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Bismillahirrahmanirrahim 
Elhamdü lillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamü 
ala seyyidina Muhammed in hatemil Enbiya-i vel 
mürselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmeinet tayyibinet 
tahirin. 

( Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla 
    Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah (Celle Celalüh) a. 
Salatü selam ise, peygamberlerin sonuncusu olan, 
efendimiz Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve 
Sellem) e, O'nun aile efradı ile temiz ve tahir olan yüce 
Ashabının üzerine olsun ). 
     Elmüstetabül mensuh fi ilmir ruhani isimli bu eser 
Arapça ve el yazması olup, Şeyh Ali Zeyril Kusayri 
(Rahmetullahi Aleyh) tarafından yazılmıştır. Şeyh Ali 
Zeyril Kusayri Harim Kasidesini iyi bilen Ğarib hocanın 
talebelerindendi. Hicri 1218 (Miladi 1808) yılının 
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MÜELLİF İN  ÖNSÖZÜ 
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    Ey bu ilme rağbet eden Talip! Bu kitabın bir benzerini 
daha bulamazsın. Bu kitabı ehlinden başkasına ve 
kıymetini muhafaza etmesini bilmeyene sakın teslim 
etme! Sen bu ilmin ehli isen bu sözlerimi sakın unutma. 
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                       Elâ yâ müsteîral kütübi billâhi da’nî 
                 Feinne iâreti lil kütübe ârû 
                       Fe mahbûbi mined dünyâ kitâbî 
                 Ve hel raeyte mahbûben yuârû 
          (Ey kitapları ödünç alan ! Allah için bırak beni 
           Beni kitaplar almıştır, ben onların ödüncüyüm 
                 Benim dünyadaki sevgilim kitaplardır 
           Sen hiç ödünç alınan sevgili gördünmü?) 



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 7 

 
B  İ  R  İ  N  C  İ    B  Ö  L  Ü  M 

 

BURÇLARIN  ÖZELLİKLERİ 
    1. Hamel (Koç) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak 
olup, anasırı ateş ve gezegeni Merih (Mars) tir. Hamel 
burcunun cinsiyeti erkek madeni demir, günü Salı, 
gecesi Cumartesi ve buhuru Sandal'dır. Dost burcu 
İkizler, düşman burcu Yengeçtir. Tabiatı itibariyle 
düşmanı dört unsurdan biri olan Su dur. 
    2. Sevr (Boğa) burcu: Bu burcun tabiatı kuru soğuk 
olup, anasırı toprak ve gezegeni Zühre'dir. (Venüs) 
Boğa burcunun cinsiyeti dişi, madeni bakır, günü Cuma, 
gecesi Salı ve buhuru Lübandır. Dost burcu Yengeç, 
düşman burcu Aslan'dır. Tabiatı itibariyle düşmanı 
Hava'dır. 
    3. Cevza (İkizler) burcu: Bu burcun tabiatı nemli sıcak 
olup, anasırı hava ve gezegeni Utarid (Merkür) dir. 
İkiz'ler burcunun cinsiyeti erkek, madeni civa, günü 
Çarşamba, gecesi Pazar ve buhuru ise Mastakidir. Dost 
burcu Aslan, düşman burcu Balıktır. Tabiatı itibariyle 
düşmanı dört unsurdan biri olan topraktır. 
    4. Seretan (Yengeç) burcu: Bu burcun tabiatı nemli 
soğuk olup, anasırı Su ve gezegeni Kamer (Ay) dir. 
Yengeç burcunun cinsiyeti dişi, madeni gümüş, günü 
Pazartesi, gecesi Cuma ve buhuru Misktir. Dost burcu 
Boğa, düşman burcu Hamel'dir. Tabiatı itibariyle 
düşmanı dört unsurdan biri olan Ateştir. 
    5. Esed (Aslan) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak 
olup, anasırı ateş ve gezegeni Şems (Güneş) dir. Aslan 
burcunun cinsiyeti erkek, madeni altın, günü Pazar, 
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gecesi Perşembe ve buhuru Ud'dur. Dost burcu İkiz'ler, 
düşman burcu Boğa'dır. Tabiatı itibariyle düşmanı dört 
unsurdan biri olan Su'dur. 
    6. Sünbüle (Başak) burcu: Bu burcun tabiatı nemli 
soğuk olup, anasırı Toprak ve gezegeni Utarid (Merkür) 
tir. Başak burcunun cinsiyeti dişi, madeni civa, günü 
Çarşamba, gecesi Pazar ve buhuru ise Mastaki'dir. 
Dost burcu Akrep, düşman burcu Yay'dır. Tabiatı 
itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Hava'dır. 
    7. Mizan (Terazi) burcu: Bu burcun tabiatı nemli sıcak 
olup, anasırı Hava ve gezegeni Zühre (Venüs) dir. 
Terazi burcunun cinsiyeti erkek, madeni bakır, günü 
Cuma, gecesi Salı ve buhuru Lüban'dır. Dost burcu 
Yay, düşman burcu Oğlak'tır. Tabiatı itibariyle düşmanı 
dört unsurdan biri olan Toprak'tır. 
    8. Akreb (Akrep) burcu: Bu burcun tabiatı nemli 
soğuk olup, anasırı Su ve gezegeni Merih (Mars) tir. 
Akrep burcunun cinsiyeti dişi, madeni demir, günü Salı, 
gecesi Cumartesi ve buhuru Sandal'dır. Tabiatı itibariyle 
düşmanı Ateş'tir. 
    9. Kavs (Yay) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak 
olup, anasırı ateş ve gezegeni Müşteri (Jüpiter) dir. Yay 
burcunun cinsiyeti erkek, madeni kalay, günü 
Perşembe, gecesi Pazartesi ve buhuru Ladendir. Dost 
burcu Kova, düşman burcu Balık'tır. Tabiatı itibariyle 
düşmanı dört unsurdan biri olan Su'dur. 
    10. Cedi (Oğlak) burcu: Bu burcun tabiatı kuru soğuk 
olup, anasırı Toprak ve gezegeni Zühal (Satürn) dir. 
Oğlak burcunun cinsiyeti dişi, madeni kurşun, günü 
Cumartesi, gecesi Çarşamba ve buhuru Harmel'dir. 
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Dost burcu Balık, düşman burcu Koç'tur. Tabiatı 
itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Hava'dır. 
    11. Deliv (Kova) burcu: Bu burcun  tabiatı nemli sıcak 
olup, anasırı Hava ve gezegeni Zühal (Satürn) dir. Kova 
burcunun cinsiyeti erkek, madeni kurşun, günü 
Cumartesi, gecesi Çarşamba ve buhuru Harmel olup, 
dost burcu Balık, düşman burcu Akrep'tir. Tabiatı 
itibarıyla düşmanı Toprak'tır. 
    12. Hut (Balık) burcu: Bu burcun tabiatı nemli soğuk 
olup, anasırı Su ve gezegeni Müşteri (Jüpiter) dir. Balık 
burcunun cinsiyeti dişi, madeni  kalay, günü Perşembe, 
gecesi Pazartesi gecesi olup, buhuru ise Laden'dir. 
Dost burcu Boğa, düşman burcu İkiz'lerdir. Tabiatı 
itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Ateş'tir. 
 

BURÇLARIN  VASIFLARI 
    Koç, Aslan ve Yay  burçlarının tabiatları kuru ve 
sıcaktır. Bu üç burca müsellesatı nariye denir. 
    Boğa, Başak ve Oğlak burçlarının tabiatları kuru ve 
soğuktur. Bu üç burca müsellesatı türabiyye denir. 
    İkizler, Terazi ve Kova burçlarının tabiatları nemli ve 
sıcaktır. Bu üç burca müsellesatı havaiyye denir. 
    Yengeç, Akrep ve Balık burçlarının tabiatları nemli ve 
soğuktur. Bu üç burca müsellesatı maiyye denir. 
    Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarına, burucu 
münkalibe (Dönen burçlar) denir. 
    Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarına, burucu 
sabite (Duran burçlar) denir. 
    İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarınada, burucu 
mümtezic (birleşik, karışmış) denir. 
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BİRBİRİNE DOST OLAN BURÇLAR 
         Hamel    ile    Cevza    burcu   birbiriyle  dosttur. 
         Sevr       ile    Seretan  burcu   birbiriyle  dosttur. 
         Cevza    ile    Esed       burcu   birbiriyle  dosttur. 
         Seretan ile     Sevr       burcu   birbiriyle   dosttur. 
         Esed      ile    Cevza     burcu   birbiriyle   dosttur. 
         Sünbüle ile    Akreb      burcu   birbiriyle   dosttur. 
         Mizan     ile    Kavs       burcu   birbiriyle   dosttur. 
         Akreb     ile    Sünbüle   burcu  birbiriyle   dosttur. 
         Kavs      ile     Deliv        burcu   birbiriyle  dosttur 
         Cedi      ile     Hut          burcu  birbiriyle   dosttur. 
         Deliv    ile      Hamel     burcu  birbiriyle   dosttur. 
         Hut      ile      Sevr        burcu   birbiriyle   dosttur. 
 

BİRBİRİNE DÜŞMAN OLAN BURÇLAR 
      Hamel  ile  Seretan  burcu  birbirine  düşmandır. 
      Sevr     ile   Esed      burcu  birbirine  düşmandır. 
      Cevza  ile   Hut         burcu   birbirine  düşmandır. 
      Seretan ile Hamel    burcu  birbirine  düşmandır. 
      Esed    ile  Sevr        burcu  birbirine  düşmandır. 
      Sünbüle ile Kavs       burcu  birbirine  düşmandır. 
      Mizan   ile  Cedi        burcu  birbirine  düşmandır. 
      Akreb   ile Deliv         burcu  birbirine  düşmandır. 
      Kavs     ile Hut           burcu  birbirine  düşmandır. 
      Cedi     ile  Hamel     burcu  birbirine  düşmandır. 
      Deliv     ile  Akreb      burcu  birbirine  düşmandır. 
      Hut        ile  Cevza     burcu  birbirine  düşmandır. 
 

    Aşağıdaki Cetvelde oniki burcun gezegeni, tabiatı, 
yıldızı, madeni, buhuratı, cinsiyeti, sanatı, gündüzü ve 
gecesi gösterilmiştir. 
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    Cetvel in şekli budur: 
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GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ 
    Zühal gezegeninin tabiatı son derece kuru soğuk 

olup, anasırı toprak, cinsiyeti dişi ve gündüz diye itibar 
olunur. Bu gezegen göğün celladı olup, yedinci kat 
gökte doğar. Nahıs (Kötü) olup, en büyük uğursuz 
gezegendir. 
    Müşteri gezegeninin tabiatı nemli sıcak olup, anasırı 
ateş, cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar olunur. Bu 
gezegen göğün kadısı olup, altıncı kat gökte doğar. 
Said (iyi) olup, en büyük uğurlu gezegendir. 
    Merih gezegeninin tabiatı aşırı derecede kuru sıcak 
olup, anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve gece diye itibar 
olunur. Bu gezegen göğün beyi olup, beşinci kat gökte 
doğar. Nahıs olup en küçük uğursuz gezegendir. 
    Şems gezegeninin tabiatı kuru sıcak olup, anasırı 
ateş, cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar olunur. Şems 
gezegeni göğün sultanı olup, dördüncü kat gökte doğar. 
Said olup, en büyük nurlu gezegendir. 
    Zühre gezegeninin tabiatı kuru soğuk olup, anasırı 
toprak, cinsiyeti dişi ve gece diye itibar olunur. Zühre 
gezegeni göğün dansözü olup, üçüncü kat gökte doğar. 
Said olup en küçük uğurlu gezegendir. 
    Utarid gezegeninin tabiatı kuru soğuktur. Cinsiyeti 
dişi ve gündüz diye itibar olunur. Bu gezegen göğün 
katibi olup, ikinci kat gökte doğar. Mümtezic (birleşik) 
olup, dört unsurda mevcuttur. Utarid gezegeni iyi ile iyi, 
kötü ilede kötü olur. 
    Kamer gezegeninin tabiatı nemli soğuk olup, anasırı 
su, cinsiyeti dişi ve gece diye itibar olunur. Bu gezegen 
göğün tabibi olup, birinci kat gökte doğar. Said olup, en 
küçük nurlu gezegendir. 
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BİRBİRİNE DOST OLAN GEZEGENLER 
       Zühal  ile Merih gezegeni birbirine dosttur. 
       Müşteri ile Kamer gezegeni birbirine dosttur. 
       Merih ile Zühre gezegeni birbirine dosttur. 
       Şems  ile Utarid gezegeni birbirine dosttur 
       Zühre ile Kamer gezegeni birbirine dosttur. 
       Utarid ile Zühre gezegeni birbirine dosttur. 
       Kamer ile Müşteri gezegeni birbirine dosttur. 
 

BİRBİRİNE DÜŞMAN OLAN GEZEGENLER 
      Zühal  ile Şems gezegeni birbirine düşmandır. 
      Müşteri ile  Zühre gezegeni birbirine düşmandır. 
      Merih ile Utarid gezegeni birbirine düşmandır. 
      Şems ile Kamer gezegeni birbirine düşmandır. 
      Zühre ile Zühal gezegeni birbirine düşmandır. 
      Utarid ile Müşteri gezegeni birbirine düşmandır. 
      Kamer ile Merih gezegeni birbirine düşmandır. 
 

GEZEGENLERİN ŞEREFİ 
       Şems  gezegeninin  şerefi  Hamel burcundadır. 

       Kamer gezegeninin  şerefi  Sevr  burcundadır. 
       Müşteri gezegeninin şerefi  Seratan  burcundadır. 
      Utarid    gezegeninin şerefi  Sünbüle burcundadır. 
      Zühal    gezegeninin şerefi   Mizan  burcundadır. 
      Merih    gezegeninin şeref    Cedi  burcundadır.  
      Zühre   gezegeninin  şerefi   Hut  burcundadır. 
 

GEZEGENLERİN  GÜNLERİ 
      Pazar  gününün gezegeni Şems  ( Güneş ) tir. 
      Pazartesi gününün gezegeni Kamer ( Ay )  dir. 
      Salı gününün gezegeni Merih ( Mars )  tir. 



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 14 

      Çarşamba gününün gezegeni Utarid  ( Merkür ) tir. 
      Perşembe gününün gezegeni  Müşteri ( Jüpiter ) dir. 
      Cuma gününün gezegeni Zühre ( Venüs ) dir. 
      Cumartesi gününün gezegeni Zühal ( Satürn ) dir. 
 

GEZEGENLERİN  BUHURU 
      Zühal  gezegeninin  buhuru Meyatü saile  dir. 
      Müşteri gezegeninin buhuru  Sandalı asfer dir. 
      Merih gezegeninin buhuru Kust veTopalak kabuğu. 
      Şems gezegeninin buhuru Senderus ve Misk  tir. 
      Zühre gezegeninin buhuru Ud ve Mastaki dir. 
      Utarid gezegeninin  buhuru  Muklil ezrak tır. 
      Kamer gezegeninin buhuru Lübani zeker dir. 
 

GEZEGENLERİN  SANATI 
      Zühal gezegeni göğün Cellat ıdır. 
      Müşteri gezegeni göğün Kadı sıdır. 
      Merih gezegeni göğün Bey idir. 
      Şems gezegeni göğün Sultan ıdır. 
      Zühre gezegeni göğün Dansöz üdür. 
      Utarid gezegeni göğün Katibidir . 
      Kamer gezegeni göğün Tabib idir. 
 

GEZEGENLERİN  DOĞUŞU 
       Zühal gezegeni yedinci kat gökte doğar. 
       Müşteri gezegeni altıncı kat gökte doğar. 
       Merih gezegeni beşinci kat gökte doğar. 
       Şems gezegeni dördüncü kat gökte doğar. 
       Zühre gezegeni üçüncü kat gökte doğar. 
       Utarid gezegeni ikinci kat gökte doğar. 
       Kamer gezegeni birinci kat gökte doğar. 
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GEZEGENLERİN  HARFLERİ 
 

Zühal 
 

gezegeninin 
 

harfleri 1 2 3 ( 
 

Müşteri 
 

gezegeninin 
 

harfleri 4 5 6 78 
 

Merih 
 

gezegeninin 
 

harfleri 9 : ; < 
 

Şems 
 

gezegeninin 
 

harfleri = > ? @ 
 

Zühre 
 

gezegeninin 
 

harfleri A B C D 
 

Utarid 
 

gezegeninin 
 

harfleri E F G H 
 

Kamer 
 

gezegeninin 
 

harfleri I J K L 
 

GEZEGENLERİN SAİD VE NAHISLARI 
    Gezegenler said (İyi) ve nahıs (Kötü) olarak şu tertip 
üzere ikiye ayrılmıştır. 
      Zühal gezegeni nahıstır . 
      Müşteri gezegeni said tir. 
      Merih gezegeni nahıs tır. 
      Şems gezegeni said tir. 
      Zühre gezegeni said tir. 

      Utarid gezegeni mümtezic (Birleşik) tir. İyi ile iyi kötü 
ilede kötü olur. 
      Kamer gezegeni said tir. 
 

AMEL YAPILACAK SAATLER 
  Yapacağın herhangi bir amelin tesirli olmasını istersen 
ameline uygun saatleri  seçersin.  Aksi  takdirde  amelin 
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sahih (gerçek) olmaz. Amellere göre saatler şöyledir : 
 

    Zühal: Bu saatte tefrik, buğuz, taslit, nefret ettirmek 
harab etmek, uyku bağlamak ve erkeklik bağlamak gibi 
ameller yapılır. 
 

    Müşteri: Bu saatte atf, muhabbet, celb, insanların 
gözüne güzel ve şirin görünmek, tılsım bozmak vede dil 
bağlamak gibi ameller yapılır. 
 

    Merih: Bu saatte tefrik, taslit, buğuz, adavet, kan 
akıtmak, mekandan çıkartmak ve helak etmek gibi 
ameller yapılır. 
 

    Şems: Bu saatte kalbleri cezbetmek, teshir etmek, 
muhabbet, şan, şeref, şöhret heybetli görünmek ve ileri 
gelen kimselerin yanında hacetinin kabül olması gibi 
ameller yapılır. 
 

    Zühre: Bu saatte atf, cezb, muhabbet, ülfet, nikah, 
heyecanlandırmak, teshir etme ve hacetlerin giderilmesi 
gibi ameller yapılır. 
 

    Utarid: Bu saatte bir kimseyi hastalandırmak, dil 
bağlamak, birinin kalbini kendine çekmek, defineleri 
çıkarmak ve hacetlerin giderilmesi gibi ameller yapılır. 
 

    Kamer: Yüksek mertebelerdeki kişilerin kalbini 
kendine çekmek, defineleri çıkartmak, dilleri bağlamak, 
bağlıyı çözmek, sihir bozmak ve sevgi ile bağlamak gibi 
ameller yapılır. 
 

    Günlerin ve gecelerin saatleri yedi gezegene göre 
ayarlanmış olup, her saat bir gezegene aittir. 
    Örneğin: Pazar gününün ilk saati Şems gezegeni 
olarak tespit edilmiştir. Pazar gecesinin ilk saati Utarid 
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tir. Böylece saat oniki (12) ye kadar devam eder. 
Aşağıdaki cetvelde şu tertip üzere gösterilmiştir.   
    Saatler Cetveli budur : 
 

G
Ü

N
D

Ü
Z

  
 

PAZAR 

 
 

P.TESİ 

 
 

SALI 

 
 

Ç.AMBA 

 
 

P.EMBE 

 
 

CUMA 

 
 

C.TESİ 

G
E

C
E

  
 

P.MBE 

 
 

CUMA 

 
 

C.TESİ 

 
 

PAZAR 

 
 

P.TESİ 

 
 

SALI 

 
 

Ç.MBA 

 
1 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarid 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
2 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarid 

 
Müşteri 

 
3 

 
Utarid 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
4 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
5 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
6 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarid 

 
7 

 
Merih 

 
Utarid 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
8 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarid 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
9 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
10 

 
Utarid 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
11 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarid 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
12 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarid 

 
Müşteri 

 
Zühre 
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ANASIRIN BİRBİRİYLE DOST VE DÜŞMANLIĞI 
     Ateş erkek tabiatlı olup, Ateş ile Hava dosttur. 
     Su dişi tabiatlı olup, Su ile Toprak dosttur. 
     Hava erkek tabiatlı olup, Hava ile Toprak düşmandır. 
     Toprak dişi tabiatlı olup, Su ile Ateş düşmandır. 
 

GÜNLERİN  MÜVEKKİLLERİ 
    Ey Talip! Her günün Ulvi ve Süfli meleği, gezegeni ve 
harfleri vardır. Bunları bilmende büyük fayda vardır. 
Bunları her amelinde mutlaka kullanmalısınki, yaptığın 
amel eksiksiz olur. Sır bundadır. 
 

PAZAR  GÜNÜ 
 

Ulvi meleği : MN#!OP+#MQ6RA 
Ardi meleği : -S!8MTRU 
Gezegeni : -V,+W 
Harfleri : 

 XY  "Z[  
 

PAZARTESİ GÜNÜ 
 

Ulvi meleği : MN#!O(+&-\+]  
Ardi meleği : M̂ %&RU  
Gezegeni : -&+,_Q 
Harfleri : 

 XZZ` abZc   
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SALI  GÜNÜ 
 

Ulvi meleği : MN#!OP+,+/-,+d 
Ardi meleği : -&+,-$_( 
Gezegeni : -ef!&+U 
Harfleri :   6   XZY    

 
ÇARŞAMBA  GÜNÜ 

 

Ulvi meleği : MN#!OP_g#!U 
Ardi meleği : M?P_Q-&R0 
Gezegeni : -1!AP_hRc 
Harfleri :  Xbi  j[ X,[   

 
PERŞEMBE  GÜNÜ 

 

Ulvi meleği : MN#!OP+#_k-&+̀ 
Ardi meleği : -H+AaRl-,+W 
Gezegeni : ;!&+m-nRU 
Harfleri : Xb8  jZd Xo pZZ$ q  
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CUMA  GÜNÜ 
 

Ulvi meleği : MN#!OP+#-r+c 
Ardi meleği : -s+#-0_( 
Gezegeni : -t+&-8R5 
Harfleri :  X' XZc j`6 &c 

 
CUMARTESİ  GÜNÜ 

 

Ulvi meleği : MN#!OP+#_u-/_[ 
Ardi meleği : M?aR,-#+U 
Gezegeni : N+$R5 
Harfleri : 

&ZY X'  @   q (  
 
    Bunları kullanmanın şekli: Bir nüsha yazdığın zaman 
nüshanın arkasına gezegenlerin harflerini, içinde 
bulunduğun günün ismini, o günün harflerini, o günün 
tılsımatını, içinde bulunduğun ayın (Arabi) tılsımatını 
yazarsın . 
 

AYLARIN  TILSIMATI 
    Ey Talip! Her Arabi ayın bir tılsımı olup, bu tılsımların 
büyük ehemmiyeti vardır. Anla! İrşad olursun. Ayların 
Tılsımatı şunlardır. 
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    Muharrem ayının Tılsımı : 
 

 ١ ٦ ٥ ٩ ٣ ٨ ٦ ٢ ٨ ١ ١ ٣ ٦ ٣هـ 
    Safer ayının Tılsımı : 
0 

٣ ٢ ٧ ٨ ٣ , ٣ ١ ١ ١ ٦ ٢ ٣ ٩  
 

    Rabiul evvel ayının Tılsımı : 
 

Q R S S T R Q U V  
 

    Rabiül ahir ayının Tılsımı : 
 

١ ٩ ١ ٣ ٤ ٣ ١ ١ ٨ ٣ ٦ ٥ ٩ 
 

    Cemaziyel evvel ayının Tılsımı : 
0 

v w w x y z z y x x x { {  
 

    Cemaziyel ahir ayının Tılsımı : 
 

 78w y78 w v | } y  
 

    Receb ayının Tılsımı : 
0 

v w 78 78 w x x } w w } w z {  
 

    Şaban ayının Tılsımı : 
 

w x x  x x 78 w v w } w } y x  
 

    Ramazan ayının Tılsımı  
 

v w | x x } w x x v ~ w x x } x x  
0 

    Şevval ayının Tılsımı  
0 

v w | | x x x | { { x x v w x y  
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    Zilkade ayının Tılsımı : 
 

     ٥ ٣ ٦ ١ ١ ٣ ٦ ٣ ٦ ١ ١ ٣هـ 

    Zilhicce ayının Tılsımı : 
 

x | x { x 6 w { { w x x  x { 
 

GÜNLERİN  TILSIMATI 
    Her günün bir tılsımı olup, bunlarında çok büyük 
ehemmiyeti vardır. Haftanın yedi gününe ait olan 
Tılsımatlar bunlardır. 
    Pazar gününün Tılsımı : 
 

 78 78w v w } A 78 @ = C w x v  
 

    Pazartesi gününün Tılsımı : 
 

v w w v w w v w w v w | | | { {  
 

    Salı gününün Tılsımı : 
 

| | } ~ = v { { x x x w w {C =  
 

    Çarşamba gününün Tılsımı : 
 

y y x x x 78 78 w | | z v (( (( w { { x 
 

    Perşembe gününün Tılsımı : 
 

 ((( 78 78 78w { { w v> C 6  
 

    Cuma gününün Tılsımı : 
00 

w | x x { { { v y y C | | y y 
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    Cumartesi gününün Tılsımı : 
 

v w v w v4  v | Xd( &8 q 78 78 { 
 

EBCEDİ  KEBİR 
      Ey Talip! Ebced hesabında rakamlar birden (1) ona 
(10) kadar birer birer, (1) ondan yüze (100) kadar onar 
onar, (10) yüzden bine kadarda (100) yüzer yüzer artar. 
      Ebcedi Kebir ( Büyük Ebced ) budur : 
 

5 6 78 1 2 3 ( 
 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

? @ 9 : ; < 4 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

9 
 

8 

H A B C D = > 
 

300 
 

200 
 

100 
 

90 
 

80 
 

70 
 

60 

I J  K L E F G 
 

1000 
 

900 
 

800 
 

700 
 

600 
 

500 
 

400 
 

EBCEDİ  SAĞİR 
    Bu Ebcede, Ebcedi sağir denir. Bu küçük Ebced 
büyük Ebced ten çıkmıştır. Ebcedi kebirdeki her harfin 
adedinden oniki oniki (12) çıkarılıp, bakide kalan rakam 
o harfin karşılığıdır. 
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    Örneğin: Lam harfinin Ebcedi Kebir'deki adedi (30) 
otuzdur. Bu rakamdan 12-12 çıkarılırsa bakide altı kalır. 
Lam harfinin Ebcedi Sağir'deki karşılığı altı rakamıdır. 
Dat harfinin karşılığı Ebcedi kebir'deki adedi 800 dür. 
Bu sayıdan 12-12 çıkarılırsa, bakide 8 kalır. Dat harfinin 
Ebcedi sağir'deki karşılığı 8 dir. Mim harfinin Ebcedi 
kebir'deki sayısal karşılığı 40 tır. Bu sayıdan 12-12 
çıkarılırsa, bakide dört kalır. Mim harfinin Ebcedi 
sağir'daki karşılığı dört tür. 
    Ebcedi Sağir'de (Küçük Ebced) dört harf sakit'tir. 
(Düşmüş). Bu dört harf Sin, Şın, Hı ve Zı dır. Bu 
harflerin ebcedi kebir adetlerinden oniki oniki çıkarsak, 
geriye sıfır kalır. Bunun için bu dört harf sakittir. 
    Ebcedi Sağir ( Küçük Ebced ) budur : 
 

5 6 78 1 2 3 ( 
 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

? @ 9 : ; < 4 
 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

 
9 

 
8 

H A B C D = > 
 

Sakıt 
 
8 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

 
Sakıt 

I J K L E F G 
 
4 

 
Sakıt 

 
8 

 
4 

 
Sakıt 

 
8 

 
4 
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EBCEDİ  CÜMELİL  KEBİR 
    Büyük Ebced harflerin, adlarının sayı değerlerine 
göre hesaplanışıdır. Örneğin: Cim harfinin adı ve 
yazılışı Cim olup, üç harften meydana gelmiştir. Bu üç 
harfin sayı değerleri toplamı (3+10+ 40-53) tür. Kaf 
harfinin adı ve yazılışı Kaf olup, üç harften meydana  
gelmiştir. Bu üç harfin sayı değerleri toplamı; Kaf yüz, 
Elif bir ve Fe harfi 80 olup toplam 181 dir. Kaf harfinin 
büyük Ebced değeri 181 dir. Şın harfinin adı ve yazılışı 
Şın olup, üç harften meydana gelmiştir. Bu üç harfin 
sayı değerleri toplamı, Şın 100, Ye 10 ve Nun 50 olup, 
Şın harfinin büyük Ebced değeri 360 tır. Ayın harfinin 
adı ve yazılışı Ayın olup, üç harften meydana gelmiştir. 
Bu üç harfin sayı değerleri toplamı Ayın 70, ye 10 ve 
Nun 50 olup, Ayın harfinin büyük Ebced değeri 130 dur. 
Ey Talip! İyi anla irşad olursun. 
    Ebcedi Cümelil Kebir ( Büyük Ebced ) budur : 
 

5 6 78 1 2 3 ( 
 
8 

 
13 

 
6 

 
35 

 
53 

 
3 

 
111 

? @ 9 : ; < 4 
 

106 
 

90 
 

71 
 

101 
 

11 
 

10 
 
9 

H A B C D = > 
 

360 
 

201 
 

181 
 

95 
 

81 
 

130 
 

120 

I J K L E F G 
 

1060 
 

901 
 

805 
 

701 
 

601 
 

501 
 

401 
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    Eğer matlub olan kişinin burcunu ve tam ana doğum 
tarihini bilmezsen, matlubunun ve annesinin ismini 
ebcedi kebir ile hesap et. Toplamı oniki (12) ye böl. 
Kesirde kalan matlubunun burcudur. Şayet kesirde 
kalmaz ise matlubunun burcu oniki (12) inci burc olan 
Balık burcudur. Çıkan burcu her ne ise ona göre 
hareket eder ve uygularsın. Sen anla ve arif ol! 
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İ  K  İ  N  C  İ    B  Ö  L  Ü  M 

 

BURÇLARA GÖRE MUHABBET 
    Bir kimsenin burcu Hamel ise gezegeni Merih, 
cinsiyeti erkek olup anasırı ateştir. Bu burca mensup 
olan kişinin vücuduna temas etmiş elbise parçasına 
aşağıdakileri Salı günü yazdıktan sonra, yazdığınıda 
ateşte yakarsan olacak olan acaiblikleri görürsün. 
    Yazılacak olanlar budur : 
 

   WP AR    WP WP V X Q R T R Y Y Q S S 
S X Q R X S     WP WP WP S S S   WP R V 
Y V    WP " S R Q S S S     1Z([!? \51L(7 \Z,+(: ]Z(̂  

         !_W&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? !_aJ&K&3 &A /b1c/7 5!B&7 !>I(0/d1e&' !" 
5!B&7 !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? f4(g  

 

Vav he üç he he dokuz beş altı üç sekiz üç yedi yedi 
bir bir bir beş altı üç beş bir he he he bir bir bir he 
üç dokuz yedi dokuz lamelif he bir üç altı bir bir bir 
Summün bükmün umyün fehüm la yerciun. Ala ışki 
mehabbete fülanete binti fülanete ala hubbi fülan 
ibni fülanete. 
 
    Bir kimsenin burcu Sevr ise gezegeni Zühre, cinsiyeti 
dişi olup, anasırı topraktır. Bu burca mensup olan kişi 
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için, aşağıdakileri yazıp matlubunun kapısı eşiğine 
gömersen olacak olan acaiplikleri görürsün. 
    Yazılacak olanlar budur : 
 

   WP WPR   " V   hi R Q X X Q R U S S S 
V V X     j Hi hi R S S S Q R    WP WP S 
S S R S S U X k Q T T T R Y V V X V 
X Q S S R S S   W7 X !B&7  /_aJ&K&3 5   />!̀ *? /b1c/7 

!_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? f4(g 5!B&7 !_&E!̀ *? /H1:# 
 

He he üç lamelif dokuz sin ayın iç altı beş beş altı iç 
iki bir bir bir dokuz dokuz beş sin ayın sin nun sat 
üç bir bir bir altı üç he he bir bir bir üç bir bir iki beş 
dört altı sekiz sekiz sekiz üç yedi dokuz dokuz beş 
dokuz beş altı bir bir üç bir bir ayın beş Ala 
mehabbeti ışkı fülan ibni fülanete ala hubbi fülanete 
binti fülanete . 
 
    Bir kimsenin burcu Cevza ise, yıldızı Utarid, cinsiyeti 
erkek olup, anasırı Havadır. Bu burca mensup olan kişi 
için, Çarşamba günü güneş doğduktan sonra 
aşağıdakileri yazıp, havaya asarsın. 
 

 WP WP WPR Q R Q S S S R Q R S S  
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T Y R Q V V R S S T R R Q R Q V V 
U Q   " R (ZD/B&g%&'    (l&D/-%&6&' !̀ !? (m%&E!",#A*n    1H/3 op15&q 

&7 !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? /l/r,B&sf4(g 5!B !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? 
 

He he he üç altı üç altı bir bir bir üç altı üç bir bir 
sekiz yedi üç altı dokuz dokuz üç bir bir sekiz üç üç 
altı üç altı dokuz dokuz iki altı lamelif üç Zül enatü 
fela yenaliyehü şeyin min halkihi fülanete binti 
fülanete ala hubbi fülan ibni fülaneh : 
 
    Bir kimsenin burcu Seretan ise gezegeni Kamer, 
cinsiyeti dişi olup, anasırı Sudur. Bu burca mensup olan 
kişi için, Cuma gecesi yatsı namazından sonra 
aşağıdakileri yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu 
matlubun olan kişiye içirirsen, olacak olan acaiplikleri 
görürsün. 
    Yazılacak olan budur: 
 

S S S    t t R Q    WP WP R Q R RV RS S S Q 
R Y T R V V R X X Q R T S S R S X V S 
X Q R S S T R T T R S S Q Q  " "   (N,u/e1g!#

!_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? &4,B!u /H1:# />!̀ *? f4(g 5!B&7 !_&E!̀ *?  
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Bir bir bir mim mim üç altı he he üç altı üç altı üç 
dokuz üç bir bir bir altı üç yedi sekiz üç dokuz 
dokuz üç beş beş altı üç sekiz bir bir üç bir beş 
dokuz bir beş altı üç bir bir sekiz üç sekiz sekiz üç 
bir bir altı altı lamelif lamelif Ahriktü kalbe fülanete 
binti fülanete ala hubbi fülan ibni fülanete. 
 
    Bir kimsenin burcu Esed ise gezegeni Şems, cinsiyeti 
erkek olup, anasırı ateştir. Bu burca mensup olan kişi 
için, Pazar günü öğlen vakti aşağıdakileri yazıp, 
yazdığını ateşte yakarsın. 
    Yazılacak olan budur : 
 

     " WP WP WPR V   hi R     t j v V V X Q 
U   w wR Q V S S S R X Q R S Q R S T 
R ## Q     WP WP WP U   t    HWiQ R S Q R T 

 x%P%&' 1Z*+1D!B&7       /b1cW/7 5W!B&7 oyI(qI*z&A %ML1D&̂ %&' %M[!r&:
!_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_aJ&K&3  

 

He he he lamelif üç dokuz sin ayın üç sin sat mim 
dokuz dokuz beş altı iki tı tı üç altı dokuz bir bir bir 
üç beş altı üç bir altı üç bir sekiz üç bir bir altı he he 
he iki mim sin nun altı üç bir altı üç sekiz Aleyküm 
Ya Habekahan Ya Sayman ve Tuşükin ala ışkı 
mehabbeti fülan ibni fülan. 
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    Bir kimsenin burcu Sünbüle ise gezegeni Utarid ve 
cinsiyeti dişi olup, anasırı topraktır. Bu burca mensup 
olan kişi için aşağıdakileri Pazar gecesi yazıp, 
matlubunun eşiğine veya toprağa gömersin. 
 

    hi WP WPR  R Q R Q X Q R S S R Q R 
T T R V R R X R Q R T R S S X Q R Q 
R Q X X     hi A A R Q R S Q R T R S S X 

          /NW16/: !_W&E!̀ *? !_aJ&K&3 &4,B!u 5!B&7 o{I(J&3 ohW&g o|&K&E
&E!̀ *?!_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? f4(g 5!B&7 !_  

 

He he sin ayın üç üç altı üç altı beş altı üç bir bir üç 
altı üç sekiz sekiz üç dokuz üç üç beş üç altı üç 
sekiz üç bir bir beş altı üç iki üç altı beş beş vav vav 
sin ayın üç altı üç bir altı üç sekiz üç bir bir beş 
Nehacin Hain Mebuhin ala kalbe mehabbeti fülanete 
binti fülanete ala hubbi fülan ibni fülanete.  
 
    Bir kimsenin burcu Mizan ise, gezegeni Zühre, 
cinsiyeti erkek olup anasırı Havadır. Bu burca mensup 
olan kişi için, aşağıdakileri, Pazartesi günü öğleden 
sonra yazıp, rüzgara karşı asarsın. 
 

 WP WP WPR R Q R Q X k Q W^ " " S  
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   hi jR   v Q   A X   j R X } Q R X   WP Y 
V   WP R    WP WP R Y T TR Q    WWP V Q R 

  hik R   hi Q S      /N16/: !_&E!̀ *? !_aJ&K&3 /b1c/7 5W!B&7 
5!B&7 !_&E!̀ *?  !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? f4(g  

 

He he he üç üç altı üç altı beş dört altı lamelif lamelif 
sat bir sat sin ayın üç sin altı vav beş sat üç beş 
ayın altı üç beş he yedi dokuz he üç he he üç yedi 
sekiz sekiz üç altı he dokuz altı üç sin ayın dört altı 
üç sin ayın altı bir Ala ışkı mehabbeti fülanete binti 
fülanete ala hubbi fülan ibni fülan.  
 

    Bir kimsenin burcu Akrep ise, gezegeni Merih, 
cinsiyeti dişi olup, anasırı Sudur. Bu burca mensup olan 
kişi için, aşağıdakileri Pazar günü birinci saatte yazıp, 
yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu matlubuna içirir 
veya akar suya dökersin. 
    Yazılacak olanlar budur: 
 

    " " "R S S S     WP WP WP Q R Q R Y R 
T T R S S S X Q R R Q R X Q R    " " R 

       WP WP WP " w jR S S S R T T R SS 
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Q V V       t v w hi WP V V   w SSS R SSS 
Q V R SSS Q X X Q R S S X T T Y R Q 
R Q R X X k   tR S S Xk     /_WaJ&K&3 /b1c/7 5!B&7 

          &4W,B!u (NW,u/e1g!# #M<%&E #A(G!u1A!# %&L=B*C !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *?
      !O&~&0,-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# %Mg#&I,-!# !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? !# !_&7%a2-

!_&7%a2-!# 
 

Lamelif lamelif lamelif üç bir bir bir he he he altı üç 
altı üç yedi üç sekiz sekiz üç bir bir bir beş altı üç üç 
altı üç beş altı üç lamelif lamelif üç sat tı lamelif he 
he he üç bir bir bir üç sekiz sekiz üç bir bir altı 
dokuz dokuz he sin ayın tı sin mim dokuz dokuz tı 
bir bir bir üç bir bir bir altı dokuz üç bir bir bir altı 
beş beş altı üç bir bir beş sekiz sekiz yedi üç altı üç 
altı üçbeş beş dört ve mim üç bir bir beş Ala ışkı 
mehabbeti fülan ibni fülanete Küllema ev kadü 
naran. Ahriktü kalbe fülan ibni fülanete elvahan 
elvahan elacele elacele essaate essaate. 
 
    Bir kimsenin burcu Kavs ise gezegeni Müşteri, 
cinsiyeti erkek olup, anasırı ateştir. Bu burca mensup 
olan kişi için, Perşembe günü ikindi vakti aşağıdakileri 
yazıp, ateşte yakarsın. 
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    Yazılacak olan budur: 
 

       t j v � " "R R Q V V R X    l7 hi hi 
S 7   lR Q R SSS X Q R k R SS S Q T T 
R SSS U     WP WP R SS T R SS Q TT R 

SSS Q XX Q R    l7 l7 SS   v R   t R SS Q 
R X R SS k R SS k R T     W(g 5!B&7 t v  f4

          &4W,B!u (NW,u/e1g!# #M<%&E #A(G!u1A!# %&L=B*C !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ �*?
    Mg#&I,-!# %Mg#&I,-!# !_&E!̀ *? /NW16/: !_&E!̀ *? ,-!# %W  !O&~&0,-!# !O&~&0

!_&7%f2-!# !_&7%a2-!# 
 

Lamelif lamelif sin sat mim üç üç altı dokuz dokuz 
üç beş sin ayın sin ayın ayın he ayın he bir üç altı üç 
bir bir bir beş altı üç dört üç bir bir bir altı sekiz 
sekiz üç bir bir bir iki he he üç bir bir sekiz üç bir bir 
altı yedi yedi üç bir bir bir altı beş beş altı üç ayın he 
ayın he bir bir sin üç mim üç bir bir altı üç beş üç bir 
bir dört üç bir bir dört üç sekiz sin mim Ala hubbi 
fülan ibni fülanete. Küllema ev kadü naran. Ahriktü 
kalbe fülanete binti fülanete elvahan elvahan elacele 
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elacele essaate essaah. 
 
    Bir kimsenin burcu Cedi ise gezegeni Zühal, cinsiyeti 
dişi olup, anasırı Topraktır. Bu burca mensup olan kişi 
için, aşağıdakileri Cumartesi günü akşam üzeri yazıp, 
matlubunun eşiğine veya geçtiği yola gömersin. 
    Yazılacak olan budur: 
 

    j v >U       ### WP WP " t R X X Q R   ### T 
R R   ### X      ## lz } } R R U T   " T T R  hi 

       v WP WP WP j hiR S S !B&7 W   /b1cW/7 5
!_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? &4,B!u (N,u&e1g/# !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? /_aJ&K&3  

 

Nun sin sat iki lamelif he he elif elif elif üç beş beş 
altı üç elif elif elif sekiz üç üç elif elif elif beş ayın 
ayın taha elif elif üç üç iki sekiz lamelif sekiz sekiz 
üç sea sea sin sat he he he sin üç bir bir ala ışkı 
mehabbeti fülanete binti fülanete ihraktü kalbe fülan 
ibni fülaneh. 
 
    Bir kimsenin burcu Deliv ise, gezegeni Zühal, 
cinsiyeti erkek olup, anasırı Havadır. Bu burca mensup 
olan kişi için, aşağıdakileri Cumartesi günü öğle ile 
ikindi arasında yazıp, rüzgara asarsın. 
 

Y T k h3 "  t X X t WP WP SSS QP v W  
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  WPR        t hWi j t  Q X X SSS U   t SS Q  t 
SS T   t SS V V   hi U    t t Q T k SS X X Q 
  tSSS Q   t U Q      t WP WP WP SSS T   t SS 
X          />!̀ *? f4(g 5!B&7 !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? &4,B!u (N,u/e1g!# � 

%Mg#&I,-!# !_&E!̀ *? /H1:# U !O&~&0,-!#U!_&7%a2-!# U  
 

Yedi sekiz dört mim lamelif mim ayın beş beş he he 
mim bir bir bir altı sin he he üç mim sat sin ayın 
mim altı beş beş bir bir bir iki mim bir bir altı mim 
bir bir sekiz mim bir bir altı dokuz dokuz sin ayın iki 
mim mim altı sekiz dört bir bir beş beş altı mim bir 
bir bir altı mim iki he he he mim bir bir bir sekiz mim 
bir bir beş lam Ahriktü kalbe fülanete binti fülanete 
ala hubbi fülan ibni fülanete elvahan elvahan 
elacele elacele essaate essaate . 
 
    Bir kimsenin burcu Hut ise, gezegeni Müşteri, 
cinsiyeti dişi olup, anasırı Sudur. Bu burca mensup olan 
kişi için, aşağıdakileri Perşembe günü yazıp, yazıyı su 
ile sildikten sonra, suyunu matluba içirir veya akar suya 
dökersin. 
    Yazılacak olan budur: 
 

SSS hi hi t t t RR U R S S SWP  WP  
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  WPR Q   " R U R V X R Q SS QR Y T R 
VV R   h3 XX SS Q R U T SS R S X   " " 
R SSS X     WP WP WP Q R Q R Y R TT R 

   hi hiX SSS    t t Q R Q R    &4W,B!u (N,u/e1g!#  
!_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? f4(g 5!B&7 

 

Bir bir bir mim mim mim sin ayın sin  ayın üç üç altı 
üç bir bir bir he he he üç altı lamelif üç altı üç dokuz 
beş üç altı bir bir altı üç yedi sekiz üç dokuz dokuz 
üç mim ayın beş beş bir bir altı üç iki sekiz bir bir üç 
bir beş lamelif lamelif üç bir bir bir beş he he he altı 
üç altı üç yedi üç sekiz sekiz üç sin ayın sin ayın 
beş bir bir bir mim mim iki üç altı üç Ahriktü kalbe 
fülan ibni fülanete ala hubbi fülanete binti fülanete . 
 

BURÇ LARLA  İLGİLİ  HASTALIKLAR 
    Ey Talip ve Rağib! Bilki; Oniki (12) Burca mensup Cin 
taifeleri vardır. İnsan bazen kendi burcuna mensup olan 
Cin ninin tasallutuna maruz kalır. 
    Sen; Böyle bir hastanın tam ana doğum tarihine göre 
burcu ne ise, burcunda geçen tedavi şeklini uygularsın. 
Şayet hastanın doğum tarihi bilinmiyorsa hastanın ve 
annesinin ismini Ebced ile hesap edip, toplamı 12 ye 
bölersin. Bakide ne kalırsa hastanın burcu odur.  
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    Örneğin: Hastanın ismi Ali ve annesinin ismi Zeyneb 
olsa, Ali isminin Ebced karşılığı yüzon (110) dur. 
Zeyneb isminin Ebced karşılığı ise altmışdokuz (69) 
dur. İkisini topladık, Toplam yüzyetmişdokuz (179) oldu. 
Bu adedi oniki (12) ye böldük, bakide onbir (11) kaldı. 
Bu hesaba göre hastanın burcu Kova burcudur. Ama en 
doğrusu hastanın tam doğum tarihine göre amel edilir. 
 

HAMEL  ( KOÇ )  BURCU 
    Koç burcunun gezegeni merih, cinsiyeti erkek, 
anasırı ateş, madeni demir olup, bu burcun Cinnisi ismi 
Eba Leys ibni Seylübtür. Süleyman ibni Davud 
Aleyhisselam birgün bu oniki (12) burcun Cin Krallarını 
huzuruna çağırıp: Ey Cin lerin kralları! Sizleri huzuruma 
çağırmamın sebebi şudur. Burcu Hamel ve gezegeni 
Merih olan Adem oğluna veya kızına nasıl tasallut 
edersiniz? Hangi Cin bu burca mensuptur ve meskeni 
neresidir? diye sordu. 
    Hamel burcuna mensup Cin Kralı öne çıkıp; Ey Cin 
lerin emiri ve Allah (c.c.) ın Rasulü. Benim ismim Eba 
Leys ibni Seylüb tür. Mekanım deniz kenarı, çeşme ve 
kuyu başlarıdır. Bu burca mensup olan kişiyi rüzgar gibi 
tutarım. O kişi sıtmalı gibi titremeye başlar ve güçsüz 
kalır. Vücudunda ve içerisinde şişlikler olup yüzü ve 
gözleri şişer, gözleri kararır. Rengi kızarır, yemek 
yemez, başı ağrır ve harareti çok olur. Geceleri ise 
zahmeti daha çok olup, uyku uyuyamaz dedi. 
    Hazreti Süleyman Aleyhisselam: Ya Eba Leys! Allah 
(c.c.) ismi hakkı için şimdi seni yakarım. Bunun ilacı ve 
tedavisi nasıldır? Çabuk bana cevap ver. dedi. 
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    Eba Leys ibni Seylüb dediki: Ey Allah (c.c.) ın 
Rasulü, ruhum sana feda olsun. Bu burca mensup olan 
hasta için dört taavvuzat yazılırsa, bizler ondan 
uzaklaşıp yanına varmaktan çekiniriz diye cevap verdi. 
    1. Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer: 
 

 /9# /Z12/:       5!-%W&0&;&A &�&<%&J&; �9# &b!B&s /ZD/gae-# /H&L1gae-#  
 &�/�%!�/q /�1q/#       5/?%W!C%&' 5/?%&q%&' Fb&g%&' f�&<%&'� 9!#%&'

   (E&A �9!#%&' 5/?%&7%&' /�%&0&3%&'&6     �p%!�/q &I(P%&3 />�1e*r,-# &H/3 *�f�
    /# &�/L/-%=�-# (G'/�&'!"&A &�/6/31�(L,B/- �_&L1g&<&A !"&A #M<%&2&s=" 

!�aI*u!"&A !�1I&g /ZD/�&0,-# f5/B&0,-# /9%/:="/# 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Halakallahü tebareke ve 
teala işfi şifaike Ya Allahü Ya Rabbi Ya Hakku Ya 
Şafi Ya Kafi Ya Meafi Ya Afi Ya Allahü Ve nünezzilü 
minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil 
mü’minine ve la yezidüz zalimine illa hasara .Ve la 
havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
    2. Bu, yedi adet yazılır ve hastaya tütsi yapılır: 
 

  
 

Elif, Elif, Elif, Tı, Tı, Elif, Elif,  Elif,  Elif,  Elif,  Elif, Ha, 
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Ayın Tı ve çizgi, Bir İki, Dokuz, dört, Mim, İki, Dokuz, 
Dört, Sekiz, He, Üç, Altı, Bir, Sekiz, Elif, Dokuz, Bir, 
Dokuz, Mim ve çizgi. 
    3. Bu yazılır ve denize bırakılır : 
 

  
 

Bir sekiz iki üç bir iki bir üç beş mim tı bir bir altı 
sekiz lamelif yedi bir bir tı çizgi ve he.elif dokuz elif 
dokuz.  
    4. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 
 

12/:        9!#%&'� 9!#%&' 5!-%&0&;&A &�&<%&J&; /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z
    Fb&g%&' (G&g!#%&' (G&g!#%&' (G&g!#%&'� 9!#%&'     /Z12W/: Fb&g%&' Fb&g%&'

/9%/:&A /9# &A!"&A /9# &H/3 �9# ="/# (4/-%!�  /_&31e(K/:(N13&�&7 
     # &A *�%&J/~,-# %&[F'!# 1Z*+1D!B&7 (N1L&2,u!#&A W-  ({#&A1<!",#&A (�'fe

         ��&< 1HW/3 x"1I!u \t!̀ &i fb&K/: /�/z%&Dac-#&A fH/~,-# /�!#&A
      &A /tIFD!r,-# f5&K,B/- (�I(d(I,-# /N&6&7 fb&K/:&A oZD/g&<  &�%&s 1G!u

  ML,B*� !O&L&g 1H&3% &e13!#     (�/B&)1�(3 �/=�-#� 9# (Z(P  =-# B  /OW1D
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        /Z12/: (laE/#&A !>%&L1D!B(i 1H/3 (laE/# &4/�%&�&L,-# *O/L1K&; /<%&[a6-#&A
     5/EI(;,�&A a5!B&7 #I*B10&;="!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9#  &�/L/B12(3

  1D!B&7 ,OD/�#&e1J&d &�/g      18(A#&8 /H1:# />%&L1D!B(i fb&K/: 1t!̀ a2-# /l
!�1I&g!"&A (t!̀ a2-# /l1D!B&7/ZD/�&0,-# f5/B&0,-# /9%/:="/# !�aI*u!"&A   

 

Bismillahirrahmanirrahim. Tebareke ve teala Ya 
Allah Ya Allah Ya Allah Ya Ehad Ya Ehad Ya Ehad 
Ya Hakku Ya Hakku Ya Hakku Bismillahi ve billahi 
ve minallahi ve la ğalibü illallahü bihürmeti azemtü 
ve aksemtü aleyküm eyyühel cibalü verrihul ervahu 
ve ehıl cinni veş şeyatini bi hakki Selamün kavlen 
min rabbin rahim ve bi hakki Anetil vücühü lil hayyil 
kayyümi ve kad habe men hamele zülma. 
Hümüllahüllezi muhtelifil leyli vennehari tahmilül 
mesaib. İnnehü min Süleymane ve innehü 
Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tünü 
müslimin. Hıne Cebrail Aleyhisselam. Bi hakki 
Süleyman ibni Davud Aleyhisselam. Vela havle vela 
kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
 

SEVR  ( BOĞA )  BURCU 
    Burcu Boğa, gezegeni Zühre, anasırı toprak, madeni 
bakır ve cinsiyeti dişi olup, Cinnisi ismi Yahya ibni Leys. 
Süleyman ibni Davud Aleyhisselam, bu burcun Cin 
kralını yanına çağırıp: Ey Cin lerin Kralı; Burcu Sevr ve 
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gezegeni Zühre olan Adem oğluna veya kızına nasıl 
tasallut edersin ve meskenin neresidir ? diye sordu. 
    Yahya ibni Leys; Ey Cinlerin emiri ve Allah c.c. ın 
rasulü. Benim meskenim Nil nehridir. dedi.  
    Süleyman ibni Davud Aleyhisselam dediki: Adem 
oğluna veya kızına nasıl tasallut edersiniz, hastalığı 
nasıl olur ve sizin yanınızda bunun tedavisi nasıldır ? 
    Yahya ibni Leys şöyle cevap verdi; Ey Allah c.c. ın 
Peygamberi, Cuma gecesi kuşlar gibi uçarım ve 
harabelere konarım. Bu burca mensup olan erker veya 
kadın yanımızdan geçerse, İnek gibi olur ve vücudunun 
üzerine otururuz. Eğer o kişi hareket ederse, benden 
korkar ve azaları titrer. Ellerinde ve ayaklarında 
sarkıklık ve bitkinlik olur. Rengi sararır, yemek yemesi 
azalır, su içmesi çoğalır, karnı büyür ve şişer, kalp 
atışlarıda hızlanır ve kalçaları ağrır. 
    Süleyman ibni Davud Aleyhisselam; Ya Yahya ibni 
Leys! Bunun ilacı ve tedavisi nasıldır ? dedi. 
    Yahya ibni Leys dediki: Bu burca mensup olan kişi 
için dört taavvuzat yazılır. 
    1. Bu yazılır ve suyu hastaya içirilir: 
 

12/:W /9# /Z         F5W&K,-# &I(P ="/# &l!-/#!" �9!# /ZD/gae-# /H&L1gae-#
           %&3&A /m#&I&La2-# 5/? %&3 (l!- \t1I&E !"&A �_&6/i (�*�(s ,�;!" (tIFD!r,-#

        /�/: ="/# (�&G16/7 (h!�1c&' �/�=-# #!n 1H&3 /�1<!",# 5/?   %&3 (Z!B10&' /l/E,n
       /l/L,B/7 1H/3 op15&c/: !>I*�D/K('!"&A 1Z([!�,B&s%&3&A 1Z/['/G1'!# &H1D&:
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        (�(8(�&'!"&A &�1<!",#&A /m#&I&La2-# (lFD/i1e*C &h/i&A �p%&q %&L/: ="/#
        *�I(i&< \GaL&K(3 �9#="/# &l!-/#!" (ZD/�&0,-# F5/B&0,-# &I(P&A %&L([*�,�/g

�9#         !�1IW&g!" /�,-!%/: !>I*B&0,�&; %&3 !>I(L!B10&' &�/J/;%!C %M3#&e/C 
="/# !�aI*u !"&A /B&0,-# /9%/:f5/ZD/�&0,-#   

 

Bismillahirrahmanirrahim. Allahüla ilahe illa hüvel 
hayyül kayyüm. La te’hüzühü sinetüv vela nevm. 
Lehü ma fis semava ti vema fil ard. Men zellezi 
yeşfeu ındehü illa biiznih ya’lemü ma beyne eydihim 
vema halfehüm vela yuhutune bişeyim min ilmihi 
illa bima şaa’. Ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard. 
Vela yeudühü hıfzihüma ve hüvel aliyyül azim. La 
ilahe illallah Muhammed ür rasulüllah. Kiraman 
katibin. Ya’lemüne ma tefalün. Bi elfi la havle vela 
kuvvete illa billahil aliyyil azim. 

2. Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder: 
 

      (�#!�&7 !>%!C %&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:   aH(P (G&g!#
      !+,-# /9# /Z12/: 5/?%ac-# /9# /Z12/: & 1D!-   /9# /Z12W/: 5/?% 

�p15&q /l/L1i# &h&3 Fe(¡&' !" �/�=-# /9# /Z12/: 5/?%&0&L,-# 5/? 
&I(P &A /p%&La2-# 5/? !"&A (�1<!",# /�,-!%/: (ZD/B&0,-# (hD/La2-#  
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/9%/: ="/# !�aI*u!"&A !�1I&g!" f5/B&0,-#(ZD/�&0,-#  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ma kane azabi ehadü hün 
ne leyse Bismillahiş şafi Bismillahil kafi Bismillahil 
meafi Bismillahillezi la yedurru meas mihi şeyün fil 
ardı vela fis sema-i ve hüves semi-ul alim. Bi elfi la 
havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim . 
 

    3. Bu, yedi adet yazılır ve her gece bir adedi yakılıp, 
dumanı hastanın burnuna çektirilir : 
 

          \ DW/B1:/# 5/? (l!- j j j w w %C ei ### /B1:/# \ D
(�(8I(6(d&A /<%a6-# 5/? &H!+&i \ D/B1:/# 

 

Elif elif elif sin ra kef elif tı tı sad sad sad Lehü fi 
iblisün iblisün sekene finnari ve cünüdühü . 

4. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır.  
 

         /9# &HW/3&A /9%/:&A /9# /Z12/: /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: 
  (4/-%!�!"&A /9# 5!-/#&A �9#="/#   (�F2-# (�/e1�&'!"&A  (e1D!�  /9#  

!"&A    �9# ="/# aeF¡-# (�/c,+&'  !#   =-# feac-# /�/e1̂   1HW&7 �/�
&g 5/:%&)/C /O/3%  /_&7%!�&c/: #!�&P    &�(iI(' /¢D/L!u&A &�I*r10&' 
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&A&�&7!�%       fb&K/:&A &�IF'!# ae&£&A &8(A#&8 /N&3#&e!C&A 5&iI(3 
      fb&K/:&A !>I*B&0,�&;%&3 !>I(L!B10&' &�/J/;%!C%M3#&e/C fb&K/:&A &ND/q

      %&L1D!B(i 1H/3 (laE/# &A b20¤ fb&K/:&A ¢0D[C    (lWaE/# &A !>
 ae-# /9# /Z12/:   5/EIW(;,�&A a5W!B&7 #I*B10&; ="!# /ZD/gae-# /H&L1g

        (ZDW/B&0,-# (hD/La2W-# &I(P&A �9# (Z([!+D/�,+&D&2!? &�/L/B12(3
  (N13&�&7  !�#&<1Ia)-# %&[F'!# 1Z*+1D!B&7  !OWD/~1E/#¥,#&A    &<IW(:a�-#&A 
!>%!u1e*�,-#&A &ZD/�&0,-#  fb&K/:&A       /lW1D!B&7 �9# 5=BW&̂  oGaL&K(3  

  &q %¦D/P§/: 1Z=B&i&A  (̈ %&J1̂ !# /�%&EA(8!# %¦D/P#&eom   #aGW&q /��   /�
*u!"&A !�1I&g!" /�,-!%/:f5/B&0,-# /9%/: ="/# !�aI(ZD/�&0,-#  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ve billahi ve 
minallahi ve ilallahi ve la ğalibü illallahi ve la 
yasrifüs süü ğayrillahe ve la yekşifüd durra illallahi 
ısrifiş şerrillezi an hamili kitabi haza bi şefaatü 
Ya’kube ve kamisi Yusufe ve asate Musa ve 
kerameti Davude ve darra Eyyübe ve bi hakki Şite 
ve bi hakki Kiraman katibin.Ya’lemüne ma tefalün. 
Ve bi hakki Kef He Ye Ayın Sad ve bi hakki Ha Mim 
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Ayın Sin Kaf ve İnnehü min Süleymane ve innehü 
Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni 
müslimin. Feseyekfikehümullahi ve hüves semi-ul 
alim. Azemtü aleyküm eyyühet tevrate vel İncile vel 
Fürkanil azim. Ve bi hakki Muhammed in sallallahü 
aleyhi ve sellem. Bi Ahiyyen Şerahiyyen edunayi 
esbaütün ali şedday. Bi elfi la havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim.  
 

CEVZA  ( İKİZLER )  BURCU 
    Cevza burcunun gezegeni Utarid, cinsiyeti erkek, 
anasırı Hava ve madeni Civa olup, cinnisi ismi Cabir 
ibni Mervan dır. 
    Süleyman ibni Davud Aleyhisselam bu burcun Cin 
Kralını yanına çağırıp: Ey Cinlerin Kralı, burcu Cevza ve 
gezegeni Utarid olan bu burcun sahibi olan Adem 
oğluna veya kızına nasıl tasallut edersiniz ve 
meskeniniz neresidir ? diye sordu. 
    Cabir ibni Mervan dediki: Ey Allah Tealanın 
Peygamberi! Benim meskenim dağlardır. Sadece 
Çarşamba günleri ve geceleri dışarı çıkarım. Bu burcun 
sahibi erkek veya kadın olsun korkunç yerlere ihtiyaç 
için gidip, büyük veya küçük abdestini bozmak için 
oturduğu zaman, onun yanına varırım. Ne zaman o kişi 
avret yerine bakarsa, vücuduna girer ve karnından 
tutarım. O kişinin karnı ağrımaya başlar, rengi sararır, 
elleri, ayakları ve bütün mafsalları titrer. Zamanla bu 
hastalık iki ayağına vurur, bazı azalarında bitkinlik ve 
gevşeklik olup, vücudunun kuvveti azalır. Ellerinde ve 
ayaklarında uyuşukluk başlar. Böylece gevşeklik 
denilen hastalığa yakalanır. Bu çok şiddetli bir 
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hastalıktır. Ayrıca bu kişiye yel ulaşır. Bu yel vücuduna 
tamamen ulaştığında başı ağrır ve humma tutar.  
    Süleyman Aleyhisselam: Ey Cabir ibni Mervan, 
bunun ilacı ve tedavisi nasıldır ? diye sordu. 
    Cabir ibni Mervan dediki: Ey Allah c.c. ın rasulü 
ruhum sana feda olsun. Bu burca mensup hasta için 
beyaz bir Koyun kesilip, eti fakirlere dağıtılır. Kesilen 
Koyunun derisi hastanın altına serilir ve o hasta için dört 
Taavvuzat yazılır.  
    1. Bu yazılır ve suyu hastaya içirilir: 
 

12/:W        ="/# &l!-/# !" /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z   \GWaL&K(3 �9#
        1©&e!�,-!# !>I*B&0,�&; %&3 !>I(L!B10&' &�/J/;%!C%M3 #&e/C /9# *�I(i&<

       �9# ="/# &l!-/# !"&A /9/ (G1L&K,-#&A /9# !>%&K1J(i  ,C!# �9#&AW1e&J 
="/# !�aI*u !"&A !�1I&g!"&A /9%/: f5/B&0,-#(ZD/�&0,-#   

 

Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahü 
Muhammedür rasulullah. Kiraman katibin. 
Ya’lemüne ma tefalün. Elferec. Sübhanallahi vel 
hamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber. Vela 
havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
 

2. Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder: 
 

%&[F'!# %&' /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: #A(e/J1̂ # #I(6&3� &H'/�=-#  
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#I*ra;#&A #I*�/:#&<&A #A(e/:%&̂ &A 1Z*+=B&0!- �9# !>I(K/B,�(; 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenus 
biru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm 
tüflihun. 
    3. Bu yazılır ve hasta bununla buhurlanır:  
 

 

=̀ !C         /<%Wa6-# /ª \ D/B1:/# \ D/B1:/# \ D/B1:/# ZBi WP =O&0!- 
(�&8I(6(d&A 

 

Bir bir bir dört dokuz dokuz çizgi sad çizgi Kella 
lealle he sellem iblisün iblisün iblisün fin nari ve 
cünüdehü. 
    4. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır. 
 

       �9# &G/[&q /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:  (laE!#   &IW(P="/# &l!-/#!"
          &IW(P="/# &lW!-/#!" /«12/r,-%/: %ML/�%!u /Z,B/0,-# #I*-A*# &A *_!+/¬!B&L,-#&A

      (t!̀ 1i/",# /9# &G16/7 &H'fG-# =>/# (ZD/+&K,-# (�'/�&0,-#   &H/3 *�f�&6(E&A 
        (GW'/�&'!"&A &�/6/31�W(L,B/- �_W&L1g&<&A �p%!�/q &I(P%&3 />�1e*r,-# 

         1G/B&' 1Z!- (G&La�-# �9!# \G&g!# �9#&I(P ,O*u #M<%&2&s="/# &�/L/-%=�-#
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     *C (l!- 1H*+&' 1Z!-&A 1G!-I(' 1Z!-&AW  ## \G&g!# #MI*�  /�,-!%W/: ### 
 !"&A !�1I&g!"/# !�aI*uf5/B&0,-# /9%/:="(ZD/�&0,-#  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahü ennehü la 
ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil 
kıstı la ilahe illa hüvel azizil hakim. İnned dine 
indallahil islam. Ve nünezzilü minel kurani ma hüve 
şifaün ve rahmetün lilmü’minine ve la yezidüz 
zalimine illa hasara. Kul hüvallahü ehad. Allahüs 
samed. Lem yelid ve lem yüled ve lem yekü lehü 
küfüven ehad. (şifreler) Bi elfi la havle ve la kuvvete 
illa billahil aliyyil azim. 
 

SERETAN  ( YENGEÇ )  BURCU 
    Seretan burcunun gezegeni Kamer, cinsiyeti dişi, 
anasırı su ve madeni gümüş olup, cinnisi ismi Meymun 
ibni Zenki dir. 
    Süleyman ibni Davud Aleyhisselam bu burcun Cin 
Kralını yanına çağırıp: Ey Cinlerin Kralı, burcu Seretan 
ve gezegeni Kamer olan bu burcun sahibi olan Adem 
oğluna veya kızına nasıl tasallut edersiniz ve 
meskeniniz neresidir ? diye sordu. 
    Meymun ibni Zenki dediki: Ey Allah c.c. ın rasulü, 
Benim meskenim insanların bulunmadığı eski kabirler 
ve virane olmuş evlerdir. Ben bu yerlerde otururum. 
Gece ve gündüz Tevrat okumakla meşgul olurum. Bu 
burcun sahibi bu yerlerde bulunduğu zaman onun 
gözüne hayal gibi görünürüm. Benden anında korkar ve 
sıtmalı gibi titremeye başlar. Daha sonra gözüne 
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heybetli bir şekilde görünürün. O kişi geceleri uyuyamaz 
ve korkarak sabahlar. Gündüzleri ise ağrı ve sızılardan 
duramaz.  
    Süleyman ibni Davud Aleyhisselam: Bunun ilacı ve 
tedavisi nasıldır ? diye sordu. 
    Meymun ibni zenki dediki: Ey Allah c.c. ın rasulü, 
ruhum sana feda olsun. Bu burca mensub olan hasta 
için dört taavvuzat yazılırsa, Allah ın izniyle şifa bulur. 

