechehü lehül 
hukmü ve ileyhi turceûn. Lâ yunsarûn. Hâ mîm ayın 
sîn kâf teferraka a'da ullâhi ve beleğat huccetullâh. 
Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
Feseyekfîkehümullâhi ve hüves semîul alîm. Ve 
sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
 

    4. Vesveseyi sarf etmek. Amelden başka hiçbir şeyle 
meşgul olmamak gerekir. Eğer vesvese olursa, bir 
yudum şekerli su içer ve himmetini toplarsın. Himmetini 
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topladıktan sonra ameline başlarsın. Eğer vesvese 
olmazsa ameline devam edersin. Şayet vesvese olursa 
vesveseyi sarf etmek için yedi (7) defa şöyle: 
 

(A��"�� 	,!���� @
� �A��/ @
� �I9�"�+	8 �v+�M�2"	�  
İstecertü bi rasûlullâhü sallallâhü aleyhi ve selem. 
 

dersin. Daha sonra vesvese gidene kadar Salavati 
şerife getirirsin. Eğer böylede vesvese gitmezse, sağ 
avuç içini kalbine koyup yedi (7) defa şöyle: 
 

  �m�O��Q��� �L	������� �B���&�"    �: �B	� �I����R��� ��A��̀ ���  �d�:�b�N
D:	D��	8 	
� ����� �L	��T��$�� �:	��. #o���̀ 	8 	v�b�:�� (�3&	j  

 

Sübhânel melikül kuddûsül hallâkul feâlü in 
yeşe'yüzhibküm ve ye'ti bi halkin cedîd. Ve mâ 
zâlike alallâhi bi azîz. 
 

dersin. Bunun ardından da yedi (7) defa Nas suresini 
okursun. Allah Teala'nın izniyle vesvese gider ve 
ameline devam edersin. 
 

RİCALİL ĞAYB 
    Ricalil ğayb'ın yönünü bilmek, bütün istediklerini 
gerçekleştirmek ve onlardan yardım taleb etmek için, 
Muhyiddin Arabi k.s.a. derki: Elbüdela ve Ricalil ğayb 
dünyanın her tarafını gezip, dünya için faydalı işler 
yaparlar. Yapacağı bir işten şüphe eden kişi onların 
bulunduğu tarafa yönelip, onlardan yardım istemelidir.  
    Ricalil ğayb yedi (7) kişidirler. İbrahim Aleyhisselamın 
ve Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) in 
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milletindendirler. Dünya üzerinde sekiz yöne 
dağılmışlardır. Bu dağıldıkları yönler, Doğu, Kuzey 
doğu, kuzey, Kuzey batı, Batı, Güney batı, Güney ve 
Güney doğu yönünde olurlar. 
      Arabi ayın 7. 14. 22.ve 29. günlerinde Doğu 
yönünde olurlar. 6. 21. ve 28 günlerinde Kuzey doğu 
yönünde olurlar. 3. 15. 23. ve 30. günlerinde Kuzey 
yönünde olurlar. 5. 13. ve 20. günlerinde Kuzey batı 
yönünde olurlar. 4. 12. 19. ve 27. günlerinde Batı 
yönünde olurlar. 2. 10. 17. ve 25. günlerinde Güney batı 
yönünde olurlar. 8. 11. 18. ve 26. günlerinde Güney 
yönünde olurlar. 1. 9. 16.ve 24. günlerinde Güney doğu 
yönünde olurlar. 
 

    Ayın bulunduğu yöne göre o yöne yönelip, şu 
mübarek Kelimeleri söylersin. 
 

 	h����Y�'�� ��CO:����: 	X!�t��� 	I��.	���: (�3!����� ���������
 W%��&�Q� ��: #��+�E�5	8 �	 ��+�E ��� #U�"9�t	8 �	 9�=!	��� 	U�"���Q�����

����: W%�'���8��: W%��&�H����: W%��&�M�� ��: 	X�r�H��: 	u9����: �K��)
(A��"�� 	,!���� @
� �A��/ �o��	8 �	 9�=!	���  

 

Esselâmünaleyküm yâ ricâlil ğaybi yâ eyyühel 
ervâhıl mukaddeseti eğîsûnî bi ğavsetin venzurûnî 
bi nazratin yâ nükabâ' yâ nücebâ' yâ rükabâ' yâ 
evtâdü yâ ğavsi yâ kutbi eğîsûnî bi hakki sallallâhü 
aleyhi ve selem. 
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    Ricalil ğayb dairesi budur: 
 

 
 

RUHANİ ALEMLERİ KEŞFETMEK 
    Ruhani alemleri keşfetmek ve onları kullanmak için 
şu isimleri okursan, ruhaniler sana iteat eder. Onların 
alemlerini görür ve keşfedersin. 
    Okunacak isimler budur: 
 

        #?9��j #�����:D�� #v9�̀ ��!�0��: #��5�*��!�0��: #?9�!�j �9�j��: #?9�:
          ����4 �I���'�� �n �� �n �� A'	� �,��	��' �n �� �n �� #�!	j��)9��!�0

      �n ���� �_����8 #%��0���4 	+	*�'�� �n ���� �L��&�H #%��0  +	j�AE��
 �&N�8 #%��0���4     �n �� �_��+�: #%���0���4 �1	6��&��� �n ���� �L�C 
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�L� ���&�"  
 

Yûhin yâ hüve heyûhin yâ şeydühanecin yâ 
şeylehûtin azyâlehın hûhin şeymûtâhîcin ente ente 
lâ ilâhe illâ ente entel evvelü felâ şeyin kableke ve 
entel âhiri felâ şeyin ba'deke ve entez zâhiru felâ 
şeyin  beşbihüke ve entel Bâtınü felâ şeyin yürâke 
entel vâhidi bilâ tekebbür ve entel müdebbiru bilâ 
müşîr sübhâneke sübhâneke. 
 

MUHABBET İÇİN 
    Muhabbet için şu vefki şerifi: 
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Cuma günü güneş doğarken, temiz bir tabak veya 
kağıda zaferan ile yaz. Vefki yazdıktan sonra vefkin dört 
tarafına şu Ayeti yaz. 
 

       �s�5��2	��� �U� ���4 	n5	8U� ���4��: ��5	$ JU�&���$ �L!���� �n!�Q������
�	5!�� �����  

 

Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî yâ fülânete 
binti fülânete ve li tüsnea alâ aynî. 
    Eğer amel kendin için ise Ayeti kerimeyi bu şekilde 
yazarsın. Amel başka biri için ise vefkin dört tarafına şu 
şekilde yazarsın. 
 

       �U� ���4 	18� 	B���4��: JU�&���$ �L!���� �n!�Q������   �U�� ���4 1	$
 �U� ���4 	n5	8  

 

Ve elkaytü aleyke mehabbeten yâ fülân ibni fülânete 
min fülânete binti fülâneh. 
Vefki bu şekilde yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, 
erkeklerden veya kadınlardan istediğine içirirsen, Allah 
Teala hazretlerinin izniyle istemiş olduğun muradın 
hasıl olur. 
 

ERKEĞİ KARISINA DÖNDÜRMEK 
    Eşini terk etmiş olan bir erkeği şaşırtıp, karısına iteatlı 
bir şekilde dönmesi için bu duayı yazıp yazdığını 
havaya asarsan, erkek en kısa zamanda Allah Teala'nı 
izniyle evine döner. 
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    Yazılacak olan dua budur: 
 

          �+$�'�� 	
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     	n5	8 �U� ���4 ����� �U� ���4 	18� 	B���4     ���C	 ��3�$ ���	��� �U� ���4 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye 
ve lillâhil emru min kablü ve min ba'dü allâhümme 
innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü 
sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel 
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ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke 
allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en 
tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ 
hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ 
yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete 
allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil 
hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema'nâhüm 
ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ 
yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ 
hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi 
alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve 
mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm 
minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ 
men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader 
rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ 
sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ 
muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ 
mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti 
fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte 
yûsüfe alâ ya'kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ 
ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi 
li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ 
fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca 
minhü vecma' şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli 
şeyin kadîr. 
 

HALLİ MA'KUD VE İPTALİ SİHİR 
    Bağlanmış olan bir kimsenin bağını çözmek veya 
sihir yapılmış bir kimsenin sihrini bozmak istersen: 
Aşağıda gelecek olan üçlü vefki şerifi temiz bir kağıt 
üzerine yaz. 
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    Yazılacak vefk budur: 
 

37 42 35 
/ - / � � 

41 34 39 
 

    Vefkin etrafınada şu Ayeti kerimeleri yaz: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem neşrahleke sadrek. 
Ve veda’nâ anke vizrak. Ellezî ankada zahrek. Ve 
refa’nâ leke zikrak. Feinne meal usri yusrâ. İnne 
meal usri yusrâ. Feizâ fera’te fensab. (3 defa) 
Kezâlike yentesibu zekeru fülân ibni fülânete alâ 
ferci fülânete binti fülâneh. Evemen kâne meyten 
feahyeynâh. Kezâlike yahyâ zekeru fülân ibni 
fülânete alâ ferci fülânete binti fülâneh. Ve nüfiha fis 
sûri fecema'nâhüm cemâ. Kezâlike yectemi' zekeru 
fülân ibni fülânete alâ ferci fülânete binti fülâneh. 
Fentalakâ hattâ izâ rakibâ fis sefîneti harakahâ. 
Kezâlike yahruku zekeru fülân ibni fülânete alâ ferci 
fülânete binti fülâneh. Lekad sadakallâhü rasûlehür 
rü'yâ bil hakki lited hulennel mescidil harâme 
inşâallâhü âminîne muhallikîne ruûseküm ve 
mukassirîne lâ tehâfûne fealime mâ lem ta'lemû 
feceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Kezâlike 
yeftehu zekeru fülân ibni fülânete alâ ferci fülânete 
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binti fülâneh. Hüvellezî ersele rasûlehü bil hüdâ ve 
dînil hakki liyüzhirahü aled dîne küllihi ve kefâ 
billâhi şehîdâ. Muhammedür rasûlullâhi vellezîne 
meahü eşüddâü alel küffâri ruhamâü beynehüm 
terâhüm rukkean sücceden yebteğûne fadlan 
minallâhi ve rıdvânen sîmâhüm fî vücûhihim min 
eseris sücûdi zâlike meselühüm fit tevrâti ve 
meselühüm fil incîli kezerın ahrace şetehü 
feâzerahü festağlıza festevâ. Kezâlike yestevi 
zekeru fülân ibni fülânete alâ ferci fülânete binti 
fülâneh. Maracel bahreyni yeltekiyân. Kezâlike 
yeltekî zekeru fülân ibni fülânete alâ ferci fülânete 
binti fülâneh. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

Yazdıktan sonra bu hirzi bağlı olan erkek sırtında 
taşırsa, bağı çözülür ve eşiyle birleşir. 
 

KADININ HAMİLE KALMASI İÇİN 
    Hamile kalmayan kadının hamile kalması için, 
aşağıdaki tılsımı bir kağıt üzerine yaz. Hamile kalmak 
isteyen kadın bu yazılıyı üzerinde taşırsa hamile kalır. 
    Yazılacak olan tılsım budur: 
 

 

 
KADINI KISIR OLUP OLMADIĞINI BİLMEK 

    Aşağıdaki tılsımı bir kağıt üzerine yaz. Kadın bu 
yazıyı diliyle yaladıktan sonra bevl ederse kısır değildir. 
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    Yazılacak tılsım budur: 
 

 
  

HUMMA ÖKSÜRÜK VE KOLAY DOĞUM İÇİN 
    Öksürük hastalığını gidermek istersen: Yeşil bir 
hurma yaprağı üzerine aşağıdaki duayı hurufu mukatta' 
olarak yazıp, hastanın boynuna asarsan şifa bulur. 
    Humma hastalığını gidermek istersen: Aşağıdaki 
duayı üç (3) adet kağıda yazarsın. Hastaya ne zaman 
humma gelirse o üç kağıtla hastayı buhurlarsan, 
humma gider ve hastaya bir daha geri dönmez. 
    Doğumu kolaylaştımak istersen: Dört adet lokma alıp 
her lokmanın üzerine bu dört kelimeden birini yazarsın. 
Bu lokmaları doğum zorluğu çeken kadına yedirirsen, 
doğumu kolaylaşır ve çabuk doğum yapar. 
    Yazılacak olan dua (Dört kelime ) budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ ilâhe illallâhü nâret 
festenârat. Lâ ilâhe illallâhü havlel arşi dâret. Lâ 
ilâhe illallâhü keennehâ mâ kânet ve lâ hulikat. Lâ 
ilâhe illallâhü zâret sümme ğâret. Ve sallallâhü alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve 
sellim. 
 