1. Bu yazılır ve bunun suyu hastaya içirilir: 
 

      &6&7&A &I(P="/# &l!-/#!" /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:  (�I(d(I,-# /N
        �_W&L1g&<&A �p%!�/q &I(P%&3 />�1e*r,-# &H/3 *�f�&6(E&A (tIFD!r,-# F5&K,B/- 

(L,B/-5/?%&0&L,-# �9!# 5/?%!+,-# �9!# 5/?%ac-# �9!# &�/6/31� /�,-!�/: 

!�1I&g!" !�aI*u!"&A  /9%/:="/#f5/B&0,-#(ZD/�&0,-#   
 

Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa hü. Ve anetil 
vücuhü lil hayyül kayyüm. Ve nünezzilü minel 
kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lilmü’minin. 
Allahüş şafi Allahül kafi Allahül meafi. Bi elfi la 
havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
 

2. Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusül eder: 
 

12/:W  &L1gae-# /9# /Z    Fb&K,-# �p%&d ,O*u&A /ZD/gae-# /H &b&P&®&A 
   =>/# *O/z%&J,-#       />�1eW*r,-# &H/3 *�f�&6(E&A %xuI(P&® !>%!C !O/z%&J,-#
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   /�,-!%/: &�/6/31�(L,B/- �_&L1g&<&A �p%!�/q&I(P%&3  !"&A !�1I&g!"  !�aI*u
f5/B&0,-# /9%/:="/#(ZD/�&0,-#   

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulcael hakku ve 
zehakal batılü innel batıle kane zehuka. Ve 
nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün 
lilmü’minin. Bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil 
aliyyil azim.  

3. Bu yazılır ve hasta bununla buhurlanır: 
 

 lP /B1:/# \ D/B1:/#5/? \ D/B1:/# \ D (�&8I(6(d&A /<%&6-#  
 

    He he tılsımlar iblisün iblisün iblisün finnari ve 
cünüdehü.  

4. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 

         (�W/B&L,-# &I(P="/# &l!-/# !" /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /ZW12/:
        1�/3!",# (G17&I,-# (y/8%&̂  �9# *�I(i&< \GaL&K(3 1�/J(L,-# Fb&K,-#

    &A ��1I&g&A �_&L,+/g&A \<I(E �9!#     �_Wa~(g&A /9/ �>%&P1e(:&A ��aI*u
     F5/�W&̂  1t&8� /9#="/# &l!-/#!" �>%!�,B(i&A     /9#="/# &lW!-/#!" /9#

           !" /9# (ZD/B!C 5&iI(3 /9# ="/# &l!-/# !" /9# *OD/B&s 1ZD/P#&e1:/#
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           WaL&K(3 /9# ="/# &l!-/# !" /9# ({A(< 5&2D/7 /9# ="/# &l!-/# \G
           &Z=BW&i&A /lW1D!B&7 �9# 5=BW&̂  /9# (4D/J&g&A /9# *�I(i&<

 �9# &5/£&<&A    /�I(i&< /�%&K1̂ !# 1H&7 5!-%&0&;    &�/0&L1d!# /9# 
    /? (l!- &H!+&i �/�=-%/: 1H*+1i*#     /ª %W&3&A /m#&I&La2W-# 5 

      1D&3%&' 1Z*+1D!B&7 (N13&�&7 (ZD/B&0,-# (hD/La2-# &I(P&A /�1<!",# !>I(L
         &l!-/# !" /9# &HW/3 ,>%!?I�̄-# !>%!C 1I!- & 1D!-(P="/#  F5&K,-# &I

          �_W&L1g&<&A �p%!�W/q &I(P%W&3 />�1e*r,-# &H/3 *�f�&6(E&A (tIFD!r,-#
 (G'/�&'!"&A &�/6/31�(L,B/-  #M<%&2&s="/# &�/L/-%=�-#   !�1I&g!" /�,-!%/:

*u !"&A,-# /9#%/: ="/# !�aIf5/B&0 (ZD/�&0,-#   
 

Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa hüvel melikül 
hakkul mübin. Muhammed ür rasulüllahi sadikul 
va’dül emin. Allahü nurun ve hikmetün ve havlün ve 
kuvvetün ve bürhanün ve hüccetün ve sultanün La 
ilahe illallah Adem safiyyullah La ilahe illallah 
İbrahim halilullah La ilahe illallah Musa kelimullah 
La ilahe illallah İsa ruhullah La ilahe illallah 
Muhammedür rasulullah ve habibullah sallallahü 
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aleyhi ve selleme ve radiyallahü teala an ashabi 
rasulullahi ecmein. Üskün billezi sekene lehü fis 
semavati ve ma fil ardı ve hüves semiul alim. 
Azemtü aleyküm ya meymune leyse lev kanet tufan 
minallahi la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. Ve 
nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün 
lilmü’minine ve la yezidüz zalimine illa hasara. Bi 
elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.  
 

ESED  ( ASLAN )  BURCU 
    Aslan burcunun gezegeni Güneş, cinsiyeti erkek, 
anasırı ateş, madeni altın olup, cinnisi ismi Afdah ibni 
Saman dır. 
    Süleyman ibni Davud a.s. bu burcun Cin Kralını 
yanına çağırıp dediki: Ey Afdah ibni Saman, burcu 
Aslan, gezegeni Güneş olan bu burcun sahibi olan 
Adem oğluna veya kızına nasıl tasallut edersiniz ve 
meskeniniz neresidir ? diye sordu. 
    Afdah ibni Saman dediki: Ey Allah c.c. ın Rasulü, 
ruhum sana feda olsun. Meskenim pınarlar ve nerede 
olursa olsun akarsulardır. Bu burca mensup olan erkek 
veya kadın, bu söylediğim yerlerde bulunursa, ona 
Yılan veya Tilki şeklinde görünürüm. Çok şiddetli bir 
şekilde korkar, vücudu titrer, iki omuzunun arasına 
oturduğum zaman, ellerinden ayaklarına doğru bir ağrı 
girer. Bu ağrı sanki bir et parçası olana kadar devam 
eder. Bu durum onda uzun süre kalır ve o kişide çeşitli 
hastalıklar meydana gelir. 
    Süleyman ibni Davud a.s. dediki: Ey Afdah ibni 
Saman! Bunun ilacı ve tedavisi nasıldır ? 
    Afdah ibni Saman dediki: Ey Allah c.c. ın  Rasulü! 
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Bu burca mensup olan hasta için beş taavvuzat yazılır. 
    1. Bu yazılır ve suyu hastaya içirilir: 
 

        F¢&s 5/? (G(0&' /9# /Z12/: /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: X 
 � # # #!�1I&g!" /�,-!�/:!"&A   !�aI*uf5/B&0,-# /9%/:="/#/ZD/�&0,-#   

 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi yeudü fi hassı 
beş elif elif elif lam Bi elfi la havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. 
 

    2. Bu yazılır ve bir pınar başına gömülür: 
 

   } }U U S Y S S U Y S S S S   " S S S 
 t t tS S S St /: t t %&[  

 

Ayın ayın iki iki bir yedi bir bir iki yedi bir bir bir bir 
lamelif bir bir bir r mim mim mim bir bir bir bir mim 
mim mim biha. 
 

    3. Bu yazılır ve hasta bunun suyuyla bir leğen 
içerisinde gusl abdesti alır: 
 

/:        5/? !>I(6&),�&' 1Z([aE!# !>1A&e&'!"&A!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12
        !>A(e=C=�&' 1Z(P!"&A !>I(:I()&' !" =° /H1D&;ae&31A!# x�ae&3 ot%&7 ±O*C 

�9#="/# &l!-/#!"&A /9/ (G1L&K,-#&A /9# !> %&K1J(i fb&K/: 1©(e1s*#  
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&g!"&A 1e&J,C!# �9#&A!"&A !�1If5/B&0,-# /9%/:="/# !�aI*u(ZD/�&0,-#   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Evela yeravne ennehüm 
yüftenüne fi külli amin merraten ev merrateyni 
sümme la yetübüne ve la hüm yezzekkerun. Uhruc 
bi hakki sübhanelallahi vel hamdü lillahi ve la ilahe 
illallahi vallahü ekber ve la havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. 
    4. Bu, yedi adet yazılır ve hasta olan kişi her gece bir 
adediyle buhurlanır: 
 

!+&i \ D/B1:/# \ D/B1:/# \ D/B1:/#&H 5/? 

%a6-#&8I(6(d&A /<(�  
 

Leahri tılsım, İblisün İblisün İblisün sekene finnari 
ve cünüdeh  
    5. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 

         �/�=-# �9!# �Z&i �Z&i (l!-&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /ZW12/:
         /9# *�IW(i&< \GWaL&K(3 /�1<!",#&A /m#&I&La2-# (�,B(3 (l!-

    &0,�&; %&3 !>I(L!B10&' &�/J/;%!C %M3#&e/C   /3 (laE/# &A !>I*B  !>%&L1D!B(i 1H
12/: (laE/# &AW!B&7 #I*B10&; ="!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /ZWa5  
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         %W&3 &�&E%&K1JW(i /p%&LW1i!",# /�/�&P&A &�/L/B12(3 5/EI(;,�&A
        *O/z%&J,-# &b&P&®&A Fb&K,-# �p!%d ,O*u&A &�/;&8%&J/7 Fb&g &�%&E/G1J&7

 !O/z%&J,-# =>/#f�&6(E&A %xuI(P&® !>%!C   IWW(P %&3 />�1e*r,-# &H/3 *�
  ,B/- �_&L1g&<&A �p%!�/q1�(L    /-%W=�-# (GW'/�&'!"&A &�/6/3 ="/# &�/L 

     (ZD/B&0,-# (h/La2-# &I(P&A /9# (Z([!+D/�,+&D&2!? #M<%&2&s   /�,-!%W/:
&0,-# /9%/:="/# !�aI*u!"&A !�1I&g!"f5/B/ZD/�&0,-#   

 

Bismillahirrahmanirrahim.Ve lehü semmin semmin 
Allahüllezi lehü mülküs semavati vel ard. 
Muhammed ür rasulüllah. Kiraman katibin. 
Ya’lemüne ma tefalün. Ve İnnehi min süleymane ve 
innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. Ve hazihil esma-i sübhaneke ma 
abdinake hakka ibadetik. Ve Kul cael hakku ve 
zehakal batılü innel batıle kane zehuka. Ve 
nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün 
lilmü’minine vela yezidüz zalimine illa hasare. 
Feseyekfikehumullahi ve hüves semi-ul alim. Bi elfi 
la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
 

SÜNBÜLE (BAŞAK) BURCU 
    Sünbüle   burcunun  gezegeni   Utarid,  cinsiyeti  dişi, 
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anasırı toprak, madeni civa olup, Cinnisi ismi  Dürşima 
ibni Katruş tur. 
    Süleyman ibni Davud a.s. bu burcun Cin Kralını 
yanına çağırıp dediki: Ey Cinlerin Kralı! Burcu Sünbüle 
ve gezegeni Utarid olan Adem oğluna veya kızına nasıl 
tasallut edersiniz ve meskeniniz neresidir ? Çabuk bana 
cevap ver dedi. 
    Dürşima ibni Katruş dediki; Ey Allah Teala'nın 
Rasulü! Benim meskenim yol geçitleridir. Bu burca 
mensup olan kişi tuvalet harici yerlere bevl ederse, o 
kişinin vücuduna hava gibi girer ve onu çok şiddetli bir 
şekilde hastalandırırım. Ayaklarında, diz kapaklarında 
ağrı başlar. Kalbini yakar, mafsallarına ve kemiklerine 
öyle ağrı veririmki, gece gündüz rahat edemez. 
    Süleyman ibni Davud a.s. bunun ilacı ve tedavisi 
nasıldır? Çabuk bana cevap ver dedi. 
    Dürşima ibni Katruş dediki: Ey Allah c.c. ın Rasulü. 
Bu burca mensup olan hasta için, üzerinde başka hiçbir 
renk olmayan siyah bir Horoz kesilip, kanı ile bu beş 
Taavvuzat yazılır. 

1. Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder: 
 

12/:W   # /H&L1gae-# /9# /Z-/ZD/gae  
      %aL&7 /9%&E%&K1J(i (efJ!+&)(L,-# (<%aJ&~,-# (�'/�&0,-# (H/L1D&[(L,-# (H/31�(L,-!# 

!�1I&g!" /�,-!%&: !>I*C/e1c(' !"&A f5/B&0,-# /9%/:="/# !�aI*u/ZD/�&0,-#  
Bismillahirrahmanirrahim. Tılsımlar ve Elmü’minil 
Müheyminül Azizül Cebbarül Mütekebbirü 
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sübhanallahi amma yüşrikün. Bi elfi la havle vela 
kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
   2. Bu yazılır ve hasta bunun suyunu içer: 
 

      (N,B=C&I&; %M61D&7 /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
          &lW!-/#%&' �9!#%W&' �9!#%&' �9!#%&' /9%/: (N1L&�&)17#&A /9# 5!B&7

 &s%&'&A &�/L!-%&0,-#W(e1D     !�1I&g"&A /�,-!%/: 1Z±B&i&A &H'/e/̂ %a6-# 
!"&AaI*uf5/B&0,-# /9%/:="/# !� /ZD/�&0,-# 

 

Şifreler ve Bismillahirrahmanirrahim. Aynen 
tevekkeltü alallahi va’tesamtü billahi Ya Allah Ya 
Allah Ya Allah Ya ilahel alemin. Ya hayrun nasirine 
ve sellim. Bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil 
aliyyil azim. 

3. Bu yazılır ve hasta bununla buhurlanır: 
 

a6-# 5/? \ D/B1:/# \ D/B1:/# \ D/B1:/#  /<%&A(�(8I(6(d 
 

Tılsımlar. İblisün. İblisün. İblisün fin nari ve 
cünüdühü. 
 

4. Bu yazılır ve yol geçidine konur: 
 

 #### ## ##T ### X###   !" /�,-!%/: 
1I&gf5/B&0,-# /9%/:="/# !�aI*u!"&A !�/ZD/�&0,-#   
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Tılsmlar. Bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil 
aliyyil azim. 

5. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 

       %W¦D/P� b20¤ ¢0D[C /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: 
&q  (̈ %&J1̂ !# /�%&EA(8!# %¦D/P#&eom   !? /�#aG&q /�� W  1eW*�,+&' 1H&L 

 ('&A /mI*�%=�-%/:    &�&2W1L&)1i#/ G!r!? /9%/: 1H/31�   /�&A1e(0,-%W/: 
 #!" 5!r,²(I,-#       &H'/�=-# %[F'!#%&' \ZD/B&7 \hD/L&i �9#&A %&[!- &t%&�/�1E

(6&3�   a�B/- &�/8I(E #!n/# #I/�I!B    1i%!? /_&0(L(~,-# /t1I&' 1H/3  5!-/# #1I&0 
  /e,C/n       ,>/# 1ZW*+!- \e1D&s 1Z*+/-!n &h1D&J,-# #A(<!n&A /9#   1Z()W16*C

        /�1<!",# 5W/? #A(e/c&)1E%!? /�I!Ba�-# /N&D/¡*u #!n/%!? !>I(L!B10&;
          1ZW*+=B&0!- #M./³W!C �9# #A(e*C,n#&A /9# O1¡!? 1H/3 #I(́ &)1:&A

      (ZD/g&< /�%&0,-# &e13!# %&3 !>I(K/B,�(;  &0,-# /9# fb&K/: /�1q!# (ZD/� 
  !O/3%&g) !B/3%&g 1A!#(l (/:%&)/CW  &3 #!�&P 5W Fe&¡(' %M31I&' /l/: 1H 

!�1I&g!" /�,-!�/: Fb&K,-# �aI*u!"&A f5/B&0,-# /9%/:="/#(ZD/�&0,-#   
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Bismillahirrahmanirrahim. Kef He Ye Ayın Sad Ha 
Mim Ayın Sin Kaf Ahiyyen Şerahiyyen edunayi esba 
ütin ali şeddayi femen yekfür bittağuti ve yü’min 
billahi fekadistemseke bil urvetil vüska lenfisame 
leha vallahü semiun alim. Ya eyyühel lezine amenu 
iza nudiye lis salati min yevmil cumuati fesav ila 
zikrillahi ve zeru vel beya zaliküm hayrul leküm in 
küntüm ta’lemun. feiza kudiyetis salatü fenteşiru fil 
ardı vebteğu min fadlillahi vezkürullahe kesiran 
leallehüm tüflihun. Ma emral ali rahimü bi hakkillahil 
azimü eşfi hamili (Kadın için Hamilihi) kitabi haza 
men bihi yevmen yüdarrul hakku bi elfi la havle ve 
la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
 

MİZAN  ( TERAZİ )  BURCU 
    Mizan burcunun gezegeni Zühre, cinsiyeti erkek, 
anasırı hava, madeni bakır olup, Cinnisi ismi Zevbaatü 
ibni Mervan dır. 
    Süleyman ibni Davud a.s. bu burcun cinnisini yanına 
çağırıp dediki: Ey Cin'lerin Kralı! Burcu Mizan ve 
gezegeni Zühre olan Adem oğluna veya kızına nasıl 
tasallut edersiniz ve meskeniniz neresidir? Çabuk bana 
cevap ver! dedi. 
    Zevbaatü ibni Mervan dediki: Ey Allah c.c. ın Rasulü! 
Benim meskenim değirmenler ve eşiklerdir. Bu burca 
mensup olan kişi, bulunduğum yerden geçerse, onun 
cesedine ve kafasına girerim. O kişinin kasıkları ve başı 
ağrır.  
    Süleyman ibni Davud Aleyhisselam: Bunun ilacı ve 
tedavisi nasıldır? diye sordu. 
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    Zevbaata ibni Mervan dediki: Ey Allah c.c. ın Rasulü! 
Ruhum sana feda olsun. Bu burca mensup olan hasta 
için, dört (4) Taavvuzat yazılır. 
    1. Bu, yumurtanın üzerine yazılır ve yumurta harabe 
olmuş bir değirmene gömülür. 
    Yumurta üzerine yazılacak budur:  
 

12/:W   ae-# /H&L1gae-# /9# /Z&I(P &I(P &I(P /ZD/g  &IW(P &I(P&I(P 
 # �9#  �/�·-!"   ,-# &I(P ="/# &l!-/#F5&K   ,-# (�/B&L,-# (tIFD!r,-#  FbW&K

*�I(i&< \GaL&K(3 1�/J(L,-# 1�/3!",# (G17&I,-# (y/8%&̂  /9# 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Hüve Hüve Hüve Hüve 
Hüve Hüve Hüvalla hüllezi la ilhe illa hüvel hayyül 
kayyümül melikül hakkul mübin. Muhammdür 
rasulüllahi sadikul va’dül emin. 
    2. Bu yazılır ve suyu hastaya içirilir: 
 

D/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: �9!# /Z!" F5W&K,-# &I(P ="/# &l!-/# 

(y/8%&̂  /9# *� I(i&< \GaL&K(3 (tIFD!r,-#1�/3!",# (G17&I,-#   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa hüvel 
hayyül kayyümül melikül hakkul mübin. Muhammd 
ür rasulüllahi sadikul va’dül emin. 
    3. Bu yazılır ve hasta bununla buhurlanır: 
 

## #  V1l!�,B&[1[!z %&[±B*C&A ei # # # 
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Elif Elif Elif Dokuz Elif Elif Elif Sin Ra ve külleha 
tahhelfeh. 
 

    4. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 

       *>%W&P1e(:%&' *>%a6&3%&' *>%a6&g%&' /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: 
 /�!̀ ~,-#!n%&' *>%!�,B(i%&' /t#&e,C/",#&A      /G!rWW!? /9%/: 1H/31�('&A 

&)1i#  !r,²(I,-# /�&A1e(0,-%/: &�&21L     \hD/L&i �9#&A %&[!- (t%&�/�1E#!" 5
   /# #I(6&3� &H'/�=-#%&[F'!#%&' \ZD/B&7  a�B/- &�/8I(E #!nI!B    /t1IW&' 1H/3 /�

       \e1D&s 1Z*+/-!n &h1D&J,-# #A(<!n&A /9# /e,C/n 5!-/# #1I&01i%!? /_&0(L(~,-#
    !? !>I(L!B10&; 1Z()16*C ,>/# 1Z*+!-   1E%!? *�I!Ba�-# /N&D/¡*u #!n/�&) #A(e/c

  1:#&A /�1<!",# 5/?W       �9# #A(eW*C,n#&A /9# /O1¡!? 1H13 #I(́ &)
!>I(K/B,�(; 1Z*+=B&0!-  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hannan Ya Mennan 
Ya Bürhan Ya Sultan Ya Zelcelali vel ikram. Ve 
yü’min billahi fekadistem seke bil urvetil vüska 
lenfisame leha vallahü semiun alim. Ya 
eyyühellezine amenu iza nudiye lis salati min yevmil 
cumuati fesav ila zikrillahi ve zerul beya zaliküm 
hayrul leküm in küntüm ta’lemun. Feiza kudıyetis 
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salatü fenteşiru fil ardı vebteğu min fadlillahi 
vezkurullahe kesiran lealleküm tüflihun. 
 

AKREB  ( AKREP )  BURCU 
 

    Akrep burcunun gezegeni Merih, cinsiyeti dişi, anasırı 
su ve madeni demir olup, cinnisi ismi Hud ibni Leys dir. 
 

    Süleyman ibni Davud a.s. bu burcun cinnisini yanına 
çağırıp dediki: Ey Cin'lerin Kralı! Burcu Akrep ve 
gezegeni Merih olan Adem oğluna veya kızına nasıl 
tasallut edersiniz ve meskeniniz neresidir? Çabuk bana 
cevap ver! dedi. 
 

    Hud ibni Leys dediki: Ey Allah c.c. ın Rasulü ve 
Peygamberi! Benim meskenim yerin altıdır. Bu burca 
mensup olan kimse benim bulunduğum yere gelirse, o 
kişiye çok şiddetli bir şekilde tasallut ederim. O kişinin 
görmesi güçleşir, işitmesi ağırlaşır, ayakları tutmaz ve 
yürüyemez, elleri uyuşur, ağzı eğilir, karnı şişer, başı 
ağrır ve kendisi bu duruma hayret eder. Hastalıklar 
birbirini izler. Vücudunda humma olur ve bu humma 
vücudundan çıkmaz. 
 

    Süleyman ibni Davud Aleyhisselam dediki: Ey Hud 
ibni Leys! Bunun ilacı ve tedavisi nasıldır? 
 

    Hud ibni Leys dediki: Beyaz bir Koyun kesilir ve derisi 
hastanın altına serilir. O koyunun kanı ilede hasta için 
bu dört taavvuzat yazılırsa hasta Allah c.c. ın izniyle şifa 
bulur. 

1. Bu yazılır ve hasta bunun suyunu içer: 
 

12/:/?%&0&3%&' 5!?%!C%&' 5/?%&q%&' /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /ZW5 
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   /9# /Z12/: &'!" �/�=-#  /l/L1i# &h&3 Fe(¡     /�1<!",# 5W/? �p1̧ &q 
&A!"5/? (ZD/B&0,-# (hD/La2-# &I(P&A /p%&La2-# 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi Ya Kafi Ya Meafi 
Bismillahil lezi la yedurru measmihi şeyün fil ardı ve 
la fis sema-i ve hüves semi-ul alim.  
    2. Bu yazılır ve hasta bununla buhurlanır:  
 

 �_&0&L!z 1l&0!-\ D/B1:/# \ D/B1:/#&8I(6(d&A /<%a6-%/: \ D/B1:/# (�  
 

Leah tameatün. Mim çizgi he mim çizgi he çizgi mim 
çizgi he mim he İblisün iblisün iblisüni binnari ve 
cünüdeh. 
    3. Bu yazılır ve hasta bununla gusül abdesti alır:  
 

        5/? !>I(6&),�&' 1Z([aE!# !>1A&e&'!"&A!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /ZW12/:
          !>A(e=C=�W&' 1Z(P!"&A !>I(:I()&' !" =° /H1D&;ae&31A!# x�ae&3 ot%&7 ±O*C

      ¹&A /9/ (G1L&K,-#&A /9# !>%&K1J(i fb&K/: 1©(e1s*#     �9# ="/# &lW!-/#
!# �9#&A!"&A !�1I&g!"&A 1e&J,Cf5/B&0,-# /9%/:="/# !�aI*u(ZD/�&0,-#   

 

Bismillahirrahmanirrahim. Evela yeravne ennehüm 
yüftenüne fi külli amin merraten ev merrateyni 
sümme la yetübüne ve la hüm yezzekkerun. Uhruc 
bi hakki sübhanallahi vel hamdülilla hi vela ilahe 
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illallahü vallahü ekber. Ve la havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. 
 

4. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır:  
 

/ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: &h&3 Fe(¡&' !" �/�=-# /9# /Z12/: 

#�p15&q /l/L1i /�1<!",# 5/?5/? !"&A  /p%&La2-# (hD/La2-# &I(P &A 
  (ZD/B&0,-#!"         &�/J/;%W!C %M3#&e/C /9# *�I(i&< \GaL&K(3 /9# ="/# l!-/#

!B10&' &;%&3 !>I(L  /3 (laE/# !>I*B&0,�W    12/: (laE/# &A !>%&L1D!B(i 1HW  /9# /Z
        /Z12/: &�/L/B12(3 5/EI(;,�&A F5!B&7 #I*B10&; ="!# /ZD/gae-# /H&L1gae-#

#/9# &h&3 Fe(¡&' !" �/�=-# 1i�p15&q /l/L /�1<!",# 5/? 5/? !"&A 
      (<%&E%&' %&6,B*u (ZD/B&0W,-# (hD/La2-# &I(P &A /p%&La2-#   #M81eW&: 5/EI*C

  1:/# 5!B&7 %M3!̀ &i&A   !C /lW/:A(8#&<!#&A &ZD/P#&e    (Z(P%W&6,B&0&~!? #MGW1D
 5!B&7 &H'/e&21s!",#  /�%&)/C /O/3%&g  &K,-# #!�&P %¦D/P� Fb %¦D/P#&e&q  

 1̂ !# /�%&E(8!#(̈ %&Jom        (h'/GW&:%&' (tIFD!u%W&' F5&g%&' /�#aG&q /�� 
!n%&' /�1<!",#&A /m#&I&La2,-## /�!̀ &~,-# /t#&e,C/",#&A!" &N1E!# ="/# &l!-/#  
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    =�-# &H/3 (N16*C 5fE/# &�&E%&K1J(i   /�,-!�/: &�/L/-%!" &A !�1I&g!" 
="/# !�aI*uf5/B&0,-# /9%/:/ZD/�&0,-#   

 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillezi la yedurru 
measmihi şeyün fil ardı vela fis sema-i ve hüves 
semi-ul alim. La ilahe illallahi Muhammedir 
rasulüllahi. Kiraman katibin. Ya’lemüne ma tefalün. 
İnnehi min süleymane ve innehü 
Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni 
müslimin. Bismillahillezi la yedurru measmihi şeyün 
fil ardı ve la fis sema-i ve hüves semi-ul alim. Kulna 
ya narüküne berden ve selaman ala İbrahim. Ve 
eradü bihi keyden fecealnahümül ahserin. Ala 
hamili kitabi hazal hakku Ahiyyen Şerahiyyen 
edunayı esbaütin ali şedday. Ya Hayyü Ya Kayyümü 
Ya Bedi-us semavati vel ardı Ya Zel celali vel ikram. 
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez 
zalimin. Bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil 
aliyyil azim.  
 

KAVS  ( YAY )  BURCU 
    Kavs burcunun gezegeni Müşteri, cinsiyeti erkek, 
anasırı ateş, madeni kalay olup, cinnisi ismi Beşir ibni 
Veşvaş'tır. 
    Süleyman ibni Davud a.s. bu burcun cinnisini yanına 
çağırıp dediki: Ey Cin'lerin Kralı! Burcu Akrep ve 
gezegeni Merih olan Adem oğluna veya kızına nasıl 
tasallut edersiniz ve meskeniniz neresidir? Çabuk bana 
cevap ver! dedi. 
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    Beşir ibni Veşvaş dediki: Ey Allah c.c. ın peygamberi 
ve rasulü! Ruhum sana feda olsun. Benim meskenim 
taşların arası ve dağlardır. Bu burca mensup olan kimse 
benim bulunduğum yere gelirse, kulağına ses işittirir ve 
vücuduna üflerim. O kişinin kalbinde yanma başlar, 
bütün azaları ağrır, gözleri kararır, duvarlara kafasını 
vurur. Halsizlikten ayağa kalkamaz, ellerinde ve 
ayaklarında bitkinlik olur ve kendini boşlukta zanneder. 
  

    Süleyman ibni Davud Aleyhisselam: Bunun ilacı ve 
tedavisi nasıldır? Çabuk bana cevap ver dedi. 
                         

    Beşir ibni Veşvaş dediki; Ey Allah c.c. ın Rasulü: 
Ruhum sana feda olsun. Bu burca mensup olan hasta 
için şu dört Taavvuzat yazılırsa, hasta olan kimse, Allah 
Teala hazretlerinin izniyle şifa bulur. 
    1. Bu yazılır ve hasta bunun suyunu içer: 
 

/ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:   &bW!B&s �/�=-# /9/ (G1L&K,-!#
 &�1<!",#&A /m#&I&La2-#  /m%&L*B�̄-# !O&0&d&A      aZW*² (<IWF6-#&A

(e!�!C &H'/�=-#!>I*-/G10&' 1Z/[f:&e/: #A   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülilla hillezi 
halakas sema vati vel arda ve cealez zulümati vennu 
ra sümmellezine keferu bi rabbihim ya’dilün. 
 

2. Bu yazılır ve hasta bununla gusül eder:  
 

&l!-/# !"&A /9/ (G1L&K,-#&A /9# !>%&K1J(i fb&K/: 1©(e1s*# �9# ="/#  



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 68 

&A 1e&J,C!# �9#&A!"&A !�1I&g!"/9%/:="/# !�aI*u f5/B&0,-#(ZD/�&0,-#   
 

Uhruc bi hakki sübhanallahi vel hamdülillahi vela 
ilahe illalla hü vallahü ekber ve la havle ve la 
kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
    3. Bu yazılır ve hasta bununla buhurlanır:  
 

  %&L=B*C&e&2&7o¢&̂  1e!C 1l&7  
 

Tılsım, Asera küllema tılsım, sasin tılsım ah ker. 
   4. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır:  
 

        /_a3%a)-# /9# /m%&L/B!+/: *nI(7!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
    1A!# &<&®&A &b!B&s%&3 fe&q 1H/3  &q %¦D/P§/: !#&e&:   /�%W&EA(8!# %¦D/P#&e

(̈ %&J1̂ !#om /��     �9!# /�aG&q!"    (tIWFD!r,-# F5&K,-# &I(P="/# &l!-/# 
1e/210(L,-!#  !# 1e/7!#    &e/: %WMº/8!# 5/d#ae-   Z&g1<!#%W&' &�W/)&L1g 

 /́ &)1i!# &�/L/g#ae-#   /G/g#&I,-# �9# &N1E!# *»D ,-# /<%a[!r  #I*B10&; ="!#  
      (hD/La2-# &I(P&A /9# (Z([!+D/�,+&D&2!? &�/L/B12(3 5/EI(;,�&A a5!B&7 

aI*u ¹&A !�1I&g¹ /�,-!�/: (ZD/B&0,-#="/# !�f5/B&0,-# /9%/:  (ZD/�&0,-#  
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Bismillahirrahmanirrahim. Euzü bi kelimatillahit 
tammeti min şerri ma halaka vezera evberae bi 
Ahiyyen Şerahiyyen edunayi esbaütin ali şedday. 
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. Elmu’sir eır 
erraci edimen Esteğısü entellahül vahidil kahhar. 
Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Feseyekfi 
kehümüllahi ve hüves semi-ul alim. Bi elfi la havle 
vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
 

CEDİ  ( OĞLAK )  BURCU 
    Cedi burcunun gezegeni Zühal, cinsiyeti dişi, anasırı 
toprak ve madeni kurşun olup, cinnisi ismi Bilal ibni 
Sezab tır. 
    Süleyman ibni Davud a.s. bu burcun cinnisini yanına 
çağırıp dediki: Ey Cin'lerin Kralı! Burcu Oğlak ve 
gezegeni Zühal olan Adem oğluna veya kızına nasıl 
tasallut edersiniz ve meskeniniz neresidir? Çabuk bana 
cevap ver! dedi. 
    Bilal ibni Sezab dediki: Ey Allah c.c. ın peygamberi 
ve rasulü! Ruhum sana feda olsun. Benim meskenim 
akar sulardır. Bu burca mensup olan kimse akan bir 
suyun yanına geldiği zaman, benim hayalimi suda 
görür. O anda bütün azaları titrer, omuzları, elleri, 
boynu, kafası ve sırtı ağrır. Hasta çok endişeli olur. 
Gece olduğu zaman, o hastanın yüzünde bir şey 
şekillenir. Uykusunda onu korkuturum ve hasta hiçbir 
zaman iş yapamaz. 
    Süleyman ibni  Davud  Aleyhisselam: Bunun ilacı ve 
tedavisi nasıldır? Çabuk bana cevap ver dedi. 
    Bilal ibni Sezab dediki; Ey Allah c.c. ın Rasulü ve 
peygamberi! Bu burca mensup olan hasta için, hastanın 
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ayak ucuna iki adet, baş ucuna iki adet olmak üzere 
dört adet kandil yakarsın. Kandiller yanarken, Euzü 
Besmele ile Fatiha ve Muavvezeteyn surelerini hasta 
konuşuncaya kadar üzerine okursun. Hastanın 
üzerinede akar sudan su alıp serpersin. Daha sonra o 
hasta için şu dört Taavvuzat yazılır. 
    1. Bu yazılır ve hastaya suyu içirilir: 
 

/Z12/: /9#     /ZD/gae-# /H&L1gae-# !"     *�IW(i&< \GaL&K(3 ¼9/# &l!-/#
¼9# !>I*B&0,�&; %&3 !>I(L!B10&' &�/J/;%!C%M3#&e/C  

 

Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah 
Muhammedür rasulullah. Kiramen katibin. 
Ya’lemüne ma tefalün. 
 

    2. Bu yazılır ve hasta bununla gusül eder: 
 

 Fb&K,-# �p%&d ,O*u&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: &bW&P&®&A 

         />�1eW*r,-# &H/3 *�f�&6(E&A %xuI(P&® !>%!C !O/z%&J,-# =>/# *O/z%&J,-#
&I(P%&3 �p%!�/q&A &�/6/31�(L,B/- �_&L1g&<&A !"&' W&�/L/-%=�-# (G'/� 

#M<%&2&s="/# a:&< 1�/c,C!# %&6,>I(6/31�(3 %aE/# &�#!�&0,-# %a6&7  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulcael hakku ve 
zehakal batılü innel batıle kane zehuka. Ve 
nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün 
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lilmü’minine ve la yezidüz zalimine illa hasara. 
Rabbena ekşif annel azabe inna mü’minun. 
    3. Bu yazılır ve bir akar suya defnedilir: 
 

       1H/3 ��I(i&< 1Z*+!�%&d1G!r!- /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /ZW12/:
         1Z*+1DW!B&7 \¢'/eW&g 1Zf)/6&7%W&3 /l1D!B&7 \�'/�&7 1Z*+&2*�1E!#

    1I=-&I&; ,>/%!? \ZD/g&< \�(̈ &< &�/6/31�(L,-%/:#    �9# &5/J12W&g ,O*r!?  
!"    &; /l1D!B&7 &I(P ="/# &l!-/#   /½1e&0,-# F�&< &I(P&A (N,B=C&I  /ZD/�&0,-# 

&b&P&®&A Fb&K,-# �p%&d ,O*u&A    !>%W!C !OW/z%&J,-# =>/# *O/z%&J,-#
%&3 />�1e*r,-# &H/3 *�f�&6(E&A %xuI(P&® &I(P   �_W&L1g&<&A �p%!�W/q 

/# &�/L/-%=�-# (G'/�&' ¹&A &�/6/31�(L,B/-#M<%&2&s="  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Lekadcaeküm rasulüm 
min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun 
aleyküm bil mü’minine raufür rahim. Fein tevellev 
fekul hasbiyallahü la ilahe illa illa hüve aleyhi 
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Ve kulcael 
hakku ve zehakal batılü innel batıle kane zehuka. Ve 
nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün 
lil mü’minine ve la yezidüz zalimine illa hasara. 
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    4. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 

     !B&7 (N13&�&7 /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:   /_W'&<1Ia)-%/: 1Z*+1D
/~1E/",#&A /<I(:a�-#&A /OD />%!u1e*�,-#&A      /l1D!B&7 �9# 5=B&̂  oGaL&K(L/: 

&i&A �/�=-# &N1E!# f�&<%&' 1Z=B!"1E!# ="/# &l!-/#W (�W/B&3%&' &N 

  31�(3%&' (t!̀ &i%&' (vAFG*u%&'/W    (<%aJ&d%&' (�'/�&7%&' (H/L1D&[(3%&' (H
(efJ!+&)(3%&'        (b/-%&�,-# �9# &I(P !>I*C/e1c(' %aL&7 /9# !>%&K1J(i 

        5/?%&3 (l!- (�fJ&2(' 5&612(K,-# �p%&L1i!",# (l!- (<fI&�(L,-# (¾/<%&J,-#
        /9# /Z12W/: (ZD/+&K,-# (�'/�&0,-# &I(P&A /�1<!",#&A /m#&I&La2-#

      /?%&0&L,-# /9# /Z12/: 5/?%!+,-# /9# /Z12/: 5/?%ac-#   /9# /Z12/: 5
   Fe(¡&'¹ �/�=-# /L1i# &h&3/l �p15&q    /?!"&A /�1<!",# 5/? W5 

     (ZD/B&0,-# (hD/La2-# &I(P&A /p%&La2-#&A!" &A !�1I&g!"   ·"/# !�aIW*u  
�f5/B&0,-# /9%/:(ZD/�&0,-#   

 

Bismillahirrahmanirrahim. Azemtü aleyküm bit 
tevrati vel incili vez zebura vel fürkani bi 
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Muhammed in sallallahü aleyhi ve sellem. Ya Rabbi 
entellezi la ilahe illa ente Ya Melikü Ya Kuddüsü Ya 
Selamü Ya Mü’minü Ya Müheyminü Ya Azizü Ya 
Cebbarü Ya Mütekebbirü. Sübhanallahi amma 
yüşrikün. Hüvallahil halikul bari-ül musavviru lehül 
esma-ül hüsna yüsebbihu lehü ma fis semavati vel 
ardı ve hüvel azizül Hakim. Bismillahiş şafi 
bismillahil kafi bismillahil meafi Bismillahillezi la 
yedurru measmihi şeyün fil ardı ve la fis sema-i ve 
hüves semi-ul alim. Ve la havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. 
 

DELİV   (KOVA)  BURCU 
    Deliv burcunun gezegeni Zühal, cinsiyeti erkek 
anasırı hava ve madeni kurşun olup, cin'nisi ismi Münzir 
dir. (Keşkat ibni Beşyaş ) 
    Süleyman ibni Davud a.s. bu burcun cinnisini yanına 
çağırıp dediki: Ey Cin'lerin Kralı! Burcu Deliv ve 
gezegeni Zühal olan Adem oğluna veya kızına nasıl 
tasallut edersiniz ve meskeniniz neresidir? Çabuk bana 
cevap ver! dedi. 
    Münzir dediki: Ey Allah c.c. ın peygamberi ve rasulü! 
Ruhum sana feda olsun. Benim meskenim ağaçların 
altıdır. Bu burca mensup olan kimse, herhangi bir ağaç 
altına geldiği zaman, taş gibi dondururum. Eğer bevl 
edip orada uyursa, rüzgar gibi olup, onu korkuturum. O 
anda yel gibi geçer ve onu ürpertirim. Kuru çöp gibi 
kalana kadar kalbini kaşırım. 
    Süleyman ibni Davud Aleyhisselam: Bunun ilacı ve 
tedavisi nasıldır? Çabuk bana cevap ver dedi. 
    Münzir dediki; Ey Allah c.c. ın Rasulü ve peygamberi! 
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Bu burca mensup olan hasta için, siyah Keçi kanı ile 
aşağıdaki şu dört taavvuzat yazılır. 
 

1. Bu yazılır ve hastaya suyu içirilir: 
 

12/:      (N,B=C&I&; %M61D&7 �9!#/ ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z   �9# 5!B&7
(N1L&�&)17#&A  &' /9%/:   (e1D&s%&' &�/L!-%&0,-# &l!-/#%   &G/[&q &H'/e/̂ %a6-# 

 (laE!# �9# !"        #I*-A*# &A *_!+/�!̀ &L,-#&A &I(P ="/# &l!-/#   %WML/�%!u /Z,B/0,-#
%/:  /«12/r,-!"        &GW16/7 &H'fG-# =>/# (ZD/+&K,-# (�'/�&0,-# &I(P="/# &l!-/#

(t!̀ 1i/",#  
 

 Bismillahirrahmanirrahim. Allahü aynen tevekkeltü 
alallahü va’tesemtü billahi ya ilahel alemin.e ya 
hayrun nasırin. Şehidallahü ennehü la ilahe illa 
hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kısti la 
ilahe illa hüvel azizül hakim. İnned dine ındallahil 
islam. 
 

    2. Bu yazılır ve hasta bununla buhurlanır: 
 

  
 

Tılsımlar İblisün İblisün İblisün mim ra dokuz iki bir. 
3. Bu yazılır ve hasta bununla gusül eder:  

 

/9# /Z12/:/l1D!-/# !�/�1E*# %&L/: *�I(iae-# &H&3� /ZD/gae-# /H&L1gae-#   
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  1H/3    ¿O*C !>I(6/31�(L,-#&A /lf:&<� /9%/: &H&3   /l/J()*C&A /l/)!+/�!̀ &3&A
(<&A  /l/B(i!"!�(E    /B(i(< 1H/3 oG&g!# &H1D&: (yfe    %&610/LW&i #I*-%!u&A /l

%&6a:&< &�&E#&e,�*� %&610!z!#&A &�1D!-/#&A(./�&L,-#   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Amenar rasulü bima 
ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü’minüne küllin amene 
billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülihi la 
nüferriku beyne ahadim mir rusülihi ve kalü semi’na 
ve ata’na ğufraneke rabbena ve ileykel masir. 
 

    4. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 

         ±O*C 1H/3 &�D/u1<!# /9# /Z12/: /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
       o ,�&E ±O*C fe&q 1H/3 &�'/n1�(' op15&q   �9!# (�&G/i%&g oH1D&71A!#

1c&'//�%M¡'/e&3 1Z*+16/3 !>%!C 1H&L!? &�D /3 �xn!# /l/:1A!# /l/i,�&< 1H
 /3 �_&'G/�!?W     &q %¦D/P§/: o�(2(E1A!# o_!u&G&̂ 1A!# ot%&D/̂  1HW%¦D/P#&e 

 (̈ %&J1̂ !# /�%&EA(8!#om    /�#aG&q /�� R ' S S S V S S 
U 8 X Q Q/�IBa�B/- &�/8I(E #!n/# #I(6&3� &H'/�=-# %&[F'!# %&'   
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       &A /9# /e,C/n 5!-/# #1I&01i%!? /_&0(L(~,-# /t1I&' 1H/3   &hW1D&J,-# #A(<!n
     !B10&; 1Z()16*C ,>/# 1Z*+!- \e1D&s 1Z*+/-!n     /N&D/¡W*u #!n/%W!? !>I(L

!Ba�-#*�I      !? 1H/3 #I(́ &)1:#&A /�1<!",# 5/? #A(e/c&)1E%!?   /9# /O1¡
  !C �9# #A(e*C,n#&A     /�,-!%/: !>I(K/B,�(; 1Z*+=B&0!- x#./³!"  !�1IW&g

&A!" &0,-# /9%/:="/# !�aI*uf5/B(ZD/�&0,-#  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi erkıke min 
külli şeyin yü’zike min şerri külli nefsin ev aynin 
hasidehü allahü yeşfike. Femen kane minküm 
meridan ev bihi  ezen min ra’sihi fefidye tün min 
sıyamin ev sadakatin ev nüsükin. Bi Ahiyyen 
Şerahiyyen edunayı esbaütin ali şeddayi üç dört bir 
bir bir dokuz bir bir iki dal beş altı  altı  Ya  
eyyühellezine amenu iza nüdiye lis salati min yevmil 
cumuati fesav ila zikrillahi ve zerul beya zaliküm 
hayrun leküm in küntüm ta’lemun. Feiza kudiyetis 
salatü fenteşiru fil ardı vebteğu min fadlillahi 
vezkurullahe kesiran lealleküm tüflihun. Bi elfi la 
havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.  
 

HUT  (BALIK)  BURCU 
    Balık burcunun gezegeni Müşteri, cinsiyeti dişi, 
anasırı su ve madeni kalay olup, cinnisi ismi Şişar dır. 
(Şeşter ibni Seman). 
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    Süleyman ibni Davut a.s. bu burcun cinnisini yanına 
çağırıp dediki: Ey Cin'lerin Kralı! Burcu Balık ve 
gezegeni Müşteri olan Adem oğluna veya kızına nasıl 
tasallut edersiniz ve meskeniniz neresidir? Çabuk bana 
cevap ver! dedi. 
    Şişar dediki: Ey Allah c.c. ın peygamberi ve rasulü! 
Ruhum sana feda olsun. Benim meskenim boş yerler, 
meralar ve lağımlardır. Bu burca mensup olan kimseye, 
Tilki veya Yılan şekline girer ve gözüne görünürüm. O 
bana taş atar veyahutta değnekle vurur. O anda dili ve 
görmesi tutulur, cisminde bitkinlik olur, rengi sararır, 
endişelenir, boynu eğrilir, hüzünlenir ve bu durum onu 
hayret içerisinde bırakır. 
    Süleyman ibni Davud Aleyhisselam: Bunun ilacı ve 
tedavisi nasıldır? Çabuk bana cevap ver dedi. 
    Şişar dediki: Ey Allah c.c. ın Rasulü ve peygamberi! 
Bu burca mensup olan hasta için, beyaz bir Koyun veya 
siyah bir Keçi kesilir ve eti fakirlere sadaka olarak 
dağıtılır. Bunun kanı ilede hastanın cesedi yağlanır ve 
şu dört Taavvuzat yazılır.  

1. Bu yazılır ve hasta bunun suyunu içer: 
 

         # # # � %¦D/P#&e&q %¦D/P� /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:    # #Y 
  AS S     # WP t Y   I*B&0!? R       # # # WWP ,O/7 1e&�&�&7  

 A } 8X &A!"&A !�1I&g!"# /9%/: ="/# !�aI*u f5/B&0,-(ZD/�&0,-#   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ahiyyen Şerahiyyen hı 
elif elif elif elif elif yedi vav bir bir mim he elif yedi 
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fealü üç asasar ıl he elif elif elif ayın vav dal beş 
Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
    2. Bu yazılır, yazı suda bozulduktan sonra hasta olan 
kişi bunun suyu ile bir leğen içerisinde gusül abdesti 
alır: 
 

        &eW/q%&0&3%&' 1Z*+1D!B&7 (N13&�&7 /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
        /l1D!B&7 18(A#&8 /H1:# />%&L1D!B(i 1Z*+1D!B&7 /l/: &t&�&7%&L/: /{#&A1<!",#

    &)12(L,-# *À%aD!�%&' (tIFD!u%&' F5&g%&' 1t!̀ a2-#   *À%WaD!�%&' &�/³D/́
  (l!- *À%&́ ('!" 1H&3        1GW!-I(' 1Z!-A 1G/B&' 1Z!-%&' (G&L&̂ %&' (G&g!#%&' 

1H*+&' 1Z!-&A  1G&g!# #MI*�*C (l!-  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Azemtü aleyküm ya 
meaşirel ervahı bima azeme bihi aleyküm Süleyman 
ibni Davud aleyhis selam. Ya hayyü Ya Kayyümü Ya 
Ğayyasül müsteğısine Ya Ğayyasü men la yüğasü 
lehü Ya Ahadü Ya Samedü Ya lem yelid ve lem 
yüled ve lem yekün lehü küfüven ahad. 
 

    3. Bu yazılır ve hasta bununla buhurlanır: 
 

 1l&2&0,-!#S U S R X X1{=̀ !C&A 1l&0!- # #   
 

Elaseh bir ik bir üç beş beş elif elif leah şifreler. Ve 
kellah. 



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 79 

    4. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 

       #A(e/J1̂ # #I(6&3� &H'/�=- #%&[F'!#%&' /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: 
       *�f�&6(E&A !>I(K/B,�(; 1Z*+=B&0!- �9# #I*ra;#&A #I*�/:#&<&A #A(e/:%&̂ &A

&H/3          &�/6/31�W(L,B/- �_W&L1g&<&A �p%!�W/q&I(P %W&3 />�1e*r,-# 
       !�1I&g!" /�,-!%/: (ZD/B&0,-# (hD/La2-# &I(P&A �9# (Z([!+D/�,+&D&2!?

/9%/: ="/# !�aI*u!"&A f5/B&0,-#(ZD/�&0,-#   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenus 
biru ve sabiru ve rabitu vettekullahe  lealleküm  
tüflihun. Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün 
ve rahmetün lilmü’minine ve la yezidüz zalimine illa 
hasara. Feseyekfikehumullahi ve hüves semi-ul 
alim. Bi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil 
azim. 
 

GÜNLERLE  İLGİLİ  HASTALIKLAR 
    Ey şu ilme rabet eden Talip! Bilki; Her günün bir 
hastalığı vardır. Hasta olan kişi hangi gün hastalanmış 
ise, o güne mahsus tedaviyi hastaya uygularsın. Hasta 
kimse Allah Teala nın izniyle hastalığından kurtulur ve 
şifa bulur. Doğrusunu en iyi bilen Allah Teala 
hazretleridir. 
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PAZAR GÜNÜ HASTALANAN İÇİN 
    Pazar gününün sahibi Müzhib tir. Pazar günü 
hastalanan kimse için: Buhurlamak için üç adet nüsha, 
yağlamak için üç adet tabağa ve hicab içinde aynı dua 
bir kağıt üzerine üç defa yazılır. 
    Eğer hasta kadın ise sarı Horoz, erkek ise sarı Tavuk 
ile nüşre ( Afsun ) yapılır. 
    Buhur için: Bu yazılır ve hasta bununla birinci gün 
buhurlanır.  
 

       oÁD/B,+&q oÁD/B,+&q o�I(6&: o�I(6&: o�I(E!# o�I(E!#*u/e1g!# #!�&P #I 
f5/̂ %&0,-# fH/~,-# /�=-!# 5!B&7 �5/3&8!",# #!�&P /G&2&d  

 

Enuhın Enuhın Benuhın Benuhın Şeklihın Şeklihın 
ahriku hazal cinnil asiyyi ellezi ala cesedi hazal 
Ademi. 
 

    Bu yazılır ve hasta bununla ikinci gün buhurlanır: 
 

          !�W&P #IW*u/e1g!# oO!+1D!z &A o�&<&I12!u &A oZ!�1L!C &Ao <&®%&3# 
aH/~,-#/ 1E/",# #!�&P /G&2&d 5!B&7 �/�=-!# f5/̂ %&0,-#   

 

Mazerin ve Kamtamin ve Kasveratin ve Taykelin 
ahriku hazal cinnel asiyyi ellezi ala cesedi hazal 
insi. 
    Bu yazılır ve hasta bununla üçüncü gün buhurlanır: 
 

!# oÁD/B,+&q o�I(6&: o�I(E!#!# o½1<&P #I*u/e1gaH/~,-# #!� f5/̂ %&0,-#  
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/ 1E/",# #!�&P /G&2&d 5!B&7 �/�=-!#  
 

Enuhın Benuhın Şeklihın Erşin ahriku hazal cinnel 
asiyyi ellezi ala cesedi hazal insi. 
    Hastanın vucüdunu yağlamak için: Birinci gün bir 
tabağa aşağıdakiler yazılır ve yazı Zeytinyağı ile 
silindikten sonra, birinci gün hastanın vücudu bu yağ ile 
bir yakını tarafından yağlanırsa, hasta Allah c.c. ın 
izniyle şifa bulur ve eski sağlığına kavuşur. 
    Yazılacak olanlar budur: 
 

12/:W         W&g!# �9# &IW(P ,O*u /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z  �9!# \G
        ,OW*u \G&g!# #MI*�*C (l!- 1H*+&' 1Z!-&A 1G!-I(' 1Z!-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-#
         #!n/# obW/i%!�fe&q 1H/3&A &b!B&s%&3fe&q 1H/3 /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!#

     5/? /m%!² %=�a6-# fe&q 1H/3&A &4!u&A     oG/i%&g fe&q 1H/3&A /G!r(0,-#
    /: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n/#      /v%a6-# /l!-/# /v%a6-# /�/B&3 /v%a6-# f�&e

      5/? (v/I1i&I(' �/�=-!# /v%a6&�,-# /v#&I1i&I,-# fe&q 1H/3  /<A(G(̂
       f�&< /9/ (GW1L&K,-!# /v%a6-#&A /_a6/~,-# &H/3 /v%a6-#   &�/L!-%W&0,-#

&� %a'/# &H'fG-#/ t1I&' /�/-%&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-!#  (G(J10&E&�%a'/# &A 
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 %&E/G1P/# &�/0&)2&E     &N1L&01E!# &H'/�=-# !w#&e/̂  &ZD/r&)12(L,-# !w#&ef�-# 
 &�±-%a¡-#!"&A 1Z/[1D!B&7 /�I(¡1́ &L,-# /e1D!� 1Z/[1D!B&7 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. 
Allahüs samed lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekül 
lehü küfüven ehad. Kul euzü bi rabbil falak. Min 
şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza ve kab. Ve 
min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza 
hased. Kul euzu bi rabbin nasi melikin nasi ilahin 
nasi min şerril vesvasil hannas. Ellezi yüvesvisü fi 
sudurin nas. Minel cinneti vennas. Elhamdü lillahi 
rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. 
İyya kena’büdü ve iyya ke nestein. İhdinas sıratal 
müstekim. Sıratellezine enamte aleyhim. Ğayril 
ma’dubi aleyhim veladdallin. 
    İkinci tabağa aşağıdakiler yazılır ve yazı Zeytin yağı 
ile silindikten sonra, ikinci gün hastanın vücudu bir 
yakını tarafından bu yağla yağlanır. 
    Yazılacak olanlar budur:  
 

        &�/L!-%W&0,-# f�&< /9/ (G1L&K,-!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: 
   &' /�/-%&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-!#     &�%Wa'/#&A (G(J10&E &�%a'/# &H'fG-#/ t1I 

       &N1L&01E!# &H'/�=-# !w#&e/̂  &ZD/r&)12(L,-# !w#&ef�-# %&E/G1P/# &�/0&)12&E
         �p%W&d#!n/# &�±-%a¡W-# !"&A 1Z/[1D!B&7 /�I(¡1́ &L,-# /e1D!� 1Z/[1D!B&7
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       5/? !>I*B(s1G&' &v%a6-# &N1'!# &<&A (�1)!�,-#&A /9# (e1�&E /8  /9# /H'
 %aE/# %M:#aI&; !>%!C (laE/# (�1e/�1́ &)1i# &A &�f:&< /G1L&K/: 1�fJ&2!? %Md#&I,?!#

    &�f:&e/- ±O&�!? &e!²1I!+,-# &� %&61D!�17!#     &IW(P &�!¬/E%&q =>/# 1e&K1E#&A 
(e&)1:!",#  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahi rabbil 
alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyya 
kena’büdü ve iyya ke nestein. İhdinas sıratal 
müstekim. Sıratellezine enamte aleyhim. Ğayril 
ma’dubi aleyhim veladdallin. İzaca enasrullahi vel 
feth. Ve raeytennase yed hulüne fi dinillahi efvaca. 
Fesebbıh bi hamdi rabbike vesta’firhü innehü kane 
tevvaba. İnna a’tayna kelkevser. Fesallili rabbike 
venhar. İnne şanieke hüvel ebtar. 
 

    Üçüncü tabağa bu yazılır ve yazı Zeytin yağı ile 
silindikten sonra, üçüncü gün hastanın vucüdu bir 
yakını tarafından bu yağla yağlanır.  
     Yazılacak olanlar budur: 
 

f�&< /9/ (G1L&K,-!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:   &�/L!-%W&0,-#
         �%a'/# &A (G(J10&E &� %a'/# &H'fG-#/ t1I&' /�/-%&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-!# 

 1P/# &�/0&)12&E        &HW'/ �W=-# !w#&e/̂  &ZD/r&)12(L,-# !w#&ef�-# %&E/G
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 /[1D!B&7 &N1L&01E!#      &�±-%a¡-# !"&A 1Z/[1D!B&7 /�I(¡1́ &L,-# /e1D!� 1Z
        *�(s,�;!" (tIFD!r,-# F5&K,-# &I(P ="/# &l!-/#!" �9!#    \t1I&E !"&A �_&6/i (�

 %&3 (l!-          �/�W=-# #!n 1H&3 /�1<!",# 5/? %&3&A /m#&I&La2-# 5/?
      &H1D&: %&3 (Z!B10&' /l/E,n/�/: ="/# (�&G16/7 (h!�1c&'   1Z([!�,B&s%&3&A 1Z/['/G1'!# 

       %&L/: ="/# /l/L,B/7 1H/3 op15&c/: !>I*�D/K('!"&A    &hW/i&A �p%W&q
*CW  &�1<!",#&A /m#&I&La2-# (lFD/i1e !"&A (�(8(�&'   %W&L([*�,�/g

(ZD/�&0,-# F5/B&0,-# &I(P&A  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahi rabbil 
alemin. Errah manirrahim. Maliki yevmiddin. İyya 
kena’büdü ve iyya ke nestein. İhdinas sıratal 
müstekim. Sıratellezine enamte aleyhim. Ğayril 
ma’dubi aleyhim veladdallin. Allahüla ilahe illa 
hüvel hayyül kayyüm. La te’hüzühü sinetüv vela 
nevm. Lehü ma fis semava ti vema fil ard. Men 
zellezi yeşfeu ındehü illa biiznih ya’lemü ma beyne 
eydihim vema halfehüm vela yuhutune bişeyim min 
ilmihi illa bima şa’. Ve sia kürsiyyühüs semavati 
velard. Vela yeudühü hıfzihüma ve hüvel aliyyül 
azim. 
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    Hicab için: Aşağıdaki dua ile hatem bir kağıt üzerine 
üç (3) defa yazılır ve bu hirzi hasta olan kişi üzerinde 
taşırsa, şifa bulur. 
    Yazılacak dua ve hatem budur: 
 

   D/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:  /v%!�1E!",# (̈ /<%&:%&' /Z   aN&:1GW!u
    x"1A&® (<fI&�(3%&' 5f6&7 /ZD/ra2-# &�/:#&e1J(3 !̀ !?  (G1L&K,-!# 1N!-*n

        &H'fG-#/ t1I&' /�/-%&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-!# &�/L!-%&0,-# f�&< /9/
   &�%a'/# &A (G(J10&E &�%a'/# &E12    &ZD/r&)12(L,-# !w#&ef�-# %&E/G1P/# &�/0&)

        1Z/[1D!B&7 /�I(¡1́ &L,-# /e1D!� 1Z/[1D!B&7 &N1L&01E!# &H'/ �=-# !w#&e/̂
 ±-%a¡-# !"&A          1Z!-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-# �9!# \G&g!# �9# &I(P ,O*u &�

     /bW!B!�,-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u \G&g!# #MI*�*C (l!- 1H*+&' 1Z!-&A 1G!-I('
   fe&q 1H/3&A &b!B&s%&3fe&q 1H/3       feW&q 1H/3&A &4!u&A #!n/# ob/i%!�

  /? /m%!² %=�a6-#     /# oG/i%&g fe&q 1H/3&A /G!r(0,-# 5   ,O*u &G&2&g #!n
/: *nI(7!#W/v%a6-# /l!-/# /v%a6-# /�/B&3 /v%a6-# f�&e /3Wfe&q 1H  
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/v#&I1i&I,-# 5/? (v/I1i&I(' �/�=-!# /v%a6&�,-# /<A(G(̂  /v%a6-#
H/3 /v%a6-#&A /_a6/~,-#  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bariül enfasi kadbette 
mübrabi kessekimi anni Ya Müsavviru zevlen fela 
zület. Elhamdü lillahi rabbil alemin. Errahmanir 
rahim. Maliki yevmiddin. İyya kena’büdü ve iyya ke 
nestein. İhdinas sıratal müstekim. Sıratellezine 
enamte aleyhim. Ğayril ma’dubi aleyhim veladdallin 
Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed lem yelid ve lem 
yüled. Ve lem yekül lehü küfüven ehad. Kul euzü bi 
rabbil falak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin 
iza ve kab. Ve min şerrin neffasati fil ukad. Ve min 
şerri hasidin iza hased. Kul euzu bi rabbinnasi 
melikinnasi ilahinnasi min şerril vesvasil hannas. 
Ellezi yüvesvisü fi sudurinnas.Minel cinneti vennas. 
 

4 ; J = 4 ; 9 4 

J Xc @ ; 9 4 q ; 

4 ; 1 E @ ; J  Xc 

9 4 @ ; < = @ ; 

; J = @ ;  9 4 @ 

Xc 4 ; 9 A  @ ; J 

; 9 ; @ ; < Xc 4 

A 4 ; < Xc @ ; 9 
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PAZARTESİ GÜNÜ HASTALANAN İÇİN 
    Pazartasi gününün sahibi Mürre dir. Bu gün 
hastalanan kimse için: Buhur için dört nüsha, yağlamak 
için üç adet tabağa ve hicab içinde bir kağıt üzerine 
aynı dua iki defa yazılır. Eğer hasta erkek ise beyaz 
Tavuk, kadın ise beyaz Horoz ile nüşre (afsun) yapılır. 
    Buhur için: Bu yazılır ve hasta bununla birinci gün 
buhurlanır. 
 

                     #I*u/e1g!# t � { 8 # � n # t { # # # � # # # A � # A 
aH/~,-# #·�&P5!B&7 �/�=-!# f5/̂ %&0,-#  /G&2&d / 1E/",# #!�&P  

 

Vav elif te vav elif elif elif he elif elif elif ha mim elif 
zel lam elif dal ha lam mim Ahriku hazal cinnil asiyyi 
ellezi ala cesedi hazal insi. 
    Bu yazılır ve hasta bununla ikinci gün buhurlanır: 
 

#!�&P /G&2&d 5!B&7 �/�=-!# f5/̂ %&0,-# fH/~,-# #·�&P / 1E/",#  
 

Hazal cinnil asiyyi ellezi ala cesedi hazal insi. 
    Bu yazılır ve hasta bununla üçüncü gün buhurlanır: 
 

 =�&P #I*u/e1g!#  /L/�%&E o�� #]5           o�IW(E!# %E A } # %3 %3 t # 
    /̂ %&0,-# fH/~,-# #·�&P #I*u/e1g!# oÁD/B,+&qa5     5W!B&7 �/�W=-!#

/ 1E/",# #!�&P /G&2&d  
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Ahriku haza Ahın nağımiyyün elif mim ma ma elif 
ayın vav na Enuhın Şeklihın mim Ahriku hazal 
cinnel asiyye ellezi ala cesedi hazal insi. 
    Bu yazılır ve hasta bununla dördüncü gün buhurlanır: 
 

&yae!�&;&A /m%&L*BW�̄-# /N!B&~1E/#&P #I*u/e1g!# �9# �p #&G17!# #!� 

aH/~,-#/̂ %&0,-# a55!B&7 �/�=-!#  !�&P //G&2&d / 1E/",# # 
 

İnceletiz zulümati ve teferraka a’da ullahü ahriku 
hazal cinnel asiyye ellezi ala cesedi hazal insi. 
 

    Yağlamak için: Aşağıdaki sureler ve dua üç ayrı 
tabağa yazılır ve yazı zeytin yağı ile silindikten sonra, 
hergün bir tanesiyle hasta olan kişinin vücudu yakını 
tarafından yağlanırsa, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Tabaklara yazılacak olanlar budur: 
 

   /gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:    ,-# f�&< /9/ (G1L&K,-!# /ZD  &�/L!-%W&0
&L1gae-!#10&E &� %a'/# &H'fG-#/ t1I&' /�/-%&3 /ZD/gae-# /H&�%a'/# &A (G(J 

    /̂  &ZD/r&)12(L,-# !w#&ef�-# %&E/G1P/# &�/0&)12&E     &HW'/ �W=-# !w#&e
       &�±-%a¡-# !"&A 1Z/[1D!B&7 /�I(¡1́ &L,-# /e1D!� 1Z/[1D!B&7 &N1L&01E!#

*u-# �9!# \G&g!# �9# &I(P ,O!- (G&La�W!-&A 1G!-I(' 1Z!-&A 1G/B&' 1Z1Z  
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  *C (l!- 1H*+&' \G&g!# #MI*� *u     /3 /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!# ,O  feW&q 1H 
       a6-# fe&q 1H/3&A &4!u&A #!n/# ob/i%!�fe&q 1H/3&A &b!B&s%&3  /m%!² %=�

  /3&A /G!r(0,-# 5/?        f�&e/: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n/# oG/i%&g fe&q 1H
         W1i&I,-# feW&q 1H/3 /v%a6-# /l!-/# /v%a6-# /�/B&3 /v%a6-# /v#&I

a6&�,-#   /? (v/I1i&I(' �/�=-!# /v%5    /_a6/~,-# &H/3 /v%a6-# /<A(G(̂ 
/v%a6-#&A aN&:1G!u /v%!�1E!",# (̈ /<%&:%&'  5f6&7 /ZD/ra2-# &�/:#&e1J(3

1N!-*n!̀ !? x"1A&® (<fI&�(3%&'  (ZDW/B&K,-#&A #I*�1P!#   !>A(e&)12W(3
]�&<\ZD/�&7  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahi rabbil 
alemin. Errah manirrahim. Maliki yevmiddin. İyya 
kena’büdü ve iyya ke nestein. İhdinas sıratal 
müstekim. Sıratellezine enamte aley him. Ğayril 
ma’dubi aleyhim veladdallin. Kul hüvallahü ehad. 
Allahüs samed lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekül 
lehü küfüven ehad. Kul euzü bi rabbil falak. Min 
şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza ve kab. Ve 
min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza 
hased. Kul euzu bi rabbinnasi melikinnasi ilahinnasi  
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min şerril vesvasil hannas. Ellezi yüvesvisü fi 
sudurinnas. Minel cinneti vennas. Ya Bariül enfasi 
kadbette mübrabikes sekimi anni Ya Müsavviru zev 
len fela zület ehfü vel halimü müsterüne rabbü azim. 
    Hicab için: Bir kağıt üzerine aşağıdaki dua ve hatem, 
iki defa yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır. 
 