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Yeşil hurma dalı üzerine şu beytin içindeki her 
cümlenin ilk harfini yaz. 
      Beyitler şunlardır: 
 

    �> A\�> �L!��	� �n�����7 �� 	�     	(�!�2����� 	���� 1�� Y%���9�7 #U� 	+
n�5�7��$ 

 

İnnî hameltü ileyke külle kerîmetin havrâe an lahzıl 
müteyyemi mâ hanet. 
    Yazılacak harflerde bunlardır: 
 

h    �   �   I   k    h   _   _   �   h   �  
 

  Ha  Mim  Elif  Lam Ayın   Ha   Kef   Kef  Elif  Ha  Elif 
    Hurma dalı üzerine bu harfleri yazdıktan sonra, 
hastaya ağrı olan yere parmağını koymasını söyle. Bir 
çivi alıp, ilk harfin üzerine koyduktan sonra üç (3) defa 
aşağıdaki kasemi oku. Kasemi her okuduğunda çivinin 
başına bir defa hafifçe vur. Ağrı geçerse çivi o harfte 
sabit kalsın. Eğer ağrı geçmezse, ikinci harfe çiviyi 
çakıp kasemi tekrar üç defa oku. Böylece ağrı geçene 
kadar harften harfe geçersin. 
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    Okunacak kasem budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnî a'zemu aleyke 
eyyühed dâribü ve mâ ente dâribü ilâ demin 
ahmerin fî ırkın ahdar in künte fil azmi feahracü ilel 
lahmi ve minel lahmi ilel cildi ve minel cildi ilel şa'ri 
ilel ardı bi hakki aslâcin ameslâcin . Ves semâ-i vet 
târik. Ve mâ edrâkemet târik. Ennecmüs sâkib. İn 
külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Felyenzuril insâne 
mime hulik. Hulika min mâin dâfik. Yahrucu min 
beynes sulbi vet terâib. Kemâ sekene arşür rahmâni 
tahter rahmân. Ve lehü mâ sekene fil leyli ven nehîri 
ve hüves semîul alîm. Uhruc eyyühed dâribü min 
re'si fülân ibni fülânete bi hakki Sebbihısmi rabbikel 
a'lâ. Ellezi halaka fesevvâ. Vellezî kaddera fehedâ 
fehedâ fehedâ. 
 

HUMMA İÇİN 
    Üç adet kağıt üzerine aşağıdaki Ayeti kerimeleri 
yazdıktan sonra yazıyı su ile sil. Hummalı kişiye bu 
suyu üç gün aç karınla içirirsen, hasta şifa bulur. 
    Birinci kağıda yazılacak Ayetler: 
 

   	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ a'taynâ kel Kevser. 
Yürîdüllâhi en yuhaffife anküm. 
    İkinci kağıda yazılacak Ayeti kerimeler: 
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�L	��T �U��7���� (�3�8�� 1	$ iq!	R̀ �)  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fe salli li rabbike venhar. 
Zâlike tahfîfün min rabbiküm ve rahmeh. 
    Üçüncü kağıda yazılacak Ayetler: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İnne şânieke hüvel ebtar. 
Elâne haffefallâhü anküm. 
 

DALAK AĞRISI İÇİN 
    Dalak ağrısı için şu daireyi bir kağıt üzerine yaz: 
 

 
 

    Yazdıktan sonra elbisesi üzerinden dalağın hizasına 
asarsın.Yeni bir kaşık üzerinede biraz kül ve ateş közü 



  ------------------------------------EBİ HAYYULLAHİL MERZUKİ 270 

koyup, kaşığı yazdığının üzerine dairenin içindeki 
Ayetleri hastanın ismi adedi kadar okursan şifa bulur. 
 

VÜCUTTAKİ YARALARI İYİLEŞTİRMEK 
    Vücutta oluşan yara, büyük çıban, sivilce ve benzeri 
şeyleri iyileştirmek için, aşağıdaki duayı yazıp, yazıyı su 
ile sildikten sonra bu suyu hastaya içirirsen, hasta Allah 
c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak dua budur: 
 

   	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8       ���	� 	,	�9�"���� 	
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Berâetün minallâhi ve 
rasûlihi ilâ külli ılletin lâ fetha ve lâ nezîha ebeden 
inşâallâhü teâlâ habben taleat min sahratin sammâ' 
lâ asle lehâ sâbitün ve lâ ferun lehâ sâbitü bismillîhi 
urkîke vallâhü yeşfîke ve yüâfike ve yeselûneke anil 
cibâli fekul yensifühâ rabbî nesfâ. Feyezeruhâ kâen 
safsafâ. Lâ terâ fîhâ ıvecen ve lâ emtâ. Eyyühel 
elemüs sâbitü fil cesedil lezî yemût müt bi kudretil 
hayyillezî lâ yemût. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

VÜCUTTA TOPLANAN SU İÇİN 
    Vücutta toplanan su ve her türlü şişlik için, aşağıdaki 
harflerişişin üzerine yazarsan, Allah Teala'nın izniyle 
hasta şifa bulur. 
    Yazılacak harfler bunlardır: 
 

h    �    S    ?    �    K    �    h    K  
 

        Ha      Tı      Ye      He   Vav    Dal   Elif    Ha    Dal 
    Bu şekilde yazmak daha iyidir. Ama vefk olarakta 
yazılır. Vefkin şekli budur: 
 

�  � �  
b  -  � 

� 0 � 
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TEMRE İÇİN 
    Bir iğneyi tükrüğünle ıslatıp, temrenin etrafında yedi 
(7) defa döndürürsün. Her döndürdüğünde bir (1) defa 
şu duayı okusun. Allah'ın izniyle terme geçer. 
    Okunacak dua budur: 
 

 	4����. ���+�M�0�    �� �\/�� �'����/ #��+��/ �� n	8�����C
         v9������ 	1�r�8 1	$ ���+�* i�� 9�: n	8��� ��C�� �k�+�4�'��

n�H�+�27��4 n�H�+�2��4 �?�����	8 ��C�8�+�a�4  
 

Şeceratün cemmâ fî sahratin samâ lâ asle lehâ sâbit 
ve lâ ferau lehâ sâbit yûnusun haraca min batnil hût 
fedarabehâ bi asâhü fahterakat fahterakat. 
 

ŞİDDETLİ HUMMA İÇİN 
    Şiddetli humma için: Bu duayı bir kağıt üzerine yazıp, 
üzerinde taşıyan kimse Allah'ın izniyle şifa bulur.  
    Yazılacak dua budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ ilâhe illallâh mûsâ 
kelîmullâh Lâ ilâhe illallâh Îsâ rûhullâh Lâ ilâhe 
illallâh İbrâhim halîlullîh salavâtüllâhi ve selâmühü 
aleyhim ecmeîne Yâ Allâh bi hakki külli kitâbin 
enzeltehü en terfea nâral hummâ an hâmili kitâbî 
hâzâ Kulnâ yâ nârukûnî berden ve selâmen alâ 
ibrâhîme Ve nünezzilü minel kurâni mâ hüve şifâün 
ve rahmetün lil mü'minîn. 
 

HUMMA İÇİN 
    Humma için şu isimleri üç adet kağıda yaz: 

    Birinci kağıda;        Fravn                2#�N��[ْ  

    İkinci kağıda;          Haman               �2��!��. 
    Üçüncü kağıda;      Karun;                �2-(���L 
Bu isimlerin sonundaki Nun harflerini mümkün olduğu 
kadar uzatarak yaz. Hummalı kişiye humma geldiği 
andabu kağıtları buhrlarsan, o kişiden humma gider ve 
bir dahada Allah'ın izniyle geri gelmez. 
 

HUMMA İÇİN 
    Şu duayı bir kağıt üzerine yazıp hummalı kişinin 
pazusuna bağlarsan, humması Allahc.c. ın izniyle çok 
seri bir şekilde geçer. 
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    Yazılacak dua budur: 
 

�	8�   	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
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�!�" ����� @
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Berâetün minallâhil azîzil 
hakîmi ilâ ümmi müldeme elletî te'külül lahme ve 
teşrabud demi ve tehşimül azmü emmâ ba'di yâ 
ümmi müldeme fein künte mü'mineten fe bi hakki 
muhammedin sallalâhü aleyhi ve selem. Ve in künte 
yehûdiyyeten fe bi hakki mûsel kelîmü 
aleyhisselâmü Ve in künte nasrâniyyeti fe bi hakki 
îsel mesîhı aleyhisselâmü Ve in künte mecûsiyyeti 
fe bi hakkin nâr iven nûr ve fülkillezî yedûr en lâ 
te'külî li fülân ibni fülânete lahmen ve lâ teşrabî lehü 
demen ve lâ tehşimî lehü azmen ve tehavvelî anhü 
ilâ menittehaze meallâhi ilâhen âhara ve illâ fe ente 
berîetün minallâhi ve rasûlihi vallâhü ve rasûlühü 
berîâni minke hasbünallâhü ve ni'mel vekîl ve lâ 
havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve 
sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
 

HUMMA İÇİN 
    Humma için üç tane hurma yaprağı alırsın ve birinci 
hurma yaprağının üzerine: 
 

(!	������ �1	$ ���������  
 

Elhummâ minel hamîm. 
    İkinci hurma yaprağının üzerine  
 

(!	��M��� �1	$ ��jO+�7��  
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Ve harruhâ minel cehîm. 
    Üçüncü hurma yaprağının üzerine: 
 

(!	.�+�� 	B��r!�N�� �1	$ ��C��/����  
 

Ve aslihâ mineşşeytânirracîm. 
    Daha sonra üç adet kağıt alır ve birinci kağıdın 
üzerine şu cümleleri: 
 

v����K 	l+����� �I9�7 W
� �I9�"�� #������$ @
� A'	� �,��	��'  
 

Lâ ilâhe illallâh muhammedir rasûlullâh havlel arşi 
dâret. 
    İkinci kağıdın üzerine: 
 

v����5�2"��4 v����  W
� �I9�"�� #������$ @
� A'	� �,��	��'  
 

Lâ ilâhe illallâh muhammedir rasûlullâh nâret 
festenâret. 
    Üçüncü kağıdın üzerine: 
 

     W
� �I9�"�� #������$ @
� A'	� �,��	��'    v������� �������� 	n�!�R�7 
�<	&�̀ ��� �q!	rA��� �9�j�� �o���* 1�$ �(����:�'��  

 

Lâ ilâhe illallâh muhammedir rasûlullâh hafyetil 
hummâ ve ğâret Elâ ya'lemü men halaka ve hüvel 
latîfül habîr. 
 

yaz. Yazdıktan sonrabu kağıt ve yapraklarla hastayı üç 
gün buhurlarsın. Humma o hastadan gider ve bir daha 
da Allah'ın izniyle geri dönmez. 
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ÜŞÜTME VE ATEŞLENME 
    Aşağıdaki hatemi sarı bir kağıt üzerine, hatemin 
etrafınada aşağıda gelecek olan Ayeti kerimeleri yazıp 
hastanın başına koyarsan, hastalık ondan gider ve bir 
daha dönmez. 
    Yazılacak hatem budur: 
 

 
 

    Hatemin etrafına yazılacak Ayetler budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm Zâlike tahfîfün min rabbi- 
küm ve rahmeh. Yürîdüllâhi en yühaffife anküm ve 
hulikal insânü daîfâ. Elâne haffefallâhü anküm ve 
alime enne fîküm da'fâ. Yâ nârukûnî berden ve 
selâmen alâ İbrâhîm. Rabbenekşif annel azâbe innû 
mü'minân. Ve in yemses kallâhü bi durrin felâ kâşife 
lehü illâ hüve ve in yemseske bi hayrin fe hüve alâ 
külli şeyin kadîr. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

ATEŞLENME 
    Aşağıdaki isimleri bir yumurtanın üzerine yazıp 
yumurtayı ip veya bir bez ile sar. Yumurtayı közde 
pişirip kabuğunu soy. Bez ile kabukları alıp, hastaya as. 
Yumurtanın içinide hastaya yedir. Hasta Allah'ın izniyle 
şifa bulur ve ateşi düşer. 
    Yumurta üzerine yazılacak isimler budur: 
 

�6r�j #q�� 	q!	R�� 	q�> #q!	R�> #q�6 	q	!#q�j #q!	R  
 

Tatîfin tafn kefîfin kefin lefîfin lefin hefîfin hefin. 
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ŞEHVETİ GÜÇLENDİRMEK 
    Bir Geyik derisi üzerine aşağıdaki isimleri yazıp deriyi 
sol pazuna bağlarsan, şehvetin güçlenir. 
    Yazılacak isimler budur: 
 

���3�"         ��C������C�����:���z�����3���  
 

            Sekmesa'kelata               Eylemsehaleaha 
 

MENİYİ TUTMAK İÇİN 
    Bir Geyik derisi üzerine aşağıdaki tılsımı yazıp sol 
baldırına bağlarsan, menin inmez. 
    Yazılacak tılsım budur: 
 

 
 

ÇARPINTIYI GİDERMEK 

    Avucunun ortasına   �� ��U���U�l��U�� (Betîhatyatşâ) yazıp 

yazıyı yalarsan, çarpıntın Allah'ın izniyle geçer. 
 

KADA-İ HACET 
    Herhangi bir isteğinin yerine gelmesini isteyen kimse, 
gecenin son üçte birinde kalkıp, abdest alıp, iki rekat 
namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup 1000 defa: 
 

        #������$ �� �'9�$�� �� 	��!�" ����� _	���8�� ([��"�� [\�/ �(�CA����
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Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve 
Mevlânâ muhammedin salâtan tehullü bihâ ukdetî 
ve tüferrici bihâ kürbetî ve tünkızü bihâ vahdetî ve 
takdî bihâ hâcetî. 
Bu salavatı okursan, Allah c.c. ın izniyle dilediğin şey 
yerine gelir. 
 

GÖZ AĞRISINI GİDERMEK 
    Aşağıdaki duayı bir kağıt üzerine yazıp hastanın iki 
gözünün arasına asarsan, hasta Allah Teala'nın izniyle 
şifa bulur. 
    Yazılacak olan dua budur: 
 

        	\�!	M 	��� ��"9�$ 	����9�2	8 �L�2!	H�� �K9�$+����� ���$�+�� ��CO:����:
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Yâ  eyyüher  remedül  mermûdü  rakîtüke  bi  tevrâti 
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mûsâ ve incîli îsâ ve zebûrü dâvud vel kurânil Arabî 
lâ takbah ve lâ tebrah ve lâ tekûnü lehü rahkan 
uhruc min ayni hâzel âdemiyyü kemâ harace yûnus 
min batnil hût ve kemâ harace Yûsuf minel cübbi 
ves sicni bi elfi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil 
aliyyil azîm. 
 

UÇUCULARI MEN ETMEK 
    Aşağıdaki tılsımı üç adet kağıt üzerine yazdıktan 
sonra, kapı olan duvar haricinde üç duvara asarsın. 
Uçucular o mekanı terk ederler. 
    Yazılacak tılsım budur: 
 

�3�3�4,3�3  
 

KARİNE HASTALIĞI İÇİN 
    Karine için şu vefki bir kağıt üzerine yaz. 
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    Vefkin etrafına şu: 
 

� w � l m ^ � T K � h � u v � �  
 

Elif be te se cim ha hı dal zel ra ze sin şın sat dat tı 
Harfleri, 100 defa Mim harfini ve bir defa şu isimleri: 
 

#9�C�>          #9�C��   
 

                           Lehevin             Kehevin 
    Yirmidört (24)defa: 
 

	S����0 	I-�� #v����&/�� 	S�� ��K�� �g!	j��+�0 �g!	j-  
 

Âhiyyen şerâhiyyen edûnâyı esbâûtin âli şeddây. 
Bu duayı ve 14 defada Ayetel kürsiyi yaz. Yazılan bu 
hirzi çocuğunu düşüren kadın üzerinde taşırsa, Allah 
c.c.ın izniyle şifa bulur ve çocuğunu düşürmez. 
 

BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Yeşil bir dal üzerine şu harfleri yaz. 
 

I     �     B     F     �     �     I  
 

      Lam    Cim      Nun        Fe         Kaf      Mim    Lam  
    Yazdıktan sonra parmağını tükürükleyip, hastanın iki 
gözüne Nun harfini tes olarak yaz. Daha sonra hastaya 
ağrı olan yere elini koymasını söyle. İlk harfin üzerine 
bir çivi koyup, hafifçe çakarak içinden bir defa Fatiha 
suresini oku. Okurkende çiviyi hafif hafif çakarsın. 
Sonra hastanın elini çekmesini söylersin. Ağrı geçtiyse 
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hastaya biraz yürüyüp geri dönmesini söylersin. Hiç ağrı 
hissetmezse çiviyi oraya sabitleştirirsin. O dalıda 
karanlık bir yere koyarsın. Eğer ağrı geçmediyse veya 
tekrar döndüyse çiviyi ikinci harfe çakar ve tekrar Fatiha 
suresini okursun. Böylece ağrı geçene kadar devam 
edersin. Ağrı geçtiği anda bir daha geri dönmez. Allah 
Teala'nın izniyle hasta şifa bulur. 
 

GÖZ AĞRISINDAN KORUNMAK 
    Kamer'in nurunun fazla olduğu bir Cumartesi günü 
küçük bir kağıt üzerine şu harfleri yaz: 
 

          � �: �6 (�6 ,6 y�!C> +�� +�� y�� ��
B � o�� (7  

 

Elif lâm mîm elif lâm mim sâd elif lâm râ elif lâm 
mim râ kaf hâ yâ ayîn sâd tâ hâ tî sîn mîm tâsîn 
yâsîn sâd hâ mîm ayîn sîn kâf kâf nûn. 
Veya bunları hurufu mukatta'olarakta yazarsın. Daha 
sonra bu kağıdı kim yutarsa, o sene içinde bu 
hastalıktan Allah'ın izniyle emin olur.  
 

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Hastaya parmağını ağrıyan yere koymasını söylersin. 
Sende o anda şu Ayeti kerimeleri okursan, Allah 
Teala'nın izniyle baş ağrısı geçer. 
    Okunacak Ayeti kerimeler budur: 
 

�	8�	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(��$�� 	�	��Ar���� 	%���������   
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         ������ #��R�  [\�> �B	� �X	H�A=�� �(M� �� ��	��Ar����$ �L:��K��
   	'�� 	+�E5�!���4 ��	4��7 ��C!����      #%��$ 1	$ �o	��* �o	��* �(	$ �B��� 

     �1!�8 1	$ ��	+̀ �: #o	4��K  	X��O���   	{�&�" 	X	G��+�2����  	(�"�
 ���'�� �L�8��       S���C�4 �����H S	dA���� S�9���4 �o���* S	dA��� ��

S���C�4 S���C�4  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ves semâ-i vet târik. Ve 
mâ edrâkemet târik. Ennecmüs sâkib. İn külli nefsin 
lemmâ aleyhâ hâfiz. Felyenzuril insâne mime hulik. 
Hulika min mâin dâfik. Yahrucu min beynes sulbi 
vet terâib. Sebbihısmi rabbikel a'lâ. Ellezi halaka 
fesevvâ. Vellezî kaddera fehedâ fehedâ fehedâ. 
 

HAMİLE KALMAK İÇİN 
    Cuma suresini temiz bir tabağa yazıp yazıyı su ile sil. 
Arabi ayın onbeşinde (15) bu su ile kadın yıkanır. Sonra 
yedi adet hurma veya kuru üzüm üzerine aşağıdaki 
isimleri yazarsın. Kadın onları hergün güneş doğmadan 
önce aç karınla bir tanesini yesin. Ama amele Cuma 
günü başlanır. Daha sonra bir kağıt üzerine Mülk 
suresini ve sonuna şu Ayeti kerimeyi yaz: 
 

�	8�	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(��� �s�H�9�4 Oo����$ �\�r�8�� �  
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9� ��> ��B9������:  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm.fevekaal hakku ve batale 
mâ kânû ya'melûn. 
Yazdıktan sonra bu hirzi dürüp, kadının karnı üzerine 
asarsın. Kırk gün geçmeden Allah c.c. ın izniyle kadın 
hamile kalır. 
    Hurma veya kuru üzüm üzerine yazılacak isimler: 
 

�9�������� o	���̀ ���� h��2�R���� ���̂ �+��� ���j�9���� W
���s:	��&���� � 
 

Allâh elvehhâb errezzâk elfettâh elhâlık elmüsavvir 
elbedî'. 
 

KARA SEVDA İÇİN 
    Sırçalanmış bir tabağa aşağıdaki duayı yazdıktan 
sonra yazıyı su ile silip bu suyu aşığa içirirsen, Allah'ın 
izniyle kara sevdadan kurtulur. 
    Yazılacak dua budur: 
 

     ?- ?- ?- ?-    �9�j �9�j ?- ?- ?-  �9�j �9�j �9�j �9�j  ��	j �9�j 
  ��	j ��	j ��	j        O��7 O��7 O��7 O��7 O��7 ��	j ��	j ��	j 

   O��7 O��7       ��g!	j��+�4 �g!	j��+��0 �g!	j��+�4 �g!	j��+�0 �g!	j��+�4
    �+�0 �g!	j��+�4 �g!	j��+�0 �g!	j��+�4 �g!	j��+�0     m m �g!�j �g!�j �g!	j�
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                 F k k k k k k k I I I I I I I m m
              ��Q���� � � � � � � � F F F F F F

��$D�� �,�� �	M�  (���� ��	��5�4 �\&�H 1	$ ���K- ���	� �� �	C�� 
 

Âhin Âhin Âhin Âhin Âhin Âhin Âhin Hüve Hüve 
Hüve Hüve Hüve Hüve Hüve Hiye Hiye Hiye Hiye 
Hiye Hiye Hiye Hayyu Hayyu Hayyu Hayyu Hayyu 
Hayyu Hayyu Ferâhiyyen Şerâhiyyen Ferâhiyyen 
Şerâhiyyen Ferâhiyyen Şerâhiyyen Ferâhiyyen 
Şerâhiyyen Ferâhiyyen Şerâhiyyen Heyyen Heyyen 
Sin Sin Sin Sin Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam 
Ayın Ayın Ayın Ayın Ayın Ayın Ayın Fe Fe Fe Fe Fe 
Fe Fe TI Tı Tı Tı Tı Tı Tı Ve lekad ahidnâ ilâ âdeme 
min kablü fenesiye ve lem necid lehü azmâ. 
 

GICIKLANMAMAK İÇİN 
    Şu İsim ve Ayetleri bir kağıt üzerine yazdıktan sonra 
üzerinde taşırsan, bir daha gıcıklanmazsın. 
    Yazılacak İsim ve Ayeti kerime budur: 
 

        ��CO:�� 1�3"�� #����� #����� #����� #����> #����> #����>
       �,� 	� 	�	+�t������� 	�	���N����� O��� �o��	8 	�	���a���� �s�.�9���

����� v��:|���� 	%���"�'�� 	?	d�j �o��	8 i�	K��Q�� 	,	�.��  
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Kemeşin Kemeşin Kemeşin Ameşin Ameşin Ameşin 
Üskün eyyühel vecea veddâribi bi hakki rabbül 
meşârikı vel meğârib. İnnehü alâ racıhi le kâdir. Bi 
hakki hâzihil esmâi vel âyât. 
 

GICIKLANMAMAK İÇİN 
    Şu İsimleri ve kelimeleri bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra üzerinde taşırsan, gıcıklanman geçer. 
    Yazılacak olanlar budur: 
 

          ����6 ���6 ���6 ���6 ���6 ���6 #h9���" #h9���> #{���>
���6 ���6 ���6  

 

Kemûh kelûh semûh tayyi tayyi tayyi tayyi tayyi 
tayyi tayyi tayyi tayyi  
 

SIRT AĞRISI İÇİN 
    Aşağıdki duayı bir kağıt üzerine yazdıktan sonra sırtı 
ağrıyan kişi bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle 
sırt ağrısından kurtulur. 
    Yazılacak dua budur: 
 

          �_�����/ �L��� h�+N�  (���� 	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8
�����]�    ���Q �� S	dA��� �_��̂ 	� �L5�� ��5�   ���5��4���� �_�+C�} 

��       �;+��: 	+������ �s�$ AB	��4 �_�+�>	T �L    �s��.�9���� s�4�	� �(�CA����
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        �	4 �U������ 	\	*K���� ��d�j �	8��2	> 	\	$��7 1�� �B��8�+�a����
         �s�.�9���� �	+*���� +�N�&��� 9�8�� ���K- �	4 �n���* �K����> 	?	����.