   /gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:    12/: 5/?%ac-# /9# /Z12/: /ZD �/9# /Z 
    /Z12/: 5/?%&0&L,-# /9# /Z12/: 5/?%!+,-#    &h&3 Fe(¡&'¹ �/�=-# /9#  

#/L1i/l �p15&q    &A /�1<!",# 5/? !"       &IW(P&A /p%&La2W-# 5W/? 
 /B&0,-# (hD/La2-#   &L,-# %&[F'!# 1h!�&;1</# ZD(�&e *_=B/0,-#&A    >̄%W&~,-#&A 

         &HW/3 *�f�&6(E&A fb&K/: #!�&P 5/:%&)/C /O/3%&g 1H&7 (t%!r1i!",#&A
        (GW'/�&'!"&A &�/6/31�W(L,B/- �_&L1g&<&A �p%!�/q&I(P %&3 />�1e*r,-#

&�/L/-%=�-#      (hD/La2W-# &I(P&A �9# (Z([!+D/�,+&D&2!? #M<%&2&s="/# 
(ZD/B&0,-# //�,-!%/:/9%/: ="/# !�aI*u!"&A !�1I&g!"  f5/B&0,-# 1ZD/�&0,-# 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahiş şafi bismilla- 
hil kafi bismillahil meafi bismilla hillezi la yedurru 
measmihi şeyün fil ardı ve la fis sema-i ve hüves 
semi-ul alim. İrtefa’ eyyühel meradı ve illeti vel 
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cannü vel eskamü an hamili kitabi haza bihakki. Ve 
nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün 
lil mü’minine ve la yezidüz zalimine illa hasara. 
Feseyekfikehumullahi ve hüves semi-ul alim. Ve la 
havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
 

 
 

SALI GÜNÜ HASTALANAN İÇİN 
    Salı gününün sahibi Ahmer dir. Salı günü hastalanan 
kimse için: Buhur için üç nüsha, yağlamak için üç adet 
tabağa, hicab içinde bir kağıt üzerine aynı dua üç defa 
yazılır. 
    Eğer hasta erkek ise kırmızı Tavuk, kadın ise kırmızı 
Horoz ile Nüşre (afsun) yapılır.  
    Buhur için: Bu dua üç ayrı kağıda yazılır ve hasta 
hergün bir adedi ile buhurlanır: 
 

      aH/~,-# #!�&P #I*u/e1g!# oÁD/B,+&3 oÁD/B,+&q o�I(6&: o�I(E!# a5/̂ %&0,-#  
1s&8 / 1E/",# #!�&P /G&2&d 5!B&7 �/�=-!#� # � # %&E o�#&I&~  %&:

 m A p }  
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Enuhın Benuhın Şeklihın ahriku hazel cinnl asiyyi 
ellezi ala cesedi hazel insi dahcevahın na elif ye elif 
hı ba ayın hemze elif vav te. 
 

    Yağlamak için: Birinci tabağa aşağıdaki Ayet ve 
Hatem yazılır, yazı zeytin yağı ile silindikten sonra, 
birinci gün hastanın vücudu bu yağ ile yağlanır. 
 

    Birinci tabağa yazılacak olan Ayetler ve Hatem 
budur: 
 

           %W&3 />�1eW*r,-# &HW/3 *�f�&6(E&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
       W=�-# (GW'/�&' !"&A &�/6/31�(L,B/- �_&L1g&<&A �p%!�/q&I(P ="/# &�/L/-% 

(hD/La2-# &I(P&A �9# (Z([!+D/�,+&D&2!? #M<%&2&s (ZD/B&0,-#  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel kura- 
ni ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü'minine vela 
yezidüz zalimine illa hasara. Feseyekfikühümullahü 
ve hüves semi-ul alim. 
 

G @ E @ 2 B D 

G E @ 2 B D G 

E @ 2 B D G @ 

@ 2 B D G @ E 

2 B D G @ E @ 

B D G @ E @ 2 

D G @ E @ 2 B 
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    İkinci tabağa aşağıdaki dua ve hatem yazılır, yazı 
zeytin yağı ile silindikten sonra, ikinci gün hastanın 
vücudu bu yağla yağlanır. 
    İkinci tabağa yazılacak dua ve hatem budur: 
 

/9# /Z12/:12/: /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# &H/3 &A /9%/: &A /9# /Z 

!"&A !�1I&g!"&A /9# 5!-/# &Af5/B&0,-# /9%/:="/# !�aI*u(ZD/�&0,-#  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ve billahi ve 
minallahi ve ilallahi ve la havle ve la kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. 
 

5 E J F H 2 D 

E J F H 2 D 5 

J F H 2 D 5  E 

F H 2 D 5 E J 

H 2 D 5 E J F 

2 D 5 E J F H 

D 5 E J F H 2 
 
    Üçüncü tabağa aşağıdaki dua ve hatem yazılır, yazı 
zeytin yağı ile silindikten sonra, üçüncü gün hastanın 
vücudu bir yakını tarafından bu yağla yağlanır. 
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    Üçüncü tabağa yazılacak dua ve hatem budur: 
 

12/:         /9# /Z12/: 5/?%ac-# /9# /Z12/: /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z
   5/?%&0&L,-# /9# /Z12/: 5/?%!+,-#  =-# /9# /Z12/:W�/� !" Fe(¡W&' 

&3&h /L1i# /l �p15&q  5/?   5/?!"&A /�1<!",#    &IW(P&A /p%&La2W-# 
(ZD/B&0,-# (hD/La2-# 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahiş şafi bismilla- 
hil kafi bismillahil meafi Bismillahillezi la yedurru 
measmihi şeyin fil ardı ve la fis sema-i ve hüves 
semi-ul alim. 
 

9 = ( 5 D 2 

= ( 5 D 2 9 

( 5 D 2 9 = 

5 D 2 9 = ( 

D 2 9 = ( 5 

2 9 = ( 5 D 
 
    Hicab için: Bir kağıt üzerine bu dua ve hatem üç defa 
yazılır ve hasta bu hırzi üzerinde taşır. 
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    Yazılacak dua ve hatem budur: 
 

      5=B&̂ &A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:    %&E/GfDW&i 5W!B&7 �9# 
aL&K(3oG/l/-�&A  !" �9!# &H'/e/P%=�-# &�/0&L1d!# &H/JDfD=�-#  ="/# &l!-/#

            5W/? %W&3 (l!- \t1I&E !"&A �_&6/i (�*�(s,�;!" (tIFD!r,-# F5&K,-# &I(P
          (�&GW16/7 (h!�1c&' �/�=-# #!n 1H&3 /�1<!",# 5/? %&3&A /m#&I&La2-#

 /�/: ="/#      !"&A 1Z([!�,B&s%&3&A 1Z/['/G1'!# &H1D&: %&3 (Z!B10&' /l/E,n  !>I*�D/K('
         /m#&I&La2-# (lFD/i1e*C &h/i&A �p%&q %&L/: ="/# /l/L,B/7 1H/3 op15&c/:

   %W&L([*�,�/g (�(8(�&'!"&A &�1<!",#&A  Â5/B&0,-#&IW(P&A �   (ZDW/�&0,-#
    &7 1Z*+&2*�1E!# 1H/3 ��I(i&< 1Z*+!�%&d1G!r!-    1Zf)/6&7%W&3 /l1D!B&7 \�'/�

  ,-%/: 1Z*+1D!B&7 \¢'/e&gW \�(̈ &< &�/6/31�(L    1IW=-&I&; ,>/%!? \ZD/g&<# 
    �9# &5/J12&g ,O*r!?!"         F�&< &IW(P&A (NW,B=C&I&; &I(P ="/# &l!-/# 

1½1e&0,-# /ZD/�&0,-#     &g!# �9# &I(P ,O*u     1G/B&' 1Z!- (G&La�-# �9!# \G  1Z!-&A
1G!-I('1H/3 /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u \G&g!# #MI*�*C (l!- 1H*+&' 1Z!-&A   
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%&3fe&q          %W=�a6-# fe&q 1H/3&A &4!u&A #!n/# ob/i%!�fe&q 1H/3&A &b!B&s
        *u &G&2&g #!n/# oG/i%&g fe&q 1H/3&A /G!r(0,-# 5/? /m%!²   *nIW(7!# ,O

  &3 /v%a6-# f�&e/:   %a6-# /l!-/# /v%a6-# /�/B     /v#&IW1i&I,-# fe&q 1H/3 /v
  1i&I(' �/�=-!# /v%a6&�,-# ª (v/I    ,-# &H/3 /v%a6-# /<A(G(̂  /_Wa6/~

       /# &A /9# &H/3&A /9%/:&A /9# /Z12/: /v%a6-#&A     ="/# &l!-/# !"&A /9# 5!-
       /9%/: ="/# !�aI*u !"&A !�1I&g!"&A /9#f5/B&0,-# /ZD/�&0,-#  1h/�&;1</#   %&[F'!# 

 #!�&P 5/:%&)/C /O/3%&g 1H&7 /_=B/0,-#&A /t%!r1i!",#&A /�&e&L,-#&A fH/~,-#
(ZD/B&0,-# (hD/La2-# &I(P&A �9# (Z([!+D/�,+&D&2!? fb&K/:  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahü ala seyyidi- 
na Muhammed iv ve alihit tayyibine ecmeınet 
tahirin. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. La 
te’hüzühü sinetüv vela nevm. Lehü ma fis semava ti 
vema fil ard. Men zellezi yeşfeu ındehü illa biiznih 
ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela 
yuhutune bişeyim min ilmihi illa bima şaa’. Ve sia 
kürsiyyühüs semavati vel ard. Vela yeudühü 
hıfzihüma ve hüvel aliyyül azim. Lekadcaeküm 
rasulüm min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm 
harisun aleyküm  bil  mü’minine  raufür  rahim.  Fein 
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tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa illa hüve 
aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Kul 
hüvallahü ehad. Allahüs samed lem yelid ve lem 
yüled. Ve lem yekül lehü küfüven ehad. Kul euzü bi 
rabbil falak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin 
iza ve kab. Ve min şerrin neffasati fil ukad. Ve min 
şerri hasidin iza hased. Kul euzu bi rabbinnasi 
melikinnasi ilahinnasi min şerril vesvasil hannas. 
Ellezi yüvesvisü fi sudurinnas. Minel cinneti 
vennas. Bismillahi ve billahi ve minallahi ve ilallahi 
ve la ilahe illallahi Ve la havle ve la kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. İrtefi’ eyyühel cinni vel meradı 
vel eskami vel ılleti an hamili kitabi haza bihakki. 
Feseyekfikehümullahü ve hüves semi-ul alim. 
 

6 ; J = 4 ; 9 4 

; J = 4 ; 9 4 6 

J = 4 ; 9 4 6 ; 

= 4 ; 9 4 6 ; J 

4 ; 9 4 6 ; J = 

; 9 4 6 ; J = 4 

9 4 6 ; J = 4 ; 

4 6 ; J = 4 ; 9 
 

ÇARŞAMBA GÜNÜ HASTALANAN İÇİN 
    Çarşamba gününün sahibi Bürkan dır. Çarşamba 
günü hasta olan kimseler için: Buhur için dört nüsha, 
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yağlamak için dört adet tabağa ve hicab içinde bir kağıt 
üzerine aynı dua iki defa yazılır.  
    Eğer hasta erkek ise Tavuk, kadın ise Horoz ile 
hastaya nüşre (afsun) yapılır. 
    Buıhur için: Bu Azimet dört ayrı kağıda yazılır ve 
hasta hergün bir adedi ile buhurlanır. 
    Yazılacak olan Azimet budur: 
 

!# o�I(E!#aH/~,-# #!�&P #I*u/e1g!# o�I(q a5/̂ %&0,-# �=-!#�  5!B&7
&2&d/ 1E/",# #!�&P /G  

 

Enuhın Eşuhın ahriku hazal cinnil asiyyi ellezi ala 
cesedi hazal insi. 
 

    Yağlamak için: Aşağıdaki dua ve hatem dört ayrı 
tabağa yazılır ve yazı zeytin yağı ile silindikten sonra, 
hergün bir adedi ile hasta olanın vücudu bir yakını 
tarafından yağlanır. 
    Tabaklara yazılacak dua ve hatem budur: 
 

          %W&3 />�1eW*r,-# &H/3 *�f�&6(E&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
      ="/# &�/L/-%W=�-# (G'/�&'!"&A &�/6/31�(L,B/- �_&L1g&<&A �p%!�/q&I(P 

       (hD/La2W-# &I(P&A �9# (Z([!+D/�,+&D&2!? #M<%&2&s (ZDW/B&0,-# !" 
/9%/: ="/# !�aI*u!"&A !�1I&g /B&0,-#f5/ZD/�&0,-#  /v%!�1E!",# (̈ /<%&:%&' 
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       1N!-*n!̀ !? x"1A&® (<fI&�(3%&' 5f6&7 /ZD/ra2-# &�/:#&e1J(3 aN&:1G!u
(ZD/B&K,-#&A x#I*�1P!# (e&)12(3!>A ]�&</>#&I,�&0,-# (ZD/�&7  &N17&® 

x̀ /[13!# 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel 
kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minine ve 
la yezidüz zalimine illa hasara. Feseyekfikehumul- 
lahi ve hüves semi-ul alim. La havle ve la kuvvete 
illa billahil aliyyül azim. Ya Bariül enfasi kadbette 
mübrabikes sekimi anni Ya Müsavviru zevlen fela 
zület ehfuvan vel halimü müsterune rabbün azimül 
afvani za’te emhila. 
 

A 6 D 4 = ; A D 

6 D 4 = ; A D A 

D 4 = ; A D A 6 

4 = ; A D A 6 D 

= ; A D A 6 D 4 

; A D A 6 D 4 = 

A D A 6 D 4 = ; 

D A 6 D 4 = ; A 
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    Hicab için: Bir kağıt üzerine bu dua iki defa yazılır ve 
hasta bu hirzi üzerinde taşırsa Allah c.c. ın izniyle şifa 
bulur. 
    Yazılacak olan dua budur:   
 

            &IW(P ="/# &l!-/# !" (laE!# �9# &G/[&q /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
1e&0,-#  &5/J12&g /Ã/e!+,-# /½   �9# !"      (N,B=C&I&; /l1D!B&7 &I(P ="/# &l!-/# 

           (l!- %aE/# &A &e,C±�-# %&6,-a�&E (H1K&E %aE/# (ZD/�&0,-# /½1e&0,-# F�&< &I(P&A
         �_W&L1g&<&A �p%!�W/q &I(P%&3 />�1e*r,-# &H/3 *�f�&6(E&A !>I*�/?%&K!-

    a2-# &I(P&A �9# (Z([!+D/�,+&D&2!? &�/6/31�(L,B/-    /Z12W/: (ZD/B&0,-# (hD/L
   W/3&A /9%/:&A /9#  &H     &A /9# 5W!-/# &A /9#!" (4W/-%!�  �9# ="/#  

&A!"!�1I&g &A!"*u f5/B&0,-# /9%/: ="/# !�aI/ZD/�&0,-#  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahü ennehü la 
ilahe illa hüvel arşil kerim. Hasbiyallahü la ilahe illa 
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. 
İnna nahnü nezzel naz zikra ve inna lehü le hafizun. 
Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifa-ün ve 
rahmetün lil mü’minin. Feseyekfikehümullahü ve 
hüves semi-ul alim. Bismillahi ve billahi ve minallahi 
ve ilallahi ve la ğalibü illallahü Ve la havle ve la 
kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
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PERŞEMBE GÜNÜ HASTALANAN İÇİN 
 

    Perşembe gününün sahibi Şemhureş'tir. Perşembe 
günü hastalanan için: Buhur için beş nüsha, yağlamak 
için beş adet tabağa, hicab içinde bir kağıt üzerine aynı 
dua iki defa yazılır.  
 

    Eğer hasta erkek ise sarı Tavuk, kadın ise sarı Horoz 
ile nüşre (Afsun) yapılır. 
 

    Buhur için: Bu dua beş ayrı kağıda yazılır ve hasta 
hergün bir tanesi ile buhurlanır. 
 

    Yazılacak olan dua budur: 
 

    oÄD/P!# oÁD/B,+&q o½I(L10&q oÄ,u!# oÄ&J17!#    #!�&P #I*u/e1g!# o½A*# 
aH/~,-#/̂ %&0,-# a5�/�=-!#  /G&2&d 5!B&7 / 1E/",# #!�&P 

 

A’beşin Akşin Şa’muşin Şeklihın Ehişin Üşin ahriku 
hazal cinnil asiyyi ellezi ala cesedi hazal insi. 
 

    Yağlamak için: Aşağıdaki dua ve hatem beş ayrı 
tabağa yazılır, yazı zeytin yağı ile silindikten sonra, 
hergün bir tanesiyle hastanın vücudu bir yakını 
tarafından yağlanırsa, hasta şifa bulur. 
 

    Tabağa yazılacak olan dua ve hatem budur: 
 

/ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:��&< 1H/3 x"1I!u \t!̀ &i   oZD/g&<
 ,OD/�#&<1�&7 ,OD/?#&e1i/# ,OD/�%!+D/3 ,O/�#&e1J&d  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Selamün kavlen mir 
rabbir rahim. Cebrail Mikail İsrafil Azrail.  
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    Hicab için: Aşağıdaki dua ile vefkler bir kağıt üzerine 
iki defa yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşırsa, şifa 
bulur. 
    Yazılacak dua ve vefkler budur: 
 

12/:        aN&:1GW!u /v%!�1E!",# (̈ /<%&:%&' /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z
  /5Â6&7 /ZD/ra2-# &�/:#&e1J(3  x"1A&® (<fI&�(3%&'   x#I*�1P!# 1N!-*n!̀ !? 

(ZD/B&K,-#&A  &H'/e&)12(3(ZD/�&7 f�&< x̀ /[13!# &N17&® ,>#&I,�&0,-#  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bariül enfasi kadbette 
mübrabi kes sekimi anni Ya Müsavviru zevlen fela 
zület ehfuven vel halimü müsterune rabbi azimül 
afvan za’te emhila. 
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    Yazılacak vefkler budur: 
 

A 6 6 4 = �U 1 ; 

6 6 4 = �U 1 ; A 

6 4 = �U 1 ; A 6 

4 = �U 1 ; A 6 6 

= �U 1 ; A 6 6 4 

�U 1 ; A 6 6 4 = 

1 ; A 6 6 4 = �U 

; A 6 6 4 = �U 1 
 

 

4 ; J = 4 ; 1 A 

; J = 4 ; 1 A 4 

J = 4 ; 1 A 4 ; 

= 4 ; 1 A 4 ; J 

4 ; 1 A 4 ; J = 

; 1 A 4 ; J = 4 

1 A 4 ; J = 4 ; 

A 4 ; J = 4 ; 1 
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CUMA GÜNÜ HASTALANAN İÇİN 
    Cuma gününün sahibi Ebyad'dır. Cuma günü 
hastalanan için: Buhur için altı nüsha, yağlamak için altı 
adet tabağa, hicab içinde bir kağıt üzerine aynı dua üç 
defa yazılır. 
    Eğer hasta erkek ise beyaz Tavuk, kadın ise beyaz 
Horoz ile nüşre (Afsun) yapılır. 
    Buhur için: Bu dua altı ayrı kağıda yazılır ve hasta 
hergün bir tanesi ile buhurlanır.  
    Yazılacak olan budur:  
 

      (y/e1g!# o�I(6&: o�I(E!# o½I(P o½1e&P oÄ,u!# oÁD/B,+&q   #!�W&P
aH/~,-#a5/̂ %&0,-# !# 5!B&7 �/�=- /G&2&d #!�&P/ 1E/",#   

 

Şeklihın Akşin Herşin Huşin Enuhın Benuhın ahriku 
hazal cinnil asiyyi ala cesedi hazal insi.  
    Yağlamak için: Bu dua altı ayrı tabağa yazılır ve yazı 
zeytin yağı ile silindikten sonra, hergün bir tanesi ile 
hastanın vücudu bir yakını tarafından yağlanır. 
    Yazılacak olanlar budur: 
 

12/:W      1H/3 ��I(i&< 1Z*+!�%&d1G!r!- /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z 
/2*�1E!#*+    F)/6&7%W&3 /l1D!B&7 \�'/�&7 1Z1Z     1Z*+1DW!B&7 \¢'/eW&g 

      &g ,O*r!? 1I=-&I&; ,>/%!? \ZD/g&< \�(̈ &< &�/6/31�(L,-%/:12   �9# &5/J!" 



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 105 

          &I(P ,O*u /ZD/�&0,-# 1½1e&0,-# F�&< &I(P&A (N,B=C&I&; &I(P ="/# &l!-/#
          (lW!- 1H*+&' 1Z!-&A 1G!-I(' 1Z!-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-# �9!# \G&g!# �9#

  aE/# \G&g!# #MI*�*C    M6D/J(3 %MK1)!? &�!- %&61K&)!? %    %&3 �9# &�!-&e/�1́ &D/- %
&taG!r&;           &�W1D!B&7 (lW&)&L10/E aZ/)W('&A &eas!�&; %&3&A &�/J1E!n 1H/3 

/̂  &�&'/G1[&'&A&'&A %MLD/r&)12(3 %xz#&e�9# &�&e(�16 #M�'/�&7 #Me1�&E 
 

Bismillahirrahmanirrahim Lekadcaeküm rasulüm 
min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun 
aleyküm bil mü’minine raufür rahim. Fein tevellev 
fekul hasbiyallahü la ilahe illa illa hüve aleyhi 
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Kul hüvallahü 
ehad. Allahüs samed lem yelid ve lem yüled. Ve lem 
yekül lehü küfüven ehad. İnna fetehna leke fethan 
mübina. Liyağfire lekallahü ma tekaddeme min 
zenbike ve ma teahhara ve yütimme ni’metehü 
aleyke ve yehdiyeke sıratan müstekima. Ve yensura 
kallahü nasran aziza.  
 

' ٢ ٩ 
٧ + ٣ 
١  ٨ / 
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    Hicab için: Bir kağıt üzerine aşağıdaki dua altı defa 
yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın 
izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak olan dua budur: 
 

/ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:   %&E/GfDW&i 5!B&7 �9# 5=B&̂ &A
       1H*C (vAFG*u%&' f�&<%&'&A &�/0&L1d!# /l/J1K&̂ &A /l/-�&A oGaL&K(3

       &7 x"fG&J(3 (t!̀ &i%&' 1Z±B&i /�1efc-# &H/3 #Me1)/i 5/-  /G1qFe-# 5!B
1NfJ!²    ,-# &5B&7 5/:#!�&7 (GD/q&<%&'     !̀ 1L=³-# (<I(J&̂ %&' 5/B1J&P /e1J!r

        (Z!B10&'&A &I(P="/# %&[(L!B10&' !" /41D&́ ,-# (�/;%!�&3 (�&G16/7&A 1Ä!+!?&A
         %W&[(L!B10&'="/# o_!u&<&A 1H/3 *«*r12&; %&3&A /e1K&J,-#&A fe&J,-# 5/?%&3

   o_aJ&g !"&A5/?   !"&A /�1<!",# /m%&L*B*�    o /:%W&'!"&A o4,z&<
/?="/#    �9# =>/# o�/J(3 o�%&)/C 5   a;# &H'/�=-# &h&3   &H'/�W=-#&A #1I!r

!>I(6/21K(3 1Z(P !"&A !�1I&g!"&Af5/B&0,-# /9%/:="/# !�aI*u(ZD/�&0,-#   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahü ala 
seyyidina Muhammed iv ve alihi ve sahbihi ecmeın. 
Ve Ya Rabbi Ya Kuddüsü künli sitran mineş şirki 
sellim. Ya Selamü mübeddilan aler rüşdi sebbit Ya 
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Reşidü azabi alel kabri hebli Ya Saburu essemla ve 
fekeş. Ve ındehü mefatihul ğaybi la ya’lemüha illa 
hüve ve ya’lemü ma fil berri vel bahri ve ma teskutu 
min varakatin illa ya’lemüha ve la habbetin fi 
zulümatil ardı ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin 
mübin. İnnallahe meallezinet tekav vellezine hüm 
muhsinin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil 
aliyyil azim.  
 

CUMARTESİ GÜNÜ HASTALANAN İÇİN 
    Cumartesi gününün sahibi Meymun dur. Cumartesi 
günü hasta olan kimse için: Buhurlamak için yedi 
nüsha, yağlamak için yedi adet tabağa, hicab içinde bir 
kağıt üzerine aynı dua yedi defa yazılırsa, hasta Allah 
c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Hasta erkek ise sürmeli Tavuk, kadın ise sürmeli 
Horoz ile nüşre (Afsun) yapılır. Hasta Allah Teala nın 
izniyle şifa bulur. 
    Buhur için: Bu dua yedi ayrı kağıda yazılır ve hasta 
hergün bir tanesi ile buhurlanır. 
    Yazılacak olan budur: 
 

              aHW/~,-# #!�W&P #IW*u/e1g!# o{ # &A o© ÅP &® o8 !w &� 
a5/̂ %&0,-# / 1E/",# #!�&P /G&2&d 5!B&7 �//�=-!#  

 

    Yağlamak için: Aşağıdaki dua yedi ayrı tabağa yazılır 
ve yazı zeytin yağı ile silindikten sonra, hergün bir 
tanesi ile hasta olan kişinin vücudu bir yakını tarafından 
yağlanır. 



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 108 

    Yazılacak olan dua budur: 
 

         /9# /Z12/: 5/?%ac-# /9# /Z12/: /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
   5/?%&0&L,-# /9# /Z12/: 5/?%!+,-# 12/:  �/�=-# /9# /Z !" &h&3Fe(¡&'

#/L1i/l �p15&q /? 5   5/? !"&A /�1<!",# a2-#  (hD/La2-#&I(P&A /p%&L
(ZD/B&0,-#  !"&A !�1I&g!"&Af5/B&0,-# /9%/:="/# !�aI*u/ZD/�&0,-#   

 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahiş şafi bismilla- 
hil kafi bismillahil meafi bismillahillezi la yedurru 
measmihi şeyün fil ardı ve la fis sema-i ve hüves 
semi-ul alim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil 
aliyyil azim. 
    Hicab için: Aşağıdaki dua ile hatem bir kağıt üzerine 
yedi defa yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşırsa Allah 
ın izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak olan dua ve hatem budur: 
 

 /9# /ZW12/:       (�1)!�,-#&A /9# (e1�&E �p%&d#!n/# /ZD/gae-# /H&L1gae-# 
&<&A    /? !>I*B(s1G&' &v%a6-# &N1'!#   5/8/H'    /1�fJ&2!? %Md#&I,?!# /9# 

          \<%WaJ&d \81e!? %M:#aI&; !>%!C (laE/# (�1e/�1́ &)1i# &A &�f:&< /G1L&K/:
     /�#&e1J&d ]5/C&® \./J&s \./[!� \N/:%!² \<I*+&q   ,OWD/�%!+D/3 ,O
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          (�W,B(L,-# (lW!-&A FbW&K,-# (lW*-1I!u OD/�#&<1�&7 OD/?#&e1i/#
       &5/610&613/# (h/E%&3%&'&A (ZD/B&0,-# (hD/La2-# &I(P&A �9# (Z([!+D/�,+&D&2!?
       #MeW/+16(3 &H'/GW/i%&K,-# ±O*C a<%&£%&'&A 5/6/L1g#&A &�F2-# 

  &e1J(3 aN&:1G!u /v%!�1E!",#(̈ /<%&:%&'&A /ZD/ra2-# &�/:#     %W&' 5Wf6&7
    1H*C (vAFG*u%&' f�&<%&'&A x"1A&® (<fI&�(3   5/-    &HW/3 %&Pf�&6(3

/�1efc-# %MLD/B&i         #1I!ra;# &H'/�=-# &h&3 �9# =>/# x"fG&J(3 (t!̀ &i%&'
&H'/�=-#&A >I(6/21K(3 1Z(P  

 

Bismillahirrahmanirrahim. İzaca enasrullahi vel feth. 
Ve raeytennase yed hulüne fi dinillahi efvaca. 
Fesebbıh bi hamdi rabbike vesta’firhü innehü kane 
tevvaba. Ferdün Cebbarün Şekürün Sabitun Zahirün 
Habirün Zekiyyün Cebrail Mikail İsrafil Azrail. 
Kavlühül hakku ve lehül mülk. Feseyekfikehümul 
lahü ve hüves semi-ul alim. Ve Ya maniu imna’nis 
süe vahmini ve Ya darre küllil hasidine münkiran ve 
Ya Bari-ül enfasi kadbette mübrabikes sekimü anni 
Ya Musavviru zevlen ve Ya Rabbi Ya Kuddüsü künli 
münezzihan mineş şirki seliman Ya Selamü 
mübeddila. İnnallahe meallezinet tekav vellezine 
hüm muhsinin. 
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HARFLERLE İLGİLİ HASTALIKLAR 
    Ey Talip! Bilki; Harflerle ilgili çeşitli hastalıklar olup, 
bu amelin bazı şartları vardır. 
    Önce temiz bir abdest aldıktan sonra, aşağıdaki Sure 
leri ve duayı okuyup, Kurani Kerim'i aç. Açtıktan sonra 
yedi sayfa daha ileriye atla. Yedinci sayfanın ilk 
satırından aşağıya doğru sayarak yedinci satırda kal. 
Yedinci satırın ilk harfi ne ise, o harfin ismiyle ilgili 
tedaviyi hastaya uygularsın. Doğrusunu Allah Teala 
Hazretleri daha iyi bilendir. 
    Kurani Kerimi açmadan önce okunacak  dua budur: 
 

12/:W      f�&< /9/ (G1L&K,-!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z &0,-#&�/L!-% 
&�%a'/#&A (G(J10&E &� %a'/# &H'fG-#/ t1I&' /�/-%&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-!#  
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         &HW'/ �W=-# !w#&e/̂  &ZD/r&)12(L,-# !w#&ef�-# %&E/G1P/# &�/0&)12&E
       &�±-%a¡-# !"&A 1Z/[1D!B&7 /�I(¡1́ &L,-# /e1D!� 1Z/[1D!B&7 &N1L&01E!#

      �9!# \G&g!# �9# &I(P ,O*u       1ZW!-&A 1G!-I(' 1Z!-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-#
 (l!- 1H*+&'       1H/3 /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u \G&g!# #MI*�*C %&3fe&q 

     /m%W!² %=�a6-# fe&q 1H/3&A &4!u&A #!n/# ob/i%!�fe&q 1H/3&A &b!B&s
          f�&e/: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n/# oG/i%&g fe&q 1H/3&A /G!r(0,-# 5/?

-#          /v#&IW1i&I,-# feW&q 1H/3 /v%a6-# /l!-/# /v%a6-# /�/B&3 /v%a6
   5/? (v/I1i&I(' �/�=-!# /v%a6&�,-#     /_a6/~,-# &H/3 /v%a6-# /<A(G(̂

/v%a6-#&A   &�W/:%&)/+/: (N,-&A%!r&;&A &�1D!B&7 (N,B=C&I&; aZ([=B-!#
     &K,-# Fb&g%&' Fb&K,-# &N1E!# aZ([=B-!# />I(6,+&L,-# &H1D&: Fb  o�&8A(e&̂

x_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? )x_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *?1A!#(  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahi rabbil 
alemin. Errah manirrahim. Maliki yevmiddin. İyya 
kena’büdü ve iyya ke nestein. İhdinas sıratal 
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müstekim. Sıratellezine enamte aley him. Ğayril 
ma’dubi aleyhim veladdallin. Kul hüvallahü ehad. 
Allahüs samed lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekül 
lehü küfüven ehad. Kul euzü bi rabbil falak. Min 
şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza ve kab. Ve 
min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza 
hased. Kul euzu bi rabbinnasi melikinnasi ilahinnasi 
min şerril vesvasil hannas. Ellezi yüvesvisü fi 
sudurinnas. Minel cinneti vennas. Allahümme 
tevekkeltü aleyke ve tekavelet bi kitabikel meknuni 
Allahümme entel hakku ya hakkul hakki beyne 
sarudetin fülan ibni fülanete. (Veya fülanete binti 
fülanete). 
 

ELİF   ( ( ) HARFİ 

    Bu kişiye Cuma günü nazar değmiştir. Aşağıdaki 
Ayeti Kerimeyi ve Sureleri bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra, bu hirzi hasta kişi üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın 
izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak olan Ayet ve Sure ler budur:  
 

         1H/3 �&e&; ,O&P &e&�&J,-# /h/d1e!? /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
          �_&6/i (� *�(s,�;!" (tIFD!r,-# F5&K,-# &I(P ="/# &l!-/#!" �9!# o<I*�*?

       /? %&3&A /m#&I&La2-# 5/? %&3 (l!- \t1I&E !"&A 1<!",# 5   #!n 1H&3 /�
  /7 (h!�1c&' �/�=-#         1Z/['/GW1'!# &H1DW&: %&3 (Z!B10&' /l/E,n/�/: ="/# (�&G16
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        %W&L/: ="/# /l/L,B/7 1H/3 op15&c/: !>I*�D/K('!"&A 1Z([!�,B&s%&3&A
        (�(8(�W&'!"&A &�1<!",#&A /m#&I&La2W-# (lFD/i1e*C &h/i&A �p%&q

 F5/B&0,-#&I(P&A %&L([*�,�/g         �9!# \GW&g!# �9# &IW(P ,O*u (ZD/�&0,-# 
           ,O*u \G&g!# #MI*�*C (l!- 1H*+&' 1Z!-&A 1G!-I(' 1Z!-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-#

   1H/3 /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!#     #!n/# ob/i%!�fe&q 1H/3&A &b!B&s%&3fe&q
         &g fe&q 1H/3&A /G!r(0,-# 5/? /m%!² %=�a6-# fe&q 1H/3&A &4!u&A oG/i%

           /lW!-/# /v%Wa6-# /�/B&3 /v%a6-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n/#
       5/? (v/I1i&I(' �/�=-!# /v%a6&�,-# /v#&I1i&I,-# fe&q 1H/3 /v%a6-# 

/v%a6-#&A /_a6/~,-# &H/3 /v%a6-# /<A(G(̂  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ferciıl basara hel tera 
min fütur. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. 
La te’hüzühü sinetüv vela nevm. Lehü ma fis 
semava ti vema fil ard. Men zellezi yeşfeu ındehü 
illa biiznih ya’lemü ma beyne eydihim vema 
halfehüm vela yuhutune bişeyim min ilmihi illa bima 
şaa’. Ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard. Vela 
yeudühü hıfzihüma ve hüvel aliyyül azim. Kul 
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hüvallahü ehad. Allahüs samed lem yelid ve lem 
yüled. Ve lem yekül lehü küfüven ehad. Kul euzü bi 
rabbil falak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin 
iza ve kab. Ve min şerrin neffasati fil ukad. Ve min 
şerri hasidin iza hased. Kul euzu bi rabbin nasi 
melikin nasi ilahin nasi min şerril vesvasil hannas. 
Ellezi yüvesvisü fi sudurin nas. Minel cinneti 
vennas. 
 

BE  ( 3 )  HARFİ 
    Bu kişiye Cumartesi günü Cin nazarı değmiştir. 
Aşağıdaki Sure'ler bir kağıt üzerine yazıldıktan sonra, 
hasta kişi bu hirzi üzerinde taşır ve ayrıca Harmel ile 
buhurlanırsa, Allah ın izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak olanlar budur: 
 

           �9!# \GW&g!# �9# &IW(P ,O*u /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
   !-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-#        ,O*u \G&g!# #MI*�*C (l!- 1H*+&' 1Z!-&A 1G!-I(' 1Z

        #!n/# ob/i%!�fe&q 1H/3&A &b!B&s%&3fe&q 1H/3 /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!#
          oG/i%&g fe&q 1H/3&A /G!r(0,-# 5/? /m%!² %=�a6-# fe&q 1H/3&A &4!u&A

          W!-/# /v%Wa6-# /�/B&3 /v%a6-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n/# /l
5/? (v/I1i&I(' �/�=-!# /v%a6&�,-# /v#&I1i&I,-# fe&q 1H/3 /v%a6-#  



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 115 

/v%a6-#&A /_a6/~,-# &H/3 /v%a6-# /<A(G(̂  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. 
Allahüs samed lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekül 
lehü küfüven ehad. Kul euzü bi rabbil falak. Min 
şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza ve kab. Ve 
min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza 
hased. Kul euzu bi rabbinnasi melikinnasi ilahinnasi 
min şerril vesvasil hannas. Ellezi yüvesvisü fi 
sudurinnas. Minel cinneti vennas. 
 

TE  ( G )  HARFİ 
    Bu kişi Pazar günü başını herhangi bir yere vurması 
sebebiyle rahatsızlanmıştır. Şiddetli bir şekilde başı 
ağrır. Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri ve Falak suresini bir 
tabağa yazdıktan sonra, yazıyı Arı balı ile sil. Hasta 
olan kişi bu balı sabahları aç karınla iftar ederse, Allah 
c.c. ın izniyle yedi gün içinde şifa bulur. 
    Yazılacak Ayet lerle Sure budur: 
 

    C /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:[  (eW,C/n ¢0D   /_W&L1g&< 
        5!r1c&)/- !>�1e*r,-# &�1D!B&7 %&6,-&�1E!# %&3 lz %a'/e!C&® (�(G1J&7 &�f:&<

*u     /v%a6-# /�/B&3 /v%a6-# f�&e/: *nI(7!# ,O /l!-/# /v%a6-# 1H/3 fe&q 
/v#&I1i&I,-# /v%a6&�,-# �/�=-!# (v/I1i&I(' 5/? /v%a6-# /<A(G(̂  
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&H/3 /v%a6-#&A /_a6/~,-#  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kef He Ye Ayın Sat. Zikru 
rahmeti rabbike abdehü zekeriyya. Ta Ha. Ma 
enzelna aleykel kurane li teşka. Kul euzu bi rabbin 
nasi melikin nasi ilahinnasi min şerril vesvasil 
hannas. Ellezi yüvesvisü fi sudurinnas. Minel 
cinneti vennas. 
 

SE  ( F )  HARFİ 
    Bu kişinin hastalığı Pazar günü yerden olmuştur. 
Pazartesi günü aşağıdaki Ayeti Kerimeleri ve tılsımı bir 
kağıt üzerine yazdıktan sonra, hasta bu hirzi üzerinde 
taşırsa, şifa bulur. 
    Yazılacak Ayet ler ve tılsım budur: 
 

         5!B&7 !>�1e*r,-# #!�&P %&6,-&�1E!# 1I!- /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
   %&s (l&)1'!# e!- oO&J&d       &�,B/;&A /9# /_&D1c&s 1H/3 %M7 fG&�&)(3 %M0/q

   1Z�\[=B&0!- /v%a6B-/ %&[(:/e1¡&E *�%!³13!",# &)&'     �9# IW(P !>A(eW=+!�
  �/�=-#!"          &IW(P /�&8%&[acW-#&A /4W1D&́ ,-# (Z/-%&7 &I(P ="/# &l!-/#

�9# I(P (ZD/gae-# /H&L1gae-#(P ="/# &l!-/# ¹ �/�=-# ,-!# &I(�/B&L  
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       (<%WaJ&~,-#(�'/�&0,-# (H/L1DW&[(L,-# (H/31�(L,-# (t!̀ a2-# (vAFG*r,-#
        (b/-%&�,-# �9# &I(P !>I*C/e1c(' %aL&7 �9# !>%&K1J(i (.fJ!+&)(L,-#

      (l!- (�fJ&2(' 5&612(K,-# �p%&L1i!",# (l!- (<fI&�(L,-# (¾/<%&J,-#  5/?%&3
(P&A /�1<!",#&A /m#&I&La2-# (�'/�&0,-# &I#(ZD/+&K,-  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel kurane 
ala cebe lin leraeytehü haşian mütesaddian min 
haşyetillahi ve tilkel emsaliü nadribüha linnasi 
leallehüm yetefekkerun. Hüvallahüllezi la ilahe illa 
hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüver 
rahmanirrahim. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve el 
melikül kuddüsüs selamül  mü’minül müheyminül 
azizül cebbarül mütekebbir. Sübhanallahi amma 
yüşrikün. Hüvalla hül halikul bari*ul musavvirü lehül 
esma-ül hüsna. Yüsebbihu lehü ma fis semavati 
velard. Ve hüvel azizül hakim. Tılsımlar. 
 

CİM (  2 )  HARFİ 
    Bu kişinin hastalığı Salı günü iki mezar arasından 
korktuğu için olmuştur. Hastanın vücudunda ağrılar 
vardır. Bu hasta için: Aşağıdaki Ayetlerle Sureleri bir 
kağıt üzerine yazdıktan sonra, bu hirzi hasta üzerinde 
taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle şifa bulur ve 
sihhata kavuşur. 
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    Yazılacak olanlar budur: 
 

/ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: 1H/3 �Æ#&I(q %&L*+1D!B&7 *O&i1e(' 

 \v%&K(E&A o<%&E    /#!" �9!# />#&e/�&)16&; !̀ !? &l!-     F5W&K,-# &I(P ="/#
,-#  /i (�*�(s,�;!" (tIFD!r !"&A �_&6      %&3&A /m#&I&La2-# 5/? %&3 (l!- \t1I&E

          (Z!B10&' /l/E,n/�/: ="/# (�&G16/7 (h!�1c&' �/�=-# #!n 1H&3 /�1<!",# 5/?
        1HW/3 op15&c/: !>I*�D/K('!"&A 1Z([!�,B&s%&3&A 1Z/['/G1'!# &H1D&: %&3

/l/L,B/7        &�1<!",#&A /m#&I&La2-# (lFD/i1e*C &h/i&A �p%&q %&L/: ="/# 
        \G&g!# �9# &I(P ,O*u (ZD/�&0,-# F5/B&0,-#&I(P&A %&L([*�,�/g (�(8(�&'!"&A
           \G&g!# #MI*�*C (l!- 1H*+&' 1Z!-&A 1G!-I(' 1Z!-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-# �9!#

     &q 1H/3 /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u   ob/i%!�fe&q 1H/3&A &b!B&s%&3fe
           feW&q 1H/3&A /G!r(0,-# 5/? /m%!² %=�a6-# fe&q 1H/3&A &4!u&A #!n/#

   *u &G&2&g #!n/# oG/i%&gW  f�&e/: *nI(7!# ,O    /�W/B&3 /v%Wa6-# 
/3 /v %a6-# /l!-/# /v%a6-#W�/�=-!# /v%a6&�,-# /v#&I1i&I,-# fe&q 1H  
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5/? (v/I1i&I(' /<A(G(̂/v%a6-#&A /_a6/~,-# &H/3 /v%a6-#   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Yürselü aleyküma 
şüvazün min narin ve nühasün fela tentesiran. 
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. La 
te’hüzühü sinetüv vela nevm. Lehü ma fis semavati 
vema fil ard. Men zellezi yeşfeu ındehü illa biiznih 
ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela 
yuhutune bişeyim min ilmihi illa bima şa’. Ve sia 
kürsiyyühüs semavati vel ard. Vela yeudühü 
hıfzihüma ve hüvel aliyyül azim. Kul hüvallahü 
ehad. Allahüs samed lem yelid ve lem yüled. Ve lem 
yekül lehü küfüven ehad. Kul euzü bi rabbil falak. 
Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza ve kab. 
Ve min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin 
iza hased. Kul euzu bi rabbinnasi melikinnasi 
ilahinnasi min şerril vesvasil hannas. Ellezi 
yüvesvisü fi sudurinnas. Minel cinneti vennas. 
 

HA  ( 4 )  HARFİ 
    Bu kişi Perşembe günü Cin alametine veya sihre 
uğramıştır. Çarşamba günü aşağıdaki Ayeti Kerime leri 
misk ve zaferan ile yazdıktan sonra, hasta bu yazılan 
hirzi üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak olanlar budur: 
 

�p%&La2-# 5/;,�&; &t1I&' /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: o>%&s(G/:  
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  !" �9!# o�/J(3    ,-# F5&K,-# &I(P ="/# &l!-/#    !"&A �_&6/i (�*�(s,�;!" (tIFD!r
        /�1<!",# 5W/? %&3&A /m#&I&La2-# 5/? %&3 (l!- \t1I&E    #!n 1HW&3 

  /7 (h!�1c&' �/�=-#       %&3&A 1Z/['/G1'!# &H1D&: %&3 (Z!B10&' /l/E,n/�/: ="/# (�&G16 
1Z([!�,B&s         �p%W&q %&L/: ="/# /l/L,B/7 1H/3 op15&c/: !>I*�D/K('!"&A

        (8(�W&' !"&A &�1<!",#&A /m#&I&La2W-# (lFDW/i1e*C &h/i&A (�
f5/B&0,-#&I(P&A %&L([*�,�/g /�&0,-#(ZD  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Yevme te’tis semaü bi 
duhanin mübin. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül 
kayyüm. La te’hüzühü sinetüv vela nevm. Lehü ma 
fis semava ti vema fil ard. Men zellezi yeşfeu ındehü 
illa biiznih ya’lemü ma beyne eydihim vema 
halfehüm vela yuhutune bişeyim min ilmihi illa bima 
şaa’. Ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard. Vela 
yeudühü hıfzihüma ve hüvel aliyyil azim. 
 

HI (  E ) HARFİ 
    Çarşamba günü bu kişiye yılan şeklinde görünmüş 
olup, aşağıdaki duayı ve Ayeti Kerimeleri bir kağıt 
üzerine yazıp, hasta olan kimse bunu üzerinde taşırsa 
Allah Teala hazretlerinin izniyle şifa bulur. 
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    Yazılacak olanlar budur:  
 

12/:    &K/: /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z /p%&L1i!# fb    Fe(¡&' !" �/�=-#
       /p%&La2-# 5/?!"&A /�1<!",# 5/? �p 15&q /l/L1i# &h&3   &IW(P&A 

          f5W/B&0,-# /9%W/: ="/# !�aI*u !"&A !�1I&g!"&A (ZD/B&0,-# (hD/La2-#
D/�&0,-#/Z          �_&6/i (� *�(s,�;!" (tIFD!r,-# F5&K,-# &I(P ="/# &l!-/#!" �9!#

    /? %&3 (l!- \t1I&E !"&A -# 5      #!n 1H&3 /�1<!",# 5/? %&3&A /m#&I&La2
  &G16/7 (h!�1c&' �/�=-#         1Z/['/GW1'!# &H1DW&: %&3 (Z!B10&' /l/E,n/�/: ="/# (�

   /3 op15&c/: !>I*�D/K('!"&A 1Z([!�,B&s%&3&A     %W&L/: ="/# /l/L,B/7 1H
        (�(8(�W&'!"&A &�1<!",#&A /m#&I&La2W-# (lFD/i1e*C &h/i&A �p%&q

%&L([*�,�/g f5/B&0,-#&I(P&A(ZD/�&0,-#   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Bi hakki esma-illezi la 
yedurru mea ismihi şeyün fil ardı ve la fis sema-i ve 
hüves semi-ul alim. Ve la havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül 
kayyüm. La te’hüzühü sinetüv vela nevm. Lehü ma 
fis semava ti vema fil ard. Men zellezi yeşfeu ındehü 
illa biiznih ya’lemü ma beyne eydihim vema 
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halfehüm vela yuhutune bişeyim min ilmihi illa bima 
şaa’ Ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard. Vela 
yeudühü hıfzihüma ve hüvel aliyyil azim. 
 

DAL  ( 1 )  HARFİ 
    Bu kişiye nazar değmiştir. Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri 
bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, hasta bu yazılan hirzi 
üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak olan Ayeti Kerimeler budur: 
 

        &7 !>�1e*r,-# #!�&P %&6,-&�1E!# 1I!- /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: 5!B
   /q%&s (l&)1'!# e!- oO&J&d    /_&D1c&s 1H/3 %M7 fG&�&)(3 %M0   &�,B/;&A /9#

         �9# IW(P !>A(eW=+!�&)&' 1Z�\[=B&0!- /v%a6B-/ %&[(:/e1¡&E *�%!³13!",#
           &IW(P /�&8%&[acW-#&A /41D&́ ,-# (Z/-%&7 &I(P ="/# &l!-/# ¹ �/�=-#

    /�=-# �9# I(P (ZD/gae-# /H&L1gae-#      (�/B&L,-!# &I(P ="/# &l!-/# ¹ �
       (<%WaJ&~,-#(�'/�&0,-# (H/L1DW&[(L,-# (H/31�(L,-# (t!̀ a2-# (vAFG*r,-#
        (b/-%&�,-# �9# &I(P !>I*C/e1c(' %aL&7 �9# !>%&K1J(i (.fJ!+&)(L,-#
5/?%&3 (l!- (�fJ&2(' 5&612(K,-# �p%&L1i!",# (l!- (<fI&�(L,-# (¾/<%&J,-#  
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-#(ZD/+&K,-# (�'/�&0,-# &I(P&A /�1<!",#&A /m#&I&La2 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel kurane  
ala cebe lin leraeytehühaşian mütesaddian min 
haşyetillahi ve tilkel emsaliü nadribüha linnasi 
leallehüm yetefekkerun. Hüvallahüllezi la ilahe illa 
hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüver rahmanir 
rahim. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve el melikül 
kuddüsüs selamül  mü’minül müheyminül azizül 
cebbarül mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikün. 
Hüvalla hül halikul bari*ul musavvirü lehül esma*ül 
hüsna. Yüsebbihu lehü ma fis semavati vel ard. Ve 
hüvel azizül hakim. 
 

ZEL  ( L )  HARFİ 

    Bu kişiye nazar değmiştir. Aşağıdaki Ayetleri bir kağıt 
üzerine yazıp, hasta bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah c.c. 
ın izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak Ayet lerle Sure ler budur: 
 

      /H1D&: 1H/3 %&6,B&0&d&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:   1Z/['/GW1'!#
        !>A(e&�1J(' !" 1Z([!? 1Z(P%&61D&c,�!�!? #¦G&i 1Z/[/�,B&s 1H/3&A #MG&i

    o<I*�*? 1H/3 �&e&; ,O&P&e&�&J,-# /h/d1<%!?     &IW(P="/# &l!-/#!" �9!#
    &6/i (� *�(s,�;!" (tIFD!r,-# F5&K,-#        5W/? %W&3 (l!- \t1I&E !"&A �_
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         (�&G16/7 (h!�1c&' �/�=-# #!n 1H&3 /�1<!",# 5/? %&3&A /m#&I&La2-#
    &: %&3 (Z!B10&' /l/E,n/�/: ="/#W     !"&A 1Z([!�,B&s%W&3&A 1Z/['/GW1'!# &H1D 

         (lFD/i1e*C &h/i&A �p%&q %&L/: ="/# /l/L,B/7 1H/3 op15&c/: !>I*�D/K('
 &A /m#&I&La2-#   &I(P&A %&L([*�,�/g (�(8(�&'!"&A &�1<!",#   F5W/B&0,-#

      fe&q 1H/3 /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u (ZD/�&0,-# %&3   1H/3&A &b!B&s
          /GW!r(0,-# 5/? /m%!² %=�a6-# fe&q 1H/3&A &4!u&A #!n/# ob/i%!�fe&q

         %Wa6-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n/# oG/i%&g fe&q 1H/3&A /v
         /v%Wa6&�,-# /v#&I1i&I,-# fe&q 1H/3 /v%a6-# /l!-/# /v%a6-# /�/B&3

5/? (v/I1i&I(' �/�=-!# /v%a6-#&A /_a6/~,-# &H/3 /v%a6-# /<A(G(̂  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna min beyni 
eydihim seddev ve min halfihim sedden feağşeyna 
hüm fehüm la yübsırun Ferciıl basara hel tera min 
fütür. Allahü la ilahe illahüvel hayyül kayyüm. La 
te’hüzühü sinetüv vela nevm. Lehü ma fis semavati 
vema fil ard. Men zellezi yeşfeu ındehü illa biiznih 
ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela 
yuhutune bişeyim min ilmihi illa bima şa’. Ve sia 
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kürsiyyühüs semavati vel ard. Vela yeudühü 
hıfzihüma ve hüvel aliyyül azim. Kul euzü bi rabbil 
falak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza ve 
kab. Ve min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri 
hasidin iza hased. Kul euzu bi rabbin nasi melikin 
nasi ilahinnasi min şerril vesvasil hannas. Ellezi 
yüvesvisü fi sudurinnas. Minel cinneti vennas. 
 

RA ( A )  HARFİ 

    Bu kişiye nazar değmiş ve sihir yapılmıştır. Aşağıdaki 
Ayet ve Sureler bir kağıt üzerine yazıldıktan sonra, 
yazılı hirzi hasta üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle 
şifa bulur. 
    Yazılacak olanlar budur: 
 

         F5&K,-# &IW(P ="/# &l!-/#!" �9!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
          /m#&I&La2W-# 5/? %&3 (l!- \t1I&E !"&A �_&6/i (�*�(s,�;!" (tIFD!r,-#

   &3 /�1<!",# 5/? %&3&A       /l/E,n/�/: ="/# (�&G16/7 (h!�1c&' �/�=-# #!n 1H
      op15&c/: !>I*�D/K('!"&A 1Z([!�,B&s%&3&A 1Z/['/G1'!# &H1D&: %&3 (Z!B10&' 

          /m#&I&La2W-# (lFDW/i1e*C &h/i&A �p%&q %&L/: ="/# /l/L,B/7 1H/3
       (ZDW/�&0,-# F5/B&0,-#&IW(P&A %&L([*�,�/g (�(8(�&'!"&A &�1<!",#&A
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        /�1Da�W-#&A /p%&)fcW-# !_!B1g/< 1Z/[/?!̀ '/# oÄ1'&e*u /�!̀ '/"/
        o}IW(~16/3 1Z([&L&0,z!# �/�=-!# /N1D&J,-# #!�&P a�&< #A(G(J10&D,B!?

        fe&q 1H/3 /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u o�1I&s 1H/3 1Z([&6&3�A %&3 
    fe&q 1H/3&A &4!u&A #!n/# ob/i%!�fe&q 1H/3&A &b!B&s  /m%W!² %=�a6-#

          f�&e/: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n/# oG/i%&g fe&q 1H/3&A /G!r(0,-# 5/?
       feW&q 1H/3 /v%a6-# /l!-/# /v%a6-# /�/B&3 /v%a6-#   /v#&IW1i&I,-#

  (v/I1i&I(' �/�=-!# /v%a6&�,-# ª     /_Wa6/~,-# &H/3 /v%a6-#/<A(G(̂
/v%a6-#&A  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illahüvel 
hayyül kayyüm. La te’hüzühü sinetüv vela nevm. 
Lehü ma fis semavati vema fil ard. Men zellezi 
yeşfeu ındehü illa biiznih ya’lemü ma beyne eydihim 
vema halfehüm vela yuhutune bişeyim min ilmihi 
illa bima şaa’. Ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard. 
Vela yeudühü hıfzihüma ve hüvel aliyyül azim. Liilafi 
kureyşşin. İlafihim rıhleteşşita-i ves sayfi 
Felya’büdü rabbe hazal beytillezi etamahüm min 
cuiv ve amenehüm min havf.Kِul euzü bi rabbil falak. 
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Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza ve kab. 
Ve min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin 
iza hased. Kul euzu bi rabbinnasi melikinnasi 
ilahinnasi min şerril vesvasil hannas. Ellezi 
yüvesvisü fi sudurinnas. Minel cinneti vennas. 
 

ZE  ( 5 )  HARFİ 
    Bu kişi bir kadının hasedine uğramıştır. Kalbinde 
vesvese olup, unutkanlığı başlamıştır. Şu Ayeti: 
 

 %&[F'!# 1Z*+!- *Ç/e,�&6&i /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:/>!̀ !r=³-#  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Senefriğu leküm eyyühes 
sekalan. 
    Bir tabağa yazıp, yazıyı Arı balı ile sil. Hasta hergün 
sabah aç karınla bir kaşık miktarı yerse, şifa bulur. 
 

SİN  ( > )  HARFİ 
    Bu kişinin hastalığı Cin nazarıdır. Bir kağıt üzerine 
aşağıdaki Sure ler yazılıp, yazılan hirzi hasta üzerinde 
taşırsa şifa bulur. 
      Yazılacak olan Sureler budur: 
 

12/:W     (P ,O*u /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /ZW   �9!# \G&g!# �9# &I 
      1H*+&' 1Z!-&A 1G!-I(' 1Z!-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-# (l!-    ,O*u \G&g!# #MI*�*C

        #!n/# ob/i%!�fe&q 1H/3&A &b!B&s%&3fe&q 1H/3 /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!#
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    5/? /m%!² %=�a6-# fe&q 1HW/3&A &4!u&A   feW&q 1HW/3&A /G!r(0,-# 
         /v%a6-# /�/B&3 /v%a6-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n/# oG/i%&g

/l!-/# /�=-!# /v%a6&�,-# /v#&I1i&I,-# fe&q 1H/3 /v %a6-# (v/I1i&I(' 

5/? /v%a6-#&A /_a6/~,-# &H/3 /v%a6-# /<A(G(̂  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. 
Allahüs samed lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekül 
lehü küfüven ehad. Kul euzü bi rabbil falak. Min 
şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza ve kab. Ve 
min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza 
hased. Kul euzu bi rabbinnasi melikinnasi ilahinnasi 
min şerril vesvasil hannas. Ellezi yüvesvisü fi 
sudurinnas. Minel cinneti vennas. 
 

ŞIN  (  H )  HARFİ 
    Bu kişi, sufli bir Cin'in nazarına uğramış olup, 
kalbinde bir ağrı vardır. Aşağıdaki Surelerle Ayeti 
Kerime bir kağıt üzerine yazılıp, yazılan hirzi hasta 
üzerinde taşır ve üç gün Üzerlik ilede buhurlanırsa, 
Allah c.c. ın izniyle şifa bulur: 
    Yazılacak olanlar budur: 
 

12/:W(P ,O*u /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /ZW�9!# \G&g!# �9# &I  
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(G&La�-# *�*C (l!- 1H*+&' 1Z!-&A 1G!-I(' 1Z!-&A 1G/B&' 1Z!- ,O*u \G&g!# #MI
    fe&q 1H/3 /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!# %&3     obW/i%!�fe&q 1H/3&A &b!B&s

           feW&q 1H/3&A /G!r(0,-# 5/? /m%!² %=�a6-# fe&q 1H/3&A &4!u&A #!n/#
         /v%a6-# /�/B&3 /v%a6-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n/# oG/i%&g

     &I1i&I,-# fe&q 1H/3 /v %a6-# /l!-/#    (v/IW1i&I('/�=-!# /v%a6&�,-# /v#
5/?          &HW/3 &ea2W&D&;%&3 /v%a6-#&A /_a6/~,-# &H/3 /v%a6-# /<A(G(̂

/>�1e*r,-# 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. 
Allahüs samed lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekül 
lehü küfüven ehad. Kul euzü bi rabbil falak. Min 
şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza ve kab. Ve 
min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza 
hased. Kul euzu bi rabbinnasi melikinnasi ilahinnasi 
min şerril vesvasil hannas. Ellezi yüvesvisü fi 
sudurinnas. Minel cinneti vennas. Ma teyessera 
minel kuran. 
 

SAT  (  C )  HARFİ 
    Bu kişinin hastalığı yerden olmuştur. Şu Ayetler: 
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12/:W%&3 lz ¢0D[C /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z  %&6,-&�1E!#
       /m#&�/da�-%W!? %È�&̂  /m%=?%a�-#&A 5!r1c&)/- !>�1e*r,-# &�1D!B&7

&l!-/#!" #Me1d&® f5/B&0,-# &I(P ="/#(ZD/�&0,-#  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kef he ye ayın sat ta ha 
Ma enzelna aleykel kurani liteşka. Vessaffati saffan 
fezzacizati zecran la ilahe illa hüvel aliyyil azim. 
yazılıp, hasta bu hirzi üzerinde taşırsa şifa bulur. 
 

DAT  (  K )  HARFİ 

    Bu kişi Salı günü bir hastalığa tutulmuştur. Aşağıdaki 
mübarek dua yazılıp, hasta bu hirzi üzerinde taşır ve 
ayrıca üzerlik ilede buhurlanırsa şifa bulur. 
 

      -# /9# /Z12/: /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:W5/?%fc  /Z12/:
      5/?%&0(L,-# /9# /Z12/: 5/?%!+,-# /9#    !" �/�W=-# 9# /ZW12/: 

       !"&A /�1<!",# 5/? �p 15&q /l/L1i# &h&3 Fe(¡&'   /p%&La2W-# 5/? 
(P&A�9!#%&' (ZD/B&0,-# (hD/La2-# &I (ZD/�&7%&' F5/B&7%&' 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahiş şafi bismilla 
hil kafi bismillahil muafi bismilla hillezi la yedurru 
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measmihi şeyün fil ardı ve la fis sema-i ve hüves 
semi-ul alim. Ya Allahü Ya Aliyyü Ya Azimü. 
 

TI  (<)  HARFİ 
    Bu kişinin bedeninde hararet ve ağrı, kalbinde de bir 
ağrı vardır. Bir kağıt üzerine İnşirah ve Muavvezeteyn 
sure leri yazılıp, hasta bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah 
c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak olan Sure ler budur: 
 

     &e1c&E 1Z!-!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:    &�&<1GW&̂  &�!- 1{
 &7 %&610&£&A�   &É!r1E!# �/�=-!# &�&<1®/A &�16    &�!- %&610!?&<&A &�&e1[!�

   12(0,-# &h&3 =>/%!? &�&e,C/n      #!n/%!? #Me12(' /e12(0,-# &h&3 =>/# #Me12(' /e 
&e!?&N,�         f�&e/: *nI(7!# ,O*u 14!�1<%!? &�f:&< 5!-/# &A 14&�1E%!? 

    &q 1H/3&A &b!B&s%&3fe&q 1H/3 /b!B!�,-#   /3&A &4!u&A #!n/# ob/i%!�fe 1H
        #!n/# oG/i%&g fe&q 1H/3&A /G!r(0,-# 5/? /m%!² %=�a6-# fe&q &G&2&g  

 (7!# ,O*u         fe&q 1H/3 /v %a6-# /l!-/# /v%a6-# /�/B&3 /v%a6-# f�&e/: *nI 
5/? (v/I1i&I('/�=-!# /v%a6&�,-# /v#&I1i&I,-# &H/3 /v%a6-# /<A(G(̂  
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/v%a6-#&A /_a6/~,-# 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrahleke sadrek. 
Ve veda’ na anke vizrak. Ellezi ankada zahrek. Ve 
refa’na leke zikrak. Feinne meal usri yusra. İnne 
meal usri yusra. Feiza fera’te fensab. Ve ila rabbike 
ferğab. Kul euzü bi rabbil falak. Min şerri ma halak. 
Ve min şerri ğasikin iza ve kab. Ve min şerrin 
neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza hased. 
Kul euzu bi rabbinnasi melikinnasi ilahinnasi min 
şerril vesvasil hannas. Ellezi yüvesvisü fi 
sudurinnas. Minel cinneti vennas. 
 

ZI  (  J )  HARFİ 
    Bu kişinin hastalığı karaciğerindendir. Ayetel kürsi, 
İhlas ve Muavvezeteyn Sureleri bir kağıt üzerine yazılıp, 
hasta bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle şifa 
bulur. 
    Yazılacak olan Ayet ve Sure ler budur: 
 

   /gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:    (P ="/# &l!-/#!" �9!# /ZD  F5W&K,-# &I 
        &3 (l!- \t1I&E !"&A �_&6/i (� *�(s ,�;!" (tIFD!r,-#  /m#&I&La2-# 5/? % 

         /l/E,n/�/: ="/# (�&G16/7 (h!�1c&' �/�=-# #!n 1H&3 /�1<!",# 5/? %&3&A 
&: %&3 (ZB10&'!>I*�D/K('!"&A 1Z([!�,B&s%&3&A 1Z/['/G1'!# &H1D//: op15&c 
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          /m#&I&La2W-# (lFDW/i1e*C &h/i&A �p%&q %&L/: ="/# /l/L,B/7 1H/3
   (�(8(�&'!"&A &�1<!",#&A &0,-#&I(P&A %&L([*�,�/g ,-# F5/B   ,OW*u (ZD/�&0

            1HW*+&' 1Z!-&A 1G!B(' 1Z!-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-# �9!# \G&g!# �9# &I(P
          &b!B&s%&3feW&q 1H/3 /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u \G&g!# #MI*�*C (l!-
         5W/? /m%!² %=�a6-# fe&q 1H/3&A &4!u&A #!n/# ob/i%!�fe&q 1H/3&A 

          f�&eW/: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n/# oG/i%&g fe&q 1H/3&A /G!r(0,-#
   /l!-/# /v%a6-# /�/B&3 /v%a6-#      feW&q 1H/3 /v%a6-# /v#&IW1i&I,-# 

�/�=-!# /v%a6&�,-# 5/? (v/I1i&I(' &H/3 /v%a6-# /<A(G(̂ /_a6/~,-# 
/v%a6-#&A 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa hüvel 
hayyül kayyüm. La te’hüzühü sinetüv vela nevm. 
Lehü ma fis semava ti vema fil ard. Men zellezi 
yeşfeu ındehü illa biiznih ya’lemü ma beyne eydihim 
vema halfehüm vela yuhutune bişeyim min ilmihi 
illa bima şaa’. Ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard. 
Vela yeudühü hıfzihüma ve hüvel aliyyül azim. Kul 
hüvallahü ehad. Allahüs samed lem yelid ve lem 
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yüled. Ve lem yekül lehü küfüven ehad..Kِul euzü bi 
rabbil falak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin 
iza ve kab. Ve min şerrin neffasati fil ukad. Ve min 
şerri hasidin iza hased. Kul euzu bi rabbinnasi 
melikinnasi ilahin nasi min şerril vesvasil hannas. 
Ellezi yüvesvisü fi sudurinnas. Minel cinneti 
vennas. 
 