    A��� ���	� 	(�E����� �1	$ �B��8�+�a����     	����� ���	� 	(�A��� �1	$�� 	(�
   1�$ �o��	8 	w��'�� ���	� 	���	M��� �1	$�� 	���	M��� ���	� 	����� �1	$��
         �g!	j��+�0�� �g!	j��+0�� �g!�j �g!�j �B9�3�!�4 1�> #%��N�	� �I9�Q�:

�g!	j��+0��      	8 A'	� ���9�H�'�� �I9�7�'Y 	q���� 	q����	8��    ���	������ 	
�
�1:	+	>��N�� �1	$ �1� 9�3�5�� 	?	d�j 1	$ ��5!�M �� 1	��� (!	E�����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem neşrahleke sadrek. 
Ve veda’nâ anke vizrak. Ellezî ankada zahrek. Ve 
refa’nâ leke zikrak. Feinne meal usri yusrâ. 
Allâhümme irfa'el vecea ved darabâni an hâmili 
kitâbî hâzâ ve edhılis sıhhate fî cesedihi kemâde 
halte fî âdeme ebul beşer ve ahric el vecea ved 
darabâne minel azmi ilel lahmi ve minel lahmi iled 
demi ve mined demi ilel cildi ve minel cildi ilel ardı 
bi hakki men yekûlü liş şeyin kün feyekûn. Heyyen 
heyyen eşrâhiyyen eşrâhiyyen eşrâhiyyen Ve bi elfi 
elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
Encânâ min hâzhi lenekûnenne mineş şâkirîn. 
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YAN AĞRILARI İÇİN 
    Aşağıdaki duayı bir kağıt üzerine yazdıktan sonra 
hastanın üzerine asılırsa, Allah'ın izniyle şifa bulur 
    Yazılacak olan budur: 
 

   	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8     n�Q���6 �(�:+�$ n�H�D	8 n�Q���̂  
        ��CO:�� 1�3"�� n�����2��	� �B��9��	" 	1!�� ����� v������ ���!	�	8

    7�+�� �l+�� �1�3�" ����> �X5�M���    1��7�+��� �n��) 1��
(!	E����� ��	������ 	
�	8 A'	� ���9�H�'�� �I9�7�'Y 	q���� 	q����	8  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Zeakat bizekat meryemü 
talakat bi îsâ veledet alâ ayni Silvân ığteselet üskün 
eyyühel cünbü kemâ sekene arşur rahmân tahter 
rahmân bi elfi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil 
aliyyil azîm. 
 

AZI DİŞİ AĞRISI İÇİN 

    Şu harfleri  � 0 / 1 bir lokma üzerine yazdıktan 

sonra hastaya çiğnetirsin. Daha sonra bu lokmayı bir 
köpeğin önüne koyarsın. Köpek o lokmayı ne zaman 
yerse, hastanın ağrısı o anda geçer. 
 

ZEHİRİ İPTAL ETMEK İÇİN 
    Akrebin zehirini durdurmak, zehrin etkisinden ve 
eziyetinden emin olmak için, Akrebin soktuğu yere elini 
koyup şöyle dersin: 
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        #�	����*��: #o�:	9��+�$ #���+!�H #�!	R���� #�!	 �̂  #�!	6+�H
   �+�0 �	5	R�>	�       ���K- (�C������ �1:	dA�� 	%��!�& �'�� �o��	8 	��+�Q����� �(�"

��	���.�� (	C!���� �,�)���!	���)�� @
� �v��9���/#������$ (�C@	*-��  
 

Kartîşin zenîşin alfîşin kayrûkın meravîkın yâ 
hârikın ikfinî şerra sümmil akrabi bi hakkil enbiyâ 
illezî evvelühüm âdeme ve âhırühüm muhammedin 
salavâtüllâhi ve teslimâtühü aleyhim ecmeîn. 
Elin, zehirin etkisi çıkana kadar orada kalırsa, Allah'ın 
izniyle zehir iptal olur. 
 

AKREB'İ DURUTMAK İÇİN 

    Akrebi gördüğün zaman: �A���%(��Q�+$� �A���%����+�� (Ekrîkeh 

Ükellimüke) dersen, Akrep hemen ölür. 
 

CİN'İ MEKANDAN KOVMAK 
    Aşağıdaki tılsımı bir kağıt üzerine yazdıktansonra 
bulunduğun mekana as. O mekandan çıkıp giderler ve 
o tılsım orada bulunduğu müddetçe bir daha dönmezler. 
    Yazılacak tılsım budur: 
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BÜTÜN HASTALIKLAR İÇİN 
    Bütün hastalıklar ve sakatlıklar için, aşağıdaki harfler 
yazılıp, hasta olan kişi bu yazılıyı üzerinde taşır veya 
yazıyı su ile silip suyunu içerse, Allah c.c. ın izniyle şifa 
bulur. 
    Yazılacak olan harfler budur: 
 

 
 

    Merhum üstaz Münir dedi ki: 
 

 �z�* ��9�4 �z�*�� #vY%��j ����*            
�z�Q�  �s�8��� �,��9�7 iX!	��/��                  

��C�) K���� ��T	� iv��D!���j��            
�z���� ��C!	4 �	M�) (�� is&�" ��	C�4                  

�?����8 �%��j �(�� i���� �(��            
  �z�"�9��� �	4 i(!	$ �(�� iK��/ �(��                

	%������� 	���Q"�'�� �1	$ �	RN�)            
�z���5��� @%��&	6�� �,5�� v�D�M�� ��H S	dA���              
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               Hamsü hââtin ve hattın fevka hattın 
               Ve salîbün havlehü erbeu nokat 
                    Ve hümeyzâtün izâ adedtühâ 
                    Fe hiye sebun lem tecid fîhâ ğalat 
               Sümme vâvün sümme hâün ba'dehü 
               Sümme sâdün sümme mîmün fil vasat 
                    Teşfî minel eskâmi ved dâi 
                   Ellezî kad acezet anhü etıbbâü ennemet. 
 

                 Beş tane he ve çizgi üstüne çizgi 
                 Bir haç ve etrafında dört nokta 
                     Hemzeler vardır ki, onları sayarsan 
                     Yedidir yanlış bulamazsın 
                 Daha sonra vav ve sonra he 
                 Sonra sad ve ortasında mim 
                     Doktorların aciz kalmış olduğu 
                     Hastalık ve dertlerden iyileştirir. 
 

TAUN İÇİN 
    Taun hastalığından emin olmak için şu duayı 
okursan, Allah c.c. ın izniyle korunmuş olursun. 
 

        O��7 @
�� ��5:	Tp�)�' �X:	+�Q����� ��5!	)�b�:�' ��5�� �!	��&��� �9�&	�7	�
           @
� 	q��5�> ��	4 �n���*�K #���� iq�5�> �,���� #���8 �����/

	
� 	I9�"�+	8 �v+�M�2"���([��"�� 	,!���� @
� �A��/��  
 

İhsibül beîd annâ lâ ye'tînâ vel karîbü lâ yü'zînâ 
Allâhü hayyü samedü bâkın ve lehü kenefün vâkın 
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dehaltü fî kenefillâhi vestecertü bi rasûlillâhi ve 
sallallâhü aleyhi ve sellem. 
 

HALLİ MA'KÛD 
    Bağlı olan kişi evinden çıkıp hiç kimseyle 
konuşmadan abdest bozmaya gider. Arazide bir karınca 
yuvası arar ve o karınca yuvasına bevl eder. Yine hiç 
konuşmadan evine dönerse bağı çözülür. 
 

MENİYİ DURUTMAK 
    Zeytin yaprağı üzerine şu Ayeti kerimeleri yaz. 
 

   	(!	7�+�� 	1��7�+�� 	
� 	(�	8    !�	8 1	$ ���+̀ �:    	X��O���� 	1
i�	K��Q�� 	,	�.�� ����� �,� 	� 	X	G��+�2����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yahrucü min beynes 
sulbi vet terâib. İnnehü racıhi le kâdir. 
Yazdıktan sonra bacağına bu yaprağı bağlarsan menin 
gelmez. İstediğin zaman menin akar. 
 

BAĞLININ DURUMUNU BİLMEK 
    Menisi normalden önce akan kişinin sihirden, cinden 
veya tabiattan olup olmadığını şöyle anlarsın. Eğer 
bağlı kişinin menisi zekeri ferce girmeden akıyorsa 
cindendir. Zekeri buruşuk iken girerek akıyorsa insan 
sihrindendir. Zekeri ferce biraz girdikten sonra hemen 
akıyorsa tabiattandır. Bunu böylece iyi bil ve iyi anla. 
 

HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK 
    Hastanın  mendilini  veya  gömleğini  alıp  bir  düğüm 
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atarsın. O düğümün yanından üç parmağınla (İşaret, 
orta ve yüzük) ölçersin. Ölçtükten sonra üç (3) defa şu 
duayı okursun. 
    Okunacak dua budur: 
 

 #��H�� #��H��  #��Q�$ #��Q�$     #l9���Q�0 #l9���Q�0  #�!	�M��
   �I	D 	� #�!	�M��  �9� ��8����:    ������*��: (�2 ���� �B9��!�$��: �n ����
  �'�� 	?	d�j �����  �'�� ?	d�j 	%���"	+��    �	� �9�5�!�8�� ��	8��$ 	,	&	7�

�B��3 	��4   ���9�r�4 	� 	'�� �1	$    �B��> �B	��� �?9    �1�	M��� �1�	$
�+���Q�4�?�  �B��> �B	���     �Q8���4 �������) 	
� �1	$ �?9   	,	���7 ����� 
�o��	8 �'�� 	?	d�j (�3:���� ��C	2����6�� (�3!���� 	U�R:	+�N�� 	%���"

�;7��9����  �\�M������ �;7��9����  �U�������� �\�M������    �_�����8 �U��������
(�3!������ (�3!	4 @
� 

 

Akşin akşin makşin makşin şakmûşin şakmûşin 
aclîhın aclîhın inzil yâ ebâ nûh ve ente yâ meymûn 
ve entüm yâ huddâme hâzihil esmâ-i alâ hâzihil 
eseri ve beyyinû lî mâ bi sâhibihi fein kâne minel 
insi fetavvilûhü ve in kâne minel cini fekassırûhü ve 
in kâne minallâhi feebkûhü alâ hâlihi bi hakki hâzihil 
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esmâ-iş şerîfeti aleyküm ve tâatihâ ledeyküm 
elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate 
bârakallâhü fîküm ve aleyküm. 
 

Okuduktan sonra tekrar ölçersin. Eğer ölçü uzarsa 
insandandır. Eğer ölçü kısalırsa cindendir. Eğer ölçü 
aynı kalırsa Allah Teala'dandır. Eğer hastalık 
insanlardansa ameli bir daha tekrarlayıp hastanın 
halinin hasettenmi, yoksa sihirdenmi olduğunu 
keşfedersin. Eğer hastalık cindense ameli bir daha 
tekrarlayıp hastanın halinin isabetmi yoksa taslitmi 
olduğunu keşfedersin. Bunuda azimetten faydalanarak 
yaparsın. Ortaya çıkan hastalık her ne ise ona münasip 
gelen şeyle tedavi edersin. Allah en doğrusunu bilendir. 
 

HASTANIN HALİNİ BİLMEK 
    Şu isimleri kendi avucuna yaz: 
 

#z�rC�j #z�rC�j #z!	���" #z!	���" #\!	C�3�$ #\!	C�3�$  
 

Mekhîlin mekhîlin sa'lîtin sa'lîtin hehtatin hehtatin 
Yazdıktan sonra elini hastanın başına koy. Eğer hasta 
aşlamaya başlarsa cindendir. Hasta gülmeye başlarsa 
insanlardandır. Hasta ne ağlar ve nede gülerse Allah 
Teala'dandır. 
 

HASTANIN AKİBETİNİ BİLMEK 
    Bir tavuk yumurtası üzerine şu duayı yaz. 
 

S	���) �n5�>��$ �� 	+$�� 1	$ �;7��� �L!��	� ��5!�7��� �L	��d�>��  
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Ve kezâlike evhaynâ ileyke rûhan min emrinâ mâ 
künte terdî mel kitâbi ve lel îmânü ve lâkin cealnâhü 
nûran nehdî bihi men teşâü min ıbâdinâ ve inneke 
letehdî ilâ sırâtım müstakîm. yâ rabbi beyyinlî ve 
a'limnî bi âkibeti hâzel merîdı  fî hâzihil beydati bi 
hakki nûru vechikel kerîmi ve bi hakki nebiyyike 
seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. 
 

SARAYI DEF ETMEK 
    Yünden dokunmuş bir kumaş üzerine Allah Teala'nın 
şu mübarek isimlerini yaz: 
 

�$o	���* �	!��$ o	���* �	!�  
 

Muhyî Hâlık Muhyî Hâlık 
 

Yazdıktan sonra bir kağıt üzerine hurufu mukatta' olarak 
Ayetel kürsiyi yaz. Bu kağıdı yazmış olduğun kumaşın 
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içine sar. Daha sonra bu hirzi saralı kişiye asarsan, o 
kişinin sarası gider. 
 

TALIK, TARIK VE TABİATTAN OLAN YELLER 
    Talık, tarık ve tabiattan olan yeller için, aşağıdaki 
azimeti sırçalanmış bir tabağa yazıp, yazıyı saf 
zeytinyağı ile sildikten sonra, tabağın içine üzerlik, adi 
su teresi ve kemmun koy. Bu yağla hastanın yakını el 
ve ayak ucu haricindeki bütün vücutunu yağlar. Azimeti 
diğer bir tabağa daha yazıp, yazıyı güneş görmemiş 
kuyu suyu ile silersin. Bu suyuda hasta olan kişi yedi 
gün ve gece içerse, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak azimet budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm.ecin ecin ravehin ravehin 
setera settârun celle celâlullâhil vâhidil kahhâri 
şehyûlin vehdinhedin fehedâ âhin yâhin yâ Allâhü 
yâ Muhammedü âhin yâhin yâ Allâhü yâ Cebrâîlü 
âhin yâhin yâ Allâhü yâ Mîkâîlü âhin yâhin yâ Allâhü 
yâ İsrâfîlü âhin yâhin yâ Allâhü yâ Azrâîlü âhin 
yâhin yâ Allâhü yâ Hayzûmü âhin yâhin yâ Allâhü 
Allâhü latîfün bi ıbâdihi yerzüku men yeşâü ve hüvel 
kaviyyül azîz. Yâ huddâme hâzihil esmâil kerîmeti 
inzilû alâ hâzer rîhıl âridı li hâzihil cüsseti ve 
hüzzûhü ve erıdûhü ve ahricûhü min hâzihil cüsseti 
cüsseti fülân ibni fülânete (Ev fülânete binti 
fülânete) bi hakki men yekûle liş şeyin kün feyekûne 
bi hakki alşâkışin mehrâkışin akşâmakşin akfeşin 
merûşin şelşeletin fî şelşeletin sa'saatin dâbis lâbis 
ente hedrûşin allâhümme yâ rabbi şifâen şifâen 



  ------------------------------------EBİ HAYYULLAHİL MERZUKİ 300 

şifâen lâ yuğâdiru sekamen ve lâ maradan ve a'zimu 
aleyküm yâ huddâme hâzihil esmâi billâhi sümme 
billâhi ve bi hakki hakkillâhi ve bi ızzi ızzillâhi ve bi 
nûri vechillâhi ve bimâ cerâ bihil kalemi min 
ındillâhi ilâ Hayri halkıllâhi seyyidinâ Muhammedin 
sallallâhü aleyhi ve selleme ibni abdullahi ve 
rasûlullâhi in kâne hazer rîhı fî azmi ev fî muhhın ev 
fî asabin ev fî urûkın ev fî demin ev fî lahmin ev fî 
cildin ev fî şa'rin illâ mâ hezzeytümûhü ve 
eraadtemûhü ve ahractemûhü min hâzel cesedi 
cesedi kezâ ve kezâ bi hakki Men yuhyil ızâme ve 
hiye ramîm. Ve bi hakki dâûcin mâûcin fâûcin 
tetleclecin Ve innehü lekasemin lev ta'lemûne azîm. 
Ve teral cibâle tahsebühâ câmideten ve hiye 
temurru merras sehâbi sunallâhillezî enkane külle 
şeyin innehü hayrun bimâ tefalûn. Ve iz kateltüm 
nefsen feddâra'tüm fîhâ vallâhü muhricün mâ 
küntüm tektümûn. vallâhü muhricün mâ küntüm 
tektümûn. 
    Azimeti tabağa yazdıktan sonra tabağın üzerine 
yazdığın azimeti yedi (7) defa okursan, daha tesirli ve 
etkili olur. 
 

ŞİFA İÇİN 
    Nazar, sihir, göz ve cin'lerden gelen zararlardan 
kurtulmak için, aşağıdaki azimeti üç adet kağıt üzerine 
yaz. Her kağıdın içine aynı ağırlıkta olmak şartıyla 
kündür, kizbere, harmel tohumu, mağribi fasuhu, 
cüccam tohumu ve zefra koy. Hastayı hergün güneş 
batmadan önce bu kağıtlardan birisiyle buhurlarsan, 
Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 



ELCEVAHİRUL LEMMAAH  ---------------------------------------- 301 

    Yazılacak azimet budur: 
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Tenbeşelûkin tenbeşelûkin talmâseın talmâseın 
atlesiyyü atlesiyyü selmûyehin selmûyehin nehbîrin 
nehbîrin hakû hakû tensiyehin tensiyehin bi hakki 
hâzihil esmâi ecib yâ seyyid meytatarûne ve ebtıl an 
fülân ibni fülânete errîhı ve külle âridın ve meradın 
ve sihrin ve aynin ve bi hakki limukfencil ve lâ havle 
ve lâ kuvvete illâ billâhiln aliyyil azîm. Ve sallalâhü 
alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi 
ve sellim. 
 

CİN YAKMAK İÇİN 

    Hastanın alnına şu  - / � �. � � �  harfleri yazıp, bir 
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tabak içinede Buruc sûresini yaz. Yazdığın tabağın 
üzerine üç (3) defa Buruc suresini okuyup, yazıyı su ile 
sildikten sonra bu suyu hastaya içirirsen, saralının 
içindeki arız cin yanar. 
 

SARALIYI AYILTMAK 
    Sarası tutmuş olan bir kimseyi ayıltmak ve arız olan 
cini def etmek istersen: Temiz bir su üzerine Fatiha 
suresi, Ayetel kürsi ile şu Ayeti kerimeleri: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul uhiye ileyye ennehüs 
temea neferun minel cini fekâlû innû semi'nâ 
kurânen acebâ. Yehdî iler rüşdi feâmennâ bih. Ve 
len nüşrike bi rabbina ehadâ. Ve ennehü teâlâ 
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ceddü rabbinâ mettehaza sâhibeten velâ veledâ. Ve 
ennehü kâne yekûlü sefîhünâ alallûhi şetatâ. Ve 
ennâ zanennâ en len tekûlel insü vel cinnü alallâhi 
kezibâ. Ve ennehü kâne ricâlün minel insi yeûzûne 
bi ricâlin minel cini fezâdûhüm rehekâ. 
 

okursun. Saralı kişinin yüzüne bu suyu serpersen, saralı 
Allah'ın izniyle ayıkır.  
 

ĞAZİL İÇİN 
    Beyaz bir kumaş üzerine daire biçiminde kırk adet 
Mim harfi yaz. Daha sonra çok zayıf olan kişi bu yazılıyı 
sol omzuna asarsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle şifa 
bulur. 
 

KARİNE İÇİN 
    Karine hastalığı için aşağıdaki vefki yazıp, makrunlu 
olan üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
şifa bulur. 
    Yazılacak vefk budur: 
 

92  292  92  66  32  67  
76  96  296  92  66  32  
32  67  96  296  92  66  
66 32  67  96  296  92  
92  66  32  67  96  292  
296  92  66  32  67  96  

ÇOCUĞU ÖLEN İÇİN 
    Karine hastalığı yüzünden çocuğu yaşamayıp ölen 
için: Arabi ayın tek günlerinde, Mücadele suresini şu 
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şekil üzere yaz. Besmelenin Bismini ( ����� ) birinci satıra 

yazarsın. Daha sonra her satırın başına Lafzı celali (
��) 
yazarsın. Sonra bu yazdığının içine küçük bir Tirse 
kemiği koyup, güzelce dürersin. Bunu hamile kadına 
veya çocuğa asarsan, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

KAN AKMASINI DURDURMAK 

    Şu : / � harfleri üç parça ekmek üzerine yazıp, kanı 

durmayan kişiye, hergün ekmeğin birisini yedirirsen, 
Allah'ın izniyle kan akması durur. 
 

ÇOCUĞU DÜŞEN KADIN İÇİN 

    Şu  =A\�W ��. kelimeyi 45 adet Limon yaprağına yazıp, 

bunlarlada çocuğunu düşüren kadın, hergün bir tanesi 
ile buhurlanırsa bir daha çocuğu Allah Teala'nın izniyle 
düşmez. 
 

UYUTMAMAK İÇİN 
    Bir kimseyi uytmamak istersen şu kelimeleri: 
 

�0��+�$ #l9�!���> #l��0 #��6��r�8 
 

Betâtaşin şâşin kelyûşin merâşin 
bir kağıda yazıp, kağıdı yastığının altına koyarsan, o 
kişi asla uyuyamaz. 
 
 

HESAP KÂİDELERİ 
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    İmam Ebul Abbas Ahmed el Buni Şemsül mearifil 
Kübra isimli kitabında derki: Allah c.c. beni ve seni 
muvaffak etsin. Hasta veya kaybolan kişinin halini 
bilmek için hastalandığı veya kaybolduğu günü bil. 
Sonra kendisinin ve annesinin ismini cümeli kebir ile 
hesap et. Çıkan adede hastalandığı veya kaybolduğu 
günden itibaren kaç gün geçmiş ise onuda ekle. Bu 
toplanan adede hariçten 20 ekleyip, bakide 20 veya 
daha az kalana kadar toplam adetten 20-20 düş. Bakide 
kalan o adedi alıp, aşağıdaki hayat ve memat 
levhalarına bak. Hayat ve memat levhasında çıkan 
duruma göre hüküm ver. 
    Karı kocanın halini bilmek: Anlaşacaklarmı, 
ayrılacaklarmı veya hangisi hangisinden önce ölecek 
bilmek istersen, her birinin ismini cümeli kebir ile hesap 
et. Arabi ayın o gün kaçı ise onuda o adede ilave et. 
Daha sonra buna hariçten 20 ekle. Bütün toplamdan 
20-20 düş. Baki kalan sayı hayat levhasında ise 
ayrılacaklardır. Eğer birisi hayat diğeride ölüm 
levhasında ise ölüm levhasında olan, hayat levhasında 
olandan önce ölecektir. 
    Aynı şekilde bir şehre girişinde girdiği günü bilip, 
hakimin ismi ile birlikte şehre girdiği günün adedini 
toplayıp Arabi ayın o gün kaçı ise onuda ilave et. Bu 
toplama hariçten 20 eklryip yine önceki gibi 20-20 düş. 
Bakide kalanı hayat ve memat levhasına bakarsın. Ne 
çıkarsaona göre hüküm verirsin. 
    Hamilenin halini bilmek: Çocuğun cinsiyetini 
ölecekmi, yaşayacakmı bilmek için, kadının ve 
annesinin ismini, o günün ismini ve Arabi ayın kaçı ise 
onuda ilave edip, toplama hariçten 20 ilave et. Toplam 
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adetten 20-20 düş. Kalan bakiyi alıp hayat ve ölüm 
levhasına bak. Hayat levhasında ise yaşayacağına, 
ölüm levhasında ise öleceğine hüküm verirsin. 
    Aynı şekilde galibi, mağlubu ve içinden çıkamadığın 
her türlü iş için bu levhayı kullanırsın. Muhakkakki Allah 
c.c. daha doğrusunu bilir. 
    İki levhanın şekli budur: 
 

 
 

Memat Levhası 
 

  

Hayat Levhası 
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    Bazı alimler bu iki levhi zaptetmek için güzel bir 
yöntem uyguladılar ve zapt ettiler.  
    Kelimeler bunlardır: 
 

X	��� 1	$ 	U�&��/ �X��	8 ����8 ��9�: �,�2�Q	N�� 	X!	M���� 
 

Elcîbi aşiktühü yevme bedâ bi hubbi suhbeti min 
rağib 
    Mühmele (Noktasız) harfleri bunlardır: 
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 I �� B � h � h � K � � �j k h  
 

Elif lam ha ayın he vav mim dal h ha sad ha mim 
nun ra 
    Menkut (Noktalı) harflerde bunlardır: 
 