AYIN  (  = )  HARFİ 
    Bu kişi hasetçi bir kimsenin nazarına uğramıştır. 
Aşağıdaki Ayet yazılıp, hasta bu hirzi üzerinde taşırsa, 
şifa bulur. Yazılacak Ayet Kerime budur: 
 

/:   D/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12      /H1D&;aeW!C &e&��&J,-# /h/d1<# aZ*² /Z
\./2&g &I(P&A x�/i%&s (e&�&J,-# &�1D!-/# 14/B!r16&'  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Sümmerciıl basara kerre- 
teyni yen kalib ileykel basaru hasien ve hüve hasir. 
 

ĞAYIN  ( I )  HARFİ 
    Bu kişiye ihtiyar bir kadın nazarı değmiştir. Aşağıdaki 
Sure ler yazılıp, yazı su ile silindikten sonra, hasta yedi 
gün her sabah bu su ile gusül ederse, Allah c.c. ın 
izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak Sure ler budur:  
 

12/:W/9# /ZP ,O*u /ZD/gae-# /H&L1gae-# W�9!# \G&g!# �9# &I  



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 135 

       (l!- 1H*+&' 1Z!-&A 1G!-I(' 1Z!-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-#    ,O*u \G&g!# #MI*�*C
 /: *nI(7!#   &s%&3fe&q 1H/3 /b!B!�,-# f�&e 1H/3&A &b!B   #!n/# ob/i%!�fe&q 
&4!u&A /3&A          oG/i%&g fe&q 1H/3&A /G!r(0,-# 5/? /m%!² %=�a6-# fe&q 1H

          %a6-# /l!-/# /v%a6-# /�/B&3 /v%a6-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n/#
 1H/3 /v    /v#&I1i&I,-# fe&q  /ª (v/I1i&I('/�=-!# /v%a6&�,-# /<A(G(̂   

 /v%a6-#&A /_a6/~,-# &H/3 /v%a6-# 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. 
Allahüs samed lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekül 
lehü küfüven ehad. Kul euzü bi rabbil falak. Min 
şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza ve kab. Ve 
min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza 
hased. Kul euzu bi rabbinnasi melikinnasi ilahinnasi 
min şerril vesvasil hannas. Ellezi yüvesvisü fi 
sudurinnas. Minel cinneti vennas.  
 

FE  ( D )  HARFİ 
    Bu kişi Çarşamba gecesi soyunduğunda kendisine 
bir zarar gelmiştir. Sure-i Duhan yazılıp, hasta bu hirzi 
üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretleri'nin izniyle şifa 
bulur. 
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KAF  (  y )  HARFİ 

    Bu kişi yüzüstü yatmış ve Cinlerden zarar görmüştür. 
Sure-i Saffat, Fatiha, İhlas ve Muavvezeteyn yazılıp, 
hasta bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah c. ın izniyle şifa 
bulur. 
 

KEF  ( :  )  HARFi 

    Bu kişi yüzüstü uyumuş ve kendisine Cinlerden bir 
hastalık gelmiştir. Şu Ayeti Kerime leri: 
 

12/:W        %È�W&̂  /m%W=? %¦�-#&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z 
          ,�;!" (tIFD!r,-# F5&K,-# &I(P ="/# &l!-/# !" �9!# #Me1d&® /m#&e/d#a®%!?
            5W/? %&3&A /m#&I&La2-# 5/? %&3 (l!- \t1I&E !"&A �_&6/i (� *�(s
          (ZWB10&' /l/E,n/�/: ="/# (�&G16/7 (h!�1c&' �/�W=-# #!n 1H&3 /�1<!",#
       1H/3 op15&c/: !>I*�D/K('!"&A 1Z([!�,B&s%&3&A 1Z/['/G1'!# &H1DW&: %&3

 ="/# /l/L,B/7    FD/i1e*C &h/i&A �p%&q %&L/: -# (la2 &�1<!",#&A /m#&I&L 
(8(�&'!"&AF5/B&0,-#&I(P&A %&L([*�,�/g (�(ZD/�&0,-#   

 

Bismillahirrahmanirrahim. Vessaffati saffa. Fezza 
cirati zecra. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. 
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La te’hüzühü sinetüv vela nevm. Lehü ma fis 
semava ti vema fil ard. Men zellezi yeşfeu ındehü 
illa biiznih ya’lemü ma beyne eydihim vema 
halfehüm vela yuhutune bişeyim min ilmihi illa bima 
şa’. Ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard. Vela 
yeudühü hıfzihüma ve hüvel aliyyül azim. 
yazıp, bu hirzi hasta kişi üzerinde taşırsa, Allah Teala 
nın izniyle şifa bulur. 
 

LAM  ( 9 )  HARFİ 
    Bu kişinin göğsünde ağrı vardır. Aşağıdaki Ayetler 
yazıldıktan sonra, hasta bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah 
Teala hazretlerinin izniyle şifa bulur. Yazılacak olan 
Ayetler budur: 
 

  /H&L1gae-# /9# /Z12/:    &P %&6,-&�1E!# 1I!- /ZD/gae-#    5!B&7 !>�1e*r,-# #!�
          &�,B/;&A /9# /_&D1c&s 1H/3 %M7 fG&�&)(3 %M0/q%&s (l&)1'!# e!- oO&J&d
         �9# IW(P !>A(eW=+!�&)&' 1Z�\[=B&0!- /v%a6B-/ %&[(:/e1¡&E *�%!³13!",#

    (P ="/# &l!-/# ¹ �/�=-#W   %&[ac-#&A /41D&́ ,-# (Z/-%&7 &I (P /�&8W&I 
         (�W/B&L,-!# &I(P ="/# &l!-/#¹ �/�=-# �9# I(P (ZD/gae-# /H&L1gae-# 

,-#W,-# (H/L1D&[(L,-# (H/31�(L,-# (t!̀ a2-# (vAFG*rW(<%aJ&~,-#(�'/�&0  
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        (b/-%&�,-# �9# &I(P !>I*C/e1c(' %aL&7 �9# !>%&K1J(i (.fJ!+&)(L,-#
  !- (<fI&�(L,-# (¾/<%&J,-#      5/?%&3 (l!- (�fJ&2(' 5&612(K,-# �p%&L1i!",# (l

&I(P&A /�1<!",#&A /m#&I&La2-# (ZD/+&K,-# (�'/�&0,-# 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel kurane 
ala cebe lin leraeytehühaşian mütesaddian min 
haşyetillahi ve tilkel emsalü nadribüha linnasi 
leallehüm yetefekkerun. Hüvallahüllezi la ilahe illa 
hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüver 
rahmanirrahim. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve el 
melikül kuddüsüs selamül  mü’minül müheyminül 
azizül cebbarül mütekebbir. Sübhanallahi amma 
yüşrikün. Hüvalla hül halikul bari-ul musavvirü lehül 
esma*ül hüsna. Yüsebbihu lehü ma fis semavati vel 
ard. Ve hüvel azizül hakim. 
 

MİM  (  @ )  HARFİ 
    Bu kişi kapı arasında hastalanmıştır. Sağ tarafında 
da bir ağrı vardır. Aşağıdaki Ayet ve Sure ler yazılır ve 
hasta olan kişi bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın 
izniyle şifa bulur. 
 

   /gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:    (P ="/# &l!-/#!" �9!# /ZD&I  F5W&K,-# 
/? %&3 (l!- \t1I&E !"&A �_&6/i (�*�(s,�;!" (tIFD!r,-#W/m#&I&La2-# 5  
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       &G16/7 (h!�1c&' �/�=-# #!n 1H&3 /�1<!",# 5/? %&3&A   /l/E,n/�/: ="/# (�
       op15&c/: !>I*�D/K('!"&A 1Z([!�,B&s%&3&A 1Z/['/G1'!# &H1D&: %&3 (ZB10&'
          /m#&I&La2W-# (lFDW/i1e*C &h/i&A �p%&q %&L/: ="/# /l/L,B/7 1H/3
      1NaJ&; (ZD/�&0,-# F5/B&0,-#&I(P&A %&L([*�,�/g (�(8(�&'!"&A &�1<!",#&A

 5/:!# #&G&'  a4&;&A o4&[!-  5&6,�!# %&3       &4&2!C %&3&A (l*- %&3 (l16&7
5!B1�&D&i         5/? /4!�&K,-# !_!- %aL&g (l(;!# &e13#&A o4&[!B&; #!n #M<%&E 

      /9/ (G1L&K,-!# oG&2&3 1H/3 �O1J&g %&P/ GD/d    &�/L!-%W&0,-# f�&<
fG-#/ t1I&' /�/-%&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-!#&E &� %a'/# &H'%a'/#&A (G(J10&� 

  -# %&E/G1P/# &�/0&)12&E       &HW'/ �W=-# !w#&e/̂  &ZD/r&)12(L,-# !w#&ef�
1Z/[1D!B&7 /�I(¡1́ &L,-# /e1D!� 1Z/[1D!B&7 &N1L&01E!# &�±-%a¡-# !"&A 

Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa hüvel 
hayyül kayyüm. La te’hüzühü sinetüv vela nevm. 
Lehü ma fis semava ti vema fil ard. Men zellezi 
yeşfeu ındehü illa biiznih ya’lemü ma beyne eydihim 
vema halfehüm vela yuhutune bişeyim min ilmihi 
illa bima şaa’. Ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard. 
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Vela yeudühü hıfzihüma ve hüvel aliyyül azim. 
Tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe. Ma ağna anhü 
malühü ve ma keseb. Seyaslanaran  zateleheb. 
Vemra etüh. Hammaletel hatab. Ficidiha hablüm 
mim mesed. Elhamdü lillahi rabbil alemin. 
Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyya kena’büdü 
ve iyya ke nestein. İhdinas sıratal müstekim. 
Sıratellezine enamte aleyhim. Ğayril ma’dubi 
aleyhim veladdallin. 
 

NUN   ( ? )  HARFİ 
    Bu kişinin kalbinde ve gözlerinde ağrı vardır. Fatiha 
suresi ve Esma-ül hüsna yazılır, hasta da bu hirzi 
üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

HE  ( 78  )  HARFİ 
    Bu kişi Cin alametine uğramıştır. Yasin suresi yazılır 
ve hasta bu hirzi üzerinde taşırsa, şifa bulur. 
 

VAV   ( 6 )  HARFİ 
    Bu kişinin bedenine Cin hava gibi girmiştir. Aşağıdaki 
Tılsım, Sure ve Esma lar yazılıp, hasta bu hirzi üzerinde 
taşırsa, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

T S S S    v t S S T T V T T S V S S T 
Y " S S S V e^ S S T T T V T A w S S  
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T Y Y S S S T X S V T T T V V Y S S 
V S S V S S       ,O*u/ ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: Ii 

\G&g!# �9# &I(P !-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-# �9!# 1H*+&' 1Z!-&A 1G!-I(' 1Z
         /�� om(̈ %&JW1̂ !# /�%&EA(8!# %¦D/P#&e&q %¦D/P� G&g!# #MI*�*C (l!-

�#aG&q       /GW1'!# 1e!�1̂ !",#&A 1e&¡1s!",# /�/B&L,-# %&[F'!# %Mg#&I,-!# 
   *O&i1e(' #!�&P 5/:%&)/C /O/3%&g      &A o<%&E 1H/3 �Æ#&I(q %&L*+1D!B&7 

!̀ !? \v%&K(E />#&e/�&)16&;  
 

Sekiz bir bir bir mim sin bir bir sekiz sekiz  dokuz  
sekiz  sekiz bir dokuz bir bir sekiz yedi lamelif bir 
bir bir dokuz sat ra bir bir sekiz sekiz sekiz dokuz 
sekiz tı vav bir bir sekiz yedi yedi bir bir bir sekiz 
beş bir dokuz sekiz sekiz sekiz dokuz dokuz sekiz 
bir bir dokuz bir bir dokuz bir bir sin vav. Bismillahir 
rahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. 
Lem yelid ve lem yüled. Ve lem yeküllehü küfüven 
ehad. Ahiyyen Şerahiyyen edunayi esbaütün ali 
şedday. Elvahan. Eyyühel melikil Ahdar vel Asfer 
eydi hamili kitabi haza. Yürseli aleyküma şüvazun 
ve nühasın fela tentesiran. 
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LAMELİF  ( q )  HARFİ 
    Bu kişiye Cuma günü kalb ve baş ağrısı zuhur 
etmiştir. Bu hasta için aşağıdaki sureler yazılır ve 
hastada bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle 
şifa bulur. 
    Yazılacak olanlar budur: 
 

         &�/L!-%W&0,-# f�&< /9/ (G1L&K,-!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
%a'/# &H'fG-#/ t1I&' /�/-%&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-!#&�%a'/# &A (G(J10&E &� 

    &e/̂  &ZD/r&)12(L,-# !w#&ef�-# %&E/G1P/# &�/0&)12&E     &HW'/ �W=-# !w#
       &�±-%a¡-# !"&A 1Z/[1D!B&7 /�I(¡1́ &L,-# /e1D!� 1Z/[1D!B&7 &N1L&01E!#
            1ZW!-&A 1G!-I(' 1Z!-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-# �9!# \G&g!# �9# &I(P ,O*u

       /b!B!�,-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u \G&g!# #MI*�*C (l!- 1H*+&'  %&3fe&q 1H/3 
  /i%!�fe&q 1H/3&A &b!B&s   /m%W!² %=�a6-# fe&q 1H/3&A &4!u&A #!n/# ob

     /# oG/i%&g fe&q 1H/3&A /G!r(0,-# 5/?    f�&e/: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n 
 /l!-/# /v%a6-# /�/B&3 /v%a6-# /3 /v%a6-#W/v#&I1i&I,-# fe&q 1H  
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   5/? (v/I1i&I(' �/�=-!# /v%a6&�,-#     /_a6/~,-# &H/3 /v%a6-# /<A(G(̂
a6-#&A/v%  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahi rabbil 
alemin. Errah manirrahim. Maliki yevmiddin. İyya 
kena’büdü ve iyya ke nestein. İhdinas sıratal 
müstekim. Sıratellezine enamte aley him. Ğayril 
ma’dubi aleyhim veladdallin. Kul hüvallahü ehad. 
Allahüs samed lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekül 
lehü küfüven ehad. Kul euzü bi rabbil falak. Min 
şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza ve kab. Ve 
min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza 
hased. Kul euzu bi rabbinnasi melikinnasi ilahinnasi 
min şerril vesvasil hannas. Ellezi yüvesvisü fi 
sudurinnas. Minel cinneti vennas. 
 

YE  ( ;  )  HARFİ 
    Bu kişi toprak üzerine yatmış ve hastalanmıştır. Öğle 
vakti Kadr ve İhlas suresini bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra, bu hirzi hasta olan kimse üzerinde taşırsa, Allah 
Teala hazretlerinin izniyle hastalığından kurtulup şifa 
bulur. Yazılacak Kadr ve İhlas sure leri budur: 
 

       _!B1D!- 5/? (�%&6,-&�1E!# %aE/# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:  /<1GW!r,-# 
&s /<1G!r,-# *_!B1D!- /<1G!r,-# *_!B1D!- %&3 &�'&<18!# %&3&A/�,-!# &H/3 \e1D  
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         ±O*C 1H/3 1Z/[f:&< />,n/%/: %&[D/? ({AFe-#&A *_!+/¬!B&L,-# *�a�&6&; oe1[&q
/e1~!�,-# /h!B,�&3 5a)&g &5/P \t!̀ &i oe13!#   \GW&g!# �9# &I(P ,O*u

�9!# 1Z!-&A 1G/B&' 1Z!- (G&La�-#  1G!-I('&A   #MIW*�*C (lW!- 1H*+&' 1Z!-
\G&g!#  

 

Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahü fi leyletil 
kadr. Ve ma edrake ma leyletül kadr. Leyletül kadri 
hayrun min elfi şehr. Tenezzelül melaiketü ver ruhu 
fiha bi izni rabbihim. Min külli emrin selamün hiye 
hatta matleıl fecr.Kul hüvallahü ehad. Allahüs 
samed lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekül lehü 
küfüven ehad. 
 

HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK 
     Ey şu ilme rabet eden Talip! Sen, bir kişinin 
hastalığını bilmek istersen; Yani hastanın hastalığı 
insan nazarımı, Cin nazarımı veya gayrisi olduğunu 
anlamak için, önce hastanın vücuduna temas etmiş bir 
ip alırsın. Bu ip ile hastanın ayağını ölçersin. Sonra ipin 
üzerine üç (3) defa Hümeze suresi ile duayı okursun. 
 

12/:W/ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z  o�&�W&L*- o�&�&L(P ±O*+/- �O1'&A 
    &21K&' (�&8aG&7&A x"%&3 &h&L&d �/�=-!#      (�&GW!B1s!# (l!- %&3 =>!# (4
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         (<%&E *_&L!�(K,-# %&3 &�'&<18!# %&3&A *_&L!�(K,-# 5/? =>!�&J16(D!- =̀ !C
          1Z/[1DW!B&7 %W&[aE/# /�&G/¬,?!",# 5!B&7 (h/B=�&; 5/)=-!# *�&G!r(L,-# /9#
        !>I(L1D&3%W&' &�1D!B&7 (N1L&2,u!# o�&8aG&L(3 oG&L&7 5/? ��&G&̂ 1�(3

(E%&:!#          &HW/3 /l/J/g%&�W/:%&3 &HfD&J(;&A /e!²!",# #!�&P *�/�16&; ,>!# 1�I
         1Z(P/e1D!�1A!# / 1E/",# &H/3 A!# fH/~,-# &H/3 !>%!C ,>/# /�&e&L,-#
          / W1E/",# &H/3 !>%!C ,>/#&A (�1ef�!r!? fH/~,-# &H/3 !>%!C ,>/%!?

       /r1:!%!? 5!-%&0&; /9# &H/3 !>%!C ,>/# &A (l,-fI!�!?    /lW/-%&g 5!B&7 /l
%Mg#&I,-!# /_!�'/eac-# /�&<IF2-# /�/�&P fb&K/:   !OW&~&0,-!# %Mg#&I,-!#

!# !O&~&0,-!#!# !_&7%a2-!_&7%a2-  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likülli hümezetin 
lümezeh. Ellezi cemea malen ve addedeh. Yahsebü 
enne ma lehü ahledeh. Kella leyünbezenne fil 
hutameh. Ve ma edrake mel hutameh. Narullahil 
mukadetü. Elleti tettaliu alel efideh: İnneha aleyhim 
mü’sadetün fi amedin mümeddedeh. Aksemtü 
aleyke Ya Meymun Eba Nuh en tenzilü ala hazal 
eseri ve tübeyyine ma bi sahibihi minel maradı in 
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kane minel cinni ev minel insi ev ğayrihüm fein 
kane minel cinni fekassırhü ve in kane minel insi 
fetavvilhü ve in kane minallahi teala fe ebkıhi ala 
halihi bi hakki hazihis suretiş şerifeti elvahan 
elvahan elacele elacele essaate essaate 
 

    Okuduktan sonra ipi ikinci kez ölçersin. Eğer ip 
kısalmış ise, Aşağıdaki Ayet leri ve sure leri bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra, hasta olan kimsede bu hirzi 
üzerinde taşır.  
    Yazılacak olanlar budur: 
 

/ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: &0&d !>�1e*r,-# &m,�&e!u #!n/#&A%&6,B 
 1D&:&A &�&61D&:      W: !>IW(6/31�(' !" &H'/�=-# &H   %WM:%&~/g /�&e/s!",%
#M<I()12&3  5!B&7 %&6,B&0&d&A      5/?&A (�I([!r,�&' ,>!# x_a6/C!# 1Z/[/:I*B*u

     5/? &�a:&< &m1e!C!n #!n/#&A #Me,u&A 1Z/[/E#!n�    (�&GW1g&A />�1e*r,-#
    !?!# #M<I*�(E 1Z/P/<%&:18!# 5!B&7 #1I=-&A    1Z*C%W&6,r!B&s %&LaE/# 1Z()1J/2&K

           (�W/B&L,-# �9# 5!-%&0&)!? !>I(0&d1e(; !" %&61D!-/# 1Z*+aE!# &A %x³&J&7
           (}1GW&' 1H&3&A /Ã/e!+,-# /½1e&0,-# F�&< &I(P ="/# &l!-/# !" Fb&K,-#
          &G16/7 (l(:%&2/g %&LaE/%!? /l/: (l!- !>%&P1e(: !" &e&s� %M[!-/# /9# &h&3 
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          1ZW&g1<!#&A 1e/�,�# f�&< ,O*u&A !>A(e/?%!+,-# (�B,�(' !" (laE/# /lf:&<
         />/# / W1E/",#&A fHW/~,-# &e&c10&3%&' &�/L/g#ae-# (e1D&s �MN1E!#&A
       /�1<!",#&A /m#&I&La2-# /<%!�,u!# 1H/3 !>A*�*�16&; ,>!# 1Z)10!�&)1i#

   !�,B(2/: ="/# !>A*�*�16&;!" #A*�*�1E%!?  /p!"� �!%/J!? o>%   %W&L*+f:&< 
 &i1e(' />%&:±�!+(;      !̀ !? \v%&K(E&A o<%&E 1H/3 �Æ#&I(q %&L*+1D!B&7 *O 

/>#&e/�&)16&;   &e/: *nI(7!# ,O*u   /3 /b!B!�,-# f�    1HW/3&A &b!B&s%&3fe&q 1H
          /GW!r(0,-# 5/? /m%!² %=�a6-# fe&q 1H/3&A &4!u&A #!n/# ob/i%!�fe&q

  &g fe&q 1H/3&A        /v%Wa6-# f�&e/: *nI(7!# ,O*u &G&2&g #!n/# oG/i%
         /v%Wa6&�,-# /v#&I1i&I,-# fe&q 1H/3 /v%a6-# /l!-/# /v%a6-# /�/B&3

  5/? (v/I1i&I(' �/�=-!#      /v%a6-#&A /_a6/~,-# &H/3 /v%a6-# /<A(G(̂
       &' /�/-%&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-!# &�/L!-%&0,-# f�&< /9/ (G1L&K,-!#t1I 

-#&�%a'/# &A (G(J10&E &� %a'/# &H'fG -# %&E/G1P/# &�/0&)12&EW!w#&ef�  
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,-#W  =-# !w#&e/̂  &ZD/r&)12(L  1E!# &H'/ �W  !� 1Z/[1D!B&7 &N1L&0W/e1D 
&�±-%a¡-# !"&A 1Z/[1D!B&7 /�I(¡1́ &L,-# 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza kara’tel kurane 
cealna beyneke ve beynel lezine la yü’minune bil 
ahireti hicaben mestura. Ve cealna ala kulübihim 
ekinneten en en yefkahühü ve fi azanihim vakran ve 
iza zekerta rabbeke fil kurani vahdehü vellev ala 
edbarihim nüfüra. Efehasibtüm innema halaknaküm 
abesen ve enneküm ileyna la türceun. Fetealallahül 
melikül hakku la ilahe illa hüve rabbül arşil kerim. 
Ve men yedu me allahi ilahen ahara la bürhane lehü 
bihi fe innema hisabühü ınde rabbihi innehü la 
yüflihul kafirun Ve kul rabbiğfir ve erham ve ente 
hayrur rahimin. Ya ma’şeral cinni vel insi 
inisteta’tüm en tenfüzü min akdaris semavati vel 
ardı fenfüzü la tenfüzüne illa bi sultan. Feb.eyyi alai 
rabbi küma tükezziban. Yürsilü aleyküma şüvazun 
min narin ve nühasin fela tentesiran. Kul euzü bi 
rabbil falak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin 
iza ve kab. Ve min şerrin neffasati fil ukad. Ve min 
şerri hasidin iza hased. Kul euzu bi rabbin nasi 
melikinnasi ilahinnasi min şerril vesvasil hannas. 
Ellezi yüvesvisü fi sudurinnas. Minel cinneti ven 
nas. Elhamdü lillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. 
Maliki yevmiddin. İyya kena’büdü ve iyya ke 
nestein. İhdinas sıratal müstekim. Sıratellezine 
enamte aleyhim. Ğayril ma’dubi aleyhim veladdallin. 
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    Eğer ip uzamış ise Sure-i Tekvir i bir kağıda yazıp, 
hasta bu hirzi üzerinde taşır. Eğer ip aynı şekilde kalmış 
ise, aşağıdaki  Ayeti Kerimeler yazılır ve hasta bu hirzi 
üzerinde taşır. 
    Yazılacak olan Ayetler budur:  
 

         otIW!u &<A(GW(̂  /�1c&'&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
         5/?%W&L/- �p%!�W/q&A 1Z/[/:IW*B*u !Ê1D!� 14/P,�('&A &�/6/31�(3

(GF�-#        1HW/3 (©/eW1�&' &�/6/31�(L,B-/ �_&L1g&<&A �MG(P&A /<A
         =>/# /v%Wa6B-/ �p%!�/q /lD/? (l(E#&I,-!# \�/B&)1�(3 \�#&e&q %&[/EI*�(:
          />�1eW*r,-# &HW/3 *�f�&6(E&A >A(e=+!�&)&' ot1I!r/- x_&'!"� &�/-�!n 5/?

      (N1£/e&3 #!n/# &A &�/6/31�\L,B-/ �_&L1g&<&A �p%!�/q &I(P%&3   &IW([!? 
�p%!�/q&A �MG(P #I(6&3� &H'/�=B-/ &I(P ,O*u &�/�1c&'   %W&6,-&�1E!# 1I!-

          1H/3 %M7 fG&�&)(3 %M0/q%&s (l&)1'!# e!- oO&J&d 5!B&7 !>�1e*r,-# #!�&P
    &E *�%!³13!",# &�,B/;&A /9# /_&D1c&sW /v%a6B-/ %&[(:/e1¡ !- W1Z�\[=B&0 

(P !>A(e=+!�&)&'/�=-# �9# I(P ="/# &l!-/# ¹ �W/41D&́ ,-# (Z/-%&7 &I  
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         &l!-/# ¹ �/�=-# �9# I(P (ZD/gae-# /H&L1gae-# &I(P /�&8%&[ac-#&A
="/#        (H/L1DW&[(L,-# (H/31�(L,-# (t!̀ a2-# (vAFG*r,-# (�/B&L,-!# &I(P

,-#(�'/�&0,-#  &K1J(i (.fJ!+&)(L,-# (<%aJ&~   *C/e1c(' %aL&7 �9# !>%  &I(P !>I
        5&612W(K,-# �p%&L1i!",# (l!- (<fI&�(L,-# (¾/<%&J,-# (b/-%&�,-# �9#
         (�W'/�&0,-# &IW(P&A /�1<!",#&A /m#&I&La2-# 5/?%&3 (l!- (�fJ&2('

(ZD/+&K,-# 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeşfi sudura kavmin 
mü’minin. Ve yüzhib ğayza kulübihim. Ve şifaün 
lima fis suduri ve hüden ve rahmetün lil mü’minin. 
Yahrucu min bütuniha şerabün muhtelifün elvanühü 
fihi şifaün linnasi inne fi zalike leayeten li kavmin 
yetefekkerun. Ve nünezzilü minel kurani ma hüve 
şifaün ve rahmetün lil mü’minin.Ve iza merıdtü fe 
hüve yeşfin. Kul hüve lillezine amenu hüden ve 
şifaün. Lev enzelnahazel kurane ala cebelin 
leraeytehü haşian mütesaddian min haşyetillahi ve 
tilkel emsaliü nadribüha linnasi leallehüm 
yetefekkerun. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve alimül 
ğaybi veş şehadeti hüver rahmanirrahim. 
Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve el melikül kuddüsüs 
selamül mü’minül müheyminül azizül cebbarül 
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mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikün. Hüvalla 
hül halikul bari*ul musavvirü lehül esma-ül hüsna. 
Yüsebbihu lehü ma fis semavati vel ard. Ve hüvel 
azizül hakim. 
    Bazı alimler demiştirki: Ölçü zamanı ipin üzerine bir 
Fatiha, üç Hümeze suresini ve üç defada duasını 
okuyup, ikinci defa ölçersin. Uzun, kısa veya aynı 
şekilde kalırsa, yukarıda geçenleri yazarsın. Ama hasta 
olan kimseye senin hastalığın cindendir veya 
insandandır diye söyleme! Bunu söylemek 
Şeyhimizinde dediği gibi haramdır. 
 

HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK 
    Yine bu hususta, hastanın hastalığını bilmek istersen: 
Hasta olan kişinin vücuduna temas etmiş elbisesinden 
bir ip çekilir ve bu iple hastanın ayağı ölçülür. Ölçtükten 
sonra ipi eline alıp, bu esma ları ve Sure yi ipin üzerine 
üç (3) defa okursun. 
    Okunacak Esmalar ve Sure budur: 
 

         o½I(L,rW&q oÄW,u!# oÄ,u!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
&7 (N1L&2,u!# o�I(E!# o�I(E!# o½I(L,r&q%&:!#%&' &�1D!B  5fE/# 1�I(E

           &HW/3 /l/J/g%&�W/:%&3 &HfD&J(;&A e!² !",# /�/�&P 5!B&7 *�/�16&; ,>!#
          &HW/3 !>%!C ,>/#&A (�1ef�!r!? fH/~,-# &H/3 !>%!C ,>/# /�&e&L,-#
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          5W!B&7 /l/r1:!%!? 5!-%&0&; /9# &H/3 !>%!C ,>/#&A (l,-fI!�!? / 1E/",#
fb&K/: /l/-%&g 1'&A±O*+/- �O  x"%&3 &h&L&d �/�=-!# o�&�&L*- o�&�&L(P

          5W/? =>!�&J16(D!- =̀ !C (�&G!B1s!# (l!- %&3 =>!# (4&21K&' (�&8aG&7&A
 %&3&A *_&L!�(K,-#         %W&3 &�W'�&<18!# %&3&A *_&L!�(K,-# %&3 &�'&<18!#

*_L!�(K,-#       5!B&7 (h/B=�&; 5/)=-!# *�&G!u I(L,-# /9# (<%&E !",#  /�&GW/¬,?
%&[aE/# o�&8aG&L(3 oG&L&7 5/? ��&G&̂ 1�(3 1Z/[1D!B&7 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Akşin Akşin Şakmuşin 
Şakmuşin Enuhin Enuhin Aksemtü aleyke Ya Eba 
Nuh inni en tenzilü ala hazihil eseri ve tübeyyine ma 
bi sahibi in kane minel cinni fekassürhü ve in kane 
minel insi fetavvilhü ve in kane minallahi teala 
feebkhi ala halihi bi hakki Veylül likülli hümezetin 
lümezeh. Ellezi cemea malen ve addedeh. Yahsebü 
enne ma lehü ahledeh. Kella leyünbezenne fil 
hutameh. Ve ma edrake mel hutameh. Narullahil 
mukadetü. Elleti tettaliu alel efideh. İnneha aleyhim 
mü’sadetün fi amedin mümeddedeh 
 

    Okuduktan sonra, ipi ikinci kez ölçersin. Eğer ip 
kısalırsa Cin dendir. Bunun için hastanın üzerine üç (3) 
Fatiha ve üç (3) defa Muavvezeteyn okuyup, hastanın 
başına üflersin. Yukarıda geçen hirzi yazıp,  hasta  olan 
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kişi bu hirzi üzerinde taşır.  
    Eğer ip uzun gelirse İnsandandır. Üç defa Tebareke 
suresini Habira'ya kadar okuyup, hastanın başına 
üflersin. Yukarıda geçen hirzide yazıp, hasta bunu 
üzerinde taşırsa Allah Teala nın izniyle şifa bulur. 
 

HASTANIN DURUMUNU BİLMEK 
    Hasta bir kimsenin hastalığından kurtulup 
kurtulamayacağını, yani ölüp ölmeyeceğini bilmek 
istersen: Hastanın ve annesinin ismini cümeli kebirle 
hesap et. Buna o gün arabi ayın kaçıncı günü ise onuda 
ilave et. Toplama hariçten yirmi (20) ilave et. Bu toplam 
dan otuz (30) otuz (30) düş. Bakide kalan adedi hayat 
(Yaşam) ve memat (Ölüm) levhalarında ara. Eğer adedi 
hayat levhasında bulursan, hasta olan kişi Allah Teala 
nın izniyle kurtulacak ve ölmeyecektir. Eğer bakide 
kalan adedi memat levhasında bulursan hasta olan kişi 
hastalıktan kurtulamayıp ölecektir. “La ya’lemül ğaybi 
illallah” Geleceği ancak ve ancak Allah c.c. bilir 
    Hayat ve Memat Levhaları bunlardır: 
 

Memat Levhası 
 

 Hayat Levhası 
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İKİ KİŞİNİN AYRILIP AYRILMAYACAĞINI BİLMEK 
    İki kişinin birleşip birleşemeyeceklerini, eğer beraber 
iseler ayrılıp ayrılmayacaklarını veya erkek ile kadının 
evlenip evlenemeyeceklerini, bir memurun makamında 
kalıp kalamayacağını, gurbette olan bir kimsenin 
yaşayıp yaşamadığını bilmek istersen: Her ikisinin ve 
annelerinin ismini ebcedi kebir ile hesap et. Toplama o 
gün arabi ayın kaçıncı günü ise onu ve hariçtende yirmi 
(20) ilave et. Toplamdan otuz (30) otuz (30) düş. Bakide 
kaç kaldı ise o sayıyı levhalarda ara. Eğer hayat 
levhasında bulursan o iki kişinin birleşeceklerine, evli 
iseler ayrılmayacaklarına ve memurun makamında 
kalacağına hükmedersin. 
    Eğer bakide kalan sayıyı ölüm levhasında bulursan, 
bunların hiçbirinin olmayacağına hüküm verirsin 
 

EBCED İLE HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK 
    Bir kişinin hastalığını bilmek istersen: Hastanın 
durumunu cümeli kebir ile hesap et. Şöyleki; Hastanın 
ve annesinin ismini, hastalandığı günün ismini, (Eğer 
hastalandığı günü bilmezse o günün ismini) cümeli 
kebir ile hesap ettikten sonra, toplamdan üçer üçer düş. 
    Eğer, Pazar günü hastalanmışsa ve bakide bir kalırsa 
hasta yaşar, iki kalırsa hastalığı uzar, üç kalırsa ölür. 
    Eğer Pazartesi günü hastalanmışsa ve bakide bir 
kalırsa hasta ölür, iki kalırsa hastalığı uzar, üç kalırsa 
yaşar. 
    Eğer Salı günü hastalanmışsa ve bakide bir kalırsa 
hastalığı uzar, iki kalırsa ölür, üç kalırsa yaşar. 
    Eğer Çarşamba günü hastalanmışsa ve bakide bir 
kalırsa ölür, iki kalırsa hastalığı uzar, üç kalırsa yaşar. 
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    Eğer, Perşembe günü hastalanmışsa ve bakide bir 
kalırsa yaşar, iki kalırsa ölür, üç kalırsa hastalığı uzar. 
    Eğer Cuma günü hastalanmışsa ve bakide bir kalırsa 
ölür, iki kalırsa yaşar, üç kalırsa hastalığı uzar. 
    Eğer Cumartesi günü hastalanmışsa ve bakide bir 
kalırsa hastalığı uzar, iki kalırsa ölür, üç kalırsa uzar. 
Allah c.c. doğrusunu daha iyi bilendir. 
 

MATLUBUN BURCUNU, GEZEGENİNİ VE GÜNÜNÜ BİLMEK 
    Ey Talip! Matlubunun tam doğum tarihini biliyorsan, o 
tali-a göre onun burcunu, gezegenini ve gününü bilir, 
ona göre haraket edersin. Şayet matlubunun tam ana 
doğum tarihini bilmiyorsan ve onun burcunu, gezegenini 
ve gününü bulmak istersen: Matlubunun ve annesinin 
ismini ebcedi kebir ile hesap et. Çıkan toplamdan 12-12 
düş. Bakide kaç kaldı ise o matlubunun burcudur. 
Örneğin: Matlubunun ismi Nuran, anne ismi Fatima dır. 
Nuran ın adedi 307, Fatima nın adedi 135 tir. Bu iki 
adedi topladık. Toplamdan 12-12 düştük, bakide 10 
kaldı. Matlubun  burcu  onuncu  burç olan  Cedi (Oğlak) 
burcudur. Bütün amellerini bu minval üzere yaparsın. 
    Eğer gezegenini bilmek istersen, toplamdan 7-7 düş. 
Bakide ne kalırsa, matlubun gezegeni odur. Bu 
gezegen Kevakibi devirdir. Bu gezegen hangi güne 
mensup ise matlubunun günü odur. Veya toplama 
matlubunun burcunun ismini ilave edip, toplamdan 12-
12 düşersin. Bakiyi günün saati üzerine bölersin. Hangi 
saatte nihayet bulursa, matlubunun saati odur. 
    Ey Talip! Bu ameli tamamladığın zaman matlubunun 
isminin harflerine bak. Hangi harf galip gelirse, ona göre 
amelini yaparsın. Harfleri taksim eder ve o harfin 
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unsuruna bakarsın. Ateş, Toprak, Hava ve Su harfleri. 
Eğer matlubunun isminde ateş harfleri fazla ise, 
yaptığını ateşe koyarsın. Ama bakır, demir ve buna 
benzer şeylere yazarsan, ateşin o cisme zarar 
vermemesine dikkat edersin. 
    Eğer matlubunun isminde toprak harfleri fazla ise, 
yapılanı toprağa gömersin. 
    Eğer matlubunun isminde hava harfleri fazla ise 
yapılanı havaya asarsın. Ama havanın zarar 
vermeyeceği şekilde yaptığını bir cismin içine koyarsın. 
Yağmur ve diğer yağışların yaptığın şeye zarar 
vermemesine dikkat edersin. 
    Eğer matlubunun isminde su harfleri fazla gelirse, 
yapılanı suya atarsın. Ama suya atmadan önce 
yaptığını bir kurşun parçası içine koyarsın. Suyun zarar 
vermemesi için. Şeyhimiz Mercanininde bizlere 
buyurduğu gibi.  
    Anasırı erbaa harfleri budur. 
 

ATEŞ HARFLERİ 

 #   WP     w   t      �  ½  n   
 

           Zel      Şın        Fe     Mim      Tı          He     Elif 
 

TOPRAK HARFLERİ 

 �  A    �   >     j    m  �     
 

           Dat      Te       Sat       Nun     Ye      Vav    Be 
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HAVA HARFLERİ 

 ©   ®    �   v    y     À   Æ   
 

             Zı         Se       Kaf     Sin       Kef    Ze     Ci 
 

SU  HARFLERİ 
 

  8   {   �   }     <    �   Ç   
 

           Ğayın    Hı       Ra     Ayın    Lam   Ha      Dal 
 

BURÇLARIN  ANASIRI 
    Burçların ve gezegenlerin dört anasıra taksimi 
şöyledir. 
          BURCU                      GEZEGENİ    ANASIRI 
       1. Hamel                           Merih             Ateş 
       2. Sevr                              Zühre            Toprak 
       3. Cevza                           Utarid            Hava  
       4. Seretan                        Kamer           Su 
       5. Esed                            Şems             Ateş 
       6. Sünbüle                        Utarid            Toprak 
       7. Mizan                            Zühre             Hava 
       8. Akrep                            Merih             Su 
       9. Kavs                              Müşteri          Ateş 
      10. Cedi                             Zühal              Toprak 
      11. Deliv                             Zühal              Hava 
      12. Hut                                Müşteri           Su 
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Ü  Ç  Ü  N  C  Ü    B  Ö  L  Ü  M 

 

MUHABBETİN  NEVİLERİ 
 

FİTİL İLE HEYECANLANDIRMAK 
    Bu mevzu sahih olup mücerrebdir. Bunun için: Beyaz 
renkli bir kağıt üzerine aşağıdaki duayı yaz. Yazdığını 
bükerek fitil gibi yapıp, üzerinede bir miktar pamuk sar. 
Hiç kullanılmamış yeni lamba veya kandile bir miktar 
zeytinyağı koyup, fitili kandile veya lambaya tak ve yak. 
Fitil yanarken, sende Lübani zeker, Muklil ezrak ve 
Senderus buhurlarını yakarak, aşağıda gelecek olan 
Azimeti okursun. Bu ameli yedi gece bu minval üzere 
tekrarlarsan olacak olan acaiplikleri görürsün. 
 

    Kağıt üzerine yazılacak dua budur: 
 

 1[&c,�&7 oOD/+!�1[&qoO oZ10!�!�!u   o�%&qo ½I*�!u  o½I*r&D!�!z
!�1D!z&<%    W&q o½I(D!�1L&P �5/�1[&3 o½,�   o½IW(D!�1D!z o½I(D

    14/d!# o½I*u oOD/u&G1E&<&K/:    &' o�� o�� o�� fbW  &' o�%&' o�%W o�%
oo�#&A!# o�#&A!# o�#&A!# %Mg#&I,-!# !_&7%a2-!# !O&~&0,-!#  

 

Şehfekilin Atşehlin Katata’min Katuşin Şalin Tataye- 
kuşin Taytaraşin Mehtıyyin Hemtayuşin Şatyuşin 
Taytayuşin Randekılin Kuşin ecib bi hakki Ahin 
Ahin Ahin Yahin Yahin Yahin Avahin Avahin Avahin 
elvahan elacele essaate.  
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    Fitil yanarken okunacak Azimet budur: 
 

     ,�/7 !�%!u /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /ZW12/:\N'/e   fH/~,-# &H/3 
 &�D/;� %&E!#           /lW1D!B&7 /5fE/# &A &�/3%!r&3 1H/3 &tI*r&; ,>!# !O1J!u /l/:
  ]�/I!r!-         %W&E!# /�%&)/+,-# &H/3 \Z,B/7 (�&G16/7 �/�=-# �%!u \�/3!#

  !O1J!u /l/: &�D/;�       1Z*+1D!B&7 (N13&�&7 &�*?1e!z &�1D!-/# aG&;1e&' ,>!#
  !�&7 &h1Ja2-# %&[F'!#/<%' (L,-# /N    fb&K/: /�/�&P 5/)!BD/)/�/:&A &�/B±C&�

      o½IW(D1)!?!" o½&<I(J1[&P o½&<I(J1[&3 o½&<I(J1D!u  o½IW()&61D!?!"
o½!̀ 1D&~/: !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# o½!̀ 1D!�!C o½!̀ 1D&[/: !_&7%a2-!#  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Kale ifritün minel cinni 
ene atike bihi en tekume min makamike ve inni 
aleyhi le kaviyyün emin. Kalellezi ındehü ılmün 
minel kitabi ene atike bihi kable en yertedde ileyke 
tarfük. Azemtü aleyküm eyyühes seba afaritil 
müekkiline ve bi fitileti hazihi bi hakki Kayburaşin 
Mehburaşin Hehburaşin Lafetyuşin Lafeynetuşin 
Biceylaşin Biheylaşin Kefeylaşin elvahan elacele 
essaate. 
 

HEYECANLANDIRARAK CELB ETMEK 
    Bu mevzu acil diye isimlendirilen bir tılsım olup birçok 
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defa denenmiş ve tecrübe edilmiştir. 
    Ey Alim! Sen bunun kıymetini bil ve helal işlerde 
kullan. Bu Cin için icabette çok seri olup, şimşek ve 
yıldırımdan daha süratlidir. 
    Sen; Bu ameli yapmak istediğin zaman, bedenini ve 
elbiseni temizle. Sonra önüne yeni bir buhurdanlık 
koyup, buhurdanlıkta Muklil ezrak, Lübani zeker ve 
Senderus buhurlarını tüttür. Bir Geyik derisi üzerine 
Perşembe veya Pazartesi günü Misk, Ğaliye, Zaferan 
ve Gülsuyu ile aşağıdaki Tılsımatı insanlardan uzak bir 
yerde yaz. Geyik derisinide yukarıda geçen buhurlarla 
buhurla. Buhurladıktan sonra deriyi yüksek bir ağaca 
as. Matlubun çok uzaklarda olsa bile Allah c.c. senin ile 
onun arasını birleştirir. 
    Geyik derisine yazılacak budur: 
 

 
 

FİTİL İLE CELB 
    Salı günü Merih saatinde kırmızı renkli yeni bir lamba 
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veya kandil al. Bir kağıt üzerine şu harfleri: 
 

 
 

yazıp, yazdığın kağıdı kandilin veya lambanın içine at. 
Daha sonra kırmızı renkli bir bez üzerine aşağıdaki 
duayı yaz. Yazdığın bezi fitil gibi büküp kandile tak. 
Kandilin içinede biraz Zeytin yağı koyup, fitili yak. Fitil 
yanarken sende Lübani zeker buhurunu tüttür. 
Matlubun çok seri bir şekilde yanına gelir. 
    Kırmızı bez üzerine yazılacak dua budur. 
 

    o½1A!# o½&<,n!# o½/<%!u o½I(L1D!B,�!z o½I(L&D,+&'%&'  o½I(L!+1D!C
       o½IW(D&31e!C o½IWD,B!�,�&7 o½I*z%W!�1�&3 o½I('!"!"

    (e&L1g!#%W&' 14/d!# o�%&D!C1e&3 o½I(E%!�1D&7     /�/�W&P fbW&K/:&A
    /y1e&J,-# &H/3 1}/e1i!# %M0'/e&i /p%&L1i!",#    /�'feW-#&A /�/z%&�,-#

&0,-#       o�!+W&q o«!B1c!C#&<!# 1l&c&[,B&P %&D&c1[&q fb&K/: 1�/̂ %
        oÄ!+1D&7 oÄ,+&3 (e&L1g!#%&' /l/: &�(;1I&7&8 %&3 /ZD/�10!- o�!+!-
         o�&GW!u 1G!u %MD&q%&3 %MD&q%!� fb&K/: ,O�/J,u!# o�,-!# oÄ&[1c!B1c!B/:

      %&[/: /_!�D/B&s �/�=-# /p%&L1i!",# /�/�&P 14/d!# o�%&3!#&A /:&A  fb&K
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  /4,B!r,-# a5!B&7 %&3 \�I(),+&3     (L,-# /�W/B&L,-# fbK/:&A &I  /OW±C
         x_W&7%!z /l1D!-/# 1}/<%&2&;&A &�1D!B&7 (lr̄&g &4&d&A 1H/3 fb&K/:&A
          5W!B&7 !_W&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? &4,B!u 1y/e1g!#A 1|fD&P&A 14/d!#

   !̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? !_aJ&K&3   ,>!# /O1J!u 1H/3 !_&E  &eW&)1K&;    /�/�W&P &y
        &b!rW&q (b!?%&d*# fb&K/: &H'/e/i%&�,-# &H/3 !>I*+&)!? /p%&L1i!",#

 !>A(A!̀ ,²!# oO&c,�&' !̀ &P       o¢W&0&L,B&P o�W!�!B1[&d oO1[&c,r!? 
/: 14/d!#W o�%&L&E fb&K!# o�%&L&E&L1qW&q oÁWo�%&' o�%&' o�%&L 

(e&L1g!#%&' (e1L&;  
 

Ya Yekyemuşin Tafleymuşin Karişin Ezraşin Evşin 
Keykemuşin Lalayuşin Mahtatuşin Atfelyuşin 
Kermeyuşin Aytanuşin Merkeyahin Ecib ya Ahmeru 
ve bi hakki hazihil esma-i serian esriu minel berkil 
hatifi ver rihıl asaf bi hakki Şehşeya Helheşeh 
Erakeşletin Şekekin Lekekin La’zımin ma deavtüke 
bihi Ya Ahmeru Mekşin Aykeşin Bileşleşheşin Elkin 
akbil bi hakki Ğaşeya Maşeya Kadkadehin ve 
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Emalin ecib hazihil esma-illezi halifeti biha ve bi 
hakki ma aleyyel kalbe mektubin ve bi hakkil melikil 
müvekkili ve bi hakki min vecebe hakkuhü aleyke ve 
tesari’ ileyhi taaten ecib ve heyyic ve ahrik kalbe 
fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti 
fülanete min kabli en tahteraka hazihil esma-i 
feteküne minel hasirine bi hakki ücafeku 
şakakyatşelin Eslavüne Helafakşehlin Cehlefefin 
Helmeasin ecib bi hakki Nemahın Nemahın Eşmehın 
Şemahin Yahin Yahin tılsımlar temru Ya Ahmer 
 

FİTİL İLE CELB 
    Bu mevzu sahih ve mücerrebdir. Birbirlerinden 
ayrılmış veya eşi tarafından terk edilmiş olanlar için çok 
faydalı olan bu bahsi iyi işit ve iyi anla! 
    Matlubun olan kimsenin vücuduna temas etmiş elbise 
parçası üzerine Müşteri saatinde aşağıdaki duayı yaz. 
Yazdığını fitil gibi büküp, yeni bir lamba veya kandile 
taktıktan sonra, içine bir miktar zeytin yağı koy. Kandili 
yakıp, kandilin yüzünü matlubunun evine doğru çevir. 
Fitil yanarkende olduğun yeri Sandalı ahmer, Lübani 
zeker ve Senderus ile buhurla. Buhur yanarken 
yazdığın duayı okumaya başla. Eğer kandilden şerare 
uçuşmaya başlarsa bilki a’vanlar gelmiştir. O anda 
duayı okumayı artır. Şayet kandildeki ışık çoğalırsa, 
bilki amelin olmuştur. 
 

    Yazılacak ve okunacak dua budur: 
 

!? \�D/�!zWol!�!z oÁ!B1c&L/: olac*? ±O*+/- olD/�&7 ohD/6 o½I('!#  
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     14W/B1d!# &A 1|fD&P&A ,O/L1D&[(3%&' 14/d!#     14W/d!# o½IW('!#
  &A 1|fD&P&A ,O/L1D&[(3%&'/4/B1d!# &A /y/e1g!#  /b/B,u!# &A   />!̀ *? &4,B!u 

         !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? /_aJ&K&3 5!-/# !_&E!̀ *? /H1:#
 &5;!# !_&7%a2-!#       5!-%&0&;&A (l&E%&K1J(i (�I*B/~10&)12&; !̀ !? /9# (e13!# 

         %WaE/# �&eW1J*+,-# !_&c,�&J,-# (Ä/�1J&E &t1I&' !>I*C/e1c(' %aL&7
&)16(3±O*+/- �O1'&A !>I(L/r /²!# o�%=?!#,OD/�%&2,B&i oZD /l&)/: &[(L,-#,O/L1D  

 

Tafifün feniın atihin likülli füşşehin bimeşlehın 
tatahın eyuşin ecib ya müheymil ve heyyici ve eclibi 
ve ahriki ve akliki kalbe fülan ibni fülanete ila 
mehabbeti fülanete binti fülanete elvahan elacele 
essaate. Eta emrullahi fela testa’cilühü sübhanehü 
ve teala amma yüşrikun. Yevme nebtışül batşetil 
kübra inna müntekımün. Veylül likülli effakin esim. 
selsail bitehil müheymil. 
 

KAYIP OLAN KİMSEYİ CELB ETMEK 
    Evinden ayrılıp gurbete gitmiş ve nerede olduğu belli 
olmayan bir kimseyi celb etmek istersen: Aşağıdaki 
tılsım ve duayı bir kağıt üzerine yazıp, Lübani zeker ile 
buhurla. Yazdığın hirzi evinin bahçesindeki bir menzile 
veya ağaç dalına as. Kayıp kimse geldiği zaman, o 
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yazılı kağıdı indirip, yazıyı su ile sildikten sonra suyunu 
matlubuna içir. Böylece matlubuna Allah Teala'nın 
izniyle korku gelmez ve helak olmaz. Bu mevzu sahih 
olup mücerrebtir. 
    Yazılacak olan budur: 
 

(J/B1d!#&A #I(~fD&P#I /N16/: !_&E!̀ *?!-/# !_&E!̀ *?  !>%!+&L,-# #!�&P 5
!- 1H&3 fb&K/:%¦D&P 1Z+1D!B&7 Fb&K,-# (l'/e&' (l!B  

 

Tılsımlar. Heyyücü ve eclibü fülanete binti fülanete 
ila hazal mekane bi hakki men lehül hakku aleyküm 
heyyen yerilehü. 
 

TASLİT EDEREK CELB ETMEK 
    Yılan şeklinde taslit ederek ve matlubuna irsali hatif 
gönderip, matlubunun hayalinde Yılan suretinde 
canlandırarak celb etmek istersen: İyi bir saatte 
aşağıdaki duayı beyaz bir bez üzerine yazıp, bezi fitil 
gibi büktükten sonra, yeşil renkli bir lamba veya kandile 
tak. İçinede bir miktar zeytin yağı koy. Yatsı 
namazından sonra, kandili yakıp olduğun yeride Sezab 
tohumu ve Lübani zeker ile buhurla. Fitil yanarken 
kandilin üzerine yirmibir (21) defa Aşağıdaki Azimeti 
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oku. Okuduktan sonra, hiç kimseyle konuşmadan 
sabaha kadar yatarsın.  
    Fitil üzerine yazılacak olan budur: 
 

 
 

    Kandil üzerine 21 defa okunacak Azimet budur: 
 

       oÄW,�&�1L&' />%W&J10*³-# ({AFe-#%W&[F'!# oÄD/[,B&: oÄD/[,B&: 
       (�WD/gae-#&A !>IW(6(~,-#&A &}1ea�-#&A /Á,�a6-%/: o�I*�&c&s

  ��I*B1K&:       oOWD/P&A o��&A /lD/0,�/B12&; /l/-%&g �OD/[&d ��I*B1[&d
  5/? oO/'%&P o�I(P       (l&2W/-%&:!#&A o�/z%&DW&q /l/�/B&)1�(3 o<I(̂

      />%&J10*³-# ({AFe-#%&[F'!# &�1D!B&7 (N1L&2,u!# (l&c/P%&E&8&A (l&0/:#&A&®&A
       !# oÁ/3%&c/: />%&~,-# (�I*B(3 /e/'%&i 5!B&7 (l(),-aI&̂  �/�=-# oÁD/B1q

         &N10!�W1i&A (<%WaJ&~,-# /�W/B&3 ±O*C 1H&7 5!-%&0&; oÁD/q&8 
*O=C&I&)&; ,>!# /<#&I1E!",# /l/-!̀ &~/: %Mg#&I,-!# /l/: &�(;1e&3!# %&L/: U  
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!O&~&0,-!# U !_&7%a2-!# U  
 

Belhişin belhişin eyyüher ruhus su’bani yemhatşin 
haşetuhın binnefhı ves sara vel cününe ver rahifü 
bahlülün cehlülün cehlilin halihi taslitıhi ve ahin 
vehilin hulin hayilin fi surin muhtelifihi şeyatınin ve 
ebalisehü ve zevabiahi ve denahişehü aksemtü 
aleyke eyyüher ruhus su’banillezi savveltühü ala 
sayiri mülükül cani bişamihın eşlihın deşihın teala 
an külli melikil cebbarü vesta’te bi celalihil envari en 
tetevekkelü bima emertüke bihi elvahan elvahan 
elacele elacele essaah essaah 
 

ÇÖMLEK İLE CELB 
    Bu mevzu, yedi Cin hazırlayıp matlubuna göndermek 
hakında olup, çok seri bir celbtir. 
    Bunun için: Pişmemiş bir çömleğin sırtına ateş ve 
hava harfleri ile aşağıdaki esmalarıda yaz. Yazdıktan 
sonra çömleğin sırtını Katran ile sıva. Daha sonra 
çömleğin ortasına şu şekli yaz: 
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    Yazdığın çömleği ateş üzerine koyarsan, matlubun 
ateşlenip seri bir şekilde yanına gelir. 

    Ateş harfleri:  # WP   w  t �  ½  n    

    Hava harfleri: ©   ®  � v  y  À    Æ  
 

    Çömleğin sırtına yazılacak Esmalar budur: 
 

 *z oÁ1c!-I*zW &3 oÁ1c!-IW  &d oÁD/B&3 oÁD/BW oÁD/B1[&d oÁD/B1[ 
oÄ,B&P%&31<!#  o½/<%!u oÄ&P%&D/31<!#,�!-%&3ol&D14/d!#  1|&;#&A&®%&'  

 

Tuleşhın tuleşhın melihın melihın cehlihın cehlihın 
ermahelşin ermiyaheşin karişin maletyehin ecib ya 
zevatac. 
 

HEYECANLANDIRARAK CELB ETMEK 
    Buhurdanlıkta yakıp, heyecanlandırarak celb etmek 
hakkında olan bu meseleye ulaşan ey Talip! Sen; Allah 
c.c. tan kork ve bu meseleyi ancak helal işlerde kullan. 
Bunun için önce bedenini ve elbiseni temizleyip kıbleye 
karşı otur. Cuma günü Zühre saaatinde matlubunun 
vücuduna temas etmiş elbise parçasına aşağıdaki 
şekilleri yazıp, yazdığını Lüban ve Senderus ile buhurla. 
Buhurlarkende yedi defa aşağıdaki Azimeti parça 
üzerine oku. Sonra parçayı ateşte yak. Muhakkakki, 
matlubun uzak bir yerde olsa bile en kısa zamanda 
Allah Teala hazretlerinin izniyle yanına gelir. 
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    Matlubun elbisesi parçasına yazılacak budur: 
 

 
 

Yedi (7) defa okunacak Azimet budur:  
 

   I*B=C&I&; /p%&L1i!",# /�/�&P &t#aG(s%&'  #    /NW16/: !_W&E!̀ *? /|/D1[&)/: 
  *? 5!-/# !_&E!̀ *?   *u#&e1g/# !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ />%!r=�&g&A %&[   %W&[&J,B!u

 %&[1D!- !>%&cD/z&A %!r&01E#&A     %&0!B&̂  /h16&3&A %&[/3 %&6&3&8  (./́ &;&A %&[&3
 !" %&[/:#&e&q&'       (<%W&K/:!"&A *�%&J/d %&[(0&2&' !"&A \<#&e!u %&[!-Fe*r

        !_W&E!̀ *? !O,r&7 (N,B!B(i %&[B̄*�&; /p%&L1i!",#&A %&[*B,r&; (�1<!",#
        !O!³&3 !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? 5!-/# !_&E!̀ *? /N16/:   &H/3 /h1d&I,-# !O/i

         (�/eW13!# /p%&La2-# 5/? 1H&3 fb&K/: %MP1e!C1A!# %M71I!z /G&2&~,-#
  (l(L,+(g /�1<!",# 5/?&A  oN'/e,�/7 &�,-!#    %W&[/6D/L&' 1HW&7 

 oN'/e,�/7 /�,-!#&A &7    /�,-!# &A %&[/-%&L/q 1H  /eW,�/7om  1HW&7  
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%&[/3%&3!#  oN'/e,�/7 /�,-!#&A   &P/e1[!� /p#&<&A 1H&7     1NW&E%!C ,>/# %
&E!_&LD/�% (¡,r&D,-%!?       %&PI(2W/B1d!�!? (l&E%&¡,r&' 1N&E%!C ,>/#&A %&PI

,>/#&A       %!u 1N&E%!C¼ >/#&A %&PI(0*r!? (lF2(L!- %¦J(g 1N&E%!C *_W&LD/� 
  &8I(6(d&A 1Z*+/E#&I17!�/: %&PAFe(~!?      !_W&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? 5!-/# 1Z*C

   ,nI(s �p%&L,-# /G1[&0,-# fb&K/: 1D!B&7     (Z/C!%WK,-# /GfDa2-# &H/3 1Z*+ 
 %Mg#&I,-!# 1Z*+1D!B&7U O&~&0,-�!# U !_&7%a2-!# U  

 

Ya Huddame hazihil esma-i tevekkelü bitehyici 
fülannete binti fülanete ila fülan ibni fülanete 
ihrakuha ve haffakani kalbeha ve tışane leyha 
venakademena miha ve menı salaameha ve teğiru 
şerabiha la yekurru leha kararun ve la yeseuha 
cibalü ve la bi harül ardu taklüha vel esma-i 
tezullüha süleltü akle fülannete binti fülanete ila 
fülan ibni fülanete mesele silel vecı minel cesedi 
tavan ev kerhan bi hakki men fis sema-i emrihu ve 
fil ardı hükmühü elfe ifritin an yeminiha ve elfe ifritin 
an şimaliha ve elfe ifritin an emamiha ve elfe ifritin 
an vera-i zahriha in kanet nayimete fel yakduha ve 
in kanet yakdanehü feeclisüha ve in kanet hubben 
lemüssühü fekuuha ve in kanet kayimetü fecürrüha 
bi a’vaneküm ve cünüdeküm ila fülan ibni fülanete 
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bi hakkil ahdil mae huz aleyküm mines seyyidil 
hakimü aleyküm elvahan 2 elacele 2 essaate 2 
 

MUHABBET İÇİN 
    İğne veya bıçak ile bir şeker parçası üzerine aşağıda 
ki Ayeti Kerime yi yaz. Bu şekeri matlubuna yedirirsen, 
seni çok sever ve sana ram olur. 
    Yazılacak Ayeti Kerime budur: 
 

    1G!r!-&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:    %&[/: aZ&P&A /l/: 1NaL&P 
         �pIF2-# (l16&7 &�/e1�&6/- &�/- !�!C /lf:&< !>%&P1e(: �&< ,>!# !"1I!- 

&c1K!�,-#&A�p%  &�/�/B1�(L,-#%&E/8%&J/7 1H/3 (laE/#  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad hemmet bihi ve 
hemme biha levla en raa bürhane rabbihi kezalike li 
nasrife anhüs süe vel fahşae innehü ıbadinel 
muhlisin. 
 

YUMURTA İLE HEYECANLANDIRMAK 
      Siyah Tavuk yumurtası üzerine şu tılsımı yaz:  
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Yazdıktan sonra yumurtanın üzerine yedi defa 
aşağıdaki Azimeti oku. Sonra yumurtayı devamlı yanan 
bir ateşin altına gömersen, matlubun seni görünce 
heyecanlanıp kalbi duracak gibi olur. 
Yumurta üzerine okunacak Azimet budur: 
 

      oÄD/L!C oÄD/L!C oÄD/L&P oÄD/L&P oÄD/~!B1d!# oÄD/~!B1d!#
  o«D/�&3 o«D/�&P o«D/�&P  Me&)13&8 o«D/�&3 # Me&)13&8 #  o«D/�1D!�&3 

       o½IW*B!+,B!C o½IW(D�!�,B�1D&3 o½IW(D�!�,B�1D&3 o«D/�1D!�&3
      /�/�&P &t#aG(s%&' #MI1J&�1D!B&3 o½I(D!+,B&P o½I(D!+,B&P o½I*B!+,B!C

&L1i!",#    /NW16/: !_&E!̀ *? &4,B!u #I*u&e1g/#&A #I(J/B1d!#&A #I(~FD&P /p%
         %WMg#&I,-!# %WMg#&I,-!# !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? !_aJ&K&3 5!-/# !_&E!̀ *? 

!_&7%a2-!# !_&7%a2-!# !O&~&0,-!# !O&~&0,-!#  
 

Eclecişin Eclecişin Hemişin Hemişin Kemişin Kemi- 
şin Hetıtın Hetıtın Mesitın Mesitın Demteran Demte- 
ran Metaytıtın Metaytıtın Meltaytayuşin Meltaytayu- 
şin Kelkeluşin Kelkeluşin Helkeyuşin Helkeyuşin 
Meleysabvan Ya huddame hazihil esma-i heyyücü 
ve eclibü ve ıhraku kalbe fülanete binti fülanete ila 
mehabbeti fülan ibni fülanete elvahan elvahan 
elacele elacele essaate essaate. 
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YAKARAK HEYECANLANDIRMAK 
    Yedi adet beyaz kağıt üzerine aşağıdaki Esmaları 
yazdıktan sonra her kağıdın içine üçer tane biber koy. 
Her kağıdın üzerinede yazmış olduğun Esmaları yedi 
defa okuduktan sonra, okuduklarını birer birer ateşe 
atıp yak. Kağıtlar yanarkende güzel kokulu bir buhur ile 
tebhir edersin.  
    Yazılacak ve okunacak Esmalar budur: 
 

(PW       o½&<IW*�&[10&3 oÄW!�1[&3 o½A(GW&P o½&<1®!# o½&<I 
       �/�W&P &t#aGW(s%&' x̀ 1D&3 o½%&71<!# oÄ!�&[1c&3 ooÄ&L!+1L&P 

         &A !_W&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? /|/D1[&;&A /4,B&~/: #I*Bf~&7 /p%&L1i!",#
         %WMg#&I,-!# /l/-/�16&3 5!-/# &A (�&G16/7 5!-/# (�A(e(¡1g/#&A (�I(J/B1d!#

!_&7%a2-!# !O&~&0,-!#  
 

Hureşin Ezreşin Heduşin Mehtaşin Ma’heturaşin 
Hemkemeşin Meşhataşin Eraşin Meylen Ya 
huddame hazihil esma-i accilü bi celbi fülanete binti 
fülanete ve eclibühü ve ıhduruhü ila ındehü ve ila 
menzilihi elvahan elacele essaate.  
 

MEYMUN EBA NUH RUHANİ İLE TEHYİC 
    Matlubunun vücuduna temas etmiş elbise parçası 
üzerine Cumartesi günü aşağıdaki Esmaları yaz. 
Yazdığın parçayı fitil gibi yapıp, yeni bir kandilde zeytin 
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yağı ile yak. Fitil yanarken Lübani zeker buhurunu 
tüttürerek Esmaları yedi (7) defa oku. 
    Yazılacak ve okunacak Esmalar budur: 
 

  &P ow%&D,?ae-!# o�I(D&[,B&P    o�A*# %&' o½A(<&G1D(2,B/7  #MAI(2,B/7 #MAI
/7oÄ/u%&c,B  oe&c1[!z oÄ1[&EI(L,r&q oÄ&L,r&3%&L/³,u/# oÄ/u#&e1[/3

   &G&: oÄ,u&< oÄ,r&E%&c,u/# oÄ,r&P%&c,u/#     1HW/3 #Me1�&E oÁ,B&3 oÄ,u
/e1�!-         /|/DW1[&)/: *O=C&I&; &A 1�I(E%&:!# ,>I(L1D&3%&' 14/d!# 1H/3 

   5!-/# !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? aJ&K&3      %WMg#&I,-!# !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_
!O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# !_&7%a2-!# !_&7%a2-!# !O&~&0,-!#  

 

Helheyuhin Errafyatın Heyderuşin Ya Übin Ilsüvan 
Ilsüvan Ilşakışin Mihrakişin Iksimamakmeşin 
Şakmunehşin Tahşerin İkşahakşin İkşanakşin 
Rakşin Bedakşin Melhın Nasran min nasri min 
lasrin min ecib Ya Meymun Eba Nuh ve tevekkelü bi 
tehyici fülanete binti fülanete ila mehabbeti fülan 
ibni fülanete elvahan elvahan elacele elacele 
essaate essaate. 
 

MUHABBET İÇİN 
    Pide veya Yufka üzerine aşağıdaki tılsım ile duayı 
yazdıktan sonra, bu pideyi matlubun kadın ise erkek 
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köpeğe, matlubun erkek ise dişi köpeğe yedir. Matlubun 
muhabbet eder.  
    Pide veya Yufka üzerine yazılacak olan budur: 
 

 

   fD&P /p%&L1i!",# /�/�&P fb&K/:#I(~   &E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? !_  5W!-/# 
    ,-!# !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_aJ&K&3W%Mg#&I %Mg&I,-!#  !O&~&0,-!# O&~&0,-!# 

 !_&7%a2-!#!_&7%a2-!#  
Tılsımlar ve Bihakki hazihil esma-i heyyücü fülanete 
binti fülanete ila mehabbeti fülan ibni fülanete 
elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate. 
 

CELB ETMEK İÇİN 
    Matlubunun baş örtüsünden bir parça alıp, onu fitil 
gibi yap ve üzerine şu Ayeti Kerime yi yaz: 
 

       (8IW*u&A #M<%W&E /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:   (v%Wa6-#%&P
*�&<%&~/K,-#&A  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Naran ve kudü hannasü 
vel hıcarah. 
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    Kandilin el ile tutulacak yerine şu Ayeti yaz: 
 

12/:W/Z !? /9# (G&' /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9#W1Z/['/G1'!# &y1I  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Yedüllahi fevka eydihim. 
 

    Kandilin boğazınada şu Ayeti Kerime yi yaz: 
 

   # /H&L1gae-# /9# /Z12/: 1D!B&7 /ZD/gae-   &G/q �Æ!̀ /� �_!+/¬!B&3 %&[\8# 
%&3 !>I*B&0,�&'&A 1Z(P&e&3!# %&3 �9# !>I(�10&'!" !>A(e&31�('  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Aleyha melaiketün 
ğılazun şidadün la ya’sunallahe ma emerahüm ve 
yefalüne ma yü’merun. 
 

    Şu Ayeti Kerimeyide bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra üzerine al. Bu, kendini perdelemek içindir. 
 

12/:          &I(P ="/# &l!-/#!" (laE!# �9# &G/[&q /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z
*# &A *_!+/¬!B&L,-#&A,-%/: %ML/�%!u /Z,B/0,-# #I*-A&I(P ="/# &l!-/#!" /«12/r 

(ZD/+&K,-# (�'/�&0,-#  
 

Bismillahirrahmanirrahim.Şehidallahü ennehü la 
ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimen bil 
kıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim. 
    Kendini ve kandili bu şekilde hazırlayıp, kandilin içine 
mavi katran koy ve yazdığın fitili şu şartlara riayet 
ederek, Cuma gecesi kandile tak. Mekanın, bedenin, 
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elbisen, temiz ve abdestli olarak fitili yak. Fitil yanarken 
şu Ayeti Kerime leri devamlı ve sayısız olarak okursun: 
 

         /m#&I&La2W-# (<IW(E �9!# /ZD/gaeW-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: 
  /�/<I(E *O!³&3 /�1<!",#&A       \{%&J1�W/3 %W&[D/? o�I!+1cW/L!C 

 5/? ({%&J1�/L,-!#      ]�f<(8 \4!C1I!C %&[aE!%!C *_&d%&dF�-!# o_&d%&d(®
        o_WaD/:1e!�!"&A o_aD/u1e&q!" o_&EI()1'&® o_!C&<%&J(3 o�&e&~&q 1H/3 (G!uI('

      5!B&7\<I(E \<%&E (l12&21L&; 1Z!-1I!-&A �p5/¡(' %&[()1'&® (8%!+&'  o<I(E
/G1[&'          !�%W!³13!",# �9# (�/e1¡W('&A �p%&c&' 1H&3 /�/<I(6/- �9# �

op15&q ±O*+/: �9#&A /v%a6B/- \ZD/B&75/?   ,>!# �9# !>/n!# omI(D(:
(;(h!?1e  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Allahü nurus semavati 
vel ardı meselü nurihi kemişkatin fiha misbahun el 
misbahu fi zücacetin ezzücacetü keenneha 
kevkebün dürriyyün yükadü min şeceretin 
mubareketin zeytünetün la şarkiyyetin ve la ğarbiy 
yetin yekadü zeytüha yüdıü ve levlem temseshü 
narun nurun ala nurin yehdillahü linurihi men yeşaü 
ve yadribüllahü  emsale linnasi vallahü bi külli şeyin 
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alim. Fi büyütin ezinallahü en türfe’. 
 

    Bu Ayeti Kerimeleri devamlı olarak okurken sana bir 
titreme ve arkasındanda korku gelir. Sonra hayaline 
gelip, rüzgar sesi duyarsın. Daha sonra birbuçuk karış 
kadar fitilin seyri yükselir. O anda sen, matlubunun ve 
annesinin ismini zikredersin. Böylece matlubun en kısa 
zamanda yanına gelir. Allah c.c. en doğrusunu bilendir.  
 

LİMON İLE HEYECANLANDIRMAK 
      Matlubun ve annesinin ismi, talip ile annesinin ismi 
ile birlikte, aşağıdaki tılsımı bir Limon üzerine yaz. Niyet 
ederek Limonu ateşe at. Matlubun seni gördüğü an 
heyecanlanır. 
    Limon üzerine yazılacak tılsım budur: 
 

 
 

GELİNİN MUHABBET ETMESİ İÇİN 
    Gelinin evine ve eşine muhabbet etmesi için: Bir 
kağıt üzerine Sure-i Yusuf’u yaz. Ama şu Ayeti: 
 

(l&E1e&J,C!# (l&61'!#&< %aL!B!? /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Felemma raeynehü 
ekberneh. 
 

    Yedi (7) defa yaz. Bu yazdığın nüshayı katlayıp, 
gelinin başında gezdirip sıvazla. Sonra bu nüshayı 
gelinin başına tak. Taktıktan sonra şu Ayeti Kerime yi: 
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12/:W         %&6,r!B&s op15&q ±O*C 1H/3 &A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z
 !>A(e=C!�&; 1Z*+=B&0!- /H1D&d1A&®  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve min külli şeyin 
halakna zevceyni lealleküm tezekkerun. 
 

    Tatlı bir şey üzerine yazıp geline yedirirsin. Gelin 
evini ve eşini büyük bir muhabbetle sever.  
 

KARI KOCA ARASINI SULH 
    Birbirine dargın karı kocayı barıştırmak için, şu Ayeti 
Kerimeyi temiz bir tabağa yetmiş (70) defa yazıp, yazıyı 
su ile sildikten sonra Kibrit ve Nişadır ile buhurla. 
Barışmak isteyen eş bu su ile yıkanır. Ayrıca aşağıdaki 
şu Ayeti Kerime leride barışmak isteyen eşin başı 
üzerine yetmiş (70) defa oku. Allah c.c. ın izniyle dargın 
olan eşler o gün barışır. 
 

    Tabağa yetmiş defa yazılacak Ayeti Kerime  budur: 
 

  /H&L1gae-# /9# /Z12/:   /31�(L,-# %&LaE/# /ZD/gae-#  IW(6   ��&IW1s/# !>
/B1̂ !%!? 1Z*+1'&I&s!# &H1D&: #I(K  

 

Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mü’minune 
ihvatün fe eslihu beyne ehaveyküm.  
    Başı üzerine yetmiş defa okunacak Ayetler budur: 
 

2/:W5&iI(3 !�%!u /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z %&3 /l/: 1Z(),¬/d  
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      �9# =>/# (l*B/�1J(DW&i �9# =>/# (e1Kf2-#     !OW&L&7 (�/B1�W('!"
    �9# Fb/K('&A &H'/G/2,�(L,-# abW&K,-#    /�&e!C1IW!-&A /lW/;%&L/B!+/:

!>I(3/e1~(L,-# 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kale musa ma ci’tüm 
bihis sihru innallahe seyübtılühü innallahe la 
yüslihu amelel müfsidin. Ve yühıkkullahül hakka bi 
kelimatihi ve lev kerehil mücrimin. 
 

KARI KOCA ARASINDA MUHABBET 
    Karı koca arasında muhabbet için: Aşağıdaki Tılsımı 
ve Ayeti, karı koca ile annelerinin isimlerini bir kağıt 
üzerine yaz. Bu kağıdı karı kocanın baş koydukları 
yastığın içine koyarsan, aralarında büyük bir muhabbet 
doğar ve birbirlerini çok severler. 
    Yazılacak tılsım ve Ayet budur: 
 

  &I(P&A �9# (Z([!+D/�,+&D&2!? # (hD/La2W- 
(ZD/B&0,-# 

 

Tılsım. Feseyekfikehümüllahü ve hüves semiul alim. 
 

KARI KOCA ARASINI SULH 
    Karı koca arasını islah etmek istersen: Sure-i 
Amme’yi temiz ve yeni bir tabağa yazıp, yazıyı menba 
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veya pınar suyu ile sil. Bu su yenilecek veya içilecek 
birşeye karıştırılıp, eşlere yedirilir veya içirilir. Daha 
sonra aşağıdaki Ayetleri yedi (7) defa bir kağıt üzerine 
yazıp, yazılanda evin kapısının üzerine konulursa, eşler 
arasındaki dargınlık muhabbete döner ve birbirlerini 
Allah Teala hazretlerinin izniyle çok severler. 
    Yedi defa yazılacak olan Ayet ler budur: 
 

     5&iI(3 !�%!u /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /ZW12/:   /l/: 1Z(),¬/d %&3 
          !OW&L&7 (�/B1�W('!" �9# =>/# (l*B/�1J(DW&i �9# =>/# (e1Kf2-# 

,�(L,-#    abW&K,-# �9# Fb/K('&A &H'/G/2  W!-&A /lW/;%&L/B!+/: /�&e!C1I 
 !>I(3/e1~(L,-#*  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Kale musa ma ci’tüm 
bihis sihru innallahe seyübtılühü innallahe la 
yüslihu amelel müfsidin. Ve yühıkkullahül hakka bi 
kelimatihi ve lev kerehil mücrimun. 
 

ERKEĞİN KADININI SEVMESİ İÇİN 
    Erkeğin kadını sevmesi için: Aşağıdaki tılsımı bir 
kağıt üzerine yaz. Kadın bu yazılı kağıdı yakar ve 
bunun külüyle gözüne sürme çekip erkeğini karşılarsa, 
erkek kadınını şiddetli bir şekilde sever. 
    Yazılacak tılsım budur:  
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MUHABBET İÇİN 
    Bu amele başlarken bedenin, elbisen ve mekanın 
temiz olsun. Bu mevzu icabette seridir. Bu amelin 
ruhanisi büyük Meliklerden bir Melik tir. 
    Perşembe günü siyah bir Tavuk yumurtası üzerine 
aşağıdaki hatemi yazıp, yumurtayı Lüban ve Cavi ile 
buhurladıktan sonra, ateşli küle göm. Matlubun seni çok 
şiddetli bir şekilde sever. 
    Yumurta üzerine yazılacak hatem ve dua budur: 
 

a,[PU : : < = : . 

:&c Xf X[ 4 Xf 

X'(acPf Pc X' N[ X' 

?agf � �f D : 

jh' "bc 6 3a0 3 
 

 #aG(s%&' #I*B=C&I&;    /p!%&L1i!",# /�/�&P &t &2W1[&i1� U U U }
#�C&A #!�!C  

 

Tevekkelü Ya huddame hazihil esmai Sehsah iki iki 
iki ayın keza ve keza. 
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MUHABBET İÇİN 
    Yedi tane Zeytin yaprağı üzerine aşağıdaki tılsımı 
yazıp, her yaprağın üzerine yedi (7) defa Vettini 
vezzeytini Suresini oku. Yaprakları Lüban ve Meyatü 
saile ile buhurladıktan sonra, tek tek kandilde yakıp en 
sonunda şöyle dersin: 
 

  !?&A &4,B!u !_!B(0(q    /_aJ&K&L/: !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? (8#&I   /H1:# />!̀ *?
!_&E!̀ *?  

 

Şüulete kalbe ve fevadü fülanete binti fülanete bi 
mehabbeti fülan ibni fülanete. 
    Her yaprak üzerine yazılacak tılsım budur: 
 

 
 

CELB ETMEK İÇİN 
    Dokuz adet beyaz fitil üzerine aşağıdaki duayı yaz. 
Yazdıktan sonra fitilleri tek tek ateşe atıp yak. Matlubun 
ateşlenir, yerinde duramaz ve en kısa zamanda senin 
yanına gelir. 
    Bez üzerine yazılacak olan budur: 
 

12/:     o«1P&< *_&012/; /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z   5/? !>A(G/2,�('
       o«1D&JW&i o}&G1�(3 /O1'&I(P (N1'!#&< !>I(K/B1�(' !"&A /�1<!",# 

(�&<#&G(3 o8#&I!u />%&01L&i I(E /<I(3#&I!- (l&E%&K1J(i oZD/L&;1e&3  
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Bismillahirrahmanirrahim. Tisatü rahtın yüfsidüne 
fil ardı ve la yuslihun. Raeytü hüveyli müsdeın 
sebeytiı kavadin müdarahü semani temimin 
sübhanehü levamüri numer. 
 

MUHABBET İÇİN 
    Aşağıdaki tılsım ve duayı üç ayrı kağıt üzerine 
yazdıktan sonra her kağıdın içine bir diş sarımsak koy. 
Daha sonra kağıtları katlayıp, her birini bir kemik içine 
koy. Her gece kemiklerin bir tanesini ateşe at. Matlubun 
ateşlenir ve yerinde duramaz. 
    Yazılacak olan tılsım ve dua budur: 
 

 

 &' #I*B=C&I&;      !_&E!̀ *? &4,B!u /4,B&~/: /p%&L1i!",# /�/�&P &t#aG(s%
  5!-/# !_&E!̀ *? /N16/:     !_WaJ&K&3 !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *?   !�a8&IW&3&A

!_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? &4,B!u /v#&I1i&A /b1c/7&A  
 

Tılsımlar ve Tevekkelü Ya huddame hazihil esma-i 
bi celbi kalbe fülanete binti fülanete ila fülan ibni 
fülanete mehabbete ve meveddete ve ışki vesvasi 
kalbe fülanete binti fülanete. 
 

MUHABBET İÇİN 
    Aşağıdaki  tılsımı  matlubunun  ismi  ile  birlikte  siyah 
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Tavuk kanı ile bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan sonra 
matlubun olan kişinin kapısı eşiğine göm. Matlubun seni 
çok sever ve muhabbet eder. 
    Yine bu tılsımı bir çömlek parçası üzerine yazıp, 
matlubunun kapısı eşiğine gömersen, o gece matlubun 
olan kişinin evi taşlanır. 
    Yazılacak olan tılsım budur: 
 

 
 

KADININ ERKEĞİNİ SEVMESİ İÇİN 
    Kadının erkeğini sevmesi için; Şu tılsımı bir bıçak 
üzerine aşağıdaki tılsım ile talibin ismini yaz. Bu bıçakla 
bir eti kes. Eti pişirdikten sonra, kadın bu eti yerse, 
erkeğini şiddetli bir şekilde sever ve ram olup, her 
istediğini yerine getirir. 
    Bıçak üzerine yazılacak tılsım budur: 
 

 

(�&G10&: a̧ /J&E !" 1H&3 5!B&7 �9# 5=B&̂  &H1D&:  
 

Tılsımlar ve beyne sallallahü ala men la nebiyye ba'deh. 
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EL İLE MUHABBET 
    Aşağıdaki hatemi, sağ avucunun içine Salı günü 2. 
saat olan Şems saatinde yaz. Yazdıktan sonra biber ve 
kizbere ile elini buhurla. İstediğin kişinin yüzüne doğru 
elini aç ve o kişi yanından ayrılıncaya kadar İnşirah sure 
sini oku. Matlubun olan kimse sana büyük bir 
muhabbetle bağlanır, sana ram olur ve her istediğini 
severek yerine getirir. 
      Ey Talip! Sen bunu iyi anla. İrşad olursun. Allah 
Teala seni ve beni iyi amellerde muvaffak etsin. 
    Avuç içine yazılacak Hatemin şekli budur: 
 

 
 

KARI KOCA ARASINI İSLAH 
    Birbirini sevmeyen ve birbirine buğuz eden eşleri 
barıştırmak için; Cuma günü güneş doğmadan önce, 
veya gündüz aşağıdaki duayı bir kağıt üzerine yazıp, 
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Tayyib ve Ud ile buhurla. Sonra yazılıyı dürüp, beraber 
baş koydukları yastığın ortasına koy. Allah c.c. ın izniyle 
aralarındaki buğuz muhabbete dönüşür ve birbirlerini 
severler. Bu duadaki isimler Adem ve Musa a.s.nındır. 

    Yazılacak olan dua budur: 
 

12/:W       \tI(21D&7 \tI(2!z \tI(2!z /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z
         \tIW(D!u \tI(D&g \tI(D&g \tI*B!C \tI*B!C \tI*B(7 \tI*B(7 \tI(21D&7

  ('&8 \tI('&8 \tI(D!u\tI      (�I*B*r,-# aH/¬&L,�&; /�/e,C/�/: 1H&3 !>%&K1J(i
         &H1DW&: &N1K!B1̂ !# %&L!C !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? &4,B!u%&' aH/¬&L,z/#
        /�/<%&�1E#&A &Z=B&i&A /l1D!B&7 5!-%&0&; �9# 5=B&̂  oGaL&K(3 %&E/GfD&i

        &4,B!u 5/? &�(iI(' !_aJ&K&3 !O&s18!# 1H&3%&' aZ([=B-!#  %W&�D/-&®
&3%&'&A    /? 5&iI(3 !_aJ&K&3 !O&s18!# 1H   W/i� &4,B!u 51lfD  /NW16/:  

      5/? !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? !_aJ&K&3 !O&s18!# 1Z&g#&�&3  !_&E!̀ *? &4,B!u 
   /3%&' aZ([=B-!# !_&E!̀ *? /N6/: !O&s18!# 1H     oGW�¦L&K(3 %&E/GfD&i !_aJ&K&3

=B&̂    /? &Z=B&i&A /l1D!B&7 �9# 5     1l!B1'&I(s /N16/: !_&Ì/G&s &4,B!u 5 
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5/?        /H1:# />!̀ *? !_aJ&K&3 !O&s18!# oe,+&:I(:!# /N16/: !_&c/�%&7 &4,B!u 
        !O1D=B-# &N,B&s18!# %&L!C !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? &4,B!u 5/? !_&E!̀ *? 

/ª&<%&[a6-#  /O1D=B-# 5/? ±�-#&A5!³1E*",#&A &e,C&N,r!�1E!# 1I!-  5/?%&3 
      aH/+!-&A 1Z/[/:I*B*u &H1D&: &N,�=-!# %&3 %M0D/L&d /�1<!",#  &�=-!# �9# 

    !�1I&g!"&A \ZD/+&g \�'/�&7 (laE/# 1Z([&61D&:   ="/# !�aI*u !"&A   /9%W/:
/B&0,-#f5(ZD/�&0,-#   

 

Bismillahirrahmanirrahim. Tasumun Tasumun 
Aysumun Aysumun Ulümün Ulümün Kelumün 
Kelümün Hayumün Hayümün Kayümün Kayümün 
Deyümün Deyümün Sübhane men bi zikrihi 
tatmeinnel kulübü itmeinne ya kalbe fülan ibni 
fülanete kema eslahte beyne seyyidina 
Muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme 
vensarihi Allahümme ya men edhale mehabbete 
Yusufe fi kalbi Zeliha ve ya men edhale Musa fi 
kalbe Asiyyeh binti Mezaham edhale mehabbete 
fülan ibni fülanete fi kalbe fülanete binti fülanete 
Allahümme ya men edhale mehabbete seyyidina 
Muhammed in sallallahü aleyhi ve selleme fi kalbi 
Hadiceh binti Huveyleh fi kalbi Aişe binti Ebi bekrin 
edhale mehabbete fülan ibni fülanete fi kalbe 
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fülanete binti fülanete Kema edhaltel leyle fin 
nehara fil leyli vez zikra fil ünsa. Lev enfakte ma fil 
ardı cemian ma ellefte beyne kulübihim ve 
lakinnalla ellefe beynehüm innehü azizün hakim. Ve 
la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
 

KARI KOCA ARASINI SULH ETMEK 
    Birbirinden nefret eden karı kocanın arasını islah 
etmek için: Kadın ve erkeğin elbiselerinden birer tane ip 
çekersin. Bu iki ipi birbirine sar. İpin üzerinede yedi (7) 
defa düğüm atarsın. Ama her düğümü atarken, 
aşağıdaki duayı yedi defa okursun. Okuduktan sonra 
sevilmesi istenilen eş o ipi üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın 
izniyle aralarındaki nefret muhabbete dönüp eşini sever. 
    Her düğüme yedi defa okunacak dua budur: 
 

    17#&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:W  /OW1J&K/: #I(L/�&)  /9#
    W&L10/E #A(e*C,n#&A #I*uae!�&;!"&A %M0D/L&d    1Z*+1DW/B&7 /9# &N

16*C,n/#1Z()       ·# �9# aH/+!-&A 1Z*+/:I*B*u &H1D&: &�=-!�!? p#&G17!#   &�W=-
 aZ([=B-!# 1Z([&61D&: !#   !_&E!̀ *? &H1D&: &�=-      />!̀ W*? &H1D&:&A !_&E!̀ *? /N16/:

   &N,�=-!# %&L!C !_&E!̀ *? /H1:#     &N,�=-!# %&L!C ,>A(e&P&A 5&iI(3 &H1D&: 
      *_&Ì/G&s &H1D&:&A 1t!̀ a2-# %&L/[1D!B&7 ,OD/�%!+D/3&A ,O'/e1J/d &H1D&: 
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     &i&A /l1D!B&7 �9# 5=B&̂  oGaL&K(3&A �&e1J*+,-#  *_&L/z%!? &H1D&:&A &Z=B 
  &¡&;1e(L,-# f5/B&7&A ¼p#&e1Pa�-#5 &5/£&<  �9#  %&L([16&7  &�/- !�!+!? 

          !_W&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *?&A !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? &H1D&: 1�=-!# aZ([B̄-!#
        %&[(71e!?&A \N/:%!² %&[*B1̂ !# o_&JfD!z o�&e&~&c!C x_&JfD!z x_&L/B!C x̀ !³&3

/?  5/;1I(; /p%&La2-# 5  =O*C %&[!B*C*#       %W&[f:&< />,n/%W/: o�W/g
�9# (�/e1¡&'&A 13!",# %!³/v%a6B/- !� !>A(e=C!�&)&' 1Z([=B&0!-  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Va’tesimu bi hablillahi 
cemian ve la teferraku vezküru ni’metallahi aleyküm 
iz küntüm a’daen feellefe beyne kulübiküm. Ve la 
kinnallahe ellefe beynehüm. Allahümme ellefe 
beyne fülanete binti fülanete ve beyne fülan ibni 
fülanete kema ellefte beyne Cibril ve Mikail 
aleyhimesselam. Ve beyne Hadicetül kübra ve 
Muhammed in sallallahü aleyhi ve selleme ve beyne 
Fatımatüz zehra’ ve Aliyyil mürteda radiyallahü 
anhüma fekezalike Allahümme ellef beyne fülan ibni 
fülanete ve fülanete binti fülanete. Meselen 
kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin aslüha 
sabitün ve feruha fis sema-i tü’ti üküleha külle hınin 
bi izni rabbiha ve yadribüllahül emsale linnasi 
leallehüm yetezekkerun. 
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YAKARAK HEYECANLANDIRMAK 
    Bu mevzu icabette çok seridir. Sen bu ameli yapmak 
istersen: Yedi adet kağıt üzerine aşağıdaki Azimeti 
yazdıktan sonra Sümbül ve Cavi ile buhurla. Kağıtları 
yakmaya Salı günü güneş doğmadan veya doğduktan 
sonra başlarsın. Ama kağıdı ateşe atmadan önce 
aşağıdaki Azimeti üzerine yedi (7) defa okur ve ateşe 
atarsın. Yedi gün tamamlandığı zaman matlubun seri 
bir şekilde yanına gelir. 
    Yedi ayrı kağıt üzerine yazılacak Azimet budur: 
 

  ,-#&A (b/i%!�,-!# (b/i%!�,-!#  (|/D1[a)-#&A (y/<%a2-# /4,B&~  (y/<%&K,-#
  &7 %&' 14/d!#   &3#aG(s&A &N1E!# (<%a6-# (G1J&� &I17!#&A&E#  &IW!r,-# &� 

 5/? (<%a6-# /4,B!u    /: !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *?     /HW1:# />!̀ *? /_aJ&K&L
  &[&d /�/�&P !_&E!̀ *?       !_W&E!̀ *? &4,B!u 5/? 1m&e/?(® 1mae/0(i (Za6

  aJ&K&L/: !_&E!̀ *? /N16/:      W(s%&' #I(JD/d!# !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_ &t#aG
    !̀ *? (y/e1g!#&A 14/B1~W&' (<%a6-# (G1J&7     5W!-/# !_&E!̀ *? /N16/: !_&E

        W!B&7 /p%&L1i!",# /�/�&P fb&K/: _&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_aJ&K&3 1Z*+1D
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Elfasiku Elfasiku vel celbis sariku vet tehyicül 
hariku ecib Ya Abdünnarü ente ve huddameke ve 
a’vanekel kavannarü fi kalbi fülanete binti fülanete 
bi mehabbeti fülan ibni fülanete hazihi cehenneme 
süirrat züfirat fi kalbi fülanete binti fülanete bi 
mehabbeti fülan ibni fülanete ecibü ya huddame 
Abdün narü yeclib ve ahriku fülanete binti fülanete 
ila mehabbeti fülan ibni fülanete Bi hakki hazihil 
esma-i aleyküm ve tılsımlar. 
 

    Her kağıt üzerine yedi defa okunacak Azimet budur: 
 

  %&0&3%&' 1Z*+1D!B&7 (N1L&2,u!# W/q    /�/z%&DÂcW-#&A fHW/~,-# &e 
  W(0,-#&A !_&2/-%&:!",#&A&m%&�   ,-#&A &H'/8feW&L&)(L,-#&A   &�/L/�%W!r

    &8I(6(d&A &H'/<%aD=�-#&A &H'/G/7%!r,-#&A& D/B1:/#   &ea�&i &�/0&L1d!# 
       a4W&P%&3&A &©I(d,�W&3&A &©I(d,�&' &mA(<!%3&A &mA(<%&P

&3&A      / 1Lac-# /�!B!? &N1K&;%&3&A &©&<&8%&3&A &©&e&s%&3&A a�&8%
#I*u/e1K&;&A #I(~fD&[(; ,>!# &e&L!r,-#&A  !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? &4,B!u

     %&' 14/d!# !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_aJ&K&L/:  &<%Wa6-# (G1J&7   &NW1E!# 
&3#aG(s&A  &E#&I17!# &A &�   /? &<%a6-# #I*r/B,z!# &�    !_W&E!̀ *? &4,B!u 5
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          o_W!�,�(' ="/# %&P(8/e1J(; !"&A %&[D/�,�&' !" #I*u/e1g!# !_&E!̀ *? /N16/:
       1g!#&A %&[/B,r&7 #I(J/B1d!# !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? &4,B!u 1H/3W#I*u/e 

         fb&K/: !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_aJ&K&L/: !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? %&[&J,B!u
 ,# �/�&P       o½IW(E!# o½I(E!# o�I(E!# o�I(E!# 1Z*+1D!B&7 /p%W&L1i!"

 &P o½I(D&P   &<%a6-# (G1J&7%&' 14/d!# o½I(D   &3#aGW(s&A &N1E!#   &A &�
&E#&I17!#        !_&E!̀ *? &4,B!u #I*u/e1g!# &A (|/D1[&;&A /4,B&~/: #I*B=C&I&; &�

         %W&[(J!C !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_aJ&K&L/: !_&E!̀ *? /N16/: (�A*�W(s 
  &ZD/K&~,-# =° (�IB̄(́ !?   5/? aZ*² (�IB̄&̂       %W&[(71<!n o_!B/2W,B/i

PI(J!C&A Í/# !%       !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? %&[&J,B!u #I*u/e1g!#&A /�1<!",# 
       5/?&<%a6-#A(GD/u&A %&[&J,B!u #I*u/e1g!#&A !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_aJ&K&L/:

  5/? /�&<#&e&g&A %&P/G1J*C      1HW/3 5/)1K&)12&;!" 5a)&g %&[/d1e!?
     !# oG&g!# 1H/3!"&A %&[D/:!# 1H/3!"&A %&[f3*#     1NW&E%!C ,>/%W!? %&[/B1P



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 194 

��&G/u!#<  /q#&e!? 5!B&7  /d1<%!? %&[    %!C ,>/#&A &½%&s %&[!- #I(0  !" !>
�_&2/:     /J,-#&A %&[&J,B!u #I*B!r!B&s o½I*�!u%&[!- (h/d1e&'  %&[/B,r&7 #I(2 

(i&I1i&A&A 1G&̂  #I&<  %&P  5/? &<%a6-# I��*r!B,z!#&A (G1J!C  /�&<#&e&g&A %&P
5/?    !O*C,�&; !" 5a)&g %&[/d1e!?  &�/e1c&; !"&A   &G(0,r&; !"&A   !"&A 

           �/GW16/7 5W!-/# 5/;,%&; 5a)&g (t%&6&; !"&A (h/~1[&; !"&A (G!u1e&;
     !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# %Mg#&I,-!# !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *?   !_&7%a2-!# !O&~&0,-!# 

       /Z12W/: & D/-%&:!",#&A /�/z%Dac-#&A fH/~,-# &e/q%&0&3%&' !_&7%a2-!#
        %&PI(L(),C&e&; 1A!# o_&6D/- 1H/3 1Z()10!�!u%&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9#

x_&L/�%!u &�/r/i%!�,-# &�/�1�(D/-&A /9# />,n/%/J!? %&[/-I(̂ *# 5!B&7 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Aksemtü aleyküm ya 
meaşirel cinni veş şeyatıni vel ebalisete vel usate 
vel mütemerridine vel kaimine vel kaidine vet 
tayyarine ve cünüde iblise ecmeıne sehhera harute 
ve marute ye’cüce ve me’cüce ve ma hebbe ve ma 
debbe ve ma haraca ve derace ve ma tahte felekiş 
şemsi vel kamera en tüheyyicü ve tahriku kalbe 
fülanete binti fülanete bi mehabbeti fülan ibni 
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fülanete ecib ya abdünnare ente ve huddameke ve 
a’vaneke etlikun nara fi kalbi fülanete binti fülanete 
ahriku la yetfiha ve la tübridüha illa yütfetin min 
kalbe fülan ibni fülanete eclibü akliha ve ahriku 
kalbeha fülanete binti fülanete bi mehabbeti fülan 
ibni fülanete bi hakki hazihil esma-i aleyküm enuhın 
enuhın enuşin enuşin enuşin eyuşin heyuşin ecib 
ya abdünnaer ente ve huddameke ve a’vaneke 
tevekkelü bi celbi ve tehyicü ve ahriku kalbe 
fülanete binti fülanete bi mehabbeti fülan ibni 
fülanete Kebuha huzühü feğullühü Sümmel cehımü 
sallühü. Sümme fi silsiletin zeruha Ve kebüha ilel 
ardı ve ahriku kalbeha fülanete binti fülanete bi 
mehabbeti fülan ibni fülanete ve ahriku kalbeha 
kıdünnara fi kübdiha ve harareti fi ferciha hatta la 
testahti min ümmiha ve la min ebiha ve la min 
ehadin ehliha fein kanet rakidetün ala feraşiha 
fercüu leha haşe ve in kane la bisetün yerciu leha 
katuşin halakalü kalbeha vel bisü akliha ve vesvesü 
sadriha ve etlakunnara fi kebduha ve harareti fi 
ferciha hatta la te’kül ve la teşribü ve la takudü ve la 
terkadü ve la tehciü ve la tenamü hatta te’ti ila ındi 
fülan ibni fülan elvahan elacele essaate. Ya meaşirel 
cinni veşşeyatıni vel ebalise. Bismillahirrahmanir-
rahim. Ma kata’tüm min linetin ev teraktümüha kai-
meten ala usuliha febi iznillahi ve liyucziyel fasikın. 
 

MUHABBET İÇİN 
    Muhabbet için aşağıdaki duayı beyaz bir kağıt 
üzerine yaz ve yazdığını matlubunun vücuduna değmiş 
elbise parçasına sar. Bu parçadan bir fitil yapıp kandile 
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tak. Kandile biraz zeytinyağı koyup fitili yakarsan, 
matlubun gerçekleşir. Yazılacak esmalar budur: 
 

           Zg ZKg { { { ol&' ol&' ol&' b2W7 Zg b27 Zg 
          &t#aG(s%&' #I*B=C&IW&; } } } } } } } %&̂  Zg  /�/�&P 

/p%&L1i!",# /�/�&P fb&K/: !�!C&A !�!C #I(~fD&P&A /p%&L1i!",#  
 

Harfler ve tevekkelü Ya huddame hazihil esma-i ve 
heyyücü keza ve keza bi hakki hazihil esma-i. 
 

BÜYÜK HEYECANLANDIRMA 
    Balmumundan matlubunun şeklini yap. Çarşamba 
günü birinci saat olan Utarid saatinde şeklin üzerine şu 
tılsımı nakşet: 
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Nakş ettikten sonra şeklin üzerine aşağıdaki Azimeti 
matlubunun ve annesinin ismiyle niyet ederek yirmibir 
(21) defa okursun. Sonra bu şekli matlub olan kişinin 
eşiğine veya devamlı geçtiği yola göm. Matlubun seni 
gördüğü an heyecanlanıp yerinde duramaz. 
    Şeklin üzerine 21 defa okunacak Azimet budur: 
 

      o½I(L/: o½%!�,B!? o½I(E1G!u oG!u#&e&P1e&P o½1e!?(e1c&7 o½&<%&L1�&;
    o½I*�!r!+1'!# o½I*B!�,B!z o½I('%&J/P%&̂  o½I()!u o½%&L&[16!z  oOD/u 

      14/d!# o½I([,�!z &H1'!# o½I(E&<%&L&61'!# oÄD/P%&L&61'!# oÄ,B&P#&e1[/3
        �5W/61D&3 o½I(6!�1�&; o½I([!z &H1'!# oO!+D/E%&' &N1E!#&A o½&G16!u%&'
         5/6D/¡W,r&' (lW!BD/g&A o½I(D!C o½I(D&~1D&d �5&d �5&d �5/61D&3

     oOD/P!# %MJ1P/# �5&: %¦)/i %&J1)&i o½I(D&¡1D!?     oÄD/z%W&' x̀ ,r&; !̀ ,?!# 
   14/d!# o½&e1E!# o½%&D/s1<!# o½%&D,�!z1e&P     &NW1E!#&A o½&GW16&g%&'

   o½I(D!z o½I(D!z fb&K/: oOD/+&E%&'     %WMg#&I,-!# o½A(e&g o½%&D!z
       /p%&L1i!%/:&A (l&EA(�1�&L,-# /9# /p%&L1i!# 1H/3 /l/: 1Z*+/;&I17&8%&3 fb&K/: 

&K/:&A /½1e&0,-# /_!B&L&g/�,B(L,-# 5!B&7&A �&I&)1i# /½1e&0,-# 5!B&7 fb  
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%&3 (Z!B10&' &A �&I&)1g/# -# &N1K&;�&e=³1Z()1J&d!# %&3 ="/#   
 

Tasmaraşin Aşruferşin Herherakadin Kadnuşin 
Feltaşin Bimuşin Tanhemaşin Katuşin Sahibayuşin 
Taltaluşin Eykekatuşin Kılin Mihrahelşin 
Eynemahişin Eynemaranuşin eyne Tathuşin Ecib Ya 
Kandeşin ve ente Ya Nikelin eyne Tahuşin Taszanu 
şin Meyniyyin Meyniyyin Ceyyin Ceyyin Ceyceyuşin 
Keyuşin ve hılehü yakdıni Feydayuşin Setba sitten 
beyyin İhban Ehilin Efelataklen Ya Tışin Hertefyaşin 
Erhiyaşin Enraşin ecib Ya Handeşin ve ente Ya 
Nikelin bi hakki Tayuşin Tayuşin Tayaşin Haruşin 
elvahan bi hakki ma da’vetiküm bihi min esma-illahil 
mahzuneti ve bi esma-i hameletil arşi ve bi hakki 
alel arşis teva ve alel mülki ihteva ve ya’lemü ma 
tahtes sera illa ma ecebtüm. 
 

ÜÇ İSİM HAKKINDA 
    Bu üç ismin birer menfaati vardır. Bu isimler kırk (40) 
isimden çıkarılmıştır. 
    Birinci İsim: 
 

 ###T ## T T #### QZi" # " }   
 

    Birinci isim muhabbet içindir. Bu ismi yazıp, sağ 
tarafında veya sağ kolunda taşırsın. 
    İkinci İsim: 
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    İkinci isim insanların kalblerini cezb etmek içindir. Bu 
isimler yazılır ve üzerinde taşınır ise, insanların 
kalblerini cezb edersin. Üçüncü İsim: 
 

 
    Üçüncü isim dil bağlamak içindir. Bir kimse bu isimleri 
yazıp, üzerinde taşırsa kötü dillerden emin olur. Allah 
Teala nın hıfzı o kişinin üzerinde olur. 
    Bir kimse, bu üçüncü ismi bir Geyik derisine misk, 
zaferan, gülsuyu ve kafur ile yazıp, tam taharetli olarak 
üzerinde taşırsa,her kesin dili o kimseye karşı bağlanır. 
Sahih olup mücerrebdir. 
 

HEYECANLANDIRMAK İÇİN 
    Pazartesi günü güneş doğmadan önce üç adet kağıt 
üzerine misk ve zaferan ile aşağıdaki duayı yaz. 
Yazdıktan sonra kağıtları tek tek ateşe at. Matlubun 
seni gördüğü an, kalbi duracakmış gibi olur ve çok 
heyecanlanır.  
      Yazılacak mübarek dua budur:  
 

       (GD/[a¡W-!# (GD/[a¡-!# (y/<%&K,-!# (y/<%&K,-!# (b/i%!�,-!# (b/i%!�,-!#
        f4W(K,-!# (<%Wa6-!# (<%a6-!# (bD/[a6-!# (bD/[a6-!# (bD/[ac-!# (bD/[ac-!# 
        !_W&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? &4,B!u 5/? (h'/ea2-# (h'/ea2-# f4(K,-!# 
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5!-/#           /�/�W&P (NW,u/e1g!# %W&L!C !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_aJ&K&3
         !_W&E!̀ *? /NW16/: !_&E!̀ *? &4,B!u (y/e&)1K&' &�/-!�!C /m#&A&e&J,-#

    !u !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_aJ&K(L/:W  *C&A o½I*�!u o½I*�Wo½I 
      ,?/# o½I*�,r&' &A o½I*�,r&'&A o½I*+!- o½I*+!- o½I*C&AW 1�&)

!B,r&7%&[ #I*-/�,-&®&A    *C,%&;!" 5a)&g %&[&J,B!u!O  &�&e1c&; !"&A   p%&3 
 /e&),+&; !"&A       K/: !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? &h&3 ="/# /8%!ufe-#�W /�/�&P fb 

   !C ,>/# 1Z*+1D!B&7 /p%&L1i!",#      x�&GW/g#&A x_&K1DW&̂ ="/# 1NW&E%
     IW(71I&L,-# /t1I&D,-#&A /©A(e(J,-# /m#!n /p%&La2-#&A   oG/P%W&q&A /8

(�%&K1̂ !# !O/)*u o8I([1c&3&A  /8I*u(I,-# /m#!n /<%a6-!# /8A(G1s*",#
1Z(P&A \8I(0*u %&[1D!B&7 1Z(P,n/# !B&7  &�/6/31�(L,-%W/: !>I*B&0,�&' %&3 5

    !# ="/# 1Z([16/3 #I(L!r&E%&3&A \8I([(q     /�W'/�&0,-# /9%W/: #I(6/31�(' ,> 
   ,B(3 (l!- �/�=-!# /GD/L&K,-#    &A /�1<!",#&A /m#&I&La2W-# (� �9#
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   \GD/[&q op15&q ±O*C 5!B&7       &�/6/31�W(L,-# #IW(6&)!? &H'/�=-# =>/# 
        1Z([!-&A &Za6&[&d (�#!�&7 1Z([!B!? #I(:I()&' 1Z!- aZ*² /m%&6/31�(L,-#&A
         !_W&E!̀ *? /NW16/: !_&E!̀ *? &4,B!u #I*u/e1g!# /b'/e&K,-# (�#!�&7

 ,# &e/q%&0&3%&'      *�&G'/GacW-# /_WaJ&K&L,-%/: /_aD/E%&gAFe-# /{#&A1<!"
,-# /|/D1[a)-#&A *_&0/z%!r,-#/ZD/�&0I(;,�&A  #  /lW1D!-/# %W&[/:  %WM71I!z 

%&3 fb&K/: %MP1e!C1A!#&;1I!B&; (l 1Z*+1D!B&7   
 ُ

Elfasiku 2 Elhariku 2 Eddahidü 2 Eşşehiku 2 
Ennehiku 2 Ennaru 2 Elhubbi 2 Esseriu 2 fi kalbe 
fülanete binti fülanete ila mehabbeti fülan ibni fülan 
kema ahriktü hazihil beravati kezalike yahteriku 
kalbe fülanete binti fülanete bi mehabbeti fülan ibni 
fülanete Katuşin Katuşin vekuşin vekuşin Lekuşin 
Lekuşin ve Yaktuşin ve Yaktuşin iftah akliha ve 
zelzilü kalbeha hatta ye’kile ve la teşrabü maen ve la 
tekterir rikadi illa mea fülan ibni fülaneh bi hakki 
hazihil esmai aleyküm. İn kanet illa sayhaten 
vahideh. Ves sema-i zatil buruc. Vel yevmil mevud. 
Ve şahidin ve meşhud. Kutile ashabül uhdüd. 
Ennari zatil vükud. İz hem aleyha kuud. Ve hüm ala 
ma yefalüne bil mü’minine şühüd. Ve ma nekamü 
minhüm illa en yü’minü billahil azizil hamid. Ellezi 
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lehü mülküs semavati vel ardı vallahü ala külli şeyin 
şehid. İnnellezine fetenül mü’minine vel mü’minati 
sümme lem yetübü felehüm azabü cehenneme ve 
lehüm azabül harik. Ahriku kalbe fülanete binti 
fülanete Ya meaşirel ervahır ruhaniyyeti bil 
mehabbetiş şedidetül katıatü vet tehyicil azimü 
ve’tü biha ileyhi tavan ev kerhan bi hakki ma 
televtehü aleyküm. 
 

MUHABBET İÇİN 
    Bu mevzu Şeyh Taşt tan alınmıştır. Pazar günü ikinci 
saat olan Zühre saatinde bakır üzerine veya sekizinci 
saat olan Merih saatinde demir üzerine şu duayı nakşet. 
Bakır veya Demir üzerine nakş edilecek dua budur: 
 

    oO1'&I(̂  &h&3 oG&6!+1[&i      %WaL!B!? oOW1'&I*z ot&e,u*# o½I*B,r!�!�&3
5=B&~&;   %xr/0W&̂  5&iI(3 ae&s&A %ÈC&8 (l!B&0&d /O&J&~,B/- (lF:&<

       /p%&L1i!",# /�/�&P &t#aG(s%&' #I*B=C&I&; o½#&e&3 o½%&P o½I*C1<!#
    5!-/# !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? /|/D1[&)/:      !_W&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_aJ&K&3

!#  #I*?/e1̂ #&A /_aD/E%&L12/d /_aD/E%&gAFe- 5/?     /<%Wa6-# %&[/L12W/d
5!�,�(' !" %ME#&./E #MG'/G&q %ME%&~&D&P1A!#!O/́ &)1c&' 5a)&g  /_aJ&K&L/:  
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   5!-/# !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *?    1Z([FJW/K(' !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_aJ&K&3
&I&[/:  &0/z%!r,-# /_aJ&K&L,-%/: (�#/_ /�a8&I&L,-#&A      %WMD/P§/: /_&0/z%a2W-!# 

  1̂ !# /�%&EA(8!# %¦D/P#&e&q  /�#aG&q /�� om(̈ %&J #AFG(q&A !-/#W a5
&K&3    !Í/# !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? /_aJ &3W/_aJ&K />!̀ *? /H1:# !_&E!̀ *? 

 !_&7%a2-!# !_&7%a2-!# !O&~&0,-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# %Mg#&I,-!# 
 

Sehkenedin mea Süveylin Metataklüşin Ukramin 
Tuveylin. Felemma tecella rabbühü lil cebeli 
cealehü dekkan ve harra musa saika. Erkuşin Haşin 
Meraşin tevekkelü ya huddame hazihil esma-i bi 
tehyici fülanete binti fülanete ila mehabbeti fülan 
ibni fülaneh. Erruhaniyyeti cismaniyyeti vasrifü fi 
cismihannari ev heyecanen şediden niranen la yutfa 
hatta yeşteğilü bi mehabbeti fülanete binti fülanete 
ila mehabbeti fülan ibni fülanete yühubbühüm bi 
havahü bil mehabbetil katiatin vel meveddeten 
essatiati bi Ahiyyen Şerahiyyen edunayi esbaütün 
ali şeddayi ve şüddü ileyye mehabbeti fülanete binti 
fülanete ila mehabbeti fülan ibni fülanete elvahan 2 
elacele 2 essaate 2  
 

    Nakş ettikten sonra, yazı içine gelecek şekilde 
levhayı ikiye katlayıp, sıcak küle göm ve o mekanı 
terket. Matlubun sana büyük bir muhabbetle bağlanır ve 
ram olur. 
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MUHABBETLE HEYECANLANDIRMAK 
    Bu mevzu Karakita ve Denahişe nin sihrindendir. Bu 
mevzuyu Derhalyail Deyun ve İnvasir Rumi haber 
vermiştir. Bu mevzunun doğru olduğuna dair üç talak 
üzerine yemin etmiştir. 
    Ey Talip!  Sen bunu iyi muhafaza et. Bizden bir kere 
çıktı ve senin zimmetine geçti. Senden istediğim bunu 
müstehak olmayan kimselere öğretme!  
    Bunun için: O gün doğmuş siyah tavuk yumurtasına 
aşağıdaki esmaları yaz. Yumurtayı Lübani zeker ile 
buhurlayıp, sıcak küle göm. Yumurtayı sıcak küle 
gömdükten sonra matlubunun saçına veya vücuduna 
temas etmiş elbise parçasına aşağıdaki Azimeti yedi 
(7), onyedi (17) veya yirmibir (21) defa okuyup, ateşte 
yak. Matlubun şimşekten ve yıldırımdan daha seri bir 
şekilde yanına gelir ve yanından ayrılmak istemez. 
    Yumurta üzerine yazılacak Esmalar budur: 
 

&i  ol&2,B&c1[ &J12&[,B&i    /J!B1L&3 oZ&[&i ol&D&J10&i ol1D&�   #MI1�W&D!?
     %&L1i!",# /�/�&P /t#aG(�/: 1H/3 /G1J&7 #Me/�1J(3/p   />!̀ W*? #I(~fD&P  

/H1:# 5!-/# !_&E!̀ *? !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? /_aJ&K&3  
 

Sehşelsehin selhesbeyhin sa’beyehin sehemin 
memlebike feyasvan mübsiran abdi min bi huddami 
hazihil esma-i heyyücü fülan ibni fülanete ila 
mehabbeti fülanete binti fülaneh. 
    Saçına veya vücuduna temas etmiş elbise parçası 
üzerine okunacak Azimet te budur: 



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 205 

        oÄDW/C1<!# oÁD/B13&8 oÁD/B13&8 oÁD/B&q oÁD/B&q o�A(eW&: o�A(e&:
        *_W&0&:1A&®%&' &�&61'!# !�ae(3%&' &�&61'!# (e&L1g!#%&' &�aD/E#&<I(E oÄD/C1<!#

     !? ½&<I([1L&q%&' &�&61'!# *_&0&:1<!",# (v(̈ Fe-# (4/g%&̂  (Z/2,u*# 5fE/%
        !_&E!̀ *? 1Z(),r!B,u!# %&3="/# /p%&L1i!",# /�/�&P &t#aG(s%&' 1Z*+1D!B&7  /NW16/:

      !C ,>/#&A %&PI(LfD!r!? x�&G/7%!u 1N&E%!C ,>/# !_&E!̀ *?   x�&GW/u#&< 1N&E%
 A %&PIF~&71®!#,>/#   5a)&g %&PI*ufI&q (N&:1e&q     \t%&0!z %&[!- =�/B&' !"

5a)&g ,�&;5/; 5!-/# />!̀ *?  !_&E!̀ *? /H1:#   1}&e1i/# W/3   (y1eW&J,-# &H
  /�&̂ %&0,-# /�'fe-#&A (�/z%&K,-#    ="/# 1NW&E%!C ,>/#   &K1DW&̂ x_

\hD/L&d 1Z(P#!n/%!? x�&G/g#&A  %&61'&G!-!>A(e&¡1K(3  
 

Beruhun beruhun şelihin şelihin demlihin demlihin 
erkişin erkişin nuraniyyeke Ya Ahmeru eyneke Ya 
Mürreh eyneke Ya Zevbaatü sahibur ruusül erbaatü 
eyneke Ya Şemhureş feinni uksimü aleyküm Ya 
huddame hazihil esma-i illa ma aklaktüm fülanete 
binti fülanete in kanet kaideten fekayyümüha ve in 
kanet rakideten ez accuha ve in şerbetü şevvikuha 
hatta la yelizze leha taamün hatta ye’ti ila fülan ibni 
fülanete isra’ minel berkul hatifü ver rihil asaf. İn 
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kanet illa sayhaten vahideten feiza hüm cemiun 
ledeyna muhdarun. 
 

CELB ETMEK İÇİN 
    Pazar günü bir kağıt üzerine matlubunun şeklini çiz. 
Şeklin yüzünü zaferan ile boyadıktan sonra, şeklin 
etrafınada aşağıdaki Azimeti yaz. Yazdığınıda rüzgara 
karşı asarsan, acaiblikleri görürsün. 
    Şeklin etrafına yazılacak Azimet budur: 
 

     D/J&q oOD/J&q oÁW,?!n oÁ,?!n o�1e&: o�1e&:W  oODoc&E oODoc&E oO 
 &E x̀ D/c&E      o�I*�1D&i o./2&' o./2&' \}/<%&i \}/<%&i x̀ DocW

      /4/C&<o tI([12!C otI([12!C o�I*�1D&q o�I*�1D&q o�I*�1D&i
         !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? 5!-/# !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? !_aJ&K&3 14/P,�(3%&'
        5W!B&7 /�'fe-# /4/C&<&A /�'fe-# 5!B&7 /p%&L,-# /4/C&<%&L!C

 &A /p%&L,-#       (�&G16/7 /p15&q Ō*C&A /�%&Kf2-# 5!B&7 /p%&L,-# &4/C&<
  ,-# (Z/-%&7 o<#&G,r/L/:W   !B&7 (e/[,�(' !̀ !? /41D&́5    #MGW&g!# /l/J1D!�

/d!#W/H,B&L&g Fe&J,-# (e/[,�#&A (4/P,�(3%&' 14 /3W!# /O1J!u 1H,>  
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('*O/i1e  (4&¡!� 1Z*+1D!B&7  /H&L1gae-#  (q&A      o<%W&E 1HW/3 �Æ#&I
(E&A        /�/�W&P fb&K/: (4/P,�(3%&' 14/d!# />#&e/�&)16&; !̀ !? \v%&K

   ,-# (�/B&L,-# fb&K/:&A /p%&L1i!",#W  ,OD/�%&D,uA(<%&' �1D!B&7 (4/-%&́ 
         /�,-!# (l!- �/�=-# (l!B&L1K&'&A /�'fe-# &H1D&: (<A(G&' �/�=-# ( D/�ae-

    ,-!# /v,�&< ±O*C 5/? /v,�&<    &A ±O*C 5/? /l1d&A /�  W,-!# /l1d /�
       />%&2/- /�,-!# oZ!? ±O*C 5/? oZ!?    �9# (�fJ&2W(' />%&2/- ±O*C&A 

     M¡W10&: %&[(¡10&: (l&J1c&'!" o_!�/-%&0,-%/: 5!-%&0&;    /9# (�fJ&2W(' %
#&I1E!%/:/}       /p%&L1i!",# /�/�&P fb&K/: 14/P,�(3%&' 14/d!# /�D/J12a)-# 

  o>I()&D1[!- o�I(́ 1D&P 1Z*+1D!B&7 (;     &I�&P &I(P o½I(D!+!?I(; o½I(D!+!?I
         ="/# %W&P/<%&E 5!�,�(' !" />#&e1Da6-#&A /y1e&K,-%/: ol&D!+1D&3 ol&D!+1D&3
        #I*B=C&I&; /p%&L1i!",# /�/�&P &t#aG(s%&' !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /_aJ&K&L/:

        (; 1G&d&A¼ >/#&A %&PAFe&d *_1c&' %&3%&PI(; 1G&d&A ,>/# ,>!̀ *�/: %MPI
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         %&[/: #I*Bf~&7 (�&e/'%!z %&PI(; /G1d&A ,>/#&A %&P&A o./�!? �/e1~&;
         1A!# %&P/<%&:18!# 5!B&7 %&Pa8(e&6!? %MPI(d(A & /L,�&E ,>!# !O1J!u 1H/3
        (eW13!# !>%!C&A /N1Ja2W-# &�%&K1̂ !# %a6&0W!- %&L!C 1Z([&6&0,B&E

     !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# %Mg#&I,-!# x"I(0,�&3   !_&7%a2-!# !_&7%a2-!# !O&~&0,-!#
 /p%&L1i!",# /�/�&P &t#aG(s%&' 1Z*+1D!B&7&A 1Z*+D/? �9# &�&<%&:  

 

Berhın Berhın Zefhın Zefhın Şebilin Şebilin Neşilin 
Neşilin Neşilen Neşilen Sariun Sariun Yesirin 
Yesirin Seytubin Seytubin Şeytulin Şeytulin 
Keshumin Keshumin rakibi Ya Müzhib mehabbete 
fülanete binti fülanete ila fülan ibni fülanete kema 
rakibel mai aler rihi ve rakiber rihi alel mai ve rakibel 
mai ales sihab. Ve küllü şeyin ındehü bi miktar. 
Alimül ğaybi fela yüzhiru ala ğaybihi ehada. Ecib Ya 
Müzhibü vazhirul berru hamelni min kabli in yürsilü 
aleyküm ğadaber rahmanü ve şüvazun min narin ve 
nühasün fela tentesiran. Ecib Ya Müzhib bi hakki 
hazihil esma-i ve bi hakkil melikül ğalibü aleyke Ya 
Rukyail erra’sü ellezi yeduru beyner rihi ve 
yahmelehül lezi lehü elfi ra’si fi külli ra’si elfi vechi fi 
külli vechi elfi femin fi külli femin elfi lisani ve külli 
lisani yüsebbihullahü teala bil alifetin la yeşbehü 
ba’duha ba’dan yüsebbihullahü bi enva-ıt tesbihı 
ecib Ya Müzhib bi hakki hazihil esma-i aleyküm 
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Heyubin Lehbetunin Tüfekeyuşin Tüfekeyuşin Hüve 
Hüve Meykeyehin Meykeyehin bil harki ven neyrane 
la yütfa nariha illa bi mehabbeti fülan ibni fülanete 
Ya huddame hazihil esma-i tevekkelü bi fülan in 
veced tüha ma yeştü cerrüha ve in veced tühan 
tecri fetırin ve ha ve in vecdi tüha tayirahü accilü 
biha. Min kable natmise vücühen fenerüddeha ala 
edbariha ev nelanehüm kemaleanna eshabes sebti 
ve kane emrullahi mefula. Elvahan elvahan elacele 
elacele essaate barekallahü fiküm ve aleyküm. Ya 
huddame hazihil esma-i. 
 

MUHABBET İÇİN 
    İki adet kağıt alırsın. Kağıtların üzerine birer Kaf harfi 
yazarsın. Harflerin arkasınada birine üçlü Hava-i vefki, 
diğerinede üçlü Toprak vefkini ve etrafınada Ayeti 
Kerimeleri yazarsın. Hava vefkini matlubunun vücuduna 
temas etmiş elbise parçasına sarıp, havaya (Rüzgara 
karşı) asarsın. Toprak vefkinide talip olan kişi üzerinde 
taşır. Vefklerin şekli budur. 
                 Toprak  Vefki:             Hava Vefki: 
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Bu amelin yapılışı: İki adet kağıda önce kaf harfini yaz. 
Kağıdın diğer yüzüne üçlü vefki çiz. Birini hava vefki, 
diğerinide Toprak vefki yap. Vefklerin etrafınada 
aşağıda gelecek olan Ayeti Kerimeleri yaz. Vefklerin 
altınada aşağıdaki Tılsımı yaz. Yazdıktan sonra üzerine 
üç defa Sure-i Kevser i ve üç defada Sure-i Nun u oku. 
Ama her okumanın sonunda bu Surenin huddamına 
şöyle dersin: 
 

&t#aG(s%&' #I*B=C&I&;/|/D1[&;&A !_aJ&K&L,-%/: /�&<IF2-#   
 

Tevekkelü ya huddames sureti bil mehabbete ve 
tehyic. 
    İkinci yazdığın Toprak Vefkinede bu tertip üzere 
okursun. Daha sonra bu iki kağıdı Cavi ve Mastaki ile 
buhurlarsın. Hava Vefkini matlubunun vücuduna temas 
etmiş elbise parçasına sarıp, rüzgara karşı asarsın. 
Toprak vefkini ise talip olan kişi üzerinde taşır. 
    Vefklerin etrafına yazılacak Ayeti Kerime ler budur: 
 

 ae-# /9# /Z12/:   &�W1D!-/# %W&61D&g1A!# &�/-!�!C&A /ZD/gae-# /H&L1g
          !"&A (�%W&)/+,-# %W&3 �/<1G&; &N16*C%&3 %&E/e13!# 1H/3 %MgA(<
          �p%&cW&E 1HW&3 /l/: �/G1[&E #M<I(E (� %&6,B&0&d 1H/+!-&A *>%&º/",#

/3W�/G1[&)!- &�aE/# &A %&E/8%&J/7 1H !-/#WoZD/r&)12(3 ow#&e/̂  5  
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/w#&e/̂ /9#     /? %&3 (l!- �/�=-# W  a2W-# 5#&I&L   5!?%W&3&A /m
 (<I(3*",# (./�&; /9# 5!-/# !"!# /�1<!",#  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike ev hayna 
ileyke ruhan min emrina ma künte tedri mel kitabü 
ve lel imanü ve lakin cealnahü nuran nehdi bihi men 
neşaü min ıbadina ve inneke letehdi ila sıratım 
müstakim. Sıratillahillezi lehü ma fis semavati ve ma 
fil ardı ela ilallahi tesırül ümür. 
    Vefklerin altına yazılacak tılsımat budur: 
 

 
 

KAYIP OLAN KİŞİYİ CELB ETMEK 
    Kayıp olan kişiyi celb etmek istersen: Bir kağıt 
üzerine aşağıdaki tılsımı yazdıktan sonra güzel kokulu 
bir buhur ile buhurlarsın. Daha sonra bu yazdığını 
kırmızı yün iplikle rüzgara karşı asarsan, kayıp olan kişi 
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denizde bile olsa ve yol mesafesi kadar geç kalmadan 
Allah c.c. ın izniyle gelir.  
    Yazılacak olan Tılsım budur: 
 

 
 

Üçüncü bölüm olan “Muhabbet nevileri” Allah Teala nın 
izniyle tamamlanmiştır. 
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D  Ö  R  D  Ü  N  C  Ü      B  Ö  L  Ü  M 

 

TERBİATIN  NEVİLERİ 
    Ey şu kitaba rağbet eden Talip! Bilki; Yeraltında enaz 
otuz (30) kırk (40) yıl önce konmuş ve saklanmış olan 
bir defineyi çıkarmak istersen, önce o mekanı terbi’ et. 
 

    Terbi; Şüphe ettiğin mekana gel. Dört adet taş alıp, 
her taşın üzerine Ruusü Erbaa dan bir isim yaz. 
    Ruusü Erbaa isimleri budur: 
 

&®%&3 o<   oZ!�1L!C    o�&<&I12!u   oO!+1D!z   
 

Mazerin  Kamtamin  Kasveretin  Taykelin. 
    O mekanın etrafını dikdörtgen şeklinde çiz. Sonra 
taşların her birini bir köşeye koy.Ama taşları koymadan 
önce Tayyıb buhuru ile buhurla. Bu amele "Terbi’" denir. 
 

    Terbi’ yapmanın faydası; O gömülü definenin Ruhani 
sahipleri definenin yerini değiştiremezler. Ancak talibin 
gözüne hazineyi tılsımlı olarak gösterirler. Eğer, sen o 
mekanı terbi’ etmezsen ruhaniler hazinenin yerini 
değiştirirler. Talip olan kişi definenin yerini keşf eder ve 
kazar, ama boş bulur. Çünkü ruhaniler o hazinenin 
yerini değiştirmiştir. Ama sen o şüpheli mekanı terbi’ 
edersen, ruhaniler hazinenin yerini değiştiremezler, 
ancak talibin gözüne hazineyi tılsımlı gösterirler. Anla! 
İrşad olursun. Allah seni ve beni başarılara muvaffak 
etsin. Terbi’nin nevileri şunlardır. 
 

EL İLE TERBİ’ 
    Defineleri ve gizli şeyleri çıkarmak istersen: Akıl baliğ 
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olmamış bir çocuğun avucunun içine Hecheca’  -=P7+�+l-�+8 
ismini yaz. Daha sonra uzunluğu birbirine eşit iki tane 
tatlı Nar dalı al. Çubukların ucuna birer kertik yapıp her 
biri üzerine aşağıdaki Sureyi “Fesevvaha” ya kadar yaz. 
    Yazılacak Sure-i şerif budur: 
 

        %&[D&KW(£&A / 1LÂcW-#&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
 #!n/# /e&L!r,-#&A   !n/# /<%&[a6-#&A %&[D!B&;#    %&[D&c10&' #!n/# /O1D=-#&A %&[=B&d 

/p%&La2-#&A %&[D&6&:%&3&A /�1<!",#&A     o W�&E&A %W&[D&K!z%&3&A
 %&[&L&[,-%!? %&['aI&i%&3&A       1HW&3 &�!B,?!# 1G!u %&['&I,r&;&A %&P&<I(~*?

       %&['&I1́ !�/: (8I(L!² 1N&:=�!C %&[Dai&8 1H&3 &�%&s1G!u&A %&[D=C&®
/n/## 1q!# !»&0&J1E !�%!r!? %&[D!r        /9# !_W!u%&E /9# *�IW(i&< 1Z([!-

(i&A Î·�!+!? %&[D&D,r       1ZW([F:&< 1Z/[1D!B&7 &t&G13&G!? %&PA(e!r&0!? (�I(:
%&['aI&2!? 1Z/[/J1E!�/:  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi veduhaha. Vel 
kameri iza telaha. Ven nehari iza cellaha. Vel leyli 
iza yağşaha. Ves sema-i ve ma benaha. Vel ardı ve 
ma tahaha. Ve nefsin ve ma sevvaha. Felhemaha 
fücüraha ve takvaha. Kad eflaha men zekkaha. Ve 
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kad habe men dessaha. Kezzebet semüdü 
bitağvaha. İzinbease eşkaha. Fekale lehüm rasulül 
lahi nakatallahi ve sukyaha. Fekezzebühü feakaruha 
fedemdeme aleyhim rabbühüm bizenbihim 
fesevvaha. 
 