� � B v � � � � S v � l � S �  
 

Be ye be şın kaf te ye be be be be ten un ğayın be 
 

BAŞKA TÜRLÜ HESAP KAİDESİ 
    Kadının hamile olup olmadığını, çocuğun erkek veya 
kız olduğunu bilmek için: Kadının ve annesinin ismini, 
sorduğu günün ismini toplayıp, toplanmış olan adetten 
2-2 düştükten sonra elinde kalan adede bak. Eğer baki 
kalan adet bir ise kadın hamile değildir. Eğer iki kalırsa 
kadın hamiledir. 
    Kadın hamile çıkarda çocuğun cinsiyetini öğrenmek 
istersen; Elinde hasıl olan adede kocasının ismini ekler 
ve toplam adetten 2-2 düşersin. Bakide bir kalırsa 
çocuk erkek, iki kalırsa doğacak olan çocuk kız 
olacaktır. 
    Kayıp olanın halini bilmek; Kayıp olan kişinin 
annesinin ve sorduğu günün ismini topla. Toplamdan 4-
4 düş. Bakide bir kalırsa o kayıp kişi hapistedir. İki 
kalırsa mutludur. Üç kalırsa ölmüştür. Eğer dört kalırsa 
kaybı uzamaz, belki geri döner. 
    Kayıp için bir kaide daha; Kayıp olan kişinin ve 
sorulduğu günün ismini hesapla. Toplam adetten 4-4 
düş. Bakide bir kalırsa kayıp kişi kendi halindedir. İki 
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kalırsa ya hasta ya da hapistedir. Üç kalırsa sefildir. 
Eğer dört kalırsa mutlu ve sevinçlidir. 
    Hamilenin halini bilmek; Hamilenin, annesinin ve 
sorduğu günün ismini hesaplarsın. Toplam adetten 4-4 
düşersin. Bakide bir kalırsa çocuk erkekdir. İki kalırsa 
çocuk kızdır. Üç kalırsa çocuğu düşecektir. Dört kalırsa 
çocuğu ikizdir. 
    Karı kocanın halini ve hangisinin önce öleceğini 
bilmek; Karı kocanın isimlerini toplayıp toplam adetten 
3-3 düş. Bakide bir kalırsa erkek kadından önce ölür. İki 
kalırsa kadın erkekten önce ölür. Eğer üç kalırsa ikisi 
birden ölür. 
    Hırsızı bilmek için; Çalınan malın ve çalınan günün 
ismini hesap edersin. Toplamdan 3-3 düşersin. Bakide 
bir kalırsa komşulardandır. Bakide iki kalırsa evdeki 
kişilerdendir. Bakide üç kalırsa hırsız yabancıdır. 
    Hastanın halini bilmek; Hastanın ve sorduğu günün 
ismini hesaplayıp hariçten bu adede üç ilave edersin. 
Toplam adetten 7-7 düşersin. Bakide bir kalırsa hastalık 
cindendir. İki kalırsa hastalık havadandır. Bakide üç 
kalırsa hastalık sihirdendir. Bakide dört kalırsa hastalık 
nazardandır. Bakide beş kalırsa hastalık kandandır. 
Bakide altı kalırsa hastalık safradandır. Bakide  yedi 
kalırsa hastalık sevdadandır. 
    Hastanın halini bilmek; Hastanın, annesinin ve 
sorduğu günün ismini hesap et. Toplam adetten 12-12 
düş. Bakide bir kalırsa cin sihridir. İki kalırsa kadın 
nazarıdır. Üç kalırsa hastalığı ağırdır. Bu hastalıktan 
ölünceye kadar kurtulamaz. Dört kalırsa erkek 
nazarıdır. Beş kalırsa erkek arkadaşındandır. Altı 
kalırsa yeldendir. Yedi kalırsa tabiattandır. Sekiz kalırsa 
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kan değişimidir. Dokuz kalırsa sarılıktır. On kalırsa 
insan sihridir. Onbir kalırsa kız arkadaşındandır. Oniki 
kalırsa üzüntü ve müsibettendir. 
    Ortakların veya karı kocanın anlaşıp anlaşamayaca- 
ğını bilmek için; Ortakların veya karı kocanın isimlerini 
hesap et. Toplam adede hariçten yedi ilave et. Toplam 
adetten 9-9 düş. Bakide bir kalırsa aşk ama sonu 
ayrılık, iki kalırsa bereket, üç kalırsa şer ve tartışma, 
dört kalırsa buluşup sonra ayrılmak, beş kalırsa kazanç 
bol mal ve çocuk, altı kalırsa başlangıcı iyi sonu üzüntü, 
yedi kalırsa anlaşma ve mutluluk, sekiz kalırsa kavga, 
kıskançlık, tartışma şer ve ayrılık, dokuz kalırsa sonu 
vahimdir. En doğruyu bilen Allah Teala'dır. 
 

RİM HESABI 
    Galip ile mağlubu, talip ile matlubun akibetini bilmek 
için Rim hesabından faydalanırsın. 
    Bazı zarif hükemalar Rim hesabı hakkında şu beyti 
yazmışlardır. 
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         Aleyke bi hıfzır rîmi tezferu bil münâ 
              Ve tebleğu mâ tehvâ ve mâ ente tâlibü 
         Hisâbü bi tarhıt tisa yezheru sirrihü 
              Bi esmâ-i emlâki aleyhi tecâribü 
         Fefiz zevci vel efrâdi yüsemmû aklehâ 
              Ve ekseruhâ ındet tehâlifü ğâlibü 
         Ve yağlibü matlûbün izez zevci yestevî 
              Ve ınde istivâil ferdi yağlibü tâlib  
 

         (Rim hesabını ezberlersen arzuna kavuşursun 
              Dilediğin ve istediğin şeylere nail olursun 
         Öyle bir hesapki 9 düştüğü zaman sırrı zuhur eder 
              Melek isimleriyle üzerinde tecrübe edilmiştir 
         Çiftlerde ve teklerde enaz olanı olanı yükselir 
              Çiftler eşit olursa matlub olan galip gelir 
         Tekler eşit olursa talip olan galip gelir). 
    Talip olan kişinin bu yukarıdaki beyti ezberlemesi 
lazımdır. Çünkü bu kaide Rim kaidesi olarak alimler 
arasında çok meşhurdur. Rim hesap kaidesi meşhur 
ebced hesabına benzer. Harf tertibinde ise ebced 
hesabına terstir. Cetvelde bu durum gösterilmiştir. 
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    Rim hesabı cetveli budur: 
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   Bu cetvelde bulunan harflerin ezberlenmesi için bazı 
alimler şu beyti yazmışlardır. 
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         Yâ Rîmü eykız bi leylin sâhıran na'sâ  
              Küm câdü zehrun li hayyi dara mâ dersâ 
         Vestahyâ sıbâteviyyin huznâzevî kalakâ 
              Heyemen ferham alîlen şâhısan harsâ 
         Ğarâmühü sâbitün zamânün tâiruhü 
              Kadintehâ lî tusîbî rabbümâ ve asâ 
 

       Ey Rim! Gizemli gecede uykulu olarak uyan 
           Çiçek ne kadar iyilik verdi zararlı bilgiden canlıya 
       Endişeli ve hüzünlü olan çocukluğum utandı 
           Şaşkın gözlü dilsiz ve özlem dolu olana acı 
       Onun sevgisi sabittir ve kalbi sevgiye susamıştır 
           Belki ve belkide benim nasibim burada bitmiştir. 
    Bu beyt bu kaide ile amel etmeyi ve bunun faydasını 
işaret eder. Bunun açıklamasıda şöyledir. Güçlüyü, 
zayıfı, galibi mağlubu,ortakları veya karı kocayı veya 
inat eden kişileri bilirsin. Allah Teala'nın izniyle. 
    Bunun için: Talip ve matlubun isimlerini alıp, bu 
isimleri rim cetveline göre hesap edersin. Toplamdan 9-
9 düş ve kalan adede bak. Eğer zevciyye (Çift) ve 
ferdiye (Tek) eşit değilse çok olan az olanı yener. Eğer 
zevciyede aynı iseler matlup talibi yener. Ferdiyede 
aynı iseler talip matlubu yener. İki imside ayrı ayrı 
toplayıp 9-9 düş. Hangi ismin bakisi az kalırsa az olan 
çok olanı yener. Eğer zevciye ve ferdiye anlaşıyorlarsa 
eşittir. Bu kaidenin çok güzel bir faydası vardır. Çoğu 
insanlar bunu bilmez. Talibi ve matlubu ilgilendiren her 
amelde talip galip gelmediğinde amelde başarıya 
ulaşamazsın. 
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    Eğer talip galip gelemezse talibin ismine esmaül 
hünsadan bir isim eklemen gerekirki talip matluba üstün 
gelsin. Bu sır gizlidir. Bu işleride bu feni iyi bilen eli uzun 
kişiler bilir. 
    Bu cetvelde bakilerin neticesini gösterdim. Bu cetvel 
den çok kolay bir şekilde faydalanırsın. 
 

BAKİLER NETİCESİNİ GÖSTEREN CETVEL 
 

 
KALAN 

 
NETİCE 

 
KALAN 

 
NETİCE 

 
KALAN 

 
NETİCE 

 
KALAN 

 
NETİCE 

 
1 VE 1 

 

TALİP 
YENER 

 
2 VE 5 

FAZLA  
OLAN  

YENER 

 
4 VE 4 

 
MATLUP 
YENER 

 
6 VE 6 

 
MATLUP 
YENER 

 
1 VE 2 

 
TALİP 

YENER 

 
2 VE 6 

 
ENAZ 

 
4 VE 5 

 
ENÇOK 

 
6 VE 7 

 
ENÇOH 

1 
1 VE 3 

 
ENÇOK 

 
2 VE 7 

 
ENÇOK 

 
4 VE 6 

 
ENAZ 

 
6 VE 8 

 
ENAZ 

 
1 VE 4 

 
ENAZ 

 
2 VE 8 

 
ENAZ 

 
4 VE 7 

 
ENÇOK 

 
6 VE 9  

 
ENÇOK 

 
 

1 VE 5 
 

ENÇOK 
 

2 VE 9 
 

ENÇOK 
 

4 VE 8 
 

ENAZ 
 

7 VE 7 
 

MATLUP 
 

 
1 VE 6 

 
ENAZ 

 
3 VE 3 

 
TALİP 

 
4 VE 9 

 
ENÇOK 

 
7 VE 8 

 
ENÇOK 

 
 

1 VE 7 
 

ENÇOK 
 

3 VE 4 
 

ENÇOK 
 

5 VE 5 
 

ENAZ 
 

7 VE9 
 

ENAZ 

 
1 VE 8 

 
ENAZ 

 
3 V3 5 

 
ENAZ 

 
5 VE 6 

 
ENÇOK 

 
78VE 8 

 
MATLUP 

 
1 VE 9 

 
ENÇOK 

 
3 VE 6 

 
ENÇOK 

 
5 VE 7 

 
ENAZ 

 
8 VE 9 

 
ENÇOK 

 
2 VE 2 

 
MATLUP 

 
3 VE 7 

 
ENAZ 

 
5 VE 8 

 
ENÇOK 

 
9 VE 9 

 
TALİP 

 
2 VE 3 

 
ENÇOK 

 
3 VE 8 

 
ENÇOK 

 
5 VE 9 

 
ENAZ 

 
 

 
 

 
2 VE 4 

 
ENAZ 

 
3 VE 9 

 
EN AZ 

 
 

 
 

 
 

 
 



  ------------------------------------EBİ HAYYULLAHİL MERZUKİ 314 
 

ÖNEMLİ VE MÜHİM FAİDELER 
    Doktor bulunmadığı anda hastayı iyileştirmek için 
kullanılan 9 tane kabuk vardır. Bunlar birçok ülkede 
yetişirler. Bu dokuz kabuk şunlardır: 
 

    Deynels kabuğu: Bu kabuk yakılıp dövüldükten sonra 
eğer kelin kafasına sürülürse başında saç çıkar. Aynı 
şekilde eğer yakılıp arı balı ile karıştırıldıktan sonra 
deve tüyüne sarılırsa ve kanı çok fazla akan bir kadın 
tarafından üzerinde taşınırsa kanı kesilir. 
 

    Sarı Karpuz Kabuğu: Bu kabuk kurutulup iyice 
dövüldükten sonra elenir. Sonra bundan bir miskal 
alınıp temiz bir kumaş içine sarılır. Zor pişen etin 
içerisine konulursa et çabuk pişer, kokusu ve yemesi 
çok hoş olur.  
 

    Yeşil Karpuz Kabuğu: Bunu kabuğu gölgede 
kurutulduktan sonra yumuşakça dövülür. Daha sonra 
bunu üzüm şerbetini içine konulup hamamda sıcak 
havuzun yanında içilirse kabızlık geçer. 
 