    Yazdıktan sonra Nar dallarını Lüban, Kizbere, ve 
Senderus ile buhurla. Buhurlarkende üzerine Sure-i 
Mülk’ü ve yazmış olduğun Şems Sure’sini “Fesevvaha” 
ya kadar oku. Daha sonra Nar dallarını alıp, şüphe 
ettiğin mekana çocukla birlikte git. Dalları çocuğa ver. 
Çocuk yazılı dalları birbirine geçirerek tutsun. Çocuğu 
şüpheli mekana sal. Sende o anda çocuk hazinenin 
üzerinde durana kadar aşağıdaki Azimeti devamlı oku. 
    Okunacak Azimet budur: 
 

        \{IFJW(i%&' (ZD/g&<%&' (H&L1g&<%&' �9!#%&' &�*-!�1i!# 5fE/# aZ([=B-!#
!>%&K1J(i (H/L1D&[(3%&' (H/31�(3%&' (Ã/e!C%&' (ZD/�&7%&' \vAFG*u%&' 

          \vAFG*u \G/g#&A \l!-/# %&6/[D!-/# %&6F:&< /9# />%!�,B(i (Z!�17!# %&3 /9#
 !u ]5&g\<%aJ&dW\tIFD       /<1G(; !" 1<I(3*",# &ef: &G(3 (<IF6-# (<I(E (l*C

 (�/<1G('&I(P&A (<%&�1:!",#      \./JW&�,-# (�D/�B=-# &I(P&A (<%&�1:!",# 
,-# ( /:!"&A *�&e/:%&J&~,-# (Z/̂ %!uW18I(d1I&L,-#/e/£%&K,-# /_&:%&[(L  
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      (L,-# /8I(d1I(L,-# 5W!-/# /t&G&0,-# &H/3 /p%&D1q!",# &©&e1�&3(Z=�&0&) 
      (<#&e1i!",# (Z/-%&7 /�1<!",#&A /m#&I&La2-# (b/-%&s%&' /p%&'/e1J/+,-%/:
         (<%WaL(0,-#&A FHW/~,-# /l/;&<1G*r/: \e1[!u �/�=-# /<%aJ&~,-# (�/B&L,-#
        oyIW*B1�&3 ŌW*C /l/;a�/0,-# (8%!r1E!#&A /m%!uI*B1�&L,-# /hD/L&d&A

 MP1e!C&A %M71I!z  ̄O*C *_&7%!z&A %   Wa)&g op15&q    (NW,B&L&g 5
  !B&7 (N1L&2,u!# /m%&;%&Ja6-#   /# /{#&A1<!",# %&[F'!# 1Z*+1D  5!-/# #A(e/¡1g

         5W!-/# (8I(0,-# /�/�&P&A ]5/3&8!",# /�/�&P&A Fe(d&A /�/�&P 5/)&º/�&7
      W/: /�<!",# /�/�&P 5/? %aJ&�&3 �/�=-# />%!+&L,-#�&K   /�/�W&P fb

 fb&K/: /p%&L1i!",#       /�� om(̈ %&JW1̂ !# /�%&EA(8!# %¦D/P#&e&q %¦D/P� 
         ="/# 1NW&E%!C ,>/# \ZD/�&7 !>I(L!B10&;1I!- \Z&2!r!- (laE/#&A /�#aG&q
       !>A(e&¡W1K(3 1Z(P%&61'&G!- \hD/L&d 1Z(P#!n/%!? x�&G/g#&A x_&K1D&̂

       ="/# 1Z*+1D!B&7 1t!̀ a2-# /l1D!B&7 8(A#&8 /H1:# />%&L1D!B(i /{%&'1<!#  %&3 
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     5!-/# (�AFe(d&A F5/3&8!",# /�/�&P ]�!C 1Z(),-/�,-(®   /�%&L,-# />%!+&3
   5/? %aJ&�(L,-# /4&P=�-#&A /_a¡!�,-#&A     #!�W&P&A />%!+&L,-# #!�&P

        5W/? F�W&)10(L,-# /�'/�&0,-# /�a�/0/: !>%!C%&3 *»1D&g 1{A(e,�&L,-# 
   %&L/q 1Z*C%&D1P!%/: 1Z*C%&D1P!%/: /�/�'/�&7   &P oÄDW/B!u o<  oÄDW/L

&D/u%&:       %WMg#&I,-!# (l&cD/L&P (l&cD/L&P oÄD/u%&L&i oÄD/u%&L&i o½%
     /3 !_&7%a2-!# !_&7%a2-!# !O&~&0,-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!#W /O1J!u 1H  ,>!# 

&0,-# 1Z*+&D/;,�&' #!�1́ &: (�,>A(e(01c&;!" 1Z()1E!#&A x_&)  
 

Allahümme inni eselüke Ya Allah Ya Rahman Ya 
Rahim Ya sübbüh Ya Kuddüs Ya Azim Ya Kerim Ya 
Mü’minü Ya Müheyminü sübhanallahi ma a’zamü 
sultanillahi rabbena ilahüna ilahün Vahidün 
Kuddüsün Cebbarun Hayyün Kayyümün nurun nuru 
müdebbirel ümür. La tüdrikühül ebsaru ve hüve 
yüdrikül ebsaru ve hüvel latifül habir. Kasımül 
cebabiretü ve labisül muhabetil hadıril mevcüd 
mahracal eşyai minel ademi ilel vücudil müteazzimü 
bil kibriyai Ya Halikas semavati vel ardı alimül 
esrarül melikül cebbarillezi kahrun bi kudretihil 
cinnü vel ummaru ve cemiıl mahlukati ve enkadül 
ızzetihi küllü mahlukin tavan ve kerhan ve taatün 
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külli şeyin hatta hameltün nebatati aksemtü 
aleyküm eyyühel ervahı ahdaru ila azimeti hazihi ve 
cürru ve hazihil Ademiyyün ve hazihil udü ilel 
mekanillezi mehabba fi hazihil ardı bi hakki hazihil 
esmai bi hakki Ahiyyen Şerahiyyen edünayı 
esbaütün ali şeddayi Ve innehü lekasemün lev 
ta’lemüne azim. İn kanet illa sayhaten vahideten 
feizahüm cemiun ledeyna muhdarun. Eryahı 
Süleyman ibni Davud aleyhisselam aleyküm illa ma 
zülziltüm keffün hazihil Ademiyyü ve cürruhü ila 
mekanil mali vel fıddeti vez zehebil muhabba fi 
hazal mekani ve hazal matruh haysü ma kane biı 
izzetil azizil mu’tezzü fi azizihi bi ehyaküm 
biehyaküm Şimarin Kalişin Hemişin Bakiyaşin 
Semakışin Semakışin Hemişehü Hemişehü elvahan 
elvahan elacele elacele essaate essaate min kable 
en ye’tiyekümül azabü bağteten ve entüm la 
teşurun. 
 

    Çocuk ile definenin yerini tesbit ettikten sonra, 
çocuğu eski haline getirmek için aşağıdaki Sarfiye yi 
okursan, çocuğun aklı başına gelir. 
    Okunacak Sarfiye budur: 
 

 13&8 o�!̀ 13&8    1E/# 1t!̀ &2/: oÁ&: oÁ&: o�!̀ !#n/# #I*?/e&� ,-(®   /NW!-/�
      !�%W!u&A%&[!-%!r,²!# (�1<!",# /NW&d&e1s!#&A %&[!-#&�,-/® (�1<!",# 

/",#(; o�/¬&31I&' %&[!-%&3 *>%&21EWa:&< !>!%/: %&P&<%&J1s!# *ÀfG&K&�  
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5&g1A!#   &' o�/¬&31I&' %&[!- &)1q!# (v%a6-#(<(G1�   %M;%&)W1q!# %M;%&)1q!# %M;% 
 !"&A !�1I&g!"&Aa5/B&0,-# /9%/:="/# !�aI*u(ZD/�&0,-#   

 

Demlahın Demlahın Behhin Behhin biselam insarifü 
İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahracetil ardu 
eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevmeizin 
tühaddisü ahbaraha. Bienne rabbeke ev haleha. 
Yevmeizin yasdürun nasi eştata eştata eştata. Ve la 
havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
 

YUMURTA İLE TERBİ’ 
    Bir Tavuk yumurtası alıp, yumurtayı kırk (40) defa 
yıkadıktan sonra yumurtanın üzerine şu Ayeti Kerime yi 
yaz: 
 

      W&3 /9/ /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: /ª %   /m#&ILa2W-# 
/�1<!",#&A  (GD/L&K,-# F5/6&́ ,-# &I(P �9# =>/#  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati 
vel ardı innallahe hüvel ğaniyyün hamid. 
    Yumurtaya bu Ayeti yazdıktan sonra yumurtanın 
üzerine Mülk ve Fürkan sure’lerini okuyup, Meyatü saile 
ile buhurla. Sonra şüphe ettiğin mekana gidip yumurtayı 
hafifçe göm ve o mekanı terket. Ertesi gün o mekana 
gelip, yumurtanın üzerindeki toprağı aç. Eğer yumurta 
parça parça olmuş ise orada define vardır. Eğer 
yumurta sağlam ise orada hazine yoktur. Sen anla! 
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YUMURTA İLE TERBİ’ 
    Siyah bir Tavuk yumurtası alıp üzerine aşağıdaki 
esmaları yaz. Yazdıktan sonra yumurtayı  Meyatü  saile 
ile buhurla. Şu Azimeti de yumurtanın üzerine oku:  
 

 &̂  o½I*B1c!z  &<I*�&: o½&<I*B1P!# o½%&c1D  #MI(q%!z oÄ!�,B!z o½ 
,-!# %Mg#&IR !O&~&0,-!# R !_&7%a2-!# R   

 

Taşluşin Sayşaşin Ehlüraşin Beturaşin Taltaşin 
Taşuvan elvahan 3 elacele 3 essaate. 
 

    Yumurtanın üzerine Azimeti okuduktan sonra, 
yumurtayı şüphe ettiğin mekana hafifçe gömüp o 
mekanı terk et. Ertesi gün o mekana gelir ve yumurtayı 
çıkarırsın. Eğer yumurta parça parça olmuşsa, orada 
hazine vardır. Eğer yumurta sağlam ise orada hiç bir 
şey yoktur. Anla ve iyi fehim et.  
    Yumurta üzerine yazılacak Esma lar budur: 
 

 
 

YUMURTA İLE TERBİ’ 
    Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi bir yumurta üzerine 
yazdıktan sonra, yumurtayı şüphe ettiğin mekana koy. 
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Sonra üç (3) defa Mülk suresini oku. Yumurta 
yuvarlanarak definenin üzerinde durur ve bir karış kadar 
yukarıya kalkıp definenin üzerine düşer. 
    Yumurta üzerine yazılacak Ayeti Kerime budur: 
 

        1Z(;¼p&<a8%W!? %M2,�&E 1Z(),B&)!u,n/#&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
 #&A %&[D/?   (),+&; 1Z()16*C%&3 \©/e1�(3 �9   W1£# %&6,B*r!? !>I(L (�I(:/e

1K(' &�/-!�!C %&[/¡10&J/:/5�9#   W('&A 5&;1I&L,-#  /lW/;%&'� 1Z*+'/e
 !>I*B/r10&; 1Z*+=B&0!- 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkateltüm nefsen 
feddara’tüm fiha vallahü muhricun ma küntüm 
tektemun. Fekulnadrubühü biba’dıha kezalike 
yuhyillahül mevta ve yüriküm ayatihi lealleküm 
ta’kılün. 
 

HURMA DALI İLE TERBİ’ 
    Elli (50) veya altmış (60) cm uzunluğunda bir Hurma 
dalı al. Oruçlu ve riyazatlı olarak boş ve sakin bir 
mekanda şu Ayetler ile duayı yaz: 
 

      &H/3 \N'/e,�/7 !�%!u /ZD/gae-# &Z1gae-# /9# /Z12/:   %W&E!# fH/~,-# 
!r&3 1H/3 &tI*r&; ,>!# !O1J!u /l/: &�D/;�&�/3% ]�/I!r!- /l1D!B&7 5fE/#&A  
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     &�(; ,>/# %&[aE/# a5&6(: %&' \�/3!#    W/3 o_aJ&g !�%!r,³/3   &81eW&s 1H o�
        /�1<!",# 5W/?1A!# /m#&I&La2-# 5/?1A!# o�&e1�&̂  5/? 1H*+&)!?

\�D/�!- �9# =>/# �9# %&[/: /m,%&'  \./J&s 

1½/<%!z%&' 14/d!# o�&<I([*z Âb&K/:  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kale ifritin minel cinni 
ene atike bihi kable en tekume min makamike ve 
inni aleyhi lekaviyyün emin. Ya büneyye inneha in 
tüke miskale habbetin min hardali fetekün fi 
sahratin ev fis semavati ev fil ardı ye’ti bihallahü 
innallahe latifün habir. Tılsımlar ve Ecib Ya Tariş bi 
hakki Tahuratin. 
 

    Yazdıktan sonra, Hurma dalının üzerine yedi (7) defa 
Cin Suresini okuyup, Hasalban, Cavi ve Meyatü saile ile 
buhurla. Bu ameli tamamladıktan sonra, şüphe ettiğin 
mekana git ve hurma dalını elinle tutarak mekanı dolaş. 
Definenin olduğu yer Allah c.c. ın izni ile sana bildirilir. 
 

TOHUM İLE TERBİ 
    Ey Talip! Bu mevzu doğru olup, defalarca tecrübe 
edilmiştir. Sen bununla amel etmek istersen: Tuz, Arpa, 
Buğday veya Susam gibi şeylerin herhangi birinden 
yarım avuç kadar al. Üzerine aşağıdaki Azimeti bin 
(1000) defa oku. Daha sonra şüphe ettiğin mekana 
okuduğunu saçıp, o mekanı terket. Ertesi gün o mekana 
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gel. Eğer saçtığın tohumlar bir yere toplanmış ise orada 
hazine vardır. Ama senin saçtığın gibi kalmışsa orada 
hiç bir şey yoktur. 
    Ey Talip ve rağibi aşık! Sen; Bu sırra sahip ol ve bu 
sırrı ehlinden başkasına öğretme! Bu sırra sahip 
olursan yedi (7) Cin mülüküne hükmedersin. Bu terbiye 
sahip olmak için, elin, dilin, belin, bedenin ve elbisen 
temiz olmalıdır. Kalbine hiçbir zaman şüphe getirme. 
Şüphe ameli batıl eder. 
    Bu sırrı nakleden hükemadan Şeyh İsa Bahmuri olup, 
ona nakleden Şeyh Ali Karrabuna, ona nakledende 
Şeyh Numan ( r.a.) dır. Allah c.c. hepsine rahmet etsin. 
    Okunacak mübarek Azimet budur: 
 

         %W&[F'!# &�W1D!B&7 (N1L&2,u!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
(�/B&L,-# !",#(e&L1g   /? &N16*C ,>/# 5 /y/e1c&3 %&D1EFG-#    %W&[/B1J!u&A 

&3&A /q&A %&[/:/e1́   1[&i&A %&P/e1K&:&A %&Pfe&:&A %&[/-%&L  %&[/B&J&d&A %&[/B
  ,-# 5!-/# 5/;,�&;/>%!+&L   &N1E!# /8%&61d!#&A &E#&I17!#&A &�  &P aZ*B&;&A &� #!�

 ,-# /�1L!r,-# 5!B&7 o<A(<1G&L  ,-# #!�&P/>%!+&L      /lW/D? !>%W!C ,>/# 
o4&P!n        !" /lD/?%&3 !>%!C ,>/# (�I(LW,B&;1eaJ&; oe&P1I&d1A!# o_a¡/?1A!#
(�I(L,B&; ,u!#W  /Z&2!r,-%/: 1Z*+1D!B&7 (N1L&2 !�17!",# W/Z   �/�W=-# 
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 /: &Z&2!u/l   o�%&D1E#&8!B&7   /e(d %&L/:&A /}%&Ja2-# 5&� (Z!B!r,-#    1HW/3 
/G16/7  5!-/# /9#         /l1D!B&7 �9# 5W=B&̂  /9# /b,B&s &e1D&s oGaL&K(3

 !# 1Z=B&i&A    (e&L1g!",# (�/B&L,-# %&[F'!# &�1D!B&7 (N1L&2,u /: /4/g%&� 
     /? 5/6D/;,�&; !" &�aE/# /lfJ&c(L,-#&A /�&<1G*r,-#5W !C   5/?!"&A &�±�

±�!+(;  (4'!"/?    o4D/;1e&; 5/? !"&A /p%&'/< 5 ̄B&;&A FZ  &�1L!r,-# /�/�&P  
&<A(<1G&L,-# 5!B&7  �  ,-# #!n/>%!+&L    \4&P!n /lD/? !>%!C ,>/#   �_a¡/? 1t!#  
 \e&P1I&d 1t!#   oÄW1[&: oÄ1[&: 1Z*+1D!B&7 (N1L&2,u!# (�I(L!B1;ae&J&; 1t!# 

 �Á&: o_1[&c1[&c/:        %¦D/P#&eW&q %W¦D/P§/: 1Z*+1D!B&7 (N1L&2,u!# �Á&: 
/�%&EA(8!#    !�/: /�#aG&q /�� om(̈ %&J1̂ !#  ,O*u /O1¡   I(P  1G&g!# �9#

   !�1I&g!" /�,-!%/: 1G&La�-# �9!# &A    /9 %W/:="/# !�aI*u!" ,-# f̧ W/B&0 
/ZD/�&0,-#  

Bismillahirrahmanirrahim. Aksemtü aleyke eyyühel 
melikül Ahmer in künte fi meşrikud dünya ve 
kabliha ve mağribiha ve şimaliha ve berriha ve 
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bahriha ve sehliha ve cebeliha te’ti ilel mekan ente 
ve ecnadike ve a’vaneke ve telümme hazal kamhıl 
medrurin ala hazal mekani in kane fihi zehebin ev 
fıddetin ev cevherin tebbertelmühü in kane ma fihi 
la telmühü aksemtü aleyküm bil kasemül a’zamül 
lezi kaseme bihi Danyalin alas sebaı ve bima cerril 
kalemü min ındallahi ila Muhammed in hayra 
halkıllahi sallallahü aleyhi ve sellem. Aksemtü 
aleyke eyyühel melikül Ahmer bi sahibül kudreti vel 
müşebbihi inneke la te’tini fi kezzibe ve la fi 
tükezzibü ve la fi riyai vela fi tertibü ve telleme 
hazihil kamhıl medrurin ala hazal mekan in kane fihi 
zeheben em fıddeten em cevherin em teberretle 
muhü aksemtü aleyküm Behşin Behşin Bişehşehtin 
Behhın Behhın aksemtü aleyküm Bi Ahiyyen 
Şerahiyyen edunayi esbaütün ali şeddayi bi fadli 
Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. Bi elfi la havle 
ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
 

    Daha sonra Sure-i Fatiha yı ölmüş olan bütün 
mü’minler için oku ve Azimeti tekrar et. Beyaz melik ve 
siyah melik üzerine Azimeti okursun. 
 

HARDAL İLE TERBİ’ 
    Yarım avuç miktarı kadar Hardal alıp, üzerine yirmibir 
defa Kıyamet suresini oku. Sonra şüphe ettiğin mekana 
Hardalları saçıp, o mekanı terket. Ertesi gün sabah 
erkenden o mekana gel. Hardallar bir yere toplanmış 
ise hazine o toplanan yerdedir. Şayet senin saçtığın gibi 
duruyorsa, orada hazine yoktur. 
    Bu ameli şu tertip üzere yaparsın; Yarım avuç kadar 
Hardal alıp, üzerine üç gece boyunca yirmibir (21) defa 
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Kıyamet Suresini okursun. Üçüncü gece okuduktan 
sonra, hardalları şüphe ettiğin mekana saç. Eğer 
hardallar bir noktada toplanmış ise orada hazine vardır. 
Aynı kalıp toplanmamış ise orada hazine yoktur. Bu 
mesele sahih olup mücerrebdir. 
 

VEFKİ ŞERİF İLE TERBİ’ 
    Aşağıdaki iki Vefki bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan 
sonra üzerine kırk (40) defa Cavi ve Mastaki buhurlarını 
yakarak, Sure-i Rahmanı okuyup, kağıdı aynı buhurlarla 
buhurla. Bundan sonra şüphe ettiğin mekana git ve 
kağıdı arkana doğru at. Kağıt uçar ve şüpheli yerin 
üzerine düşer. Eğer, şüphe ettğin mekanda hazine 
yoksa kağıt uçmaz. 
    Kağıt üzerine yazılacak Vefkler budur: 
 

< 5 78 2 (  78 t t 4 6 D  
78 w x | ~  1 C 6 6 q 

( < 5 78 2  G 1 66 6 ; 

~ 78 2 x |  | ~ { w x 

2 x | ~ 78  { w x | ~ 
 

RAHMAN SURESİ İLE TERBİ’ 
    Pazar günü Kamer saatinde bir kağıt üzerine zaferan 
ve gülsuyu ile Rahman suresini yaz. Yazdıktan sonra 
kağıdın üzerine üçyüz (300) defa Şems Sure sini oku. 
Kağıdı Meyatü saile, Lübani zeker, Neddi esved ve 
Topalak ile buhurla. Sonra şüphe ettiğin mekana gidip, 
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kağıdı arkana doğru at. Kağıt uçarak define olan yerin 
üzerine düşer. Eğer o mekanda define yoksa, kağıt 
uçmaz ve yere düşer.  
 

ŞEMS SURESİ İLE TERBİ’ 
    Bir cam tabak veya sırçalı bir çanağın içine Zühal 
saatinde Şems suresini yedi  (7)  defa yaz. Yazdıktan 
sonra yazıyı gülsuyu ile silip, suyun içine bir miktar 
Buğday koy ve suyun üzerine yedi (7) defa Şems 
suresini oku. Çarşamba gecesi su ve buğdayları şüphe 
ettiğin mekana serp. Serperkende Şems suresini oku. 
Serptikten sonra hemen o mekanı terket. Sabahleyin 
erkenden o mekana git. Eğer o mekanda hazine varsa, 
buğdayları hazinenin üzerinde toplanmış olarak 
görürsün. Eğer o mekanda hazine yoksa, buğdaylar 
serptiğin gibi kalır. 
 

    Çanağa yazarken ve suya okurken, Lübani zeker 
buhurunu yakarsın. Bu mevzu doğru olup, defalarca 
tecrübe edilmiştir.  
 

İHLAS SURESİ İLE TERBİ’ 
    Allah c.c. rizası için yedi gün riyazatlı olarak oruç tut. 
Oruçlu iken hergün binbir (1001) defa İhlas Suresini 
oku. Her yüzde (100) bir (1) defa da bu surenin 
Azimetini oku. 
 

      &N1E!# 1G&La�-# (G1J&7%&' &N1E!# 1G/g#&I,-# (G1J&7%&' #I*B=C&I&; (G1J&7%&' 
1Z*+±B!C*#&A /l/: !>A(e&31�(;%&3 #I*B&0,?#&A 1H&L1gae-# &�&<%&: /lD!B&7  
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D/? �9# 1Z*+1D!B&7&A 1Z*+  
 

Tevekkelü Ya Abdülvahid ente Ya Abdüssamed ente 
Ya Abdurrahman vefalü ma tü’merune bihi ve 
ükelliküm aleyhi barakallahü fiküm ve aleyküm.  
    Yedi gün süresince farz namazlarının hepsini 
cemeatle kıl. Yedi günü bu şekilde tamamladıktan 
sonra, şu hatemi bir kağıt üzerine yaz.  
 

 
 

Daha sonra şüphe ettiğin mekana git ve kağıdı önüne 
koy. Kağıdın üzerine binbir (1000) defa İhlas Sure sini 
oku. Kağıt uçar ve definenin üzerine konar. Kağıdın 
yazılı tarafı şüphe ettiğin yere düşerse, o hazine Altın 
dır. Eğer şüpheli yere kağıdın beyaz tarafı düşerse, o 
hazine Gümüş tür. 
 

    Eğer  hazinenin  derinliğini  bilmek istersen: Kırk  (40) 
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defa İhlas suresini oku, o zaman kağıt tekrar uçar ve 
başka bir yere konar. Kağıdın ilk düştüğü yerle, ikinci 
düştüğü yer arasındaki mesafe hazinenin derinliğinin 
mesafesidir. Anla! İrşad olursun. 
 

LEVHA İLE TERBİ’ 
    Bu mesele her istenilen şey için mücerreb 
(denenmiş) olup, sahih (doğru) tir. 
    Bunun için dört köşeli bir levha al. Levhanın dört 
köşesine şu isimlerden birini yaz. (Levhanın her 
köşesine bir isim) 
 

1{I(E  ,»!?%&'  1t%&g  1t%&̂  
 

Sam  Ham  Yasef  Nuh 
    Levhanın köşelerine bu isimleri yazdıktan sonra, 
ortasınada şu Ayeti Kerime lerle isimleri yaz: 
 

12/:/ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z  /N!-/�,-(®#!n/#(�1<!",# %&[!-#&�,-/® 
       %W&[!-%&3 *>%&21E/",# !�%!u&A %&[!-%!rW,²!# (�1<!",# /N&d&e1s!#&A

     #&A %&[D/? 1Z(;¼p&<a8%!? %M2,�&E 1Z(),B&)!u ,n/#&A    1Z()16*C%W&3 \©/e1�(3 �9
(),+&;  /P#&e&q %¦D/P� !>I(L      \e/r&)16(3 /p%&6&: ±O*+/- %Mg#&I,-!# %Mg#&I,-!# %¦D

&~&0,-!#        oOW/r1D&[1L!z&A oOW/r&D&P&A obW&D&P&A fb&K/: !O&~&0,-!# !O 
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       #IW*Bf~&7&A #I(6fD&: o}!�10&̂ &A o�&e!r&P&A oy%&P&A o�I*+1L&P&A
!_&7%a2-!# !_&7%a2-!# #I*Bf~&7&A 

 

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu 
zilzaleha. Ve ahra cetül ardu eskaleha. Ve kalel 
insanü maleha. Ve izkateltüm nefsen feddara’tüm 
fiha vallahü muhricün ma küntüm tektümun. 
Ahiyyen Şerahiyyen elvahan elvahan likülli benai 
müntekırin elacele elacele bi hakki ve Heyekın ve 
Heyekılin ve Tamheykılin ve Hemkülin ve Hakın ve 
Hekarahin ve Sa’zeın beyyinü ve accilü ve accilü 
essaate essaate. 
 

    Sonra levhanın tam ortasına yeni bir çivi çak. Çivinin 
başına iki erkek baş parmaklarını koysun. Sende şu 
Azimeti oku: 
 

         1HW/3 !�&A1e&L,-#&A %!�a�-# =>/# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
   /9# /e/�%&0&q      /l1D!B&7 &{%&6(d!̀ !? &e&L&)17#/A!# &N1D&J,-# a|&g 1H&L!?
 &�aI=�&' ,>!#    &3&A o{I*-!# fb&K/: %x?#&I!z /?%D    o{IW*-!# f�&e/:&A /l

(Z!B!r,-#&A        & (EIW('&A &v%W&D,-/#&A 5&2D/7&A 5&iI(3 f�&e/:&A
&h&2&D,-#&A &3%&' &N1E!#&A *_&'%&6/7%&' &N1E!# 14/d!# /O,�/+,-#*n&A,>I(L1D  
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%&' &N1E!#&A&�/JD/~(3 /p%&L1i!̀ ¼/- &A &�/0/�%!z #I(JD/d!# /_&D&[,-# I(:!# 
 

Bismillahirrahmanirrahim. İnnes safa vel mervete 
min şeairillahi femen haccel beyte evi’temera fela 
cünaha aleyhi en yettavvefe Tavafan bi hakki elühın 
ve ma fihi ve bi rabbi elühın vel kalemü ve bi rabbi 
Musa ve İsa ve ilyase ve Yunüse Velyesea ve Zülkifli 
ecib ente ya inayetü ve ente Ya Meymun ve ente Ya 
Ebul heyeti ecibu taiıne ve lil esma-i mucibin. 
    Bu levha ile başka amellerde işlersin. Örneğin: 
suçlanan bir kimseyi, bağlı veya sihirli olanı Allah c.c. ın 
izniyle bilirsin.  
    Bunun için: O kişinin ve annesinin ismini bir kağıt 
üzerine yaz ve yazdığın kağıdı levhanın üzerine koy ve 
şöyle dersin: 
 

        %W!�,-# f5/Ja6-# /�&e&q /Z1i/",# /�/�&P (4/g%&̂  !>%!C ,>/# 5/E
&G!?/�/L&' /_=?fG-# (<fA (<fA&G!? %¦'/e&: !>%!C ,>/#&A x"%&L/q  

 

İn kane sahibü hazihil ismi şerefin nebiyyil fani 
fedevvirud diffeti yemini ve in kane beriyyen 
fedevviru şimalen. 
     (Bu ismin sahibi olan kişi fanisi müşerref olan 
nebidense levhayı sağa yönlendirin. Suçlu ise sola 
yönlendirin). 
    Bu duayı söyleyip, Azimeti bir daha okursun. Levha 
sağa veya sola döner. Sen iyi anla! Allah c.c. ın izniyle 
irşad olursun.  
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NAR DALI İLE TERBİ’ 
    Esma-i Kameri zaferan ve gülsuyu ile ekşi bir Nar 
dalına iyi bir saatte yaz. 
    Esma-i Kamer budur: 
 

        o½A(<%WD�!- oÇA(<%W&D!- oÀA(<%&D!- o<I*?%&D!- oI1́ !-%&D!- oZD/s%&D!-
oÄ,B&q%&D!- 

 

Leyahımin Leyalağvin Leyafürin Leyarusin 
Leyaruğin Leyaruşin Leyaşelşin. 
    Yazdıktan sonra, Nar dalınının üzerine Cin suresini 
bin (1000) defa oku. Amber, siyah misk ve lübani zeker 
ile Nar dalını buhurla. Daha sonra şüphe ettiğin mekana 
gidip, dalı elinde tutarak şüpheli mekanı dolaş. Tam 
hazinenin üstüne geldiğin zaman, seni ani ve kuvvetli 
bir şekilde duruturlar. Ey Talip! Bilki; Aradığın ve talep 
ettiğin hazine oradadır. 
 

TAS İLE TERBİ’ 
    Gizli olan şeyleri ve defineleri çıkarmak için, bu 
mevzu sahih olup mücerrebdir. Her şeyin bir yolu vardır. 
    Bunun için: Sarı ve sırçalı bir tasa aşağıdaki 
esmaları, daire şeklinde Cumartesi günü, Zühal 
saatinde yaz. Sonra, buhuru meryem, senderus ve 
lüban ile buhurla. Daha sonra tasın içine yedi adet Arpa 
ve üç adette Buğday koy. Akıl baliğ olmadık bir çocuğun 
eline şüpheli mekanda tası ver. Tası vermeden öncede 
o mekanı Lüban ile buhurla. Çocuk elinde tası tutarak, 
şüpheli mekanın başında dursun. Sende eline bir Nar 
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dalı al. Çocuk elindeki tas ile dururken, sende aşağıda 
gelecek olan Azimeti okumaya başla ve çocuğa şüpheli 
mekanın içinde yürümesini söyle. Çocuk hazinenin 
üzerine geldiğinde, müvekkiller çocuğu ani bir şekilde 
duruturlar. Hiç kimse o çocuğu yerinden hareket 
ettiremez. Bilki; Hazine çocuğun durduğu yerdedir. 
Çocuk hiç durmadan yürürse o mekanda hazine yoktur. 
Eğer, gizli olan şeyleri (Kayıp, sihir vb.) meydana 
çıkarmak istersen, bu ameli aynı şekilde yaparsın. Ama 
çocuk tas elinde iken, evin kapısısının önünde durmalı 
ve Azimet okunurken evin içine girmelidir. 
    Tasın içine yazılacak Dairenin şekli budur: 
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    Okunacak Azimet te budur: 
 

     fH/~,-# %&[F'!# 1Z*+1D!B&7 (N1L&2,u!#    &l!-/#!" �/�=-# /9%/: /ZD/dae-#
        ±OW*+/: &I(P&A (H/z%&J,-#&A (e/P%=�-#&A (e/s¹,#&A /�aA!",# &I(P="/#
          1H/3 1Z()16*C%&3 &H1'!# 1Z()1J/d!# &A 1Z()17&e1i!# %&3 ="/# \ZD/B&7 op15&q

   &[/B1[&i 5W!-%&0&; /9# /8!̀ /:   &:&A %&Pfe&:&A %&[/B&J1d!#&A % W&P/e1K %
   (Z!�17!# 5fE/%!?   /�W=-# /Z1i/",%/: 1Z*+1D!B&7�    ,>!# /�IW(),+&L,-# 

  &i%=�-# /�/�&P #IFJ&K&;!_    /: #!�!C&A #!�!C 5!-/#     oÄW&q fbW&K
 &q o½I*�!�   /: ,w%&'/e13&8%&' 14/d!# o�%!�   ol/i%&g o�I(L&; /ma�/0

    1i!#&A 1Z(),B&J,u!# %&3="/# 1�I(E%&:!# 1Z*C/GfD&i&A1Z()1K&J   /_&i%=�-# /�/�&P 
   /: #!�!C&A #!�!C 5!-/#     oÄ!�,+&: oÄ!�,+&: o�!̀ 1D&P o�I(P!# fb&K

       %&L=B*C #A(e&¡1g/# !_&i%=�-# /�/�&P #I(J&K1i!#&A #I(JD/d!# 1l!?%!�&q
 o�ae&3 /�1<!",# *�&e,r&E (N13&�&7 

 

Aksemtü aleyküm eyyühel cinnir racimi billahillezi 
la ilahe illa hüvel evvelü vel ahiru vez zahirü vel 
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batınü ve hüve bi külli şeyin alim. İlla ma esra’tüm 
ve ecibtüm eyne ma küntüm min biladillahi teala 
sehliha ve ecbeliha ve berriha ve bahriha feinni 
a’zemü aleyküm bil ismillezimil mektubi en tehabbü 
hazihit taseti ila keza ve keza bi hakki şeşin zatuşin 
şefalin ecib ya demriyat bi izzeti temuhin hasihin ve 
seyyidiküm eba nuh illa ma akbeltüm ve eshabtüm 
hazihit tasete ila keza ve keza bi hakki ehulin 
heylabin bekfeşin bekfeşin şefafeh ecibu ve eshabu 
hazihit tasete ihdaru küllema azemtü nakratül ardı 
merretin. 
    Eğer icabet gecikirse, şu İsimleri okursun: 
 

        1lW&:%&D&: 1|'/e!C 1�(̈ %&i 1m%&[1D&P 1e/P%!u 1e/P%!z&I(P 1<I*?%&'
            &IW(P ="/# &lW!-/#!" �/�=-# �9# &I(P &�/-!n %MJaD&i 1l!r,B!u &l&L!-

  (./i #M./i 1<I�̄-#&A   !-/# (l&i%=�-# %&[()a'!# #A    #!�W!C&A #!�!C 5
         o�I(́ 1DW&i o�IW(́ 1D!- o�I(L&E o{I(E x_&6D/�&i /l/: 1m&<%&i
       oÄ'/eW!z oÄ1D!�&P oÄ!�1c!z o�I*B1D&P o�I(D,B&P o�I(D,B&i
        1m&e&[,�&)W1i#&A x�&<1GW*r,-# &NW1E!%/: 1e&J,C!# �9!# oÄD/31<!# 

1i/#*C1<!# o½I*�&D17!# #M<%&[,�/)o½I%Mg#&I,-!# o½I*z&A o½%&D10&3   



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 236 

 !_&7%a2-!# !_&7%a2-!# !O&~&0,-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!#* 
 

Ya für heve tahir kahir heyhat saüb keric beyabeh 
lemehe kalkah seyyeben zalike hüvallahüllezi la 
ilahe illa hüve vettur. Siran siru eyyetühet tasehü ila 
keza ve keza saret bihi sefineten nuhın ve nemuhın 
leyğubin seyğubin selyubin helyubin heylubin 
taştaşin hetayşin tarişin ermişin allahü ekber bi 
entel kudreten vestazherat istızharan a’yetuşin 
erkuşin ma’yaşin vetuşin elvahan elvahan elacele 
elacele essaate essaate. 
 

HOROZ İLE TERBİ’ 
    Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri Çarşamba günü mizan 
burcunun tali-inde ve utarid saatinde mavi bir kağıt 
üzerine doksan (90) defa yaz. Doksan defa yazılacak 
olan Ayeti Kerimeler budur: 
 

12/:    /H&L1gae-# /9# /Z  16&)!- (laE/#&A /ZD/gae-#*O'/�   &�/L!-%&0,-# f�&< 
           &HW/3 !>IW*+&)/- &�W/J,B!u 5!B&7 (�/3!",# ({A(e-# /l/: !�&�&E

&H'/</�16(L,-# (® 5/�!- (laE/#&A o�/J(3 �5/:&e&7 o>%&2/B/: &�/-aA!",# /e(:
 &' 1Z!-&A!#    &L!B10&' ,>!# x_&'� 1Z([!- 1H*+     !OD/�#&eW1i/# 5/6&: #(�&L!B(7 (l

&6,-a�&E 1I!-&A&�/L&~17!",# /É10&: 5!B&7 (�%  
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Bismillahirrahmanirrahim. Ve İnnehü letenzilü rabbil 
alemin. Nezele bihir ruhul emin. Ala kalbike liteküne 
minel münzirin. Bilisanin arabiyyin mübin. Ve 
innehü lefi zübüril evvelin. Evelem yekün lehüm 
ayeten en ya’lemühü ulemaü beni israil. Ve lev 
nezzelnahü ala ba’dıl a’cemin. 
 

    Yazdıktan sonra, bu hirzi lüban ile tebhir et. Bakire ve 
büluğ çağına gelmemiş olan bir kızın elbisesinin 
parçasına bu hirzi sar. Beyaz renkli, çatal veya gök 
ibikli, ayakları ve gagası sarı olan bir Horoz un kanadı 
altına bağla. Ondan sonra bu Horozu Pazartesi günü 
güneş doğmadan önce şüphe ettiğin mekana sal. 
Sende o anda Şuara suresi ni oku. Horoz hazinenin tam 
üzerinde durur, kanatlarını çirpip ayağı ve gagası ilede 
orayı deşeler. Bilki hazine oradadır. Sen! Allah c.c. a 
hamdet ve orayı kaz. Allah Teala nın izni ile hazineyi 
bulursun. 
 

KAĞIT İLE TERBİ’ 
    Dört (4) tane kağıt alıp, her kağıt üzerine aşağıdaki 
Esmaları yaz. Yazdığın kağıtlarla birlikte şüphe ettiğin 
mekana git. Kağıtların üzerinede aşağıda gelecek olan 
Azimeti oku ve kağıtları arkana doğru at. Kağıtlar 
havada uçar ve dördüde aynı yere düşerse orada 
hazine vardır. Eğer kağıtlar ayrı ayrı yerlere düşerse o 
mekanda hazine yoktur. 
 

    Kağıtlara yazılacak Esmalar budur: 
 

&P o�I*B1D&PIB1D&i o�I*B1D!? oOD/[&3 oOD/[&3 o�I*B1D&i o�oOD/[  
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 !# oOD/[!?   &P #I(6fD&:&A #I(c13#&A #I(c13     (HW1K&E1A!# /_W&6D/?aG-# /�/�
&�/-!n  &�/-!n /e1D!�&A !>I*?1G&L,-# /e1K/2!C /4/-%!�(L,-# /H&7  

 

Heylubin Heylubin Seylubin Seylubin Mehilin 
Mehilin Fehilin Fehilin Emşu Vemşu ve beyyinü 
hazihid defineti ev nahnü zalike anil mutalibi ke 
sihril medfune ve ğayri zalik. 
    Kağıtların üzerine okunacak Azimet te budur: 
 

&:      %Mc,+&: %Mc,+&: oÄ,C&<%&D1P!# oÄ,C&<%&D1P!# oG&6D/L,+&: oG&6D/L,+
   /3 oÄ/u!#e1[/3 oÄ/u%&c,B/7 oÄ/u%&c,B/7    o½%&cW1E!# oÄ/u!#eW1[

  &3 oO&c,r&3 o½%&c1E!#   &P &t#aG(s%&' #I(JD/d!# oO&c,r  /p%&L1i!",# /�/�
        o./L&7 o./L&7 fb&K/: o./L&q /o./L&q /y#&<1A!",# /�/�&P #I(c13#&A

    &~!? /<IF�-# 5/? Á/�(E&A ,>%&[!-1I!C   /3 (laE/# %M01L&d 1Z(P%&610/L 1H
  /: (laE/#&A !>%&L1D!B(i      a5!B&7 #I*B10&;="!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12

  &�/7/e12W(3 &�/L/B12(3 5/EI(;,�&A   12/: &H'/e/£%&g &�/0/�%!z  /Z
,-# f�&< /9#W,-!# %Mg#&I,-!# &�/L!-%&0W!O&~&0,-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I  
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 !_&7%a2-!# !_&7%a2-!#  
 

Bekminedin Bekminedin Ehyarakşin Ehyarakşin 
Bekşan Bekşan Ilşakışin Ilşakışin Mihrakışin 
Mihrakışin Enşaşin Enşaşin Makşelin Makşelin 
Ecibü Ya huddame hazihil esma-i vemşu hazihil 
evrakı Şemirin Şemirin bihakki Amirin Amirin 
Kevlehan Ve nüfiha fissuri fecemi’nahüm cema. 
İnnehü min Süleymane ve innehü 
Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tünü 
müslimin. Müsriıne taiıne hadırine bismillahi rabbil 
alemin. Elvahan 2 elacele 2 essaate 2 . 
 

NAR DALI İLE TERBİ’ 
    İki adet Nar çubuğu üzerine aşağıdaki Azimeti yaz. 
Yazdıktan sonra çubukların ucunu çatallaştır. Yani 
çubukların uçları birbirine girecek şekilde kertikle. Sonra 
çubukların üzerine Esma-i Kameri oku. Daha sonra 
şüphe ettiğin mekana gidip, çubukları kertiklerinden 
birbirine geçir ve şüpheli mekanda yürümeye başla. 
Çubuklar seni definenin olduğu yere doğru adeta 
sürüklercesine götürür ve definenin üzerine gelince 
aşağı doğru eğilir. 
 

    Bu Nar çubuklarını diğer hacetlerdede (gizli şeyleri 
ortaya çıkarmada, sihir bulmada vb. gibi) kullanırsın. 
    Nar çubukları üzerine yazılacak Azimet budur:  
 

!- oZD/s%&D!-W!- oÇA(<%&D!- oÀA(<%&D!- o<I*?%&D!- oI1́ !-%&DWo½A(<%&D  
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&q%&D!-   &H1'!# oÄ,B&i  ,-# &H1'!# (�%&D     &HW1'!# *À/<#&I,-# &H1'!# *À/<%&K
         &HW1'!# o<I(�16W&3 &H1'!# o�I*+16&' &H1'!# o�&G16&s &H1'!# oÄ&[1E&8

    &H1'!# /�1<!",# (m%&J!² &H1'!# o½%&[&E  # />%&s(8   5W/? (H/C%a2-
 &[F'!# �&I&[,-#        /�W/B&L,-# fb&K/: /_aD/J&�,-# 5!-/# #A(./i &4D/³a6-# %

     /? 1A!# ov,�< /�,-!# (l!- �/�=-#     /? ol1d&A /�,-!# ov,�&< ±O*C 5 5
    /?&A oZ!? /�,-!# ol1d&A ±O*C     ª&A />%&2/- /�,-!# oZ!? ±O*C 5  ±O*C 

  ±O*+/: (b/�16&' />%&2/-  o_&́ *- om1I&̂        (�&GW1g&A /9# (�fJ&2W(' 
,-!# ,-!# %Mg#&I -!# !O&~&0 %&[F'!#%&' !_&7%a2  /: /t%&[f2-#   (�W/B&L,-# fb&K

     (H*+12&' %&3 (©/e1�&',�&c&' ,>/# �/�=Î·-# (t=̀ &0,-#    /�1<!",# 5W/? 
 !B&7 #I*-/�1E*#      &�/)&L1g&e/: /�1<!",# &N1K&; �p%aJ&�(L,-# /�%&L,-# 5

 &�/L/g#ae-# &Z&g1<!#%&'  
 

Leyahımin leyalağvin leyafurin leyarusin leyaruğin 
leyaruşin leyaşelşin eyne seyafü eynel harisü eynel 
varisü eyne denheşin eyne handalin eyne yenkülin 
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eyne mansurin eyne nehaşin eyne sebatül ardı eyne 
duhanis sakinü fil heva eyyühen nesibe siru ilel 
habiyyeti bi hakkil melikillezi lehü elfi ra’sin ev fi 
külli ra’sin elfi vechin fi külli vechin elfi femin ve fi 
külli femin elfi lisani ve fi külli lisani yentiku bi külli 
savtin lüğatin yüsebbihullahü vahdehü elvahan 
elacele essaate ya eyyühes sihami bi hakkil melikül 
allamüllezi in yeşe’yahricü ma yeskünü fil ardı 
ünzilü alel malil muhabbaü tahtel ardı bi rahmetike 
ya erhamerrahimin. 
 

YUMURTA İLE TERBİ’ 
   Bir yumurta al ve yumurtanın üzerine aşağıdaki tılsımı 
yaz. Yazdıktan sonra, şüpheli mekana git ve yumurtayı 
o mekana koy. Sure-i Yasin'i oku ve hemen o mekanı 
terket. Ertesi gün o mekana geldiğinde, o mekanda 
hazine varsa, yumurtayı definenin üzerinde bulursun. 
Eğer o mekanda hazine yoksa, yumurta senin 
koyduğun gibi kalır. Sen! İyi anla ve iyi fehim et. 
    Yumurta üzerine yazılacak tılsım budur: 
 

           WWP WP ####### w I- # # # ###X X X X X X X 
XX X X X X X X X X X         > > > > > > > > 

      /B&7%&' F5/B&7%&' F5/B&7%&' F5/B&7%&' F5/B&7%&' > >W   F5/B&7%W&' F5
&' F5/B&7%&' F5/B&7%&' F5/B&7%&'�F5/B&7%' !% F5/B&7  
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Aِltı elif harfi, lam vav tı, yedi elif harfi, iki he, 
onsekiz beş, on nun harfi ve 11 adet Aliyyü ismi. 
 

YUMURTA İLE TERBİ’ 
    Bir yumurta alıp, üzerine Çarşamba günü Şems sure 
sini kırk (40) defa oku. Okuduktan sonra şüpheli 
mekana gidip, yumurtayı yere göm. Gömdükten sonra 
aşağıdaki Ayeti Kerimeyi yetmiş (70) defa okuyup, 
mekanı terket. Ertesi günü o mekana erkenden gelip, 
yumurtanın üzerini aç. Eğer yumurta parça parça olmuş 
ise orada hazine vardır. Eğer yumurta sapasağlam 
duruyorsa, o mekanda hazine yoktur. Sen anla! 
    Yetmiş defa okunacak Ayeti Kerimeler budur: 
 

12/:       /p%&La2-# &�#&I1:!# %&61K&)!�!? /ZWD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z
  ~!?&A oe/L&[16(3 op%&L/:=W   !? %MEI(D(7 &�1<!",# %&E1e   �p%W&L,-# 5!r&),-%

!B&7oe13!# 5&</G*u1G!u   
  

Bismillahirrahmanirrahim. Fefetahna ebvabes 
sema-i bi main münhemir. Ve feccernel arda uyunen 
feltekal maü ala emri kadkudir. 
 

YUMURTA İLE TERBİ’ 
    Yumurta ile terbi’ yapmak istersen, önce bu amelin 
riyazatını yap. Bunun için: Salı gününden başlayarak, 
üç gün oruç tut. Üç gün boyunca hayvan ve hayvandan 
çıkan gıdalar yeme. İftarını arpa ekmeği ile yap. 
Böylece Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerini oruçla 
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geçir. Cuma akşamı olduğunda tenha bir yere çekilip, 
kıbleye karşı iki diz üzerine otur. Oturduğun yerin 
etrafına bir daire çiz ve aşağıdaki isimleri yirmi (20) defa 
oku.  
    Karşına bir şahıs gelir ve sana; “Hacetin nedir” diye 
sorar. Sende ona; “Bana ömrümün sonuna kadar 
hizmet edecek, bana itaat edecek, her söylediğimi 
işitecek, uzakta ve yakında yanıma hemen gelecek bir 
hadim istiyorum” dersin. O hadim senin isteklerini bazı 
şartlar ileri sürerek kabül eder. Bundan sonra senin için 
acaip işler (Uzağı yakınlaştırmak, kaleleri feth etmek, 
hazinelerin kapısını açmak ve tayyıl ard gibi) yapar. 
Senin her istediğini yerine getirir. Bu acaip ameli 
Süleyman Aleyhisselamın veziri Asaf bin Berhiya 
yapardı. 
    Yirmi defa okunacak İsimler budur:  
 

 %&' oH/P%&'    M�1I&3 M�1I&3 o�%&: o�%&: oH/P &P%&'     o½&<%W&[1D&P%&' o½&<%W&[1D
(E%&'W &' o½&<I(E%W    W1L&̂ %�W' o½1<!# o½1<!# o½&<I&D&�Wo½&<% 

&̂ %&'ol&' o½&<%&' o½&<%&' o½&<%&D&�1L ojI(3%&' ojI(3%&' ol&: ol&: ol&' 
 &3%&' ,>%a6&g%&'      M;I(�&0D/BW&q%&' 1Á&6W&s !>%!C1<!",# (h/i#&A%&' ,>%a6 %
 (P%&' o�!-%&'1<!#       aZ([WB=-!# oÁ1D&P %M;I(L&q oÁ&6&: I(P%&L&)12/: o�I(D&P &I 

&K/: /Ã/G&�,-# 5/-1ef�&i(h&L12&' =>/# &�&G16/7 /p%&L1i!",# /�/�&P fb  
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&�/L!-%&0,-# a�&<%&' ol&: ol&3!# %&[=B*C  
 

Ya hinin Ya hinin Bahin Bahin mevhen mevhen ya 
heyharaşin ya heyharaşin ya nuraşin ya nuraşin 
erşin erşin ya samsayaraşin ya samsayaraşin ya 
raşin ya raşin yehin yehin behin behin ya musın ya 
musın ya hannan ya mennan ya vasiul erkani hanah 
ya şeliahutan eryalehın ya hu heyuhin bistemahu 
benehın şemutan heyhın allahümme sehhirlil 
hadimi bi hakki hazihil esma-i ındeke inne yesmeu 
külleha emehin behin ya rabbel alemin. 
    Bu amelin buhuru halvette iken Lübani zeker, Meyatü 
saile ve Senderus tur. Bu riyazatı tamamladıktan sonra, 
aşağıdaki Azimeti bir yumurta üzerine yaz ve yazdığını 
yumurtanın üzerine oku. Daha sonra şüphe ettiğin 
mekana o yumurtayı göm ve mekanı terket. Ertesi gün 
o mekana gelip, yumurtanın üzerini aç. Eğer, yumurta 
parçalanmış ise orada hazine vardır. Yumurta sağlam 
duruyorsa, orada hazine yoktur.  
    Yumurta üzerine yazılacak ve okunacak Azimet: 
 

&i   &i o_!CI(J&i oe/i%&J&i oe/i%&JW  !C oZ!�&L,�!C o_!CI(J oZ!�&L,�
        oy%W!z oy%!�(3 oy%!�(3 1N!-(�(E 1N!-(�(E &N,B*r!B,r&; &N,B*r!B,r&;
       o�&<&I12W!u&A oZ!�1L!C&A o<&®%&3 *_&0&:1<!",# (v(̈ Fe-# &H1'!# oy%!z

  1Z*+1D!B&7 (N1L&2,u!# oO!+1D!z&A  &P &t#aG(s%&' &L1i!",# /�/�W  >!# /p%
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 #!�&P #A(e(3,�&;   /c1L&' ,>!# (Ã/G&�,-#55!-/# �_&¡1D&J,-# /�/�&P   />%!+&3
 %Mg#&I,-!# /_aD/J&�,-#U !O&~&0,-!# U !_&7%a2-!#   

 

Sebaserin sebaserin sebuketin sebuketin 
katmatamin katmatamin taklekulte taklekulte 
nüzület nüzület mutakın mutakın takın takın eyner 
ruüsül erbaatün mazerin kamtamin kasveratin 
taykel aksemtü aleyküm ya huddame hazihil esma-i 
en te’murü hazel hadimü en yemşi hazihil beydatü 
ila mekanil habiyyeti elvahan elvahan elacele 
elacele essaate essaate. 
 

 
 

TAS İLE TERBİ’ 
    Aşağıdaki Esmaları bir tas içine ve balik olmamış 
çocuğun iki eline yaz. Tası ve çocuğun ellerini Hasalban 
ve Lübani zeker ile buhurla. Yazılı tası çocuk iki eliyle 
tutsun. Sende yazmış olduğun Esmaları 4, 7 veya 21 
defa oku. Ama bu ameli şüphe ettiğin mekanda yap. 



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 246 

Sen, Esmaları okurken çocuk mekanda yürüsün. 
Hazinenin üzerine geldiğinde çocuğu ani bir duruşla 
duruturlar. 
    Okunacak ve yazılacak Esmalar budur: 
 

          o©A(eW1P!# o©A(eW1P!# oÁD/B&: oÁD/B&: oZD/²!# oZD/²!# o�%=?!# o�%=?!#
o©#&e1[&: &q oÁD/B&L,�&q oÁD/B&L,�&q o©#&e1[&:  o�%&LW&q o�%&L

 /B&0,-!# F5/-%&0,-!# 5!B&7 F5        &4WD/:&8 (ZW!B10&' �/�=-!# o�#&e&: ±O*C
      !Í/# %&PAFe(d&A !_&i%=�-#&A f�!+,-# #I(0!?1<#&A #M81IF2-# *_!B1La6-# 

 ([1)&L,-# /h/£1I&L,-#   /ª /}I(£1I&L,-# &�/?aG-%/: (tI   />%!+&L,-# #!�&P
     D/�%&D1[&: /�/B&L,-# fb&K/:&A /p%&L1i!",# /�/�&P fb&K/:   1ef2W&'&A ,O

  (laE!# �9# &G/[&q      /ZW,B/0,-# #I*-A*#&A /_!+/�!̀ &L,-#&A &I(P="/# &l!-/#!" 
%ML/�%!u /«12/r,-%/: (ZD/+&K,-# (�'/�&0,-# &I(P="/# &l!-/#!"  

 

Effakin effakin esimin esimin belihın belihın ehrucin 
ehrucin behracin behracin şatmelihın şatmelihın 
şemahın şemahın elaliyyü elaliyyü ala külli berahın 
ellezi ya’lemü debiben nemletüs süvdan verfeul 
keffi vet tasete ve cürruha ilel mevdıul methümü bid 
definel mevduı fi hazal mekan bi hakki hazihil esmai 
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ve bi hakkil melikil behyail ve yessir. Şehidallahü 
ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketi ve ülül ılmi 
kaimen bil kıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim. 
 

HOROZ İLE TERBİ’ 
    Aşağidaki tılsımı ve Ayeti Kerimeyi bir kağıt üzerine 
yazdıktan sonra, kağıdı bir Horozun boynuna tak. 
Şüphe ettiğin mekana Horozu sal. Horoz medfun malın 
üzerinde durup çırpınır, gagası ve ayakları ile orayı 
deşeler. Sen bilki! Define oradadır. 
    Yazılacak tılsım ve Ayeti Kerime budur: 
 

 

12/:       %&3 /®I(6*+,-# &H/3 (�%&61D&;�&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z /# =>
/_&J1�(0,-%/: �pI(6&)!- (l&K/;%!�&3  

 

Tılsımlar.Bismillahirrahmanirrahim. Ve ateynahü 
minel künüzi ma inne mefatihahü letenü-ü bil usveti. 
 

NAR LEVHASI İLE TERBİ’ 
    Ekşi bir nar levhası alıp, levhanın üzerine yedi (7) 
defa Sure-i Şemsi ve yedi defa da Sure-i Zilzali oku. 
Okuduktan sonra levhanın üzerine aşağıdaki Hatemi 
yaz. Levhanın üzerine tekrar aynı sureleri yedişer defa 
oku. Daha sonra levha ile birlikte şüphe ettiğin mekana 
gidip, şüpheli mekanın üzerinde yürü. Tam definenin 
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üzerine geldiğinde, seni ani bir duruşla duruturlar. 
Durduğun yer definenin üzeridir. Bu mesele sahih olup, 
defalarca tecrübe edilmiştir. Sen iyi anla! İrşad olursun. 
    Ekşi Nar levhası üzerine yazılacak Hatem budur:  
 

 
 

VEFK İLE TERBİ’ 
    Bu mevzu sahih olup, mücerrebdir. Aşağıdaki Vefki 
şerifi bir kağıt üzerine yazıp, üzerine yüzotuzüç (133) 
defa şu Ayeti oku. 
      Okunacak Ayeti Kerime budur: 
 

       ,-# (�/;%W!�&3 (�&G16/7&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z1i  /4W1D&́
    fe&J,-# 5/?%&3 (Z!B10&'&A &I(P="/# !%[(L!B10&'!" /e1K&J,-#&A *«*r12&;%&3&A  

%&[(L!B10&'="/# o_!u&<&A 1H/3 /? o_aJ&g!"&AW/�1<!",# /m%&L*B*� 5  
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5/? ="/# o /:%&'!"&A o4,z&<!"&A  &�/J(3 o�%&)/C  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ındehü mefatihul 
ğaybi la ya’lemüha illa hüve ve ya’lemü ma fil berri 
vel bahri ve ma teskutu min verakatin illa ya’lemüha 
ve habbetin fi zulümatil ardı ve la ratbin ve la 
yabisin illa fi kitabin mübin.  
    Sonra yazdığın Vefki Hasalban ile tebhir et. Daha 
sonra şüphe ettiğin mekana gidip, mekanda kağıdı 
arkana doğru at. Kağıt uçarak definenin tam üzerine 
düşer. Bilki! Define kağıdın düştüğü yerdedir. Anla ve iyi 
fehim et. 
Kağıt üzerine yazılacak Vefk budur: 
 

 
 

HOROZ İLE TERBİ’ 
    Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri bir kağıt üzerine yazıp, 
yazdığın bu kağıdı da bir Horozun boğazına tak. Horozu 
şüpheli mekana sal. Horoz o mekanda gezinip, tam 
hazinenin üzerinde durur. Gagası ve ayakları ile orayı 
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deşeler ve kanatlarını çırpar. Bilki! Medfun mal 
oradadır. Horoz hiçbir şey yapmazsa, define yoktur. 
    Kağıt üzerine yazılacak Ayeti Kerime ler budur: 
 

/:     /G1[&' 1Ha3!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12  /m%&L*B�̄-# 5/? 1Z*+'
fe&J,-#      �9# /G1[&' 1H&3 /e1K&J,-#&A      (<IW(E �9!# �/GW&)1[(L,-# &I([!? 

   /<I(E *O!³&3 /�1<!",#&A /m#&I&La2-#     %W&[D/? o�I!+1cW/L!C /�
\{%&J1�/3      !C *_W&d%&dF�-!# o_&d%&d(® 5/? ({%&J1�/L,-!#   %W&[aE!%

        o_W&EI()1'&® o_!C&<%&J(3 o�&e&~&q 1HW/3 (G!uI(' ]�f<(8 \4!C1I!C
      (l12&21L&; 1Z!-1I!-&A �p5/¡(' %&[()1'&® (8%!+&' o_aD/:1e!�!"&A o_aD/u1e&q!" 

  !B&7 \<I(E \<%&E     �9# �/G1[&' o<I(E 5 /�/<IW(6/-     �p%&cW&' 1HW&3 
     &v%a6B/- !�%!³13!",# �9# (�/e1¡&'&A     \ZDW/B&7 op15&q ±O*+/: �9#&A

        /t1I&' /�/-%&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-!# &�/L!-%&0,-# f�&< /9/ (G1L&K,-!#
        !w&ef�W-# %&E/GW1P/# (�/0&)12&E &�%a'/#&A (G(J10&E &�%a'/# &H'fG-# 

,-#W1E!# &H'/�=-# !w#&e/̂  &ZD/r&)12(LW/[1D!B&7 &N1L&0W/e1D!� 1Z  
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&7 /�I(¡10&L,-# &�±-%a¡-#!"&A 1Z/[1D!B  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Emmen yehdiküm fi 
zulümatil berri vel bahr. Men yehdillahü fehüvel 
mühtedi. Allahü nuris semavati vel ardı meselü 
nurihi kemişkatin fiha misbahun elmisbahu fi 
zücacetin ezzücacetü keenneha kevkebün 
dürriyyün yükadü min şeceretin mübareketin 
zeytünetin la şarkiyyetin ve la ğarbiyyetin yekadü 
zeytüha yüdıü ve lev lem temseshü narun nurun ala 
nurin yehdüllahü nurihi men yeşaü ve yadribüllahül 
emsale linnasi vallahü bikülli şeyin alim. 
Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. 
Maliki yevmiddin. İyya kena’büdü ve iyya kenestein. 
İhdinas sıratal müstakim. Sıratellezine enamte 
aleyhim. Ğayril ma’dubi aleyhim veladdallin. 
 

HOROZ İLE TERBİ’ 
    Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra, kağıdı Horozun boynuna tak. Şüpheli mekana 
Horozu sal. Horoz hazine nerede ise orada durur ve 
orayı deşeler. Bilki! Aradığın şey oradadır. Allah c.c. a 
hamdet, o yeri kaz ve defineyi çıkar. 
    Yazılacak Ayeti Kerime ler budur: 
 

   ae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:  /H1'&e1K&J,-# &©&e&3 /ZD/g   />%W&D/r&),B&'
 />%&D/́ 1J&'!" \�&®1e&: %&L([&61D&:*  
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Bismillahirrahmanirrahim. Maracel bahreyni 
yeltekiyan. Beyne hüma berzahın la yebkıyan. 
    Veya bu iki Ayeti Kerime yi bir levha üzerine yazıp, 
şüpheli mekana gel. İki kişi levhadan tutup, levhaya hiç 
bakmadan şüpheli mekanda yürüsünler. Hazinenin 
üzerine geldiklerin zaman ani bir duruşla duruturlar. Sen 
bilki! Hazine oradadır. Ama o iki kişi yürürken, sende 
sürekli Ayetel Kürsiyi okursun.  
 

YUMURTA İLE TERBİ’ 
    Dört tane yumurta al ve yumurtaları güzelce 
yıkadıktan sonra, yumurtaların üzerine aşağıda gelecek 
olan harfleri yaz. Daha sonra yumurtaları Türşe (Kuzu 
kulağı otu) ile tebhir et. Bundan sonra şüphe ettiğin 
mekanın dört köşesine yumurtaları koy. Yumurtaların 
üzerine bir miktar toprak koyup gizledikten sonra, 
aşağıda gelecek olan Azimeti o mekanda yetmiş (70) 
defa oku ve orayı terket. Ertesi gün mekana gelip 
yumurtalara bak. Eğer yumurtalar aynı yere toplanmış 
ise hazine oradadır. Tekrar Azimeti yetmiş defa okur ve 
yumurtaların üzerine üflersin. Yer yarılır ve sana keşf 
olur.Ama bu ameli arabi ayın ilk günü yaparsın. Bu 
mevzu sahih olup mücerrebtir. Sen anla!  
    Yumurtaların üzerine yazılacak olan  harfler budur: 
 

t WP � � } w j WP ½ #  
 

    Okunacak Azimet te budur: 
 

/:&b!B&s !>�1e*r,-# &Z=B&7 (H&L1gae-!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12  
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    ,-#&A ( 1Lac-!# !>%&D&J,-# (l&L=B&7 !>%&21E/",#W(e&L!r   o>%&J12W(K/:
      &h&£&A&A %&[&0!?&< �p%&La2-#&A />#&G(~12&' (e&~ac-#&A (Z1~a6-#&A

     !>#&�WD/L,-# 5/? #1I&́ ,�&; ="!# !>#&�D/L,-#     !>1®&IW,-# #IW(LD/u!#&A 
  ,-# #A(e/21�(;!"&A /«12/r,-%/: &�1<!",#&A !>#&�/L   /t%&E!̀ /- %&[&0&£&A 

         F4W&K,-#&A /t%W&L,C!",# (m#!n *OW1�a6-#&A �_&[/C%!? %&[D/?
       />%&:±�W!+(; %&L*+f:&< /p!"� f�!%/J!? *>%&K1'ae-#&A /�1�&0,-#A*n

!B&s   o�%&�,B&̂  1H/3 !>%&21E/",# &b  &s&A /<%a�!�,-%!C   =>%&~,-# &b!B
  /3 o©/<%&3 1H/3        F�&< >%&: ±�!+(; %&L*+f:&< /p!"� f�%/J!? o<%&E 1H

      /p!"� f�!%W/J!? /H1D&:/e1́ &L,-# F�&<&A /H1D!u/ e1c&L,-#   %W&L*+f:&<
/>%&:±�!+(;         \�&®1eW&: %W&L([&61D&: />%W&D/r&),B&' /H1'&e1K&J,-# &©&e&3
/>%&D/́ 1J&'!"     *O=C&I&; &�1D!B&7&A &�D/? �9# &�&<%&:   /�/�&P &t#aG(s%&'  
�p%&L1i!",#/_&¡1D&J,-# /p!"(�&P /}%&L1d/%/: 1A!# /_aD/J&�,-# 5!B&7  aG-/#  
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 /�/�&P fb&K/: (�&G'/<*# �/�=-!# /_&6D/?1m%&'¹,#&A /p%&L1i!",#  
 

ismillahirrahmanirrahim. Errahman. Allemel Kuran. 
Halakal insan. Allemehül beyan. Eşşemsü vel 
kameru bi hüsban. Ven necmü veş şeceru 
yescüdan. Ves sema-e rafeaha ve vedaal mizan. Ella 
tatğav fil mizan. Ve ekımül vezne bil kıstı ve la 
tuhsirul mizan. Vel arda ve daaha lil enam. Fiha 
fakihetün ven nahlü zatül ekmam. Vel habbü zül asfi 
ver reyhan. Febieyyi alai rabbiküma tükezziban. 
Halakal insane min salsalin kel fehhar. Ve halakal 
canne min maricin min nar. Febieyyi alai rabbiküma 
tükezziban. Rabbül meşrikaynı ve rabbül ma’ribeyn. 
Febieyyi alai rabbiküma tükezziban. Maracel 
bahreyni yeltekiyan. Beynehüma berzahın la 
yebkıyan. Barakallahü fike ve aleyke tevekkelü Ya 
huddame hazihil esma-i bi icmaı haülail beydate alel 
habiyyeti ev iddefineti ellezi üridehü bi hakki hazihil 
esmai vel ayat. 
 

KAĞIT İLE TERBİ’ 
    Ey şu kitaba rağbet eden Talip! Eğer sen kağıt ile 
terbi’ yapmak istersen, bu meseleyi iyi anla. Bu, en 
güzel olanıdır. Sahih olup, defalarca tecrübe edilmiştir. 
    Sen bu ameli yapmak istediğin zaman, Salı günü 
güneş doğmadan önce kırmızı bir kağıt veya geyik 
derisi üzerine, gülsuyu ve zaferan ile aşağıdaki hatemi 
yaz. Hatemi gülsuyu, cavi, mastaki ve lübani zeker ile 
tebhir et. Sonra kağıdın ortasından kırmızı ipek ip geçir. 
İpin ucunada küçük bir çıngırak bağla. Çarşamba günü 
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sabah erkenden şüphe ettiğin mekana git. Kağıdı tekrar 
adı geçen buhurlarla buhurla. Kağıdı önüne koyup, 
aşağıdaki Azimeti kağıdın üzerine kırk (40) defa oku. 
Kağıt havaya yükselir, havaya uçar ve hazinenin 
üzerine düşer. Eğer, orada hazine varsa kağıdın yazılı 
tarafı toprağın üzerine düşer. Eğer, orada hazine yoksa 
kağıdın yazılı tarafı yukarı doğru düşer. 
    Kırmızı kağıt veya deri üzerine yazılacak Hatem 
budur: 
 

  
 

Hatem üzerine kırk (40) defa okunacak Azimet te budur: 
 

      /9%/:&A /9# /Z12/: /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:    /9# &HW/3&A 
   !"&A !�1IW&g!"&A /9#="/# &l!-/#!"&A   W/B&0,-# /9%/:="/# !�aIW*uf5 
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      o�I(D!B1[W&i o�I(D!B1[&i o�I(D!B1[!B1[&: o�I(D!B1[!B1[&: (ZD/�&0,-#
       o�IW(6&: o�I(6&: o�I*B,z!# o�I*B,z!# oOD/[&21L&i oOD/[&21L&i

   &' *O=C&I&; ]5/J&[,B&i ]5/J&[,B&i  %&'&A oÉD/610&̂ %&'&A 1©%&J1'&8%%&D,-&8 o�
(h!?1e&' o�!̀ 10&q%&'&A   />%W!+&L,-# 5!B&7 %&[*-/�16&;&A o_!u&<&I,-# /�/�&P

   !C%&3 (Z!B17!#&A fb&K/: otI([1)&L,-# !u !>%    !>I*+&' ,>!# !O1J!"  ="/# &l!-/#
  /41D&́ ,-# (Z/-%&7 &I(P   (H&L1gae-# &I(P /�&8%&[ac-#&A  D/gae-#   I(P (Z

�9# �/�=-#  !"   (P ="/# &l!-/#&I      (t!̀ a2W-# (vAFGW*r,-# (�/B&L,-!#
  (�'/�&0,-# (H/L1D&[(L,-# (H/31�(L,-#     �9# !>%&K1J(i (.fJ!+&)(L,-# (<%aJ&~,-#

aL&7 (' %        (lW!- (<fI&�(L,-# (¾/<%&J,-# (b/-%&�,-# �9# &I(P !>I*C/e1c
  &2(' 5&612(K,-# �p%&L1i!",#       /m#&I&La2W-# 5/?%W&3 (lW!- (�fJ

   &I(P&A /�1<!",#&A     o�� o�� (ZD/+&K,-# (�'/�&0,-#   oOW'/# oOW'/# 
&D!�1[!C  oOD/PI*-!# ,OD/�%&D!�1[!C ,OD/�% oOD/PI*-!#     o½%W&D1P!# o½%&D1P!# 
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       />%W!+&L,-# 5!B&7 om(̈ %&J1̂ !# om(̈ %&J1̂ !# �%&EA(8!# �%&EA(8!#
     /�#aG&q /�#aG&q /�� (l!�16&'    oÄ&EIW*-!# o½I(gI*-!# o½I(gI*-!#

        oÁDW/B13&8 fb&K/: /_!²!̀ =³-# /t1I&' (4/g%&̂ %&' 1e&L1g!#%&' 14/d!#
        ,OD/�%&L&2W1L&i &�W1D!B&7 /O±C&�(L,-# /�/B&L,-# fb&K/: oÁD/B13&8
         �5W/-&®!# fbW&K/: /N1Ja2-# /t1I&' (4/g%&̂  ,>I(L1D&3%&' 14/d!#

  M<&<1®!# #M<#&<1®!# �5/-&®!#       &�W1D!B&7 /O±C&�(L,-# /�/B!Ï# fb&K/: &A #
        !_W&0&:1<!",# /t1IW&' (4/g%&̂  *>%!u1e(:%&' 14/d!# ,OD/�%&D!�12!C
         &�W1D!B&7 /OW±C&�(L,-# /�W/B&L,-# fb&K/:&A o½%&D1P!# o½%&D1P!#
        o�%&' o�%&' 1G&g!",# /t1I&' (4/g%&̂  14/P,�(3%&' 14/d!# ,OD/�%!+D/3

 /B&L,-# fb&K/:&A       14W/d!# ,OWD/�%&D,uA(< &�1D!B&7 /O±C&�(L,-# /�
      oÄD/3&81<&8 fb&K/:&A 1 D/L&�,-# /t1I&' (4/g%&̂  1½&<I([1L&q%&'
       ,OD/�%&D!?1eW&̂  &�1D!B&7 /O±C&�(L,-# /�/B&L,-# fb&K/:&A oÄD/3&81<&8
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         ot%W&i ot%&i fb&K/: /H1D&6,²/",# /t1I&' (4/g%&̂  ,�ae(3%&' 14/d!#
 # fb&K/:&A        14W/d!# ,OWD/�#&e1J&d &�W1D!B&7 /O±C&�(L,-# /�/B&L,-

        \{IFJW(i \{I&J(i fb&K/: *_&0(L(~,-# /t1I&' (4/g%&̂  1É&D1:!#%&'
     Fe-#&A /_!+/�!̀ &L,-# F�&<&A %&6a:&< \vAFG*u \vAFG*u   fbW&K/: 1{A

 (L,-# /�/B&LW,-#&I      (t!̀ a2W-# &Z/[1D!B&7 ,OD/�%&D16&7 &�1D!B&7 /O±C
&7&A 1�/0&L1d!# &�/L/B12(L,-# 5!B  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ve billahi ve 
minallahi ve la ilahe illallahi ve la havle vela kuvvete 
illa billahil aliyyil azim. Behlehleyubin behlehleyubin 
sehleyubin sehleyubin semsehilin semsehilin 
atluhın atluhın benuhın benuhın selhebiyyün 
selhebiyyün tevekkelü ya deybac ve ya sa’nidın ve 
ya delyahın ve ya şa’lakin yerfeu hazihil verakati ve 
tenzilüha alel mekanil methumin bi hakki ve a’lemü 
ma kane kable en yekün. la ilahe illa hüve alimül 
ğaybi veş şehadeti hüver rahmanürrahim. 
Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve el melikül kuddüsüs 
selamül mü’minül müheyminül azizül cebbarül 
mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikün. Hüvalla 
hül halikul bariul musavvirü lehül esmaül hüsna. 
Yüsebbihu lehü ma fis  semavati  vel  ard.  Ve  hüvel  
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azizül hakim. Alin alin ilin ilin kehfeyalin kehfeyalin 
elühilin elühilin ehyaşin ehyaşin edunayi edunayi 
esbautin esbautin alel mekani yenfehü ali şeddayi 
şeddayi eluhuşin eluhuşin eluneşin ecib ya ahmer 
ya sahibü yevmis selaseti bi hakki demlihın 
demlihın bi hakkil melikil müekkili aleyke semsemail 
ecib ya meymun sahibü yevmis sebti bi hakki 
ezeliyyin ezeliyyin ezrarin ezrarin ve bi hakkil melikil 
müekkili aleyke kesfeyail ecib ya bürkan sahibu 
yevmil erbeate bi hakki ehyaşin ehyaşin ve bi hakkil 
melikil müekkili aleyke mikail ecib ya müzhib sahibü 
yevmil ahad yahin yahin ve bi hakkil melikil 
müekkili aleyke rukyail ecib ya şemhureş sahibu 
yevmil hamis ve bi hakki derdemişin derdemişin ve 
bi hakkil melikil müekkili aleyke sarfeyail ecib ya 
mürreh sahibu yevmil isneyn bi hakki samin samin 
ve bi hakkil melikil müekkili aleyke cebrail ecib ya 
ebyad sahibu yevmil cumuatü bi hakki sübbühun 
sübbühun kuddüsün kuddüsün rabbena ve rabbül 
melaiketi ver ruh bi hakkil melikil müekkili aleyke 
anyail aleyhimesselamü ve alel mürseline ecmeın. 
 

TAS İLE TERBİ’ 
    Aşağıdaki Esmaları ve Vefki bir tasın içine, bir erkek 
veya baliğ olmamış çocuğun iki eline yaz. Lübani zeker 
ile tası ve elleri buhurla. Şüpheli mekana gelerek, 
çocuğa tası tutup mekanda yürümesini emret. Sende o 
anda devamli yazmış olduğun Esmaları oku. Tası tutan 
kimse bir noktaya geldiğinde ani bir duruş ile duruturlar. 
Hiç kimse onu oradan hareket ettiremez. Sen bilki! 
Hazine oradadır. Allah c.c. a hamdet ve kaz. 
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    Yazılacak ve okunacak budur: 
 

!#         o©A(eW1P!# o©A(eW1P!# oÁD/B&: oÁD/B&: oZD/²!# oZD/²!# o�%=?!# o�%=? 
o©#&e1[&:       o�%&LW&q o�%&L&q oÁD/B&L,�&q oÁD/B&L,�&q o©#&e1[&:

  5!B&7 F5/B&0,-!# F5/-%&0,-!#        &4WD/:&8 (ZW!B10&' �/�=-!# o�#&e&: ±O*C
      =B-# 5/? /p%&La2-# /�&e1�&̂  5!B&7 #M81IF2-# *_!B1La6-#  /p%&L*B�̄-# *_!B1D

(P&A         #IW(JD/d!# (./JW&�,-# (�D/�B=-# /�/8%&J/7 &y1I!? (e/P%!r,-# &I
        !_W&i%=�-#&A f�W!+,-# I(2/J,-#&A /p%&L1i!",# /�/�&P &t#aG(s%&'

   !Í/# />%!+&L,-# 5!-/# %&PA(efD&i&A   /3 &�/?aG-# /lD/?    /4&P=�W-# &H
%Mg#&I,-!# %Mg#&I,-!# /_a¡/�,-#&A!_&7%a2-!# !_&7%a2-!# !O&~&0,-!# !O&~&0,-!#  

 

Effakin effakin esimin esimin belihın belihın ehrucin 
ehrucin behracin behracin şatmelihın şatmelihın 
şemahın şemahın elaliyyü elaliyyü ala külli berahın 
ellezi ya’lemü debiben nemletüs süvdan ala sahratis 
semai fil leyletiz zulümai ve hüvel kahiru fevka 
ibadihil latifül habir. Ecibu ya huddame hazihil 
esmai vel bisül keffi vet tasete ve seyyiruha ilel 
mekani ila fihid define minez zehebi vel fiddeti 
elvahan elvahan elacele elacele essaata essaate. 
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    Esmalarla birlikte iki ele ve tasa yazılacak Vefk: 
 

 
 

TAS İLE TERBİ’ 
    Aşağıdaki esmaları bir tasın içine ve baliğ olmamış 
çocuğun iki eline yaz. Şüphe ettiğin mekana gelip, tası 
ve çocuğun ellerini Lübani zeker ve Meyatü saile ile 
buhurla. Çocuk elindeki tas ile mekanın içinde yürüsün. 
Sende o anda yazmış olduğun Esmaları okumaya 
devam et. Çocuk hazinenin üzerine geldiği anda, müvek 
killer onu ani bir duruşla duruturlar.  
    Sen bilki! Medfun mal oradadır. Sen anla. İrşad 
olursun. Allah c.c. a hamdet ve orayı kaz. 
    Yazılacak ve okunacak Esmalar budur: 
 

          o©A(eW1P!# o©A(eW1P!# oÁD/B&: oÁD/B&: oZD/²!# oZD/²!# o�%=?!# o�%=?!#
o©#&e1[&: &q o©#&e1[&:&q oÁD/B&L,�&q oÁD/B&L,� W&q o�%&Lo�%&L 
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  !B&7 F5/B&0,-!# F5/-%&0,-!#5        &4WD/:&8 (ZW!B10&' �/�=-!# o�#&e&: ±O*C
1La6-# #M81IF2-# *_!B    /ª /p%&La2-# !�&e1�a�-# 5!B&7    #M8IF2-# *_!B1D=B-# 
(P&A        #I(JD/s!# (ZD/+&K,-# (�'/�&0,-# &I(P&A /�/8%&J/7 &y1I!? (e/P%!r,-# &I

  f�!+,-# #I(0!?1<#&A &t#aG(s%&'     !Í/# %W&PAFe(d&A !_W&i%=�-#&A  
 ([1)&L,-# /h/£1I&L,-#  (£1I&L,-# &�/?aG-%/: (tI /ª /}I   />%!+&L,-# #!�&P

 &P fb&K/:   ,-# fb&K/:&A /p%&L1i!",# /�/�    1ef2W&'&A ,OD/�%&D1[&: /�/B&L
   /#!" (laE!# �9# &G/[&q  *_!+/�!̀ &L,-#&A &I(P="/# &l!-    /ZW,B/0,-# #I*-A*#&A 

(ZD/+&K,-# (�'/�&0,-# &I(P="/# &l!-/#!" /«12/r,-%/: %ML/�%!u 
 

Effakin effakin esimin esimin belihın belihın ehrucin 
ehrucin behracin behracin şatmelihın şatmelihın 
şemahın şemahın elaliyyü elaliyyü ala külli berahın 
ellezi ya’lemü debiben nemletüs süvdan ales 
sahrates semai fil leyletüs süvdan ve hüvel kahiru 
fevka ibadihi ve hüvel azizül hakim. Ecibu ya 
huddame hazihil esmai verfeul keffi vet tasete ve 
cürruha ilel mevdıul methümü bid definel mevduı fi 
hazal mekan bi hakki hazihil esma-i ve bi hakkil 
melikil   behyail   ve   yessir.  Şehidallahü  ennehü la 
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ilahe illa hüve vel melaiketi ve ülül ılmi kaimen bil 
kıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim. 
 

ÇUBUK İLE TERBİ’ 
    Uzunluğu dirsekten parmak ucuna kadar olan iki tane 
Gül çubuğu kes. Çubukların ucunu birbirine geçecek 
şekilde kertikleyip, üzerlerine şu Ayeti Kerime leri yaz: 
 

12/:W      /H1'&e1K&J,-# &©&e&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z  ,>%&D/r&),B&'
\�&®1e&: %&L([&61D&:  ,>%&D/́ 1J&'!"  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Maracel bahreyni yelte- 
kıyan. Beynehüma berzahun la yebğıyan. 
    Yazdıktan sonra, şüpheli mekana gidip kertikleri 
birleştirerek, Ayetel Kürsi yi devamlı okuyarak mekanın 
içinde yürümeye başla. Hazinenin üzerine geldiğinde 
çubuklar yere doğru eğilirler. Sen bilki! Hazine oradadır. 
Ayetel Kürsi nin yerine Sure-i İhlası veya Sure-i Yasini 
“Fi imamim mübin” e kadar okursun. 
 

TAS İLE TERBİ’ 
    Nakşı olmayan bir tas alıp, tasın üzerine şu isimleri: 
 

     oÄ/u%&c,B/0/: oÄ1[!�1c!C oÄ&01L!B1c!? o &cD/r!B1[&3 oÄ!r,B/0/:
 ,u!# oÄ/u#&e1[/3W       14W/d!# oÁ&J!B1cW!C o½/<%!u oÄ&[,r&3 oÄ

!>I(L1D&3%&'  
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Biılkaşin mehlekışesin feşlemaşin keştahşin 
biılşakışin mihrakışin akşin makheşin karişin 
keşlebehin ecib ya meymun. 
    Yazdıktan sonra, tasın içine su doldurup, nar 
ağacından bir dal al ve bu dal ile suyu karıştır. Her 
karıştırdığında yukarıdaki Azimeti oku. Tas hareket 
ederse, tas seni hazinenin olduğu yere götürür. 
    Celb etmek, sara etmek, gaibi getirtmek ve buna 
benzer şeyler yapmak istersen, dilediğini vekil et. Sen 
hareket ettirmek, celb etmek ve diğerlerine emir 
edersin.  
 

TESTİ İLE TERBİ’ 
    Testiyi yürütmek ve yerde olan birşeyi meydana 
çıkartmak istersen: Kırmızı renkli bir testi al ve içini su 
ile doldur. Dilediğin kişinin avucuna ve testinin üzerine 
şu isimleri yaz: 
 

        o½IW(L,B!u o½I(D!? o½I('1e!z oÄ'/e!z oÄ'/e&; o½&e1D&; o½1e&;
oÄD/-!#           /9# /Z12W/: (lWaE/#&A !>%&L1D!BW(i 1H/3 (laE/# oÄ&L,�&3

ae-# &�/L/B12(3 5/EI(;,�A a5!B&7 #I*B10&;="!# /ZD/gae-# /H&L1g  
 

Terşin teyraşin terişin tarişin taryuşin feyuşin 
kalmuşin elişin matmeşin. İnnehü min süleymane 
ve innehü bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü 
aleyye ve’tüni müslimin. 
 

    Yazdıktan sonra bu isimleri okuyarak hazine şüphe 
edilen mekanda yürütürsen, o kişi hazinenin üzerinde 
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durur. Bu amelin buhuru ise lübani zeker ve Kizbere dir. 
 

TESTİ İLE TERBİ’ 
    Testiyi yürütmek ve defineyi bulmak istersen: Kırmızı 
renkli bir testinin üzerine dokuz defa Tı harfini, erkek 
veya kadının elinede dokuz adet Tı (<) harfini yazdıktan 

sonra testinin içine su doldur. Testiyi avucu yazılı kimse 
boğazından tutar. Sende şu Azimeti, testi o kişinin 
avucuna yapışana kadar oturduğun yerden lübani zeker 
ve kizbere buhurlarını tüttürerek oku. 
    Okunacak Azimet budur: 
 

    fe&g&A &�A(G1D&i%&' 14/d!# o½1e!z o½1e&P     !_W,B*r,-# /�/�W&P 1y
a�!+,-#&A /# 5!-  /?aG-# /O&K&3   *_aD/J&�,-# /lD/? �/�=-!# /�   5W!-/#1A!# 

o}%&)&3 /3 �Æ#&I(q %&L*+1D!B&7 *O&i1e('!"!#&A !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? 1H
<%&E  !_&7%a2-!# O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# />#&e/�&)16&;!̀ !? \v%&K&E&A  

 

Herşin tarşin ecib ya seyduke ve harrik hazihil kulte 
vel keffi ila mahalid defini ellezi fihil habiyyeti ev ila 
metain fülan ibni fülane ve ela yurselü aleyküma 
şüvazun min narin ve nuhasün fela tentesıran. 
Elvahan elacele essaate. 
 

    O kişi şüpheli mekanda dolaşırken, sende Azimeti 
okuyarak adı geçen buhurları tüttürürsen, o kişiyi 
şüpheli yerde duruturlar. 
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TESTİ İLE TERBİ’ 
    Kırmızı Testiyi yürütmek ve defineyi bulmak istersen: 
Kırmızı renkli bir testi al ve etrafına şu Azimeti hurufu 
mukatta’ olarak yaz.  
    Yazılacak Azimet budur: 
 

        o½%W!+&3 o½%W!+!C o½%!C o½I('1e!z o½1e!z o½1eW&P
     &5/P&A oÄD/+1E&8 o©#&A o©1<!# o©%&~&7 o|W&~&7    aeW&3 Fe(L&;

    (JD/d!# %Mg#&I,-!# /9# &h16(̂  /�%&Ka2-#    /�/�W&P &t#aGW(s%&' #I 
      5!-/# %&PFe(d&A %&[/+W/i %&3&G&'&A !_=B*r,-# #I(2/J,-#&A /p%&L1i!",# 

/A!# /_!u1ef2-# /O&K&3/e1Kf2-#/A!# /&�/?aG-#   
 

Herşin tarşin taryuşin kaşin kekaşin mekaşin acecin 
acacin ercin vacin. Ve hiye temurru merras sehabi 
sunallahi elvahan ecibu ya huddame hazihil esma-i 
vel bisül kullete ve yedema sikiha ve curruha ila 
mahalis sirkati evid defini evis sihr. 
Yazdıktan sonra çocuğun eline testiyi ver ve lübani 
zeker buhurunu yakarak yazmış olduğun isimleri azimet 
olarak devamlı oku. Çocuk hazinenin üzerine geldiği an 
çok ani bir duruşla duruturlar. Sen Bilki! Gömülü olan 
define oradadır. 
 

GÜNLERİN FETİH GÜNÜ 
    Bu Cetvel günlerin fethini beyan  etmektedir. Sen! Bu 
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sırrı çok iyi anla. İrşad olursun. Sır bundadır. 
    Cetvel budur: 
 

 
1. gün 

 
4. gün 

 
6. gün 

 
7. gün 

 
8. gün 

 
9. gün 

 
11. gün. 

 
12. gün 

 
14. gün 

 
17. gün 

 
18. gün 

 
19. gün 

 
20. gün 

 
22. gün 

 
23. gün 

 
26. gün 

 
27. gün 

 
28. gün 

 
29. gün 

 
30. gün 

 
HAZİNE İSTİHARESİ 

    Bir yerde define olup olmadığını anlamak için: Önce 
iki rekat istihare namazı kılıp, her iki rekattada bir Fatiha 
ve kırk defa İhlas suresini oku. Namazdan sonra kıbleye 
karşı yönelip iki diz üzerine otur ve üçyüz (300) defa şu 
Ayeti Kerime yi oku:  
 

12/:  &L1gae-# /9# /Z    W(6&3� &H'/�=-#&A /ZD/gae-# /H#I &7&A  #IW*B/L
   1Z/[/;!�fD&i 1Z([16&7 =>&e±�!+(6!- /m%&K/-%a�-#     1Z([a6W&' /�W1~&6!-&A

!>I*B&L10&' #I(E%!C �/�=-# &H&21g!#  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine amenu ve 
amilus salihati lenükeffiranne anhüm seyyiatihim 
veleneczi yennehüm ahsenellezi kanü ya’melun. 
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    Daha sonra dünya kelamı konuşmadan kıbleye karşı 
sağ yanın üzerine yat. Rüyanda ruhanilerden iki kişi 
gelip, o definenin nerede olduğunu ve oradan nasıl 
çıkarılacağını sana söylerler. 
 

HAZİNE TILSIMINI İPTAL 
    Tılsımlı olan bir mekanda sallanan kılıç, ok, yay ve 
benzeri gibi şeyler olursa, aşağıdaki Azimeti bir kağıda 
yazıp kağıdı alnına yapıştır. Eğer iki avucunada 
yazarsan daha iyi olur. Bu şekilde o mekana girip 
tılsımın karşısında durursan, tılsım iptal olur. 
    Yazılacak Azimet budur: 
 

/Z12/: (�AFG(i /l/61D&7 1I&0&; 1I&0&; oh,B&q o�� /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# 
         />%!�,B(i (Z!�17!# %&3 o�� %&' &�!- �5/0D/�(3 o�%&D1L/3 �5/0&3 /p%!�!+/: 

(l(E,�&q &GD/d!# %&3&A /9# 1./�&L,-# &�1D!-/#&A %&6a:&< &�&<%&J&;  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Alin şelin teav teav 
aynihi suddühü bikefai meıyyin mimyalin mutıiyyin 
leke ya alin ma a’zamü sultanillahi ve ma ecide 
şe’nühü tebareke rabbena ve ileykel masır. 
 

HAZİNE TILSIMINI İPTAL 
    Definenin üzerinde olan cinleri defetmek için, define 
şüphe ettiğin mekandan bir avuç toprak alıp, o toprağın 
üzerine yedi defa Ayetel Kürsi, 7 defa Zilzal suresi, 7 
defa İnşirah suresi, 7 defa Kureyş suresi, 7 defa Fatiha 
suresi ve 7 defada şu Ayeti kerimeleri oku: 
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12/:/ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z =B&~&; %aL!B!?5 ,B/- (lF:&<  /OW&J&~
          ,>!# &�W!- *>I*+&' %&L!? %xr/0&̂  5&iI(3 ae&s&A %ÈC&8 (l!B&0&d

&eaJ!+&)&; (e1s!%!? %&[D/?(3 !�%!u &H'/e/�%a�-# &H/3 (�aE/# 1© 5&iI
  (e1Kf2-# /l/: 1Z(),¬/d%&3        (�/B1�W('!" �9# =>/# (l*B/�1J(D&i �9# =>/# 
&H'/G/2,�(L,-# !O&L&7 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Felemma tecella rabbühü 
lil cebeli cealehü dekkan ve harra musa saıka. Fema 
yekünü leke en tetekebbera fiha feahruc inneke 
mines sağirin. Kale musa ma ci’tüm bihis sihru 
innallahe seyubtılühü innallahe la yuslihu amelel 
müfsidin. 
    Aynı ameli üç defa tekrar edip toprağın üzerine üfle. 
Okuduğun toprağı o mekana serpersen, oradaki cinler 
mekanı terk ederler.  
 

MANİLERİ İPTAL ETMEK 
    Definelerden, manileri iptal etmek için okunacak 
Azimet budur: 
 

     &6,-&�1E!# 1I!- /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:  !>�1e*r,-# #!�&P %  5!B&7
       /_&D1c&s 1H/3 %M7 fG&�&)(3 %M0/q%&s (l&)1'!# e!- oO&J&d   &�,B/;&A /9#
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         �9# IW(P !>A(eW=+!�&)&' 1Z�\[=B&0!- /v%a6B-/ %&[(:/e1¡&E *�%!³13!",#
�/�=-# !"         (./JW!+,-# /�&8%&[ac-#&A /41D&́ ,-# (Z/-%&7 &I(P ="/# &l!-/#

/�%&0&)(L,-#    (ZD/�&0,-# (4/C#/I!+,-# %&[F'!# #I*-/�1E*#  /    5!-%&0&; /9# /e13!"
!�/�1E*#    /# /_&0/:%a2-# /p%&La2-# &H/3  W!-W    *OW/�1:!#&A /�1<!",# 5

&hD/L&d    #!�&P /m%!C&e&g  ()&L/B&7 �/�=-# /�16!+,-# !_&L,+/K,-# (l  1A!# 
   (N1L=B!+&;%&3 fb&K/: /l/L/2,B!�(L,-# /Z/i!̀ ±�-/#   %&3&A &�1D!B&7 /l/:  

      &�(;1ea[!u 5fE/%!? &�/)aD/E%&gA(< fb&K/:&A &�1D!B&7 /l/: &Z=B!+&)(3%&E!# 
    &[1D!B&7 (</G,r&;!" �/�=-# /�&<1G*r,-%/: &�(),-&�16&)1i#&A    ="/# #MGW&g!# %

�9#   &<I(E 5/612/J,-#&A *�/�1E!#  /: /p%&[&J,-#&K   /)=-!# /p%&L1i!",# /�/�&P fb 5
       o�%&́ 1D&i o�%&́ 1D&i o�I(́ 1D&i o�I(́ 1D&i %&[D/L&2!r/- (</G,r&; !"
       o½IW(6,+!C o½A(<&GW16!C o½A(<&G16!C oÄD/31A&8 oÄD/31A&8
      b0¤&A ¢0D[+/: /H&L1gae-# /�/B&L,-# !>%&K1J(i o½I(6,+!C
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   a[!u 5fE/%!? 1eas!�&)&; !"&A  aD/E%&gA(<&A &N1E!# &�(;1e &�W&)   #!�W&[/: 
/",#   /�=-# (Z!�17!",# (ZD/�&0,-# /Z1i    *_W!+/�!̀ &L,-# (l16/3 (}&�,�&; � 

FH/~,-#&A ( 1E/",#&A  (hD/L&d&A  #   I*B1�&L,- !# /m%!u  ,O/�1:!#&A ,�/�1E
&hD/L&d    ,-# #!�&P 1H/3 /m%!C&e&K,-#   �p%&[&J,-# 5/612/J,-#&A /h/£1I&L 

         &[1D&3 olW&' o�� o�� o�%&' o�%&' /�#aG&q /�� fb&K/:    o�� o�� o/lW1D
         �5W/0!C o510&�W/: o�%!�,+&; ol,+&)/: ol1D&:I(' o�I(́ (' o�I(́ &'
         %&' &�(L1i/# &Z!�17!# %&3 o��%&' &�!- f5/0D/�(3 o�%&D1L/3 o�%!�,C!#
         *_&01J&2W,B/- /}%W!�(L,-# (ZD/�&0,-# (4!C1I!+,-# %[F'!# ,�/�1E/# o��

 5!B&7 (h/�&;1e&L,-#    &A (4W!C1I!+,-# /hD/L&d    &hWD/L&d ,OW/�1:!#
         /�/�W&P fbW&K/: /l/; %&L/2,B/z&A />%!+&L,-# #!�&P /m%!C&e&g
        o½A(<&GW16!C oÄDW/3&81<!# oÄDW/3&81<!# (ZD/�&0,-# /p%&L1i!",#
         �p%W&L&P �p%W&L&P o½IW(6!+16!C o½IW(6!+16!C o½A(<&G16!C
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        &�W(;1ea[!u 5fE/%!? 1efs!�&)&; !"&A ,�/�1E/# ¢0D[+/: ¢0D[+/:
(<&A        ,�/�W1E/# (ZW!�17!",# (ZD/�&0,-# /Z1i/",# #!�&[/: &�/)aD/E%&gA

       /p%&[&J,-!# 5/612/J,-#&A /h/£1I&L,-# #!�&P /m%!C&e&g &hD/L&d ,O/�1:!#&A
             o�%W&P!# o�� ol1D&[1D&P ol&' ol&' o�� o�� o�%&' o�%&' oh,B&q o�� fb&K/:

     o�%!�,+&)/: ol,+&)/: o�#&A ol&' ol1D&:I(' o�I(0&'    o�%!�,C!# �5/0!C �5/01D&3 
           o�� %W&' &�(L1i/# &Z!�17!# %&3 o�� %&' &�!- �5/0D/�(3 o�%&D1L/3

,�/�1E/# ,-# %&[F'!#(}%!�(L,-# (GD/0a2-# (4/C#&I!+/L&d ,O/�1:!#&A &hD 
/m%!C&e&g    &d&A /l/0/E#&I&3&A />%!+&L,-# #!�&PW&hD/L   /lDWW/?%&3 
�9# &�&<%&: 1D!B&7 &A &�D/? &�  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel kurane 
ala cebelin leraeytehü haşian mütesaddian min 
haşyetillahi ve tilkel emsalü nadribüha linnasi 
leallehüm yetefekkerun. Hüvalla hüllezi la ilahe illa 
hüve alimül ğaybi veş şehadetil kebirül müteal. 
İnzilü eyyühel kevakibül azimü li emrillahi teala 
ünzilü mines sema-is sebati ilel ardı ve ebtılü cemiu 
harekati hazel kenzillezi alimethül hükema-i ev 
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ittılasimil mutalsimihi bihakki ma tekellemte bihi 
aleyke ve ma ene mütekelleme bihi aleyke ve bi 
hakki ruhaniyyetike feinni kahhartüke vestenzeltüke 
bil kudretillezi la yakdiru aleyha ehaden illallahi 
enzilü vel bisni nurul behai bi hakki hazihil 
esmailleti la takdiru li kasemiha seyğubin seyğubin 
seyğabin seyğabin devmişin devmişin kenderuşin 
kenderuşin keknuşin keknuşin sübhanel melikir 
rahmani bi kef ha ya ayın sat bi ha mim ayın sin kaf 
ve la teteahhar feinni kahhartüke ente ve 
ruhaniyyetike bi hazel ismil azimül a’zamüllezi 
tefzeu minhül melaiketi vel cinni vel insi ve cemiıl 
mahlukati ünzil ve ebtıl cemiıl harakati min hazel 
mevdıı vel bisnik behai bi hakki ali şeddayi yahin 
yahin ahin ahin yehin meyheyhin alin alin yeğubin 
yeğubin yubeyhin bi tekhin tekfalin bisa’yin keıyyin 
ekfalin mimyalin mutııyyin leke ya alin ma a’zame 
ismüke ya alin inzil eyyühel kevakibül azimül mutaı 
lil sebatül mertefiu ala cemiıl kevakibü ve ebtıl 
cemiu harakati hazel mekani ve tılsimatihi bi hakki 
hazihil esmail azimü erdemişin erdemişin 
kenderuşin kenderuşin kenkenuşin kenkenuşin 
hemaün hemaün bi kef ha ya ayın sat bi kef ha ya 
ayın sat inzil ve la teteahhar feinni kahhartüke ve 
ruhaniyyetike bi hazel ismil azimül a’zamü inzil ve 
ebtıl cemiu harakati hazel mevdıi vel bisni el behai 
bi hakki alin şelın yahin yahin ahin ahin yehin yehin 
heyheyhin alin ehalin yeubin yubeyhin yehin vahin 
bi tekhin bitekfalin meyıyyin keıyyin ekfalin 
mimyalin mutıiyyin leke ya alin ma a’zame İsmüke 
ya alin inzil eyyühel kevakibüs seıdül mutai ve ebtıl 
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cemiu harakati hazel mekani ve mevaniıhi cemia ma 
fihi barakallahü fike ve aleyke. 
 

    Bu amelin yapılışı: Meyatü saile ve senderus buhur 
larını iyice dövdükten sonra yoğurup, fındık tanesi 
büyüklüğünde ve aynı ağırlıkta oniki (12) tane küre yap. 
Daha sonra tılsımlı mekana gidip, Asma odununun 
kömüründe buhurları tek tek yak ve yukarıdaki Azimeti 
oku. Allah Teala'nın izniyle o mekandaki bütün tılsımlar 
iptal olur. 
 

DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ 
    Bu hatemler, Şeyh Samur Hindi (r.a.) nin Cevahirul 
ulum ve künüzül arş ile Sırril meknun isimli 
kitaplarından alınmıştır. Her hatemin bir ameli ve bir 
hassasiyeti vardır. Bunlar, Allah Teala nın isimlerinden 
ve hazinelerindendir. 
 

BİRİNCİ ŞEKİL 
    Hazine bulunan mekanda ateş görürsen, aşağıdaki 
şekli bir çömlek parçası üzerine yazıp çömlek parçasını 
o ateşin içine at. Allah Teala hazretlerinin emriyle o ateş 
batıl olur. 
    Şekil budur: 
 

( 9 6 

; 2 ? 

G  3 > 
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İKİNCİ ŞEKİL 
    Hazine bulunan mekanda duman görürsen, siyah bir 
koyun kemiğine aşağıdaki şekli yazıp, yazdığın kemiği 
Laden ve Lüban ile buhurla. Kemiği duman çıkan yere 
atarsan, Allah c.c. ın emriyle o duman batıl olur.  
      Yazılacak şekil budur: 
 

1 9 C  
@ ; 4 

> ? > 
 

ÜÇÜNCÜ ŞEKİL 
    Hazine bulunan mekanda sallanan bir kılıç görürsen, 
aşağıdaki şekli Aslan derisine yazıp, deriyi kıl ile 
buhurla ve deriyi kılıç sallayanın önüne bırak. Eğer 
cisim var ise batıl olur ve gider. Cisimde hareket yoksa, 
bu harflerin ruhaniyeti onu durutup batıl eder.  
      Şekil budur: 
 

? 1 1  
4 < 4 

? 6 ? 
 

DÖRDÜNCÜ ŞEKİL 
    Hazine bulunan mekanda Ayı, Yılan ve benzeri 
suretler görürsen, aşağıdaki şekli yazıp, Meyatü saile 
ve Muklil ezrak buhurları ile tebhir et. Bu yazdığın şekli 
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gördüğün suretin üzerine koyarsan o suret, Allah c.c. ın 
emriyle batıl olur.  
    Şekil budur: 
 

: ? ; q 

A < < I 

( 3 4 1 
 

BEŞİNCİ ŞEKİL 
      Hazine bulunan mekanda kum ve yel görür ve de 
seni helak etmek isterse, şu şekli  
 

C 6 1  
C 78 > 

3 = = 
 

zaferan ile dört köşeli bakır bir levha üzerine yaz. 
Levhayı ateş üzerine koyup, şu Azimeti okursan, o 
maniler iptal olur. 
      Okunacak Azimet budur: 
 

  &L&; oÄ!�1D&P o½&G16&P  oÄ&'I*B&3 oÄ&'I*B(7 oÄ&'I  &e&¡&g %a6/�  
   (7!# f�&< ,O*u&A ,OD/�#&e1J&d     /�/z%ac-# /m#&�&L&P 1H/3 &�/: *nI

&�/:*nI(7!#&A f�&<,>!#  (¡1K&'(e &h&318!#&A (�/e1̂ !#&A !>A  
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Hendeşin heytaşin temuyeşin uluyeşin meluyeşin 
ğınnen hadara cebrail ve kul rabbi euzübike min 
hemezatiş şeyatıni ve euzübike en yahdurune ve 
asrifü ve edmea. 
 

ALTINCI ŞEKİL 
      Hazine bulunan mekanda çalgı, def, ney ve sesler 
görür ve işitirsen ve de oradan hazine almak istersen. 
Dokuz (9) adet Turunç yaprağına aşağıdaki şekli yaz. 
Arka arkaya o yaprakları ateşe atıp, Limon buhur 
edersen, hepsi batıl olur. 
      Yazılacak şekil budur: 
 

> 4 78  
: 4  @ 

78 1 ? 
 

YEDİNCİ ŞEKİL 
      Hazine bulunan mekanda hareket eden kum 
görürsen ve o kum da seni helak etmek için üzerine 
gelirse, şu şekli bir cam levha üzerine yaz.  
 

@ 2 6  
= ? > 

? ; t 
 

Camı kalsuniye ve laden ile buhurla. Daha sonra o kum 
görünen yere camı koyarsan, Allah c.c. ın izniyle kum 
batıl olur.  
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SEKİZİNCİ ŞEKİL 
      Hazine bulunan mekanda bir ok atan görürsen, 
aşağıdaki şekli bir parça kırmızı çömlek üzerine yaz. 
Çömleği Şahtere ve Lüban ile buhurlayıp, o ok atanın 
önüne koy. Allah c.c. ın emriyle batıl olur. Yazılacak 
şekil budur: 
 

3 = 9  
( 6 X' 

6 : 6 
 

DOKUZUNCU ŞEKİL 
      Hazine bulunan mekanda zayıf ve zenci suretinde 
bir çocuk görürsen, aşağidaki şekli bir kağıt üzerine 
yazıp, onun önüne at. Allah c.c. ın emriyle batıl olur. 
    Yazılacak şekil budur: 
 

4 4 3  
78 6 A  
3 A 6 

 
 
Dördüncü bölüm olan "Terbiatın nevileri" Allah Teala 
nın izniyle tamamlanmıştır.  
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B  E  Ş  İ  N  C  İ    B  Ö  L  Ü  M 
 

TABİBEYİ ERCÜZE NİN SIFATI 
    Ey şu ilme rağbet eden Talip! Bilki;Tehatili seba 
olarak bilinen Tabibeyi Ercüze nin harfleri Fekacin 
Mahmet tir. Yani burada zikir edilen yedi harftir. Bunda, 
başkasında olmayan bir yücelik vardır. Talip, bu 
isimlerle nida eder, kalbine geleni bilir ve gizler. Bunu 
okuyan, arşı azimin Rabbi olan Allah tan korksun ve 
Allah c.c. a kuvvetli olarak iman etsin. Bundaki sır 
manalarındadır. Allah c.c. a yemin ederimki, bu isimleri 
okuyana hiçbir gün korku ulaşmaz.  
    Ey bu harfleri okuyan Talip! Bu isimlerdeki sır 51 dir. 
Manasındaki sırların adedi ise 11 dir. Bu harfleri okuyan 
kişiye vasıtasız olarak görünürler. Bu isimlerde 14 tane 
Tı harfi vardır. He harfinin adedi 9 dur. Ye harfinin adedi 
de 9 dur. Lam harfinin adedi 11 dir. Mim, kaf, fe, nun, 
cim ve hı harfleri tektir.  
    Ey bu isimleri okuyan Talip: Her zaman bu isimleri 
korkusuzca oku. Okumaya devam ettiğin müddetçe de 
sana hiç korku yoktur. Esma-i şerif (Tahatili seba) 
bunlardır. Allah Teala hazretleri bu isimlerin bereketiyle 
seni ve beni menfaatlandırsın. 
    Tahatili seba isimleri budur:  
 

B/-=�,OD/�1[ ,OD/�1D!�1[!u ,OD/�[!�1[&3 ,OD/�1D!�1[!?  ,OD/�,�&[1[&E
1[&d&[,OD/�,�&[1�!- ,OD/�,�   
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Liltahtıl Mehtahtıl Kahtaytıl Fehtaytıl Nehhattıl 
Cehhattıl Lahhattıl. 
 

    Sekizinci isim ise bu isimlerin baş harflerinden oluşan 
ve bu isimlerin zimamı olan: 
 

,O/~16!�,r(L/-  
 

                                      Limukfencil    ismi şerifidir. 
    Bu isimleri mümkün olan şeyler (Taşlar, deriler, deniz 
köpüğü, çanaklar, altın, gümüş, bakır kurşun, kağıt vb. 
gibi) üzerine yazar ve birinci ismi sağına, ikinci ismi 
soluna, üçüncü ismi arkana dördüncü ismi önüne, 
beşinci ismi bulunduğun mekanın  göğsüne, altıncı ismi 
mekanın ortasına koyarsın. Yedinci ismi ise elinde 
tutarsın. Sekizinci ismide mekanın dışına koyarsın. Sen, 
işini bitirdiğin zaman, o mekandan koyduğun isimleri 
geri alıp, yedinci isimle birlikte mekandan çıkarsın. Ama 
o mekana girerken seni kimse görmesin. Sonunda o 
mekan önceki haline döner. 
    Bu ameli arabi ayın son Çarşamba günü, Kamer de 
İkizler burcunda iken yapar ve tılsımlı olan mekana 
isimleri atarsın. O mekanın bütün manileri, tılsımları, 
zararlı nevamis, zevbaa, oklar, rüzgarlar, atışlar, 
kumlar, zelzeleler, şimşekler, kılıçlar, timsahlar, 
hayvanlar ve benzeri şeyleri batıl eder. Aynı zamanda 
cinlerden, şeytanlardan, ulvi ve süfli ifritlerden, 
hayaletlerden, meşt, uyku, felç, korku, tahun, civa, 
zararlı kesicileri, bağıran, akrep, ateş ve duman gibi 
manileride iptal eder. Çünkü bunlar gizli olan zahire 
kitabındandır. İstenilenlerin de en iyisindendir. Bilgilerin 
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cevheri ve hazinelerin anahtarıdır. İsimlerle beraber 
yazıp o mekanda okuyacağın Azimet budur: 
 

        o½IW(q1e&3 o½I(cW10&3 o½I(cW10&3 oÄ,B!u1G!u oÄ,B!u1G!u
       ol&2W&J,-!# o½/<%&P&8 o½/<%&P&8 o½/<%!�&7 o½/<%!�&7 o½I(q1e&3

&0!?A(8          &�WD/? �9# &�&<%W&: (�/cW,C#&A (�/e1̂ /# o�%&D,-!# ,O
          (�/eW1̂ /# &IW(P &I(P o�� o�� o½#&e13&8 o½#&e13&8 &�1D!B&7&A
        o½I(D&P /p%&L1i!",# /�/�&P fb&K/: (h&61L&' oh/E%&3 ±O*C (y/e1g!#&A
      o½A(8%&P oÄ'/8#&e1[/3 oÄ'/8#&e1[/3 oÄ/'%&P!# oÄ/'%&P!# o½I(D&P

  o>#&A%&L1'!#      ow1e&P oÄ&L,B!� oÄ&P1e&: ±O*C oe&L,uI(3 %xÐ/e&L,�&q
     1c/-I*z %McD/6!C %Mc&L1c&3 o./+1[&: ol1D&P1e!C %Mc&P   #I*-%W!u %MD

/L&iW%&6a:&< &�&E#&e,�*� %&610!z!#&A %&610 &�1D!-/#&A  (Z/2,u*# (./�&L,-#
     1¡&s%&' &N1E!#&A o./�,r!?%&' &N1E!#&A oÄ&P1e!�1D!z%&' &�1D!B&7 o>#&e

/: o>#&I1d/<%&' &N1E!#&AW 1Z(;1e&3!# %&3 ="/# /p%&L1i!",# /�/�&P fb&K  
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        5Wf6&7 #I*?/e&�16&' ,>!# />%!+&L,-# #!�&[/: &�/B±C&I(L,-# &�(E#&I17!#
         %ML/-%W&i 1Z*+16W&7 (�/e&�1E/# *»1D&g a5!-/# 5&0&i%&3 1H&7&A

    !",# (ZD/�&0,-# /Z1i/",# fb&K/: %ML/;%!�(Z!�17     o�� (lW*-aA!# �/�=-# 
(e/s!#&A  P&A o�� (��W    ol,+&)/: ol&DaD&:I(' /e1D&́ /: oh,B&q &I   o�%W!�,+&)/:

 1Z*+1D!B&7&A 1Z*+D/? �9# &�&<%&: #I*?/e&�1E/#  
 

Kadkalşin kadkalşin ma’muşin ma’muşin merşuşin 
merşuşin atarişin atarişin deharişin deharişin 
elbesehin düfeal elyahin ısrufü vekşifü barakallahü 
fike ve aleyke demraşin demraşin ahin ahin hüve 
hüve ısrifü ve ahriku külli maniın yemneu bi hakki 
hazihil esma-i heyuşin heyuşin ehayeşin mihradişin 
haduşin eymavani şatmarihan mukmerin külli 
berheşin ğalmeşin hertın heşan kerheyhin behkirin 
meşmeşen kenişen tulişyen. Kalu semi’na ve eta’na 
ğufraneke rabbena ve ileykel masır. Uksimu aleyke 
ya taytarheşin ve ente ya faktırin ve ente ya 
hadranin ve ente ya ricvanin bi hakki hazihil esma-i 
illa ma emertüm a’vanükel müvekkiline bi hazel 
mekani en yensarifü anni ve an masea ileyye haysü 
insarifü anküm saliman ğatimen bi hakkil ismil 
azimül a’zamüllezi evvelühü alin ve ahiruhü alin ve 
hüve şelın biğayri yubeyyeyehin bitekhin bitekfalin 
insarifü barekallahü fiküm ve aleyküm. 
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      Ey Talip! İyi anla irşad olursun. Hatalardan ve hata 
yapmaktan sakın. Birinci levhanın sıfatı budur. 
 

BİRİNCİ LEVHA 
 

 

         5!B&7 !>�1e*r,-# #!�&P %&6,-&�1E!# 1I!- /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
      &D1c&s 1H/3 %M7 fG&�&)(3 %M0/q%&s (l&)1'!#e!- oO&J&d   &�,B/;&A /9# /_

     �Æ#&I(q %&L*+1D!B&7 *O&i1e(' /v%a6B-/ %&[(:/e1¡&E *�%!³13!",#  o<%&E 1H/3  
   &; %&[aE/# />#&e/�&)16&;!̀ !? \v%&K(E&AW   /e1�W!r,-%!C o<&e&c&: 5/31e 

(laE!%!C \e,�(̂  \N!-%&L/d  &�/:±�!+(L,B/- o�/¬&31I&' �O1'&A  
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Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel kurane 
ala cebelin leraeytehü haşian mütesaddian min 
haşyetillahi ve tilkel emsalü nadribüha linnas. 
Yürselü aleyküma şüvazün min narin ve nuhasün 
fela tentesiran. İnneha termi bişerarin kelkasr. 
Keennehü cimaletün sufr. Veylün yevme izin lil 
mukezzibin. 
 

İKİNCİ LEVHA 
 

 

12/:        �/�=-# �9# I(P /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z!"    &IW(P ="/# &l!-/#
 /41D&́ ,-# (Z/-%&7(H&L1gae-# &IW(P /�&8%&[ac-#&A �9# &I(P (ZD/gae-#   
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  �/�=-#!"    # (�/B&L,-!# &I(P ="/# &l!-/#    W/3 ,>/#&A (t!̀ a2-# (vAFG*r,- 1H
&q   /: (�fJ&2(' ="/# op15      1Z([&KD/J12W&; !>I([!r,�&; !" 1H/+!-&A /�/G1L&K

#M<I*�!� %MLD/B&g !>%!C (laE/# 
 

Bismillahirrahmanirrahim Hüvallahüllezi la ilahe illa 
hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüver 
rahmanürrahim. Hüvalla hüllezi la ilahe illa hüve el 
melikül kuddüsüs selam. Ve in min şeyin illa 
yüsebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahüne tesbiha- 
him innehü kane halimen ğafura. 
 

ÜÇÜNCÜ LEVHA 
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12/:         /p%&La2W-# &H/3 (�%&6,-&�1E!# op%&L!C /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z
    &J1̂ !%!? /�1<!",# (m%&J&E /l/: !«!B&)1s%!?    ({%&'fe-# (�A(<1�&; %MLD/c&P &�

    �/�=-# �9# I(P!"    /41D&́ ,-# (Z/-%&7 &I(P ="/# &l!-/#   &I(P /�&8%&[ac-#&A 
(H&L1gae-#     *B*r,-# /n/# /_!?/®¹,# &t1I&' (ZD/gae-#   ,-# �&G!- (�I /e/d%&6&K

         (}%W!�(' ohD/�W&q!"&A oZD/L&g 1H/3 &�/L/-%=�B/- %&3 &�/L/�%!C
&L/B&7        /<#&I&~,-# / a6(�,-%/: (Z/2,u*# !̀ !? 1m&e&¡1g!# %&3 \ ,�&E 1N

          j & =�&6W&; #!n/# /�1J(�W-#&A & &012&7 #!n/# /O1D=-#&A / a6*+,-#
�/n />�1e*r,-#&A /O&: /e,C±�-# 5/? #A(e!�!C &H'/�=-# oy%!r/q o�a�/7  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Kemain enzelnahü mines 
sema-i fahteleta bihi nebatül ardı feesbeha heşimen 
tezruhür riyah. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve 
alimül ğaybi veş şehadeti hüver rahmanürrahim. 
Yevmel azifeti izil kulübü ledel hanaciri kazimine ma 
liz zalimine min hamimin ve la şefiın yuta’. Alimet 
nefsin ma ahdarat. Fela uksimü bil hunnesi elcevaril 
künnes. Velleyli iza asas. Vessubhı iza teneffes. Sat. 
Velkurani zizzikri belillezine keferu fi ızzetin ve 
şikak.  
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DÖRDÜNCÜ LEVHA 
 

 

12/:     (�%&6,-&�1E!# op%&L!C /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z    /p%&La2W-# &H/3
        ({%&'fe-# (�A(<1�&; %MLD/c&P &�&J1̂ !%!? /�1<!",# (m%&J&E /l/: !«!B&)1s%!?

    �/�=-# �9# I(P!"    /41D&́ ,-# (Z/-%&7 &I(P ="/# &l!-/#   &I(P /�&8%&[ac-#&A 
(H&L1gae-#     *B*r,-# /n/# /_!?/®¹,# &t1I&' (ZD/gae-# I  ,-# �&G!- (� /e/d%&6&K

  /L/-%=�B/- %&3 &�/L/�%!C       (}%W!�(' ohD/�W&q!"&A oZD/L&g 1H/3 &�
      / a6(�,-%/: (Z/2,u*# !̀ !? 1m&e&¡1g!# %&3 \ ,�&E 1N&L/B&7  /<#&I&~,-# 

,-#W-#&A & &012&7 #!n/# /O1D=-#&A / a6*+Wj & =�&6&; #!n/# /�1J(�  
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�/n />�1e*r,-#&A 5/? #A(e!�!C &H'/�=-# /O&: /e,C±�-# oy%!r/q o�a�/7   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kemain enzelnahü mines 
sema-i fahteleta bihi nebatül ardı feesbeha heşimen 
tezruhür riyah. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve 
alimül ğaybi veş şehadeti hüver rahmanürrahim. 
Yevmel azifeti izil kulübü ledel hanaciri kazimine ma 
liz zalimine min hamimin ve la şefiın yuta’. Alimet 
nefsin ma ahdarat. Fela uksimü bil hunnesi elcevaril 
künnes. Velleyli iza asas. Vessubhı iza teneffes. Sat. 
Velkurani zizzikri belillezine keferu fi ızzetin ve 
şikak:  
 

BEŞİNCİ LEVHA 
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   ae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:      5W/? 1HW&3 (G(~12&' /9/&A /ZD/g 
       #IW(0D/z!#&A #I(0&LW1i#&A #I(J/B1d!# /�1<!",#&A /m#&A%&La2-#

/O/3%&K/-       1Z(PI*�/u&A oh!B1i!# o�%&012&7 /p%&L1i!",# /�/�&P 5/:%&)/C 
aE!#   /�&' 1H&3&A ,>I*-(�12&3 1Z([,Ç       1HW/3 (l,u/�(E %&E/e13!# 1H&7 1Z([16/3 

 /./0a2-# /�#!�&7       o½IW(P !�&�&E fb&K,-%/:&A (�%&6,-&�1E!# fb&K,-%/:&A 
        ohW1D!C o�&<%&̂  omA(A%&q oÀA(A%&J&̂  �9# &I(P o½A(e!�,u!#
          %W&[()a'!# %Wx�/u#&A (G(~1i*# *�&e/:%&J&~,-# (e/:%&J&d oh,B&' oh,B&' ohD/B&P

 /_&L!�&7&A /9# /�a�/0/: /p%&L,-#/9#!# 5/6'/n1�(' !"&A �9!# %&E  1H&3&A
 /�aI*r/: &5/0&3/ZD/�&0,-# /9#*   

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescüdü men 
fis semavati vel ard. Eclibü vesmeu ve etıu li hamili 
kitabı hazihil esma-i asalin esleın vekıfühüm 
ennehüm mesulün. Ve men yeziğ minhüm an 
emrina nüzikhü min azabis seir. Ve bil hakkı 
enzelnahü ve bil hakkı nezele. Huşin aktaruşin 
hüvallahü sabavüsin şavutin saratin keyın heliın 
yelın yelın cebabirul cebabiratü üscüdü vakıfan 
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eyyetühel ma-i bi izzetillahi ve azametillahü allahü 
ve la yü’zini ena ve men meıye bi kuvvetillahil azim. 
 

ALTINCI LEVHA 
 

 

     12&' /9/&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:  W&3 (G(~   5W/? 1H
    W1i#&A #I(J/B1d!# /�1<!",#&A /m#&A%&La2-#   #IW(0D/z!#&A #I(0&L
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   1i!",# /�/�&P 5/:%&)/C *O/3%&K/-   /u&A oh!B1i!# o�%&012&7 /p%&L 1Z(PI*�
  &A ,>I*-(�12&3 1Z([aE!#    13!# 1H&7 1Z([16/3 1}/�&' 1H&3W   1H/3 (l,u/�(E %&E/e

         !�&�W&E fb&K,-%W/:&A (�%W&6,-&�1E!# fb&K,-%/:&A /./0a2-# /�#!�&7
        1h/J!C *�&8%&i *�&8%&i *�&8%&i *�&e/:%&J&~,-# (<%aJ&d &IP ov/<%&3I*z

  &h,B&3 &h,B&3 &h1D&3       W1D!�&A /p%&L,-# %&[F'!# 1�/u#&A (G(~1i*# &h,B&3 /�/e
   ±O*C&A /l/)&L!�&7&A /9# /�a�/0/:       /9# /�aIW*r/: /OWaD&�&)&' o�%&D&s

 1<%aJ&~,-# /�'/�&0,-# 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescüdü men 
fis semavati vel ard. Eclibü vesmeu ve etıu li hamili 
kitabı hazihil esma-i asalin esleın vekıfühüm 
ennehüm mesulün. Ve men yeziğ minhüm an 
emrina nüzikhü min azabis seir. Ve bil hakkı 
enzelnahü ve bil hakkı nezel. Tumarisin hüve 
cebbarül cebabiratü sadetü sadetü sadetü kebi’ 
meya mela mela mela üscüdü vakıf eyyühel ma-i ve 
ğayrihi bi izzetillahi ve azametihi ve külli hayalin 
yetehayyeli bi kuvvetillahil azizil cebbar. 
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YEDİNCİ LEVHA 
 

 

  ,u&e1g!# (l!zA(e(3 (�fI&~(3W()  o½I(c1'&8 /Z1i/%/: 1Z*+  o½I(c1'&8
   !�aI*u!"&A !�1I&g!̀ /: b20¤ ¢0D[C / #    F5W/B&0,-# /9%W/:="

(ZD/�&0,-#  
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Mücevvifü murutahü ahraktiküm bi ismi deyşuşin 
deyşuşin kef he ye ayın sat ha mim ayın sin kaf bi la 
havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim. 
 

SEKİZİNCİ LEVHA 
 

 

12/:    /&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z      5W/? 1HW&3 (G(~12&' /9
&La2-#     &L1i#&A #I(JD/d!# %MP1e!C&A %M71I!z /�1<!",#&A /m#&I #I(0
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oh!B1i!# o�%&0D/L&i /p%&L1i!",# /�/�&P 5/:%&)/C /O/3%&K/- #I(0D/z!#&A 

 aE!# 1Z(PI*�/u&A   /�&' 1H&3&A ,>I*-(�12&3 1Z([,Ç     %W&E/e13!# 1H&7 1Z([16/3 
&�&E fb&K,-%/:&A (�%&6,-&�1E!# fb&K,-%/:&A /./0a2-# /�#!�&7 1H/3 (l,u/�(E!� 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescüdü men 
fis semavati vel ard. Tavan ve kerha. Ecibu vesmeu 
ve etıu li hamili kitabi hazihil esma-i semialin esleın. 
Vekıfühüm ennehüm mesulün. Ve men yeziğ 
minhüm an emrina nüzikhü min azabis seir. Ve bil 
hakkı enzelnahü ve bil hakkı nezel.  
 

ESMA-İ TAHATİLİ SEBA NIN HAVASSI 
      Bu, Tahatili seba isimlerinin açıklama şeklidir. Sen! 
İyi anla ve iyi fehim et. Allah c.c daha iyi bilendir. 
 

Birinci isim: MN#!h-l_hMb!'  
Gezegeni: Şems 

Günü: Pazar 
Kalemle yazılışı:    

 
 

 
 

 
İkinci isim: MN#!h-l_h-l+U  
Gezegeni: Kamer 

Günü: Pazartesi 
Kalemle yazılışı:   
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Üçüncü isim: MN#!h-#_h-l_Q 
Gezegeni: Merih 

Günü: Salı 
Kalemle yazılışı:   

 
 

 
 

 

 
Dördüncü isim: MN#!h-#_h-l_k  

Gezegeni: Utarid 
Günü: Çarşamba 

Kalemle yazılışı:    
 

 
 

 

 
Beşinci isim: MN#!hMh+l-l+�  
Gezegeni: Müşteri 

Günü: Perşembe 
Kalemle yazılışı:      

 
 

 
Altıncı isim: -l+]+lMN#!hMh  
Gezegeni: Zühre 

Günü: Cuma 
Kalemle yazılışı:   

   
 

 

 
Yedinci isim: !hMh+l-�_'MN#  
Gezegeni: Zühal 

Günü: Cumartesi 
Kalemle yazılışı:   
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Sekizinci isim: MN!�-r_uM�R,!'  
Gezegeni: Şems 

Günü: Pazar 
Kalemle yazılışı: 

 
      

 
 

    Yedi isim olan bu Süryanice isimlere Tahatili seba 
denir. Bu isimlerin gizli sırları ve özellikleri vardır. Bu, 
Tahatili seba kapalı olan sırdandır. Bu isimlerin 
manilere iptal etmede ve diğer amellerde büyük 
ehemmiyeti vardır. Bu isimlerle arabi ayın (Hangi ay 
olursa olsun) son Çarşamba günü ve kamer de Cevza 
(İkizler) burcunda iken amel edilir. Bu günde, Esma-i 
seba yazılıp, engelli mekana atılırsa, o mekandaki 
bütün engelleri, tılsımları, yapılan işleri ve nevamisi iptal 
eder. Bunlar: Ok kılıç, mızrak, temas eden büyük 
belalar, yürüyücüler, kum zelzele, dolu, şimşek, cin 
şeytanları, ulvi ve süfli ifritler, ateş, uyku, felç, korku, 
civa, hayalet, korkunç ve helak edici vahşi suretler, gizli 
ve açık olan manilerdir. 
    Bu esmalarla zalim ve cebbar bozguna uğrar. Cin ve 
şeytan yakmada da bu isimler çok etkilidir. 
 

RUHANİLERLE GÖRÜŞMEK 
    Ruhani şahısları görmek ve onlarla konuşmak 
istersen: Gusül abdesti alıp, temiz bir mekanda yetmiş 
(70) günlük bir halvete gir. iki rekat hacet namazı 
kıldıktan sonra, her farz namazın ardından Tahatili seba 
yı yetmiş (70) defa okuyup, yetmiş günü tamamla. 
Yetmişbirinci gün bir Akbaba kalbine Esma-i seba yı 
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yazdıktan sonra kalbi güzelce yakıp, iyice dövdükten 
sonra sürme gibi yap. Bu yaptığını altın miliyle gözüne 
sürme olarak çek. Etrafındaki ruhani şahışları açıkça 
görürsün. Dilemiş olduğun herhangi birşeyi onlardan 
istersen, onlar senin istediğini seri bir şekilde yerine 
getirirler. Dünya ile ilgili haberlerdende seni haberdar 
ederler. 
 

TILSIMLI SUYU İPTAL 
    Define ve hazinelerdeki tılsımı bozmak veya tılsımlı 
suyu veyahutta başka manileri iptal etmek istersen: 
Sekiz adet taş, saksı parçası, deri, lüle taşı, çanak 
parçası, altın, gümüş, bakır, kurşun, kalay, kağıt veya 
buna benzer bir şey üzerine Tahatili sebayı hurufu 
mukatta’ olarak yaz. (Her parça üzerine bir isim) 
Yazdıktan sonra tılsımlı mekanda yürümeye başla. 
Mekanda biraz yürü ve birinci ismi önüne at. Biraz daha 
yürü ikinci ismi önüne at. Böylece yavaş yavaş yürü ve 
altıncı ismi tılsımlı suyun olduğu yere at. Ama yedinci ve 
sekizinci ismi sol elinde tutarak mümkün olduğunca 
elinden bırakma. Eğer bırakırsan huddamlardan zarar 
görürsün. Böylece o mekandaki maniler veya tılsımlı su 
iptal olur. İşin bittikten sonra, isimleri attığın yerden 
almak mümkünse, yedinci ve sekizinci isimleri sol elinde 
tutarak, sağ elinle attığın isimleri al. Attığın isimleri geri 
almak mümkün değilse orada kalsın. O iki ismi elinde 
muhafaza et. Müvekkiller mekan ve mevzilerine geri 
dönerler. 
    Şayet yanındaki arkadaşların sana bir zarar vermeyi 
veya seni öldürmek isterlerse, sekizinci ismi sol elinden 
sağ eline alır ve şöyle dersin: 
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(D(7 5/EI*�*�&)1g/# /p%&L1i!",# /�/�&P &t#aG(s%&'5/EI /�%&K1̂ !# 

 1Z*+1D!B&7 %&[±r&K/:  
 

(Ya huddame hazihil esma-i ihtefüzuni an uyuni bi 
hakkiha aleyküm. (Ey bu ismin hizmetçileri! Beni 
arkadaşlarımın gözlerinden gizleyiniz). Böylece 
arkadaşlarının gözlerinden gizlenir, Allah Teala nın 
izniyle korunursun. 
 

TILSIMLI SUYU İPTAL 
    Tılsımlı suyu iptal etmek istersen: Tahatili seba yı taş, 
yaprak veya kağıt üzerine ayrı ayrı yaz. Yazdıktan 
sonra tılsımlı su olan mekana gelir, birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü ismi mekanın dört köşesine 
koyarsın. Geriye kalan üç ismi de tılsımlı olan suya 
atarsan, su kaybolur. İşin bittikten sonra, suya attığın o 
üç ismi sudan çıkar. Yoksa su oradan tekrar fışkırarak 
geri döner. 
    Eğer o mekanda zararlı bir şey olursa, mumdan bir 
suret yap ve suretin elinede bir kılıç veya mızrak 
yaptıktan sonra, suretin üzerine Esma-i sebayı nakşet. 
O sureti oraya takdim et. Tılsım Allah c.c. ın izniyle iptal 
olur. 
 

DÜŞMANLARIN GÖZLERİNDEN GİZLENMEK 
    Yedi adet ufak taş alıp, her taşın üzerine Tahatili 
sebayı birer defa okuduktan sonra, taşları sağına, 
soluna, arkana ve önüne atarsan, düşmanlarının 
gözlerinden AllahTeala'nın izniyle gizlenirsin. 
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ATEŞ VE DUMANI İPTAL 
    Tılsımlı olan mekanda ateş ve dumanı iptal etmek 
istersen: Bir miktar ateş alıp, ateşin üzerine tayyib bir 
buhur atarak, Esma-i seba yı okursun. Daha sonra 
Esma-i sebayı bir tabağa yazıp, yazıyı su ile sildikten 
sonra, azar azar yürüyerek, suyu o mekana serp. Ateş 
ve duman o mekanda iptal olur. 
 

YABANİ SURETLERİ İPTAL 
    Tılsımlı mekanda çirkin ve vahşi suretler (Yılan, 
Akrep, Aslan, Katır ve yırtıcı hayvanlar gibi) karşına 
çıkarsa, o hayvanın şeklini mumdan yaparsın. Yapmış 
olduğun suretin üzerine Esma-i sebayı nakşedip, şekli 
buhurlarsın. O şekli tılsımlı mekana atarsan, tılsım Allah 
c.c. ın izniyle batıl olur. 
 

KAPANAN KAPIYI İPTAL 
    Tılsımlı mekana girdiğin zaman kapı üzerine kapanır 
ise Esma-i sebayı kapının üzerine yazarsan, tılsım iptal 
olur ve kapı açılır. Veyahut birinci ismi eşik altına, ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci isimleri mekanın dört 
köşesine, altıncı ismi ise mekanın ortasına koyarsın. 
Yedinci ismide sol elinde tutarsan, Allah Teala nın 
izniyle bütün maniler, tılsımlar ve hareketler iptal olur. 
 

TILSIMLI SUYU İPTAL 
    Tılsımlı suyu iptal etmek için: Esma-i sebayı herhangi 
bir şey (Deri, kağıt, Kurşun ve benzeri) üzerine ayrı ayrı 
yaz. Tılsımlı mekana geldikten sonra ağır ağır 
yürüyerek birinci ve ikinci ismi sağ tarafına, üçüncü ismi 
sol tarafına, dördüncü ismi arkana, beşinci ismi önüne, 
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altıncı ismi mekanın ortasına, yedinci ismi mekanın 
kapısının yanına, sekizinci ismi ise tılsımlı suya at. 
Çünkü sekizinci isim suyu iptal içindir. Ama sekizinci 
isimle beraber şu Ayeti Kerimeleri yazarsın. 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ve yürsile aleyha 
husbanen mines sema-i fetusbiha saiden zeleka. Ev 
yüsbiha maüha ğavran felen testetıa lehü taleba. Ve 
yeselüneke anil cibali fekul yensifüha rabbi nesfa. 
Feyezeruha kaan safsafa. La tera fiha ıvecen ve la 
emta. Ve inna zehabin bihi le kadirun. Cebbarun 
fekale ya rabbi biyüsrin yübsirun ğavran yübsirun 
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kema yübsirul bahri li musa ibni imran ve kema 
yübsirul ürdüne li isa ibni meryem aleyhisselam. 
Senestedricühüm min haysü la ya’lemün. 
 

    Böylece su durur ve tılsım iptal olur. Veya sekizinci 
isimle beraber şu Ayeti kerimeyi bir çanak üzerine: 
 

         &JW1̂ !# ,>/# 1Z()W1'!#&<!# ,O*u /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:&� 
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Bismillahirrahmanirrahim. Kul eraeytüm in esbeha 
maüküm ğavran femen ye’tiküm bimain muın. 
suya atarsan, suyun yardımcısı Allah c.c. ın izniyle 
mahfolur ve su durur. 
 

YAKARAK CEL ETMEK 
    Kamer ateş burcunda iken Esma-i sebayı, matlubun 
ismini ve ateş harflerini bir saksı parçası üzerine yaz. 
Yazdıktan sonra saksı parçasını lüban ile buhurlayıp, 
devamlı yanan bir ateş altına göm. Azimet olarak Esmai 
sebayı okursan, matlubun çok şiddetli bir şekilde 
ateşlenip, senin bulunduğun mekana gelir. 
 

RÜZGARA ASARAK CELB ETMEK 
    Kamer hava-i burcunda iken Esma-i sebayı bir kağıt 
üzerine, matlubun annesi ismi ile beraber hava-i 
harfleride yazıp, güzel kokulu bir buhur ile buhurladıktan 
sonra rüzgara karşı as. Azimet olarak Esma-i sebayı 
okursan, matlubunu celb ve tehdim etmiş olursun. 
Matlubun duramayıp senin yanına gelir.  
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SUYUNU İÇİREREK CELB ETMEK 
    Kamer su burcunda iken Esma-i sebayı, matlubun 
annesi ismi ile beraber su harflerinide bir kağıt üzerine 
yaz. Yazdıktan sonra kağıdı güzel kokulu bir buhur ile 
buhurlayıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu 
matlubuna içirirsen, matlubun büyük bir muhabbetle 
sana bağlanır. 