    Fındık Kabuğu: İki avuç fındık alınıp su dolu bir tasın 
içine konulduktan sonra, bir gece bekletilir. Bir gün 
sonra yumuşak bir ateş üzerinde üzüm suyu ile 
kırmızılaşıncaya kadar kaynatılır. Sonra bu su süzülür. 
Daha sonra koltuk altı soğuk su ile yıkanıp bez ile silinir. 
Fındık suyu ile koltuk altı yıkanılıp silmeden kurutulur. 
Bu amel üç kez tekrarlanırsa ömür boyunca bir daha 
koltuk altında koku olmaz. Ayrıca koltuk altı çok güzel 
kokar. Bu su ile zayıf olan saçlar yıkanırsa saçlar iyileşir 
ve uzar. 
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    Portakal kabuğu: Her kim portakal kabuğundan yarım 
dirhem yerse, o kişinden karış ağrısı, kulunç, yel, şişme, 
karın gurultusu gider ve yediği yemeği hazmedip midesi 
düzelir. 
 

    Nar Kabuğu: Nar kabuğunu kaynatılıp düsünt derya  
olan kişi bu sudan içerse bu hastalıktan kurtulur. Nar 
kabuğu dövülüp yaranın üzerine dökülürse yaradan sarı 
bir su çıkar. Su çıktıktan sonra kabuk yaranın üzerine 
konulursa yara iyileşir. 
 

    Badem Kabuğu: Öksürüğü olan kişi badem kabuğunu 
suda kaynatıp suyunu içerse, Allah (C.C)’ın izniyle 
öksürüğü kesilir. 
 

    Haşhaş Kabuğu: Bunun kabuğu yumuşakça dövülüp 
elendikten sonra bir miskal kadar alınır. Buna da bir 
miskal tıfıl esvan-i biraz da beyaz kimyon koyup 
hepsinden bir macun yapılır. Bu macundan üç gün 
yiyen kimsenin kanı kesilir ve ishali kalmaz. Allah c.c. ın 
izniyle.  
 

    Muz Kabuğu: Yeşil muz kabuğu sıkılır. Bu su, çok 
açık bir yaraya damlatılırsa o yara toplanır ve çabuk 
kapanır. 
 

İDRAR ZORLUĞU İÇİN 
      İdrar zorluğu çeken kimse, üç dirhem soğan 
kabuğunu oniki dirhem şeker ile karıştırıp bu karışımı 
da üç gün yerse Allah’ın izniyle şifa bulur. 
 

KARINDAN KURT VE SOLUCAN DÜŞÜRMEK İÇİN 
    Bazı hükemalar der ki; kimin karnında kurt veya 
solucan olursa, ve bunu da ishal şeklinde çıkartmak 
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istemiyorsa, iki tane buğday tanesi alıp, bunları çiğnesin 
ve posasını tükürsün. Sonra bir saat kadar uyusun. 
Kalktıktan sonra nane suyu içerse karnındaki kurt ve 
solucanlar düşer. 
 

KARINDAN KURT VE SOLUCAN DÜŞÜRMEK İÇİN 
    Ekşi ve tatlı narın çekirdekleri alınıp bunlar bir 
havanda iyice dövülür. Bu sövülen bir hafta saf suyun 
içinde bekletilir. Daha sonra ateşte kaynatılıp aç karna 
bu sudan içilirse Allah Teala’nın izniyle karındaki bütün 
kurt ve solucanlar düşer. 
 

KARINDAN KURT VE SOLUCAN DÜŞÜRMEK İÇİN 
    Termiyeyi alınıp iyice dövüldükten sonra buna sirke 
ile birlikte kamış balı ilave edilir. Bundan yiyene 
kimsenin karnındaki kurt ve solucanlar düşer. 
 

HAŞERATI DEF ETMEK 
    Termiyenin suyu haşaratın olduğu yere serpilirse 
haşarat oradan gider. 
 

SARMISAĞIN FAYDALARI 
    Bazı tabipler der ki; kim sarımsağı pişirip iki dirhemini 
altı dirhem bal ile karıştırdıktan sonra aç karna yerse 
balgamı söker ve karnındaki bütün kurt ve solucanlar 
ölür. 
    Sarımsağı dövüp merhem haline getirdikten sonra 
haşaratın veya arının soktuğu yere bu merhem 
sürülürse ağrı gider. 
    Başka bir memlekete gidip de hava değişimine 
uğrayan kişi sarımsak  yerse  hava  değişiminden  Allah 
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Teala hazretlerinin izniyle kurtulur. 
    Devamlı öksüren kişi sarımsağı bir parça hamur içine 
koyup hamuru da fırında pişirir ve daha sonra sarımsağı 
hamurun içinden çıkarıp bal ile birlikte yerse öksürükten 
kurtulur. 
    Boğazında uyuşuk kan veya sülük olan kişi 
sarımsağın başını alıp dumanı çıkana kadar ateşin 
üzerinde bekletsin. Dumanı çıktığında ağzını dumanın 
üzerine tutsun. Boğazındaki uyuşuk kan veya sülük 
Allah Teala’nın izniyle düşer. 
    Dişi ağrıyan kimse sarımsağı iyice dövsün. Sonra 
bunu sirkenin içine atıp üzerine tuz ve bal koysun. 
Bunları merhem şekline gelene kadar karıştırsın. Sonra 
bir dirhem alıp ağrıyan dişi üzerine koysun. Ağrı hemen 
kesilir. Eğer çürük dişe koyarsa çürük diş düşer. 
    Lükûb olan bir kişi çiğ sarımsağı köz olana kadar 
yaksın. Dövülmüş nar kabuğu ile karıştırığ bir merhem 
yapsın. Yarayı sıkıp sarı suyunu çıkarttıktan sonra 
merhemi o yaraya sararsa Allah Teala’nın izniyle şifa 
bulur. 
    Sırt ağrısı çeken kişi, üç dirhem ağırlığınki sarımsağı, 
üç dirhem ağırlığında cüccam ve kereviz ile karıştırıp bir 
kaba koysun. Üzerine üç dirhem ağırlığında tavuk yağı 
ve oniki dirhem de zeytin yağı ekledikten sonra 
sarımsak yanana kadar ateşin üzerinde bekletsin. Daha 
sonra sarımsağı çıkarıp o yağın içine üç tane yumurta 
koysun. Yumurtalar rafadan halini alınca onları da 
yağdan çıkarıp yağı ateşten indirsin. Üç dirhem 
ağırlığında dövülmüş andız otu kökünü yumurtların 
üzerine koyup, on iki dirhem ağırlığında ekmekle 
hepsini yesin.  
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    Ama bunları yerken soğuk bir şey yemesin ve bir 
saat kadar su içmesin. Bir sene sırt ağrısı görmez. 
 

SOĞANIN FAYDALARI 
    Bazı tabipler der ki; soğan sıcak ve rutubetlidir. Su 
değişimine yarar ve zehrin etkisini def eder. Kişi sıcak 
havada yolculuk yapıyorsa bir soğan kokladığı zaman 
zehirli yelin zararından emin olur. 
    Soğan şehveti artırır, meniyi artırır, mideyi 
kuvvetlendirir, heyecanlandırır, insanın rengini 
güzelleştirir, balgamı söker ve mideyi rahatlatır. 
    Cildinde beyazlık olan kişi, soğanın tohumunu 
döverek üç gün onunla aç karna kahvaltı yaptıktan 
sonra soğanın suyunu da o beyaz yere sürerse Allah 
Teala’nın izniyle şifa bulur. 
    Kimini saçında veya yüzünde saçkıran hastalığı 
varsa, soğanın tohumunu siyah kimyon ile dövüp 
zeytinyağı ile karıştırıp bunu saçkıran hastalığı olan 
yere sürerse şifa bulur. 
    Parmağında siğil olan kimse, soğan tohumunu taze 
iken alıp tuzla birlikte dövdükten sonra sirkenin içine 
koysun. Bu karışımı siğilin üzerine sürerse şifa bulur. 
    Kim ishal edici hap içip kusma ve mide bulantısı 
hastalığına tutulmuş ise, soğan koklarsa Allah Teala’nın 
izniyle şifa bulur. 
    Duyması ağır olan kişinin kulağına soğanın suyu 
damlatılırsa ondaki sağırlık gider. 
    Bir hayvanın gözünde beyazlık hastalığı varsa arı 
balıyla soğan suyunu o hayvanın gözüne sürdüğü 
zaman gözdeki beyazlık gider. 
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    Pişmiş soğan; sarılık, öksürük, göğüs sertliği, bevlin 
devri daimi ve tabiatı yumuşatmaya yarar. 
    Köpek tarafından ısırılan kişi; su, tuz, sezab ve 
soğanı ısırılan yere koyarsa şifa bulur. 
    Bütün çıbanlar ve basur için; pişmiş soğan oraya 
yapıştırılırsa yara veya basuru pişirerek yumuşatır. Yara 
ve basuru kan ve cerahatten Allah Teala’nın izniyle 
temizler. 
    Burun kanaması olan kişi, Hasalbanı dövüp soğan 
suyu ile karıştırdıktan sonra içsin. Bir miktarını da bir 
beze sarıp burnuna koyarsa burnunun kanı Allah 
Teala’nın izniyle kesilir. 
 

BURUN KANAMASI İÇİN 
    Burnu kanayan kişi burnunun altına güvercin 
dışkısını koyarsa burnunun kanı kesilir. Sedef otu 
dövülerek burnu kanayan kişinin burnuna üflenirse 
burnunun kanı kesilir. 
    Burnu kanayan kişi kendi kanıyla avucuna ismini 
yazsın. Yazdığı yazıyı göz hizasına veya karşısına 
getirsin. Burnunun kanaması kesilir.  
    Serçe parmağını veya yüzük parmağını birbirine 
bağlayıp avucunu açarsa kanaması kesilir. 
 

SEDEF OTUNUN FAYDALARI 
    Sedef otu zeytinyağı ile kaynatılıp vücuda sürülürse 
vücuttaki bitler ölür. 
    Sedef otu yeşil iken kulağa konulursa darb 
hastalığından emin olunur. 
    Geceleri çok ihtilam olan kişi, sedef çubuğu ile zeytini 
bir beze  sarıp sağ koluna  bağlarsa yüz sene kalsa bile 
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Allah'ın izniyle ihtilam olmaz. 
    Bazı hükemalar der ki; Çok yemek mideyi ve içeriyi 
bozar. Bazı doktorlar da yemek iyice hazmedilmeden 
üzerine başka bir şey yenilmemesini söylerler. Aynı 
zamanda Allah Teala hazretleri Kuranı Keriminde şöyle 
buyurmuştur; 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ benî âdeme huzû 
zîneteküm ınde külli mescidin ve külû veşrabû ve lâ 
yüşrifû innehü lâ yuhibbül müsrifîn. 
 

(Ey Ademoğulları, her mescide girdiğinizde güzel ve 
temiz elbiseleri giyin. Yiyin için fakat israf etmeyin. 
Çünkü Allah israf edenleri sevmez)   Araf-31. 
 

    Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. bir 
hadisi şeriflerinde şöyle der;  
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Mâmelâ ibni âdeme ve âen şeran min batnih hasbü 
ibni âdeme lükaymâtün yukımne sulbehü fein kâne 
ve lâ büdde fe sülüsün li taâmihive sülüsün li 
şerâbihi ve sülüsün li nefsih. 
 

(Ademoğlu karnından daha kötü bir şey doldurmamıştır. 
Bir insanın ihtiyacı, sulbunu (omurga kemiği) kaldırman 
için birkaç lokmadır. Fazlası zarardır.Eğer gerekiyorsa 
midenin üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini 
de nefese bıraksın.) 
    Ey Talib! Sen anla; Allah Teala muvaffak edicidir.  
 

FETTAŞ MACUNU 
    Fettaş diye isimlendirilen bu macunun 
açıklanmasında bazı doktorlar şöyle der; Ey geceleri 
yatıp da uyuyamayan kişi! Çekmiş olduğun ağrılardan, 
hazımsızlıktan, çok yemekten ve vücudun şişmesinden 
şikayetçi isen iyi dinle ve iyi anla. 
    Fettaş diye bilinen bu macun azalara faydalıdır. 
Şişkinlikten karın gurultusundan mide kazıntısından 
veya ağız kokusundan şikayet ediyorsan; temiz ve saf 
olan mürre’yi tavsiye ederiz. Mürre ile birlikte beyaz ve 
şeffaf olan lüban tanesi, anason, tarçın, kimyon ve mısır 
kursu tavsiye ederiz. Bunlara; ırk, ırkus, süs, ırkı cenah 
ve bakla tohumunu da eklemeyi unutma! Özellikle 
hindiba tohumunu da ekle. Bunlara cemacim ve carude 
eklemeyi de unutma. Bunların hepsinin bulunmasının 
faydası vardır. 
    Ey genç! Zür bir çiçektir. Zür ile birlikte kereviz 
tohumunu alıp bunlara şemer de ekle. Azbetu kıt 
eklemeyi de unutma. Eşi ve benzeri olmayan mastaki 
eklemeyi de sakın unutma! 
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    Ey Talib! Bu saydıklarımızın hepsini toplayıp 
kullandığın zaman bütün eziyet ve ağrılardan emin 
olursun. 
    İç hastalıklardan ve yemiş olduğun yiyeceği 
hazmetmekte zorluk çeken kişi için bu macun devadır. 
    Bu deva hazımsızlığı organlardaki ateşi karın 
gurultusunu midedeki ateşi söndürür. Aynı zamanda 
mide kazıntısını göz sarılığını ve renk değişmesini 
giderip bu gibi hastalıklarda bu macun çok faydalıdır. 
 