TEFRİK VE BUĞUZ 
    Başkalarına zarar vermek maksadı ile bir araya gelen 
zalimleri tefrik, buğuz ve evini harap etmek için: Kamer 
toprak burcunda iken Esma-i sebayı dilediğin kişinin 
annesi ismi ile beraber toprak harflerinide bir kağıt 
üzerine yazıp, sarımsak, kibrit ve sabır ile buhurladıktan 
sonra, dilediğin kişinin eşiğine yazdığın kağıdı göm. O 
kişiler en kısa zamanda kavga ederek ayrılırlar. 
Haneleri harap olur ve hiçbir zamanda bir araya 
gelemezler. 
 

MUHABBET İÇİN 
    Şiddetli bir muhabbetle heyecanlandırarak matlubunu 
yanına getirtmek istersen: Yedinci ismi Cuma günü 
Zühre saatinde yaz. Talip olan kişi bu ismi üzerine alsın. 
Daha sonra kalan altı ismi mürekkebi olmayan bir kalem 
veya iğne ile tatlı bir şey üzerine yaz. Bu tatlıyı matluba 
yedirirsen, matlup talibe hizmet eder, her zaman 
yanında olur ve kesinlikle talibin yanından ayrılmaz.  
 

GÜVERCİN LERİ BİR YERE TOPLAMAK 
    Güvercin yuvalarından birini iptal edip diğerine 
gelmelerini ve yerleşmelerini istersen: Yedinci ismi yaz 
ve gelmelerini istediğin yuvanın içine koy. Daha sonra 
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kalan altı ismi yazıp, boş kalmasını istediğin yuvaya 
koyarsan, güvercinler o yuvadan çıkıp, yedinci isim 
yazılı yuvaya gelirler. Çünkü altıncı isim yedinci isme 
hizmet eder ve her halükarda ona tabidir. 
 

DEĞİRMEN VEYA SU DOLABINI DURDURMAK 
    Dönen değirmeni, dönen su dolabını veya buna 
benzer dönen herhangi birşeyi durdurmak istersen: 
Kamer toprak ve dönen bir burçta iken, yedinci ismi 
yazdıktan sonra dönen değirmene, dönen su dolabına 
veya durdurmak istediğin dönen herhangi birşeye 
koyarsan, o anda durur. 
 

BİNEĞİ DURDURMAK 
      Bineklerden herhangi birini durdurmak istersen: 
Esma-i sitteyi bir kağıt üzerine yazıp, durutacağın 
bineğe görülmeyecek bir şekilde koy. Daha sonra 
yedinci ismi başka bir kağıt üzerine yazıp, bunuda 
üzerine al. O binek seni almadan gidemez. Gitmiş olsa 
bile en kısa zamanda geriye döner. 
 

KOLAY DOĞUM İÇİN 
    Doğum şiddetli ve zor olup, doğumu kolaylaştırmak 
istersen: Sekizinci ismi yazıp, doğumda zorlanan 
kadına suyunu içirirsen, hemen doğum yapar. 
 

ZİNA EDEN ERKEK İÇİN 
    Zina eden ve günah işleyen bir erkeği zina ettiği 
kadına karşı bağlamak istersen: Yedi renk ipek ip al. 
Kamer Oğlak veya Balık burcunda iken, arabi ayın son 
Cumartesi günü ve zühal saatinde yedi renk ipek ipleri 
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bir araya getirip yedi düğüm at. Her düğümü atarken 
Esma-i sebayı yedi defa oku ve her düğümü attığındada 
şöyle dersin: 
 

!_&E!̀ *? /©1e!? 1H&7 !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? &e!C!n (m1G!r&7   
 

Akadtü fülan ibni fülaneh an ferci fülanete binti 
fülaneh: 
    Okumayı tamamladıktan sonra, bu ipi bir sümüklü 
böceğin kabuğu içine koyup, ağzını zift veya balmumu 
ile tıka. Bu kabuğu eski ve sahibi bilinmez bir kabre 
göm ama kabrin yerini unutma! Çözeceğin zaman bu ipi 
kabirden çıkarıp düğümlerini çözersen, o kişi kurtulur. 
Kabrin yerini unutursan, bağlı olan kişiye sekizinci ismi 
yedi gün aç karınla suyunu içirirsen, o kişinin bağı 
çözülür. 
 

KORKTUĞUNDAN EMİN OLMAK 
    Şerrinden korktuğun bir kimsenin yanına varmak 
zorunda kalsan, misk ve zaferan ile sekizinci ismi beyaz 
bir kağıt üzerine yazıp şapkanın altına koy. Daha sonra 
kalan altı ismi sağ avucuna yazıp, korktuğun kişinin 
yanına girersen, onun şerrinden emin olursun. Hatta o 
kişi sana büyük hürmet gösterir. 
 

DÜŞÜK YAPAN KADIN İÇİN 
    Düşük yapan kadın için,Esma-i sebayı yedi ayrı kağıt 
üzerine misk ve zaferan ile (Her kağıda bir isim) yaz. 
    Hergün sabah bir ismi aç karınla içsin. Başlangıç 
birinci isim ve birinci gün olan Pazar günü olup, yedi 
gün devam etsin. Daha sonra sekizinci gün olan Pazar 
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günü Esma-i sebayı yazıp, bunun suyu ile kadın 
yıkansın. Tekrar bir daha Esma-i sebayı yazıp, bu 
isimleri kadın üzerinde taşırsa, Allah Teala nın izniyle 
bir daha düşük yapmaz. 
 

KARNI AĞRIYAN DİŞİ KATIR İÇİN 
    Dişi Katırın karın ağrısını gidermek istersen: Sekizinci 
ismi dişi Katırın dört ayağının tırnaklarına yazarsan, 
Allah Teala nın izniyle karın ağrısı geçer ve iyileşir. 
 

HEYECANLANDIRMAK 
    Bir kimseyi kendine kabul ettirip heyecanlandırmak 
ve sana karşı dilini bağlamak istersen: Esma-i sebayı 
bir kağıt üzerine Kamer hava-i bir burçta iken 
matlubunun ismi ile yaz. Bu yazdığını havaya asarsan, 
matlubun çok şiddetli bir şekilde muhabbet eder. 
 

NAZAR İÇİN 
    Nazar olmuş kimse için, Esma-i sebayı su üzerine 
oku ve suyu nazar olan kişiye içir. Daha sonra yedi 
karış uzunluğunda  keten olan bir ip alıp, Esma-i sebayı 
bir defa ipin üzerine oku ve ipi o kişinin üzerinde bir 
defa çevir. Aynı ameli altı defa tekrar et. Yedi defa 
okuyup çevirdikten sonra, o kişinin sağ omuzundan, sağ 
eline kadar ölç. Aynı şekilde sol omuzundan sol eline 
kadar ölç. Eğer ip iki tarafındada aynı gelirse, o kişide 
nazar yoktur. Eğer ip uzarsa, nazar değiren onu seven 
birisidir. Eğer ip kısalırsa, onu sevmeyen kötü gözlü 
birinin nazarı değmiştir. Bu işlemi ip normal olana kadar 
devam edersin. Ama sen o kişinin etrafında ipi 
çevirirken sakın ipi yere koyma! Amelini tamamladıktan 
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sonra ipi dürer ve nazarı olan kişinin üzerine asarsan, 
Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

ÇIBANLAR VE ŞİŞLER İÇİN 
    Büyük çıbanları gidermek için: Sekizinci ismi çıbanın 
etrafına yazarsan, Allah c.c. ın izniyle çıbanlar kaybolur. 
Vücutta şişlikler varsa, sekizinci ismi bir tabağa yazıp, 
yazıyı yağ ile sildikten sonra bu yağ çıbanlara sürülürse, 
Allah ın izniyle şifa bulur. 
 

KARIN AĞRISI İÇİN 
    Karın ağrısı için sekizinci ismi avucuna yaz ve aç 
karınla yazıyı yalarsan, Allah Tealanın izniyle karın 
ağrısı geçer. 
 

DİL BAĞLAMAK İÇİN 
    Yedinci ismi, Cumartesi günü güneş doğarken, beyaz 
bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan sonra kağıdı mumlayıp, 
dilinin altına koy ve dilediğin hakimin, ileri gelen nüfuslu 
birinin veya korktuğun kişinin karşısına geçersen, o 
kişinin Allah Teala nın izniyle sana karşı dili bağlanır ve 
senin hakkında güzel sözler söyler. 
 

CELB ETMEK İÇİN 
    Bir kimsenin seni sevmesini istiyorsan, matlubunda 
başka bir ülkede ise ve matlubun olan kişinin yanına 
gelmesini istiyorsan: dördüncü, beşinci ve sekizinci 
isimleri zeytin yaprağına yazıp, yaprakları cebinde taşı. 
O kişi seni hayal edemeyeceğin bir şekilde sever ve 
yanına gelir. 
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NAZARDAN KORUNMAK 
    Bir insanı veya bir hayvanı nazardan korumak 
istersen: Pamuktan bir ip parçası al ve bedenine göre 
(O kişinin veya hayvanın) ipi ölç. Ölçtükten sonra 
yedinci ismi yedi defa okur ve şöyle dersin: 
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Ya huddame hazel ismi israfü ma bi hazihil cüsseti 
minel ayn. 
    Kişi veya hayvan Allah Teala'nın izniyle nazardan 
emin olur. 
 

GÖZ AĞRISI TASLİT ETMEK 
    İnsanlara zulüm ve eziyet eden bir zalime göz ağrısı 
taslit etmek istersen: Esma-i sebayı yedi adet Difle 
yaprağına, (her yaprağa bir isim) arabi ayın son 
cumartesi günü ve zühal saatinde yaz. Yazdıktan sonra, 
bu yaprakları dumanı tüten bir bacaya as. O zalim 
kişinin gözleri ağrıdan yanmaya başlar. 
 

KUŞLARI MEN ETMEK 
    Zarar veren zararlı kuşları ve hayvanları ekili olan 
tarlaya zarar vermelerini önlemek ve uzak tutmak için: 
Birinci, dördüncü, yedinci ve sekizinci isimleri dört adet 
çanak parçası üzerine yazıp, tarlanın dört tarafına 
gömersen, onlar o tarlaya giremez ve Allah Teala'nın 
izniyle zararda veremez. 
 

HALLİ MA’KUD VE İPTALİ SİHİR 
    Bağlı birini çözmek veya sihirli olan birinin sihrini iptal 
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etmek istersen: Birinci ve sekizinci ismi yedi adet kağıt 
üzerine yaz ve bağlı olan kişinin altında şöyle diyerek: 
 

       !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? &e!C!n #IB̄&g /Z1i/",# #!�&P &t#aG(s%&'  1HW&7 
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Ya huddame hazel ismi hallu zekere fülan ibni 
fülaneh an ferci fülanete binti fülaneh. 
kağıtları ardı ardına yakarsan, o kişinin bağı çözülür. 
    Veya sihirli kimse için olursa, şöyle diyerek: 
 

,>!̀ *? 1H&7 /<%&K1i!",# #IB̄&g /Z1i/",# #!�&P &t#aG(s%&' 1A!#!_&E!̀ *?  
 

Ya huddame hazel ismi hallul eshari an fülan ev 
fülanete. 
kağıtları ardı ardına yakarsan, o kişinin sihri Allah c.c. ın 
izniyle iptal olur. 
 

MÜŞTERİ CELBİ İÇİN 
    Müşterileri celb etmek istersen: Esma-i sebayı 
çamurdan yapılmış ve kurumuş yedi levha üzerine yaz. 
Yazdıktan sonra işyerine veya müşterilerin gelmesini 
istediğin herhangi bir yere gömersen, müşteriler Allah 
c.c. ın izniyle her taraftan akın eder. 
 

KAN AKITMAK İÇİN 
    Zalim erkek veya günahkar bir kadından kan akıtmak 
istersen: Birinci ve beşinci ismi yedi adet Difle yaprağı 
üzerine yazıp, yaprakların üzerine yetmiş (70) defa 
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Esma-i sebayı oku. Daha sonra bu yaprakları suyun 
aktığı yerin altına gömersen, zalimden kan akmaya 
başlar. Bozmak istediğin zaman sekizinci ismi o kişinin 
alnına yaz ve suyun altından yaprakları çıkarıp, yazıları 
su ile silersen, o zalimden o durum gider. 
 

MUHABBET VE TEHYİC 
    Sekizinci ismi şu Ayeti Kerime ile birlikte: 
 

 !>I(0&~1[&' %&3 /O1D=-# &H/3 x̀ D/B!u#I(E%!C ,O/~16!�,r(L/-  
 

Limukfencil. Kanü kalilen nimel leyli ma yehceun. 
Bin (1000) defa oku ve her yüz defanın başında şöyle 
dersin: 
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Kezalike la yehceu fülan ibni fülaneh hatta ye’ti ila 
fülanete binti fülaneh hadıan taian dahıkan 
müstebşira. 
 

Matlubun seni sever ve seni görünce heyecanlanır. 
 

İPTALİ SİHİR İÇİN 
    İptali sihir için: Henüz meyveye oturmamış hurma 
ağacından bir dal al. Bu dalın üzerine Esma-i sebayı 
yazdıktan sonra, bu dal ile pişmemiş çömlek parçası 
üzerine Esma-i sebayı yaz ve yazıyı su ile silip, bu suyu 
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sihirli olan kimseye içirirsen, Allah Teala'nın izniyle sihri 
iptal olur. 
 

KISMETİ BAĞLI KIZ İÇİN 
    Evlenememiş veya sihirle kısmeti bağlanmış olan bir 
kızı evlendirmek istersen: Esma-i sebayı yedi adet 
kağıda tek tek yaz. Her gün güneş doğarken bir ismi 
suyla ezip, bu suyu aç karınla içsin. Sekizinci gün 
Esma-i sebayı bir kağıda yazıp, bu hirzi kız üzerinde 
taşır. Esma-i seba bir daha yazılıp, kız bununla gusül 
ederse, kırk güne değin, Rabbimiz onu bilmediği yerden 
nasibi ile rızıklandırır. Bu mesele sahih olup, defalarca 
tecrübe edilmiştir. 
 

KAN AKITMAK İÇİN 
    Kan akıtmak için: Birinci ve ikinci ismi pişmemiş 
çömlek parçası üzerine Salı günü merih saatinde 
yazdıktan sonra, üzerine Esma-i sebayı yirmibir (21) 
defa oku. Daha sonra doğuya akan bir nehre gömersen 
dilediğin şey olur. 
 

AĞRI VE SIZILAR İÇİN 
    Ağrı, sızı, kulunç, şakak, göz, diş, baş, yarım baş, 
darb, ağırlık ve bütün ağrılar için: Sekizinci ismi hurufu 
mukatta olarak, bir tahta parçası üzerine bıçak ile 
nakşettikten sonra hastaya tahtayı hafifçe vurki ağrısı 
tutsun. Hastaya ağrıyan yerini parmağınla tutmasını 
söyle. Birinci harfe çiviyi koyup, yedi defa Esma-i sebayı 
oku ve hafifçe çiviyi çak. Eğer ağrı geçmedi ise, ikinci 
harfe geç ve Esma-i sebayı yedi defa okuyup, çiviyi 
hafifçe çak. Böylece ağrı geçene kadar harften harfe 
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geçersin. Hangi harfte ağrı geçerse, çiviyi sonuna kadar 
o harfe çakarsan, Allah c.c. ın izniyle ağrı geçer. 
 

HAPİSTEN KURTARMAK 
    Suçsuz yere hapse düşmüş bir kimseyi hapisten 
kurtarmak istersen: Sekizinci ismi bir kağıda, altıncı 
ismide ayrı bir kağıda yaz. Mahkumun yanına git ve iki 
kağıdıda ona ver. Mahkumun yanından ayrılırken, 
altıncı ismin yazılı olduğu kağıdı geri alıp, sekizinci isim 
yazılı kağıt onda kalsın. Sekizinci isim yazılı olan kağıdı 
mahkum üzerinde taşırsa, en kısa zamanda hapisten 
çıkar. 
 

MATLUBUN AKLINI ALMAK 
    Bir kimsenin aklını almak istersen: Birinci ve 
dördüncü ismi avucuna yazıp, herhangi bir nehrin, 
kaynağın veya kuyunun yanına gel. Üç gün her farz 
namazın arkasından Azimeti oku. Üç gün tamam olunca 
matlubuna avucunu açıp gösterirsen aklı gider. Eğer, 
aklını başına getirmek istersen, sekizinci ismi bir tabağa 
yaz ve yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu içirirsen aklı 
başına gelir. 
 

KÖTÜ KADIN DAN KAN AKITMAK 
    Kötü ve günahkar olan bir kadından kan akıtmak 
istersen: Yedinci ismi merih saatinde Salı günü, 
Kamerin nuru az iken ve Kamer su burcunda olduğu bir 
vakitte, kurşundan bir levha üzerine demirden bir kalem 
ile nakşet. Bu levha yanında hazır olsun. Ne zaman 
kötü bir kadından kan akıtmak istersen, levhanın 
üzerine kötü kadının ismini yazıp, levhayı o kadının 
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yoluna gömersen, kanı akmaya başlar. O levhayı 
kaldırmadıkça, o kadının kanı kesilmez. 
 

TEFRİK VE BUĞUZ 
    İki kişiyi birbirine buğuz ettirerek ayırmak istersen: 
Yedinci ismi ters olarak bir kağıt üzerine yaz. Tefrik ve 
buğuz için huddamını görevlendirip, yazdığın kağıdı bir 
şişe içine koy ve şişenin ağzını zift ile kapat. Erkekler 
hamamı çok sıcak iken şişeyi hamamın ocağına göm. 
Eğer kadın için yaparsan, kadınlar hamamının ocağına 
gömersin. Tesir çok çabuk ve keskin olur. 
 

ZALİMİ HASTALANDIRMAK 
    İnsanlara zulüm eden bir zalimi hastalandırmak 
istersen: Sekizinci ismi hiç meyve vermemiş, yeşil 
hurma dalına bir bıçak ile zühal saatinde ve ayın son 
Cumartesi günü nakşet. Ondan sonra unutulmuş ve 
eski bir kabre göm. Zalim olan kişi hastalanır. 
 

HASTALANDIRMAK İÇİN 
    Bir kimseyi hastalandırmak istersen: Birinci, beşinci 
ve sekizinci isimleri iki dirhem ağırlığındaki bakır bir 
levha üzerine Salı günü güneş batarken yaz. Yazdıktan 
sonra levhanın üzerine Esma-i sebanın Azimetini 
yetmiş (70) defa okuyup, bu isimlerin huddamını 
hastalandırmak için tevkil ederek şöyle: 
 

,>!̀ *? /É;/e1L&)/: /p%&L1i!",# /�/�&P &t#aG(s%&'  
 

Ya huddame hazihil esma-i bi temridı fülan 
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dedikten sonra, levhayı kuvvetli ve sıcak bir ateşin içine 
koyarsan, dilediğin şey olur. 
 

DİLEK İÇİN 
    Herhangi bir dilek için sekizinci ismi avucunun içine 
yaz. Daha sonra ihtiyacını gidermek istediğin kişi ile 
tokalaşırsan, hacetin Allah c.c. ın izniyle yerine gelir. 
 

DARGINLARI BARIŞTIRMAK 
    Dargın olan karı kocayı barıştırmak için: Altıncı ismi 
yenecek bir şey üzerine yaz ve bunu erkeğe yedir. 
Yedinci ismide kadına yedirirsen, Allah c.c. ın izniyle 
karı koca barışır. 
 

SÜTÜN ÇOĞALMASI İÇİN 
    İnek, Keçi, Koyun ve Deve gibi hayvanların sütünün 
çoğalması için, sekizinci ismi memenin üzerine 
yazarsan, Allah Teala nın izni ile süt çoğalır. Bu 
sekizinci ismin özelliğindendir.  
 

SİNEK VE UÇUCULARI MEN ETMEK 
    Bir mekandan sinek ve uçucuları def etmek için: 
Dördüncü, yedinci ve sekizinci isimleri dört parça çanak 
üzerine yazdıktan sonra, mekanın dört köşesine 
gömersen, Allah c.c. ın izniyle sinek ve uçucular o 
mekandan uzaklaşır. 
 

KARI KOCA ARASINDA MUHABBET 
    Karı koca arasında muhabbet için: Yedinci ismi arabi 
ayın ilk Cuma günü birinci saat olan Zühre saatinde 
yaz. Yazdığını su ile silip, bu suyu kadına içir. Daha 
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sonra Esma-i sebayı bir kağıt üzerine yazıp, su ile 
yazıyı bozduktan sonra, bunun suyunu karı kocaya 
içirirsen, kadın eşini büyük bir aşkla sever ve hürmet 
eder.  
    Bu mesele sahih (doğru) olup, defalarca tecrübe 
edilmiştir. 
 

KÖTÜ KADINI İSLAH ETMEK 
    Kendi öz çocuğunu istemeyen veya arkadaşlarına 
uyup, kötü işler işleyen kadını islah etmek istersen: 
Esma-i sebayı misk ve zaferan ile temiz bir tabağa 
yazıp, yazıyı su ile sil. Pazar günü başlayıp, yedi gün o 
suyu kötü kadına içir. Daha sonra Esma-i sebayı bir 
kağıda yazıp, kağıdı kadın üzerinde taşırsa, Allah c.c. 
ona şifa verir, kötü arkadaşlarından uzaklaştırır. 
Kadından korku, endişe ve kötü meyiller yok olur. Bir 
dahada geri dönmez ve Allah c.c. ın izniyle selamete 
erip, islah olur. 
 

KORKAN ÇOCUK İÇİN 
    Geceleri korkan çocuk için: Esma-i sebayı bir kağıt 
üzerine yazıp, yazıyı su ile imha ettikten sonra, bu suyu 
gece gündüz korkan çocuğa içirirsen, çocuk bir daha 
korkmaz. Esma-i sebayı bir daha yazıp çocuk bu hirzi 
üzerinde taşırsa, ebediyyen ağlamaz ve korkmaz.  
 

MUHABBET İÇİN 
    İnsanlardan uzak bir mekanda, Cuma günü birinci 
saat olan Zühre saatinde, Kamerde dolunay halinde 
iken, yedinci ismi bir kağıt üzerine yaz. Yazdığını su ile 
silip bu suyu matlubuna içir. Daha sonra Esma-i sebayı 
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yazıp, bunuda su veya yemeğinde yedirirsen, matlubun 
senden bir an bile olsa ayrılmaz. Sahih olup, defalarca 
tecrübe edilmiştir. 
 

UYUMAYAN ÇOCUK İÇİN 
    Uyumayan çocuk için: Esma-i sebayı Geyik derisi 
üzerine şu Ayeti Kerime ler ile yaz: 
 

         /»'/GW&K,-# #!�W&P 1H&L!?!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
&~10&;1Z()1E!#&A !>I*+1J&;!"&A !>I*+&K1¡&;&A !>I(J !>A(G/3%&i  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Efemen hazel hadisi 
ta’cebün. Ve tadhaküne ve la tebkün. Ve entüm 
samidün. 
 

    Yazdıktan sonra deriyi uyumayan çocuğun başı 
altına koyarsan, gece gündüz Allah Teala'nın izniyle 
rahatça uyur. 
 

KAYIP OLANI CELB ETMEK 
    Kayıp olan bir kimseyi celb etmek istersen: Cuma 
günü Zühre saatinde yedinci ismi bir tabağa yaz. Talip 
olan kişi bunu üzerinde taşısın. Geriye kalan altı ismi 
aynı gün merih saatinde kayıp olan kişinin annesi 
ismiyle, talibinde annesi ismiyle beraber şu tevkili : 
 

&;        !_&E!̀ *? /H1:# />!̀ *? /4,B&~/: /p%&L1i!",# /�/�&P &t#aG(s%&' #I*B=C&I
/p%&L1i!",# /�/�&P fb&K/: !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *? 5!-/#  
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Tevekkelü ya huddame hazihil esma-i bi celbi fülan 
ibni fülane ila fülanete binti fülanete bi hakki hazihil 
esma-i. 
    Yazdıktan sonra, bu kağıdı havaya asarsan, kayıp 
olan kişi çok seri bir şekilde, Allah c.c. ın izniyle evine 
döner. 
 

SUYU KALDIRMAK 
    Kimsenin yapamadığı tılsımlı suyu yok etmek 
istersen: Allah c.c. rizası için üç (3) gün riyazatlı olarak 
oruç tut. Üçüncü günün birinci saatinde kurşun bir levha 
üzerine birinci, üçüncü ve sekizinci isimleri nakşet. Nakş 
ettikten sonra, levhanın üzerine Esma-i seba’nın 
Azimetini yedi (7) defa oku ve o levhayı suya at. Bir 
saat kadar oradan uzaklaş. Döndüğünde, Allah c.c. 
izniyle su dan eser kalmadığını görürsün. 
 

SARA İÇİN 
    Sara hastasının cinini getirtmek istersen: Saralının 
avucuna birinci, ikinci ve sekizinci isimleri yazdıktan 
sonra, saralının üzerine aşağıda gelecek olan azimeti 
yirmibir (21) defa okursan, hasta sara olur. Sara olunca 
sekizinci ismi hasta konuşana kadar oku ve hastaya 
konuşmasını emret. Hasta vasıtasıyla cinle konuş. Cine 
hangi kabileden olduğunu, niye geldiğini ve hastayı 
niçin rahatsız ettiğini sorarsın. Sonra cinle anlaşıp, 
hastanın vücudundan çıkmasını emredersin. Bundan 
sonra, bir tabak içine Tahatili sebayı (Esma-i seba) 
yazıp, su ile yazıyı sildikten sonra, bu suyu hastanın 
yüzüne serpersin. Eğer cin çıkarsa, hasta sabahladığı 
zaman, dışarı çıkmasını söyle. Hasta dışarı çıkarsa, o 
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hasta için bir kağıt üzerine Esma-i sebayı, Ayetel kürsiyi 
ve sure-i Haş’rın son dört Ayetini şu tertip üzere yaz: 
 

 /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:B/-=� ,OWD/�1[   ,OWD/�[!�1[&3
 ,OWD/�1D!�1[!u  ,OWD/�1D!�1[!?  1[&d ,OWD/�,�&[1[&E&[  ,OWD/�,�
,OD/�,�&[1�!-   ="/# &l!-/#!" �9!#       (�*�W(s,�;!" (tIFD!r,-# F5&K,-# &I(P 

          1H&3 /�1<!",# 5/?%&3&A /m#&I&La2-# 5/? %&3 (l!- \t1I&E !"&A �_&6/i
          1Z/['/GW1'!# &H1D&: %&3 (Z!B10&' /l/E,n/�/:="/# (�&G16/7 (h!�1c&' �/�=-# #!n

         ="/# /l/L,B/7 1H/3 op15&c/: !>I*�D/K(' !"&A 1Z([!�,B&s %&3&A  %W&L/:
        (�(8(�W&' !"&A &�1<!",#&A /m#&I&La2-# (lFD/i1e*C &h/i&A �p%&q
         !>�1eW*r,-# #!�&P %&6,-&�1E!# 1I!- (ZD/�&0,-# F5/B&0,-# &I(P&A %&L([*�,�/g
           /9# /_&D1cW&s 1H/3 %M7 fG&�&)(3 %M0/q%&s (l&)1'!# e!- oO&J&d 5!B&7

   %a6B-/ %&[(:/e1¡&E *�%!³13!",# &�,B/;&A     IW(P !>A(e=+!�&)&' 1Z�\[=B&0!- /v
(P /�&8%&[ac-#&A /41D&́ ,-# (Z/-%&7 &I(P ="/# &l!-/#¹ �/�=-# �9#W&I  
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    �/�=-# �9# I(P (ZD/gae-# (H&L1gae-# !"     (�W/B&L,-!# &I(P="/# &l!-/#
    (<%WaJ&~,-# (�W'/�&0,-# (H/L1D&[(L,-# (H/31�(L,-# (t!̀ a2-# (vAFG*r,-#

,-#        (b/-%&�,-# �9# &I(P !>I*C/e1c(' %aL&7 �9# !>%&K1J(i (efJ!+&)(L
        5/?%&3 (l!- (�fJ&2(' 5&612(K,-# �p%&L1i!",# (l!- (<fI&�(L,-# (¾/<%&J,-#

(ZD/+&K,-# (�'/�&0,-# &I(P&A /�1<!",#&A /m#&I&La2-#  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Liltahtîl mehtahtîl 
kahtaytil fehtaytîl nehhattîl cehhattîl lahhattîl 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 vel arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel 
aliyyül azîm. Lev enzelnâ hâzal kurâne alâ cebelin 
leraeytehü hâşian mütesaddian min haşyetillâhi ve 
tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm 
yetefekkerûn. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül 
ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. 
Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve el melikül kuddûsüs 
selâmül mü'minül müheyminül azîzül cebbârül 
mütekebbirü sübhânallâhü ammâ yüşrikûn. 
Hüvallâhül hâlikul bâriul musavviru lehül esmâül 
hüsnâ yüsebbihü  lehü  mâ fîs  semâvâti vel ardı  ve 
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hüvel azîzil hakîm. 
 

   Bu hirzi saralı üzerinde taşırsa, Cin bir daha Allah'ın 
izniyle hastaya dönmez ve hasta sara illetinden kurtulur. 
      Saralının üzerine 21 defa okunacak azimet budur: 
 

   /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:     &e&cW10&3%&' 1Z*+1D!B&7 (N1L&2,u!# 
       /<IW�̄-#&A %MD/P#&e&q %¦D/P§/: #I(JD/d!# /_aD/E%&gAFe-# /{#&A1<!",#
   o<IW(L10&L,-# /N1D&J,-#&A o<I(c16&3 �y&< 5/? o<I*�12&3 o�%&)/C&A

   (~12&L,-# /e1K&J,-#&A /}I*?1e&L,-# /�,ra2-#&A    &�#!�W&7 =>/# /<I
         (l!-1I&g (y1e&J,-# (h&L,B&' 1H&3%&' #I(JD/d!# oh/?#&8 (l!-%&3 \h/u#&I!- &�f:&<

    &2!r!- (laE/#&A /tI(~F6-# /h/u#&I&L/:&A %M0D/L,B&;     !>IW(L!B10&; 1IW!- \Z
 d!# \ZD/�&7    ,ODW/�%&D!�1[!z%&'&A ,OD/'%&D!r16&P%&'&A %MD/z%&D1P&<%&' 14
/�%&D&[12&7%&'&A     /m%&7%&0Fc-# fb&K/: #I(JD/d!# ,OD/�%&D!�12!C%&'&A ,OD

     oÄ&'%!�W&q oÄ&'%!�W&q />%!¬D/¡(L,-# /<#&I1E!",#&A /m%!u/e1K(L,-#
fb&K/: #I(JD/d!# x�&J&[,�!u o�&e&3%&31e&3 o�I(D,B&[,B&P o�%!�&q o�%!�&q  
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    !�aI*u!"&A !�1I&g!"&A ob/q%!r&q oÄ!B!r1c!r1q/# o½I*-%&D1[&3 ="/#  
          1ZW*+1g# f�/< ,OW*u o�#&e&: oÁD/3&A /ZD/�&0,-# f5/B&0,-# /9%/:
        &NW'/<%!�&7%&' #IW(JD/d!# &�/L/C%&K,-# (e1D&s &N1E!#&A fb&K,-%/:
       !_W&0&:1A&®%&'&A /<%a6-# !_!u1e/?%&'&A (ÁD/B!u%&'&A (�/E%&3%&'&A /�1<!",#

  &<I([1L&q%&'&A *>%!u1e(:%&'&A *>I(L1D&3%&'&A   *�ae(3%&'&A (É&D1:!#%&'&A (½
    omIW([1D&P om%W&[1D&P om%&[1D&P fb&K/: #I*B=C&I&; (e&L1g!#%&'&A
       �9#&IW(P o½%ac-!# o½%ac-!# omI(L1D!z omI(L1D!z omI([1D&P
         /p%&LW1i!",# /�/�W&P &t#aGW(s%&' #I(JD/d!# /�%&0&)(L,-# (./J!+,-#

   &A ohD/3&8%&' 14/d!# /ZD/;#&I&�,-#&A     &NW1E!#&A o}#&GW1'&A%&' &N1E!#
       &NW1E!#&A o�%!?I(61D&q%&' &N1E!#&A o�%!�1)&q%&' &N1E!#&A oOD/J,�!u%&'
        &NW1E!#&A o8%!r16W&i%&' &N1E!#&A o�%&D/�18!#%&' &N1E!#&A o�%&D/q1<!#%&'
       #A(e(¡W1g#&A /l/: !>A(e&31�(;%&3 #I*B&0,?#&A #I(JD/d!# o�%&s18&A%&'
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  (~,-# /�/�&P (�/<%&7       %W!r&3&A 1Z*+/;%&D/�W/: /l1D!B&7 #I*-/�1E!#&A /_=³
           op15W&q Ō*C (l!- &b!�&E 1H&3 fb&K/: &b/�16&' ,>!# (�A(e13!#&A 1Z*+/0/3

/ZD/�&0,-# f5/B&0,-# /9%/:="/# !�aI*u!"&A !�1I&g!"&A ob/q%!r&q fb&K/:&A  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Aksemtü aleyküm yâ 
ma'şeral ervâhır rûhâniyyeti ecîbû bi âhiyyen 
şerâhiyyen Vet tûr. Ve kitâbün mestûr. Fî rakkın 
menşûr. Vel beytil ma'mûr. Ves sakfil merfû'. Vel 
bahril mescûr. İnne azâbe rabbike levâkı'. Mâ lehü 
min dâfi'. Ecîbû yâ men yelmeul berku havlehü 
telmîan. Ve bi mevâkıın nücûm ve innehü le 
kasemün lev ta'lemûne azîm. Ecib yâ rahyâtıyyen ve 
yâ henkayâîl ve yâ tahtayâîl ve yâ asheyâîl ve yâ 
kesfeyâîl ecîbû bi hakkiş şüââtil muhrikâti vel 
envâril mudîâni şefâyeşin şefâyeşin şefâfin şefâfin 
helhelyûhin mermâmerahin kathebâen ecîbû bi 
hakki mehyâlûşin işkaşkaleşin şekâşikın ve lâ havle 
velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve mîhin 
berâhın. Kul rabbihküm bil hakki ve ente hayrul 
hâkimîn. Ecîbû yâ afârîtel ardı ve yâ mânıhu ve yâ 
kalîhu ve yâ firkaten nâri ve yâ zevbeatü ve yâ 
meymûnü ve yâ bürkânü ve yâ şemhûreşü ve yâ 
ebyadü ve yâ mürretü ve yâ ahmerü tevekkelû bi 
hakki heyhâtin heyhûtin heyhûtin heyhûtin taymûtin 
taymûtin eşşâşin eşşâşin. Hüvallâhül kebîrul 
müteâl. Ecîbû yâ huddâme hâzihil esmâi vel 
havâtimi ecib yâ demîın ve ente yâ veydâın ve ente 
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yâ katbîlin ve ente yâ şeftâlin ve ente yâ şeynûfâlin 
ve ente yâ erşiyâlin ve ente yâ edğıyâlin ve ente yâ 
senkâdin ve ente yâ vedhâlin ecîbû vefalû mâ 
tü'merûne bihi vahdurû âridu hâzihil cüsseti ve 
enzilû aleyhi bi sıyâtiküm ve makâmiıküm ve emrû- 
hü en yentıka bi hakki men netaka lehü küllü şeyin 
ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
 

ERKEKLİĞİ BAĞLANMIŞ KİMSE İÇİN 
    Erkekliği bağlanmış kimseyi çözmek istersen: Sekiz 
inci ismi misk ve zaferan ile yazıp, yazıyı su ile sil. 
Erkekliği bağlanmış olan kimse, o suyu aç karınla yedi 
gün içerse, Allah Teala'nın izniyle bağı çözülür ve 
karısıyla birleşir. 
 

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 
    Kada-i hacet için: Esma-i sebayı oku ve büyüklerin 
veya makam sahibi kişilerin yanına girersen, dilediğin 
şey her ne ise, Allah c.c. ın izniyle neticelenir 
 

MANİLERİ İPTAL ETMEK 
    Define kazılırken ateş çıkarsa, Eşek bevli dökersen, 
ateş kaybolur ve tılsım iptal olur. 
    Eğer, Sivrisinek veya Arı çıkarsa, İnek ödü buhur 
edersen, bunlar kaybolur ve iptal olur. 
    Eğer, Kum çıkarsa, Tavşan yağı buhur edilirse, kum 
kaybolur ve tılsım iptal olur. 
    Eğer, Duman çıkarsa, meyatü saile, nar kabuğu, 
hıyarşembe buhur edilirse duman kaybolur. 
    Eğer, Su çıkarsa, Turna ve Tilki yağı buhur edersen, 
kayıp olur ve tılsım iptal olur.  
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    Eğer, Ses duyulursa, Kurt tüyünü buhur edersen, ses 
kesilir ve tılsım Allah Teala'nın izniyle iptal olur. 
 

GÖZLERDEN GİZLENMEK 
    Seni hiç kimsenin görmesini istemiyorsan: Riyazatlı 
olarak yedi (7) gün oruç tut. İftarını Arpa ekmeğini 
zeytin yağına batırarak aç. Esma-i sebayıda sağ 
göğsüne yaz. Sekizinci gün huddamını görevlendirip 
yürüdüğün zaman, Allah c.c tan başka seni hiç kimse 
göremez. 
 

KİLİTLERİ AÇMAK 
    Kilit ve zincirleri açmak istersen: Üçüncü ve sekizinci 
isimleri halvette iken, taharetli olarak avucuna yaz. 
Yazdıktan sonra üç gün azimeti yedi (7) defa avucuna 
oku. Dördüncü günü herhangi bir kilidi elinle tutarsan, 
kilit Allah c.c. ın izniyle açılır. 
 

CELB ETMEK İÇİN 
    Uzak bir yerden bir kimseyi getirtmek istersen: O 
kimsenin elbisesinden bir parça al ve o parçadan yedi 
adet fitil yap. Her fitilin üzerine matlubunun ismini, 
Esma-i sebayı ve şu duayı yaz: 
 

/m,�&' #I(EI*+&; %&3 &H1'!# 1ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: 1Z*+/: 
om� (laE/%!?\4'/e!u  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Eyne ma tekünü ye’ti 
biküm. Feinnehü atin karib. 
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    Yazdıktan sonra bu fitilleri zeytin yağı ile bir kandilde, 
her gece bir tanesini kandilde yak. Matlubun olan kimse 
en kısa zamanda senin yanına celb olur. 
 

CELB ETMEK İÇİN 
    Matlubun olan kişiyi yanına celb etmek istersen: İnce 
ve temiz bir deri üzerine dördüncü, beşinci ve altıncı 
isimleri misk, zaferan ve gülsuyu ile matlubun annesi 
ismiyle beraber, Ayeti Kerimeleri şu tertip üzere: 
 

12/:W    ,OD/�1D!�1[!? /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z 1[&E W,OD/�,�&[ 
1[&d&[,OD/�,� &E!̀ *?   /N16/: !_!̀ *?  ,>(N1D!r,-!#&A &�D!B&7  x_WaJ&K&3 
5f6/3 &�=-!# �9# aH/+!-&A (laE/# 1Z([&61D&:  \ZD/+&g \�'/�&7  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Fehtaytil Nehhattil 
Cehhattil. Fülane binti fülaneh. Ve elkaytü aleyke 
mehabbeten minni. Ve la kinnallahe ellefe 
beynehüm innehü azizün hakim. 
Lüban, Yasemin, Senderus ve Mahleb buhurlarını 
yakarak yaz. Yazdıktan sonra, bu deriyi rüzgara karşı 
asarsan, matlubun en kısa zamanda yanına gelir 
 

KUVVETLİ BİR CELB 
    Matlubunun vücuduna temas etmiş elbise parçasına 
Esma-i seba dan şu üç ismi: 
 

,OD/�1D!�1[!u ,OD/�1[�1[&3 ,OD/�1[!�,B/-  
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ve matlubunun ismini hurufu mukatta’ olarak yaz. Ama 
bu ameli Pazar gününe denk gelen arabi ayın üçüncü 
gecesi yaz. Yazdıktan sonra yeni bir kandilde katran ile 
fitil gibi yaparak yak. Matlubun seri bir şekilde yanına 
gelir. Yanına geldiği zaman, kandili söndürüp soğuk su 
içine koyki, matlubun istirahat etsin. Daha sonra Esmai 
sebayı Karga kanı ile bir kağıt üzerine yazıp, kağıdın 
üzerinede şu duayı:  
 

&�&E       5!B&7 \4/C#&< ot&8 1H/3 \�!B&3 /p%&La2-# &H/3 !�  1H/3 ov&e!? 
ot&8     &' ot&8 1H/3 \H'/e&7 /�/G&D/: /e1¡(�     &�/-!�W!C /taG-%/: &taG-#

(y&�16&E !_&E!̀ *? /N16/: !_&E!̀ *?  
 

Nezele mines sema-i melekün min demin rakibün 
ala feresin min demin biyedihi arinun min demin 
yadribüd deme kezalike nenzeku fülanete binti 
fülanete. 
bir defa oku. Sonra yazdığın bu kağıdı suda ıslatıp, 
yazıyı su ile ezdikten sonra, bu suyu matlubuna içirirsen 
bu tesirden kurtulur. 
    Yapacağın her ameli iyi düşün, yapacağın amelin 
şartlara uygun olduğunda ve tasrifte (kullanmak) onların 
usülüne uyarsan, bütün amellerin sahih olur.  
      Esma-i sebanın şartı, isimler şu harflerle yazılır: 
 

                                             
� w   WP      �  t      >  �   y   �      ©   
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    Ey Talip! Bilki: Bu isimler için bütün ruhaniyet üzerine 
itaat vardır. Sen bu isimlerle Cin ve cin kabileleri 
üzerine hakim olursun. 
    Her ismin Kurani Kerimde bir Ayeti Kerimesi vardır. 
Sen bu isimlerle beraber bu Ayetleri yazarsın.  
    Birinci isim ve Ayeti Kerimesi: 
 

  ,OD/�1[!�,B/- .       =>/# *OW/z%&J,-# &bW&P&®&A Fb&K,-# �p%&d ,O*u&A 
  %xuI(P&® !>%!C !O/z%&J,-#*  

 

Liltahtil. Ve kul cael hakku ve zehekal batılü innel 
batıle kane zehuka. 
    İkinci isim ve Ayeti Kerimesi: 
 

 ,OD/�1[!�1[&3 .5!-/# %&613/G!u&A &3% oO&L&7 1H/3 #I*B/L&7 (l&6,B&0&~!? 
 #M<I*³16&3 p%&J&P 

 

Mehtahtil. Ve kadimna ila ma amilü min amelin 
fecealnahü hebaen mensura. 
    Üçüncü isim ve Ayeti Kerimesi:  
 

D/�1D!�1[!u ,O .f:&< (G17&A �p%&d #!n/%!?�p%=C&8 (l!B&0&d 5  !>%!C&A
xr&g 5f:&< (G17&A %  

 

Kahtaytil. Feiza cae va’dü rabbi cealehü dekkae ve 
kane va’dü rabbi hakka. 
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    Dördüncü isim ve Ayeti Kerimesi: 
 

  &i(I3 !�%!u ,OD/�1D!�1[!?W5   -# /l&: 1Z(),¬/d%&3W  9# =>/# (e1Kf2 
&H'/G/2,�(L,-# !O&L&7 (�/B1�('!" �9# =>/# (l*B/�1J(D&i  

 

Fehtaytil. Kale musa ma ci’tüm bihis sihru innallahe 
seyubtılühü innallahe la yuslihu amelel müfsidin. 
    Beşinci isim ve Ayeti Kerimesi: 
 

  ,OD/�,�&[1[&E .       1H/3 *O/z%&J,-# /lD/;,�&' !" \�'/�&7 \�%&)/+/- (laE/#&A
1H/3!"&A /l1'&G&' /H1D&: /+&g 1H/3 �O'/�16&; /l/�,B&s oGD/L&g oZD  

 

Nehhattil. Ve innehü li kitabün aziz. La ye’tihil batılü 
min beyni yedeyhi ve la min halfihi tenzilün min 
hakimin hamid. 
 

    Altıncı isim ve Ayeti Kerimesi: 
 

 ,OD/�,�!B1[&d .,-# (G&01�&' /l1D!-/#WfD=�-# (Z/B!+W*O&L&7&A (4 

!?1e&' (�/-%a�-#(l(0  
 

Cehlattil. İleyhi yesadül kelimüt tayyibü vel amelüs 
salihu yerfeuh. 
 

    Yedinci isim ve Ayeti Kerimesi: 
 

 ,OD/�,�&[1�!- .#I(E%!C%&3 !O!�&:&A Fb&K,-# &h!u&I!? !>I*B&L10&' 
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Lahhattil. Fevekaal hakku ve batale ma kanü 
ya’melün: 
 

    Yapacağın bütün amellerde önce dört rekat namaz 
kılar ve her rekatta bir Fatiha, bir defa Nasr suresi ile şu 
Ayeti Kerimeleri oku: 
 

      %&2/B/: (�%&E1ea2&' %&LaE/%!? /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:   &�W/E
!" #Me12(' oe12(7 &G10&: �9# *O&01~&D&i !"&A %xC&<&8 (�%&�&; 

1�&;aE/# 5&c5/6�*+&0&3 %&L &A (h&L1i!#!# �&<  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Feinnema yessernahü bi 
lisanik. Seyecalüllahü ba’de usrin yüsra. La tehafü 
derekan ve la tahşa. :nneni meaküma esmau ve era. 
    Namazdan sonra bir defa Esma-i sebanın Azimetini 
okursun. Esma-i seba nın Azimeti budur: 
 

         /9# /�1IW&K/: (�/0&)12&E /l/:&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
*u&AW   /l/;%&'�&A /l/�%&L1i!# (ZD/�&7&A /l/;aI &7 W   1Z*+1DW!B&7 (N13&�

&0&3%&'%/q&e        /l1d&A /<I(6/:&A /9# f�/7 f�/0/: /_aD/E%&gAFe-# /{#&A1<!",# 
 &A /9#         /GW16/7 1H/3 /Z!B!r,-# /l/: �&e&d%&L/:&A /9# /p%&L1i!# /�a�/0/:
  /9#        /p%&¡W!r/- 1Z()17&eW1i!#&A 1Z()1D&;�&A 1Z()1J&d!#&A 1Z(),B&J,u!# %&3="/#
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/_&d%&g   /¡(L,-# /<#&I1E!",# fb&K/:   /_aD/[&J,-# /p%&L1i!",# fb&K/:&A /_!¬D 
fb&K/:  /_!¬Do¡(L,-# /<#&I1E!",#       /_WaD/[&J,-# /p%&LW1i!",# fbW&K/:&A 

       5/? /_&:I(),+&L,-# /9# /p%&L1i!# fb&K/:&A /_aD/q1e&7 /m%&7%&0Fc-#&A
        /<%WaJ&~,-# (e/P%!r,-# /</8%!r,-# fb&K/:&A /e&L!r,-#&A / 1Lac-# /4,B!u
        %WMP1e!C1A!# %M71I!z %&D/),�/# /�1<!",#&A /m#&I&La2B/- !�%!u �/�=-#

!u       /H1D&31I&' 5/? /m#&I&L&i &h1J&i aH([D&¡!r!? &�/0/�%!z%&61D&;!# %&)!-%
 /?%&g1A!# &AW  &i ±O*C 5 13!# op%&LW &A %&P&e    �p%&La2W-# %Wa6a'&®

%&D1EFG-#       /ZD/B&0,-#(�W'/�&0,-# (e'/G,r&; &�/-!n %x�,�/g&A &�D/:%&�&L/:
&i%&'&A ,OD/�%&D!?1eWW&̂ %&' #I(7/eWW1i!#&A #IWW*B/J,u!# ,OD/�%&L2WW1L

 ,OD/�%&D&:1A&®%&'&A ,OD/�%&D,uA(<%&'&A   ,OD/�%&L&�1L&P%&'&A ,OD/�%&D1[!z%&'&A
,OD/�#&e1J&d%&'&A       !_&7%a2W-!# !OW&~&0,-!# %Mg#&I,-!# ,OD/�%&D!u1e&P%&'&A

    &A !>%!+&L,-# #!�&P 5!-/# #I*�/J1P/#    (0,-# &H/3 /lD/? 1H/3 #I*?/e1̂ !#aL /<%
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 *B±�&7 *>%=+F2-#&A       (GW&L1g#&A /l/:%&3 #I*�!³16&; &A /l/;%!C&e&g (�I
 *B/�1:!#&A /l/E#&./E!#&A      W&K/: %M0D/L&d /m%&[/~,-# &H/3 (l&0/E#&I&3 #I fb

o�I([1D!C o�I([1D!z   �/�W=-# fb&K/:&A o�I(́ 1D&i o�I(́ &)&'
    ,?/# 1ef2&'&A /l!�&:&A (ND/L('&A 5/D1K('W     !>A(eW&3 1�(; %&3 #I*B&0

&K/:,-# fbF5/B&0  %Mg#&I,-!# 5!B17!",#U!O&~&0,-!#U !_&7%a2-!# U  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesteınü bi 
havlillahi ve kuvvetihi ve azimü esmaihi ve ayatihi 
azemtü aleyküm ya meaşirer ruhaniyyeti bi izzi 
izzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi izzeti esmaillahi 
ve bima cera bihil kalemi min ındillahi illa ma 
akbeltüm ve ecebtüm ve ateytüm ve esra’tüm li 
kadai haceti bi hakkil envaril mudıeti ve bi hakkil 
esmail behiyyeti veş şeaati arşiyyeti ve bi hakkil 
esmaillahil mektubeti fi kalbiş şemsi vel kameri ve 
bi hakkil kadiril kahirul cebbarillezi kale lis semavati 
vel ardı i’tiya tavan ev kerhan kaleta eteyna taiın. 
Fekaddahünne seba semavati fi yevmeyni ve evha fi 
külli semain emraha ve zeyyennes semaed dünya bi 
mesabiha ve hıfzan zalike takdirul azizül alim. 
Akbilü ve esrau ya sarfeyail ve ya semsemail ve 
rukyail ve ya zevbeyail ve ya tahyail ve ya 
hemsamail ve ya cebrail ve ya mikail ve ya herkayail 
elvahan elacele essaate ihbutu ila hazel mekane ve 
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asrifu min fihi minel ummari ves sükkani attılühü 
harakatihe ve tensefü ma bihi vahmedu ve eniranihi 
ve ebtılü mevaniahü minel cihati cemian bihakki 
tayhubin keyhubin yeteğubin seyğubin ve bi 
hakkillezi yuhyi ve yümitü ve batahi ve yessir ifalü 
ma tü’merune bi hakkil aliyyül a’la elvahan elvahan 
elacele elacele essaate essaate.  
    Bilki: Tahatıli seba mübarek isimlerdendir. Bu 
isimlerin içinde en yüce isim yedinci isimdir. Yedinci 
ismi engelli mekana bırakırsan, bütün hareketler iptal 
olup, yerine geri dönemez. Hatta askerlerde isimlerin 
içinde bulunduğu müddetçe yerlerine dönemezler. 
    Beşinci isim manileri (engelleri) iptal etmek içindir. 
    Yedinci isim tılsımlı suyu iptal etmek içindir. Sekizinci 
isim gözlerden gizlenmek için olup, en güzel isimdir. Bu 
emaneti boynuna bir borç bilip iyi koru. Allah Teala 
muvaffak etsin. 
    Bazı nüshalarda şöyle denmiştir: Birinci isim mekanın 
kapısına ikinci isim mekanın ortasına, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci isimleri ise avucuna yazıp, 
olabilecek herhangi bir durumu veya bir olayı veya 
engelleri avucunla karşılamak içindir.  
    Bu amellerin buhurları şunlardır: Buhuru meryem, 
hindiba tohumu, hıyar tohumu, kaşşe tohumu, lübani 
zeker, meyatü saile, muklil ezrak, senderus, ud ve 
amberdir. Bu buhurların hepsini yumuşakça dövüp, 
fındık miktarı kadar haplar yapıp gölgede kurutur ve 
amel zamanında buhurlarsın. 
    Diğer bir nüshada buhurlar şu şekilde belirtilmiştir: 
Lüban, senderus, muklil ezrak, buhuru meryem, keffi 
meryem, meyatü saile ve timsah derisidir. Bunları 
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birbiriyle karıştırıp güzelce döver, hap şeklinde 
yaptıktan sonra, amel zamanı ateşe atarak yakarsın. 
    Ey Talip! Bilki: Bu isimlerin yedi adet hatemi vardır. 
Her ismin hatemi şerefi şems de veya şerefi kamer de 
altın veya gümüş üzerine nakşedersin. Ama levhaların 
ağırlığı yedi miskal (4,5 gr.) veya yedi dirhem (3,25 gr.) 
olmalıdır.  
    Her hatem için izmar (gizli), tencim (yıldız), zecr 
(menetmek) ve ihrak (yakmak) vardır. İzmar okudukça 
yukarıdan aşağıya, tencimde aşağıdan yukarıya, ihrakta 
yukarıya doğru, zecrede aşağıya doğru okursun. Bu 
hatemler bütün ruhaniyete ilaçtır. Yakmak, sara, baş 
ağrısı, perdelemek, gizliyi ortaya çıkarmak, bundan 
başka, taslit, menetmek, zelzele, yıkmak, ateşi 
meydana çıkarmak ve acaibi meydana çıkarmada 
birçok özellikleri vardır. Bu hizmete ulaşmak isteyen kişi 
bu hatemleri bilirse, ulvi ve süfli ruhanilerin hepsi itaat 
eder. Bunlarla bütün aleme iftihar eder ve istediği 
herşeyi elde eder. 
    Ey Talip! Yedinci hatem amel bakımından en kuvvetli 
ve en büyüğüdür. İcabet bakımından en süratlisi, 
hatemlerin en iyisidir. Yedinci hatemle diğer hatemlerin 
işi iptal olur. Çünkü hepsi yedinci hateme bağlıdır. Diğer 
hatemler yedinci hateme muhabbet ve itaat ederler. Altı 
hatemin hizmetçileride yedinci hatemin hizmetçisine 
hizmet ederler.  
    Ey Rağbet eden! Bilki: Bu isimlerin sırrı harflerin 
sırrından çıkmıştır. Bu Esma-i seba anasırı erbaa 
üzerine mürekkebtir. Anasırı erbaaki bütün ervah 
ondandır. Ruhu bunun altındadır. 
     Bilki!  İlim  ehlinin  yanında  devir  esmasıyla   bilinen 



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 333 

isimlerden iki isim vardır. Bu iki isim, başında ve 
sonunda lam harfi bulunan isimlerdir. Bu ismi a’zamdır. 
Bunu veliyyullah ve fadıllardan başka hiç kimse 
bilemez. Bütün ülemanın yanında ismi a’zamın birinci 
ve yedinci isim olduğu söylenir. Bütün ulvi ve süflü 
olanlar bu mülükü sebaya bağlıdır. Sen! Kasem ve 
Azaim okumayı murat ettiğinde: 
 

�/�·-# /Z1i/",# fb&K/:\t!" (�(e/s�&A \t!" (l*-aA!#   
 

Bi hakkil ismillezi evvelühü lamun ve ahıruhu lam. 
    Buda ikinci kasemdir. Başı aynı sonuda başı gibi olan 
isim, isimlerin başından alınmıştır. Ayrıca çok yüce bir 
değeri vardır. O her şeyi kendi yerine koyar. Sarfı ve 
Azimeti bozan engelleri ortadan kaldırıp, her şeyi yerli 
yerince mekanına koyar. İsimlerin hatemide bunlardır. 
    Birinci ismin Hatemi: 
 

-B+&-$!(  
9 ; < 78 < 9 9 

9 9 ; < 78 <  9 

9 9 9 ; < 78 < 

< 9 9 9 ; < 78 

78 < 9 9 9  ; < 

< 78 < 9 9 9 ; 

; < 78 < 9 9 9 

t+&-]+5ْ 
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    İkinci ismin hatemi: 
 

-B+&-$!( 
9 ; < 78 < 78 @ 

@ 9 ; < 78 < 78 

78 @ 9 ; < 78 < 

< 78 @ 9 ; < 78 

78 < 78 @ 9 ; < 

< 78 < 78 @ 9 ; 

; < 78 < 78 @ 9 

-t+&-]+5 
    Üçüncü ismin hatemi: 
 

-B+&-$!( 
9 ; < ; < 78 B 

B 9 ; < ; < 78 

78 B 9 ; < ; < 

< 78 B 9 ; < ; 

;   < 78  B 9  ; < 

< ; < 78 B 9 ; 

; < ; < 78 B 9 

-t+&-]+5  
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    Dördüncü ismin hatemi: 
 

-B+&-$!(  
9 ; < ; < 78 D 

D 9 ; < ; < 78 

78 D 9 ; < ; < 

<  78 D 9 ; < ; 

;  < 78 D 9 ; < 

< ; <  78 D 9 ; 

; < ; < 78 D 9 

-t+&-]+5 
 
    Beşinci ismin Hatemi: 
 

 �B+&-$!(  
9 ; < < 78 78 ? 

? 9 ; < < 78 78 

78 ? 9 ; < < 78 

78 78 ? 9 ; < < 

< 78 78 ? 9 ; < 

< < 78 78 ? 9 ; 

; < < 78 78 ? 9 
t+&-]+5 
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    Altıncı ismin Hatemi: 
 

-B+&-$!( 
9 ; < < 9 78 2 

2 9 ; < < 9 78 

78 2 9 ; < < 9 

9 78 2 9 ; < < 

< 9 78 2 9 ;  < 

< < 9 78 2 9 ; 

; < < 9 78  2 9 

+&-]+5 
 

    Yedinci ismin Hatemi: 
 

-B+&-$!( 
9 ; < < 78 E 9 

9 9 ; < < 78 E 

E 9 9 ; < < 78 

78 E 9 9 ; < < 

< 78 E 9 9 ; < 

< < 78 E 9 9 ; 

; < < 78 E 9 9 

&-]+5َ  
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    Sekizinci ismin Hatemi: 
 

-B+&-$!(  
9 2 ? D B @ 9 

9 9 2 ?  D B @ 

@ 9 9 2 ? D B 

B  @ 9 9 2 ? D 

D  B @ 9 9 2 ? 

? D B @ 9 9 2 

2 ? D B @ 9 9 

t+&-]+5  
 

Diğer bir rivayette şöyle denmiştir. Sen! Mal gömülü bir 
yerden geçerken önce şöyle dersin: 
 

a2-!#!O1P!# %&' (l(;%!C&e&:&A /9# *_&L1g&<&A 1Z*+1D!B&7 (t!̀ /�/�16&L,-#   
 

Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü 
ya ehlel menzil. 
 

    Menzile girerken birinci ismi sağına, ikinci ismi 
soluna, üçüncü ismi sağına, dördüncü ismi soluna, 
beşinci ismi sağına, altıncı ismi soluna, yedinci ismi 
şapkanın altına, iki gözünün arasına gelecek şekilde 
koy. Sonra süratli bir şekilde o menzili geçersin. 
Mutmain ve emin olarak o mekandan çıkarsın. Sakın 
korkma ve olduğun yerde durma! Seni hiçbir şey 
korkutamaz. Çünkü semadan, senin için boş olan 
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mekana melekler iner. Bu melekler senin sağında ve 
solunda saf bağlarlar. Senin mekandan geçmekliğin 
kağıtların ortasında olsun. Geçerkende isimleri azimet 
edip, buhurlarınıda yakarsın. Bu, esrardandır. Sen! Bu 
sırrı iyi muhafaza et ve iyi anla irşad olursun. Allah 
Teala hazretleri doğruyu gösterendir. Hepsini yakmak 
şu isimleri okuyarak olur.  
    Birinci İzmar budur: 
 

     OWBBD�[[�BBBJz «[�BLW-%' OD�[�- OD�[�B-
 @�[�BB- OBBD�BB-  

 

    Tencimel İzmarat isimleri budur: 
 

OBB�[�DW-z O�[�DB- «BBBD�P @BBB�[  «[�DBB-
«DBBBz OBD�[D�-  

 

    Zecr isimleri budur: 
 

�BWP O�WBD�BWP«B[�BW: OD�B  lWB�BD�- 

Ò@�B�DBÒ «BDB� O[B�BDz 
 

    Birinciyi yakmak isimleri budur: 
 

- lB�DBB�:WP @�B[Bz «B[B�DBWO�D� O[B�DBP  
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«DBD�BÒ O�[B�'   
 

    Bu isimler burada tamam oldu. Ey Talip! Sen bilki: 
Senin için yukarıdaki hatemleri yaptım. Birinci 
hatemden sekizinci hateme kadar hepsini yaptım. Allah 
Teala seni, hayır olsun şer olsun, her türlü amelde bu 
isimleri kullanmakta muvaffak etsin. 
    Ey şu kitaba rağbet eden Talip! Her isme hizmet 
eden bir hadim vardır. Bu hadimler şunlardır: 
 

Birinci ismin hadimi: '_(%�-j#!U 
İkinci ismin hadimi: -=(+�-f+6 
Üçüncü ismin hadimi: �N#!\Mh_Q 
Dördüncü ismin hadimi: �9P_u-m+W 
Beşinci ismin hadimi: �9P_kaRr-#+W 
Altıncı ismin hadimi: �9P+#!W-A_( 
Yedinci ismin hadimi: �9P+#!�-1_( 

 

    Sen bunu iyi anla. Bu isimleri çağırmayı murat ettiğin 
zaman, buhurunu yak ve azimeti okuyarak ismin 
hadimini çağır. İstediğin şeyi ona emret, o hadim senin 
emrettiğin şeyleri yapar ve istediğin yerine gelir. Allah 
c.c. doğruya muvaffak edicidir. 
 

    Diğer bir rivayette, bütün yapacağın işlerde bu davet 
duasını okursun.  
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    Okunacak davet duası budur: 
 

        /�%!ufe-# /N!-&®&A (�(<I(E &4&~&K,-# /y/e1g/# �/�=-# /9# /Z12/:
   /N!-&�,-&�&;&A /_&J1D&[/-       �9# (ZW*+/-!n /l/)WW!?%&�&3 1H/3 /�%&J/~,-#

        (Gfg&I&)(L,-# (G&La�-# (81e!�,-# (G/g#&I,-# &IW(P ="/# &l!-/#!" �/�=-#
  !�16(L,-!# /l/;I*+!B&3 5/?  (Ã/G!r,-# /l/)aD/:I(:(e/: (8/e    5/? (Z/'#aG-# *�aA!"!# 

     o½I*B&c1D!z (tIFD!r,-# F5&K,-# /l/)aD/3I(L1'&8  o½I*B!�1P!# o½%&D1c!z
      =-# �9# &I(P o½I*-%!z oÄ/-%!z oÄ!B,�&P o½I*�&:  �/�!"  &lW!-/#

 F�&< &I(P="/# /½1e&0,-#  /ZD/�&0,-#       %W&[()a'!# 1Z*+1DW!B&7 (N1L&2,u!# 
       /lW1d&A /<I(6/: /_aD/E%&gAFe-# *_!+/�!̀ &L,-#&A /�&e/P%=�-# /{#&A1<!",#

  fb&K/:&A (ZD/�&0,-# /9#       1GfDa2W-# %&[F'!# 14/d!# (ZD/�&0,-# /Z1i/",# 
o�%&cWW!�1D!z o�%&cWW1D!z o�%&cWW,B&P o�%WW&D!B&D1L&́ ,�&D1K!z 

/? 1e/[,�!#&A o�%&c!�16&L1D!z1D&3 1GfDa2-# 5W*O=CI&)&' ,>A(e!�!�  



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 341 

  &: 5/)&d%&g /p%&¡!r/:     %MDW&qI(L,B!B&7 oÄ/u%&cW1[&L,B!B&7 fb&K
 %&6&)1:/# %MD&qI(L,B!B!C      oÁDW/B&3 %M[!�1[!z oÁD/�1q!# %M0&�10&̂  oÁ!-

           (�&<IW(E 5!-%W&0&)!? 5W!B&7 o�%&cW&6,z!# #MeW1D!z o�/c,z!#
(l&[1d&A /<IF6-# /�%&J/~,-# /N!CI*C1e&;1G!r!?   ="/# &lW!-/#!" aZ([=B-!#

       !�&�&E fb&K,-%/:&A (�%&6,-&�1E!# fb&K,-%/:&A ,>I(P!̀ &2,�!C �9!#%&' &N1E!#
/z!#         /lW/: (tIW*r&; �/�=-# /Z1i/",%/: /_!+/�!̀ &L,-# %&[F'!# 5/EI(0D

        /_&L!�&0/:&A /�&<1G*r,-# /�!̀ &~/:&A /�a�/0,-# (l!- 1H&3 /�a�/0/: 5&;1I&L,-#
        o>%!+&3 ±O*C 1H/3 /_&7%=�-#&A /h1La2-%/: 1Z()1J/d!# %&3="/# /_aD/PI*-*#

  =>/#    !u op15q ±O*C 5W!B&7 �9#\e'/G      5W!B&7 �9# 5=BW&̂ &A 
        !�1IW&g!"&A &�W/0&L1d!# /l/J1K^&A /l/-�&A oGaL&K(3 %&E/GfD&i

!"&Af5/B&0,-# /9%/:="/# !�aI*u (ZD/�&0,-#   
 

Bismillahillezi ıhrikıl hacebe nuruhü ve zeletir rikabi 
li heybetihi ve tezelzeletil cibali min mehafetehi 
zalikumüllahüllezi la ilahe illa hüvel vahidül ferdüs 



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 342 

samedül mütevahhidü fi melekütihi el münferidü fi 
rububiyyetihil kadimü el evvelüd dayimü fi 
deymumiyyetihil hayyül kayyümü tayşeluşin 
taşyaşin ehtaluşin betuşin hatleşin talişin taluşin 
huvalla hüllezi la ilahe illa hüve rabbil arşil azim. 
Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahıt tahireti vel 
melaiketür ruhaniyyeti bi nuri vechillahil azimü ve bi 
hakkil ismil azimül a’zamü ecib eyyühes seyyid 
tahyatğamyeleyalin helşalin tayşalin taytaşalin 
taymentaşalin ve ezhir fis seyyid meytatarun. 
Tevekkelü bi kada-i haceti bi hakki alelmehşakışin 
alelmuşeyen kelelmuşeyen ibtenalehın sa’saan 
eştıhın tahtahen melihin etşinin tayran atneşalin ala 
feteala nurahü fekad terküketil cibalin nuri vechehü 
allahümme la ilahe illa ente