HAZANBEL’İN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI 
    Ey Hazanbel’in (Eğir kökü) sırrını isteyen Talib! 
Mevlanın faziletiyle hazanbeli bazı özelliklerini 
belirtelim. Kim omuriliğinde her saat acı ve soğukluk 
hissederse hazanbele arı balını ekleyip dövsün. 
Bununla üç gün veya yedi gün kahvaltı yaparsa şifa 
bulur. 
    Kim böcek sokmasından şikayet ediyorsa hazanbeli 
çiğneyip sokulan yere sürerse şifa bulur. Hazanbelin 
sırrından ve fiilindendir ki; sokma ve yanmaya karşı çok 
faydalı bir bitkidir.  
    Yeli olan kişi bir miskal hazanbel ve üç miskal şekeri 
dövüp bir miktar da zencefil ilave etsin. Bu karışımdan 
bir miskal yerse Allah Teala’nın izniyle kalın yelden ve 
kulunçtan kurtulur. 
    Gözleri zayıf olan yarım ve az görenler için; Tarçını 
ve aynı miktarda hazanbeli alıp üzerine bir miktar da 
şeker eklesin. Bunu yiyen kimsenin gözü beyazlıktan ve 
kırmızılıktan netleşir. Eğer bu karışım çiğnenirse 
nezleye ve her derde devadır. 
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    Güzel yüzlü olup ta sonradan sararan bir kişiyi 
güzelleştirmek ve rengini güzelleştirerek 
kırmızılaştırmak istersen; hazanbeli dövüp güzelce 
kaynatsın. Bunu içen kişi o anda güzelleşir ve güçlenir. 
    Kimin hafızası ölü gibi zayıf ise; lüban ile arı balını 
hazanbele eklesin. Sonra bir hafta hamama gitsin. Eğer 
üç gün yaparsa süreyi tamamlamış olur. Kast edip ağır 
yemeklerden sakınsın. Eğer böyle yaparsa çok zeki olur 
ve iyi hıfz eder. Böylece Kuran dersini iyi anlar ve 
Kuranı da .çok güzel olur. 
    Ey Hazanbeli’in sırrına eren! Ne mutlu sana ki, 
Mevladan özel bir ayrıcalıkla özelleştirildin.yaşamak 
isteyen kimseler için bu hazanbel lezzet verip güzel 
kadınlarla nikahlanıp onların halvette kalmasını sağladı. 
    Hazanbelin sırrının sonunda ümmetlerin en hayırlısı 
olan ve bize gönderilen Peygambere (s.a.v.) selat ve 
selam olsun. Allah (c.c.) ın rızası aline, ashabına ve 
nübüvvet ehli üzerine olsun. 
    Allah Teala kullarını doğruya sevk edendir. 
Dönüşümüz ve sonumuz yalnız ve yalnız onadır. 
    Bu, Allah Teala’nın bizlere kolaylaştırarak vermiş 
olduğu hazanbelin bir özelliğidir. Sen! iyi anla! İrşad 
olursun. 
 

FİLOZOF BOKRATIN OĞLUNA VASİYETİ 
    Filozof Bokrat oğluna şöyle seslenir: Ey Oğlum! 
Sabahleyin aç karna su içmeye devam edersen 
vücudun çaresiz kalır ve gücün de zayıflar. 
      Kim! Susamış şekilde uyursa bilmeden kendini 
tedavi etmşi olur. 
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    Kim! Yasemini başının altına koyarak uyursa 
gözünden akacak olan siyah suya engel olur. 
    Ey Oğul! Kim sıcakta yalın ayak yürüyüp ayağını da 
soğuk suyla yıkarsa gözünde uyuz hastalığı meydana 
gelir. Aynı zamanda gözünde kıl biter. 
    Ey Oğul! Kim sıcakta yalın ayak yürüyüp sonra da bir 
gölgede oturup başını açarsa yarım baş ağrısı ve 
çarpılmaktan emin olamaz. 
    Ey Oğul! Kim tok karınla bir hayvana hoplayarak 
binerse inşikak(yırtılma) olur. 
    Ey Oğul! Kim aç karınla yolculuk yapıp su ile de 
kahvaltı yaparsa istiska (vücutta su toplanması) 
hastalığına yakalanır. 
    Ey Oğul! Balık ve yoğurdu bir arada yeme! Çünkü bu 
ikisi birleşince kulunç, yel, basur ve diş ağrısı meydana 
getirir. 
    Ey Oğul! Sarımsak ile soğanı bir arada yeme. Çünkü 
bu ikisi gözü karartır. 
    Ey Oğul! Balık ile yumurtayı bir arada yeme. Bundan 
dalak ve mide yeli meydana gelir. 
    Ey Oğul! Tuvaletini fazla tutmak gizli olan hastalıkları 
meydana çıkarır. Kim tok karınla tuvalete girerse felç 
olur. Hata sendedir. 
    Kim karısı hayızlı iken cima yaparsa çocuğu da 
cüzzamlı olursa hatayı kendinde bulsun. Kim! Geceleri 
enzih yerse zafiyete uğrar. 
    Ey Oğul! Bil ki; bir çok insan benim bu kitabımı 
okuyup şöyle diyor. Bu yemek ve içmek karnımda 
toplandığında hayırdan başka bir şey göremem. Hırsız 
da ilk suçunda cezasını bulacağını bilseydi o işe 
cesaret edip tereddütte kalırdı. İlk işinde bir evdeki işe 



ELCEVAHİRUL LEMMAAH  ---------------------------------------- 325 

yarayan her şeyi alıp götürürdü. Sonra evin sahibi evi 
az korunduğundan dolayı pişman olurdu. Bundan sonra 
da hırsızın ismi ortaya çıkar ve evi de harab olurdu. 
    Ey Oğul! Yine bil ki; Adem oğlunun vücudu bir tarla 
gibidir. İnsan oğlu eğer o tarlaya bakarsa faydasını 
görür. Eğer ondan gafil olunursa fesad olur. İstenmeyen 
bitkiler biter. Eğer o tarlaya bakarsa o tarlanın verimi 
çok olup görünüşü de güzel olur. Vücut da bu 
menzildedir. Yemeyi ve içmeyi tebhir halinde kullanmak 
gerekir. 
    Ey Oğul! Vücudun bir ayarda olması gereklidir. İnsan 
oğlu midesine muvafık gelen yeme ve içmeleri 
ayarlamalıdır. Eğer midesine muvafık olmayan gıdaları 
yerse, kalbinde zayıflık, baş ağrısı, karın şişmesi, 
gözlerinde çapak v.b. gibi hastalıklar oluşur. 
    Ey Oğul! Büyük ve küçük abdestini atın üzerinde 
olsan bile tutma. Çünkü bu insanın içinde bulunan gizli 
hastalıkları ortaya çıkarır. 
    Ey Oğul! Sağ tarafınla, sol tarafınla, sırt üstü, ayakta, 
meyveli bir ağacın altında, tuvalette, sinirli iken, tok 
iken, aç iken, gecenin başlangıcında veya sonunda 
cima etme! Yemek yerken de acele etme. 
    Ey Oğul! Cima bütün azalardan inen bir kandır. Her 
kim cima yapmaya kalkışırsa, her kılın altından bir 
damla kan çıktığını bilsin. 
    Ey Oğul! Cima gözlerin nurudur. Kemiklerinde iliğidir. 
Filozoflar der ki; cima  bedenlerin kuvvetidir. Her kim 
cimayı uzun süre terk ederse azaların kuvveti zayıflar. 
Akıntı yolları düzleşir ve zekeri küçülür. 
    Ey Oğul! Erkek nefsiyle üç şeyde çok iyi anlaşması 
lazımdır. 
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Yürümeyi bırakmamalı: Eğer bir gün ona ihtiyacın 
olursa o onun aleyhinedir. 
    Yemeği bırakmamalı: Eğer yemeği bırakırsa, 
bağırsakları daralır ve hazımsızlık başlar. 
    Cimayı bırakmamalı: Eğer bir kuyunun suyu 
alınmazsa su geri çekilir. 
    Ey Oğul! Filozoflar cimayı su dolu bir testiye 
benzetmişlerdir. Eğer testi yan tarafa devrilirse suyun 
birazı dökülüp birazı da kalır. Eğer tam ağzı üzerine 
dökülmezse içindeki su boşalmaz. Erkek de böyledir. 
Yan tarafıyla cima yaparsa meninin birazı akar, birazı 
da içeride kalır. Bu da kendinden ve insanlarda gizli 
hastalıklar meydana getirir. O kişiyi dıştan gören 
insanlar onu oldukça sıhhatli sanırlar. Ama o içten 
hastalık çukurunun kenarındadır. Yatağı hazır ama 
haraptır. Karısıyla bir yatakta yatıp, o yaptığı 
hareketlerde hiçbir nizamı çiğnemediğini sanır. Ama 
gerçek şudur ki; o hareketlerle ondaki şehvet ateşi 
soğusa bile karısı ondan güzel hareketleri devamlı 
isteyecektir. Ama bir süre sonra o kişide güç kalmayıp 
bu işi yapamayacaktır. O zaman da gizlemek ve 
saklamak imkansız olacaktır. Belki bir gün karısı ona 
ihanet oklarını bile atacaktır. Allah (C.C.) kadınların 
şerrinden erkekleri korusun. Aklı başında olan bir insan 
için o ihanet okları gerçek oklarla vurulmaktan daha 
zordur. Bu ne utanç verici bir olaydır, Yarabbi. İşte 
bütün bunların sebebi, birleşme anında yan tarafıyla 
ilişkide bulunmaktır. 
    Ey Oğul! Bazı insanlar çabuk boşalmaktan veya bel 
soğukluğundan şikayet ederler. Geceleri ise 
uyuyamazlar. Sanki sonu gelmeyen bir menbadan 
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adedi sayılamayacak bir şekilde çıkıyor gibidir. 
Bazılarında bu akıntıdan sonra süt renginde sert bir 
madde gelir. Bu konuda bazı filozoflar der ki; 
    Ölümün en çok sebeplerinden biri yan tarafıyla cima 
etmektir. Çünkü kabın içinde bulunan sıvı tamamen 
boşalmayıp sadece birazı dışına çıkıyordur.  
    Ölü nutfeyi de vücutta bırakmanın akibeti de iyi 
değildir. Bundan gelecek olan en yakın hastalık idrar 
yollarının tıkanmasıdır. Bunun sebebi de meninin 
çıkışta ikiye bölünmesidir. 
 

SON SÖZ 
    Allah Teala sevaba ve doğru yola muvaffak etsin. 
Çünkü sonumuz onadır. Allah c.c. ın kolaylaştırdığı son 
şeylerde bunlardır. 
    Yüce arşın Rab'bi ve Kerim olan Allah'tan dilerimki, 
bana, ebeveynime ve bütün müslimanlara mağfiret edip 
bu kitabımı kabul etsin. 
    Cahil, fasık, kafir veya münafığın eline düşürmesin. 
Fazlı keremi ile kötülerin ve bozguncuların elinden hıfz 
eyleyip, sağlam kalpli, hulisi niyetli, Rahman ve Rahim 
olan Allah'ın rizasıyla amel etmek isteyen kişi için 
faydalı kılsın. 
    Ey benim kitabımı okuyan Talip! Sen bilki; Allah seni 
ve beni sevdiğine, rizasına ve hidayetine ulaştırsın. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İnne rabbeke le bil 
mirsâd. 
(Şüphesiz Rab'bin her an gözetlemektedir). 
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    Şunlarıda çok iyi bilki; Allah Teala kullarını kıskanır. 
Her kim! Bir insanı dua ile öldürürse sanki kılıç ile 
öldürmüş gibidir. Kim bu sırları kötüye kullanırsa elbette 
onun yeri Cebbar olan Allah'ın yanıdır. Kim bunlardan 
sakınırsa bütün işlerinde başarılı olur. Bu kadarıda 
yeterlidir. Zeki olan işaretten anlar. 
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Ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi 
ve sahbihi ve sellim. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİTTİ 
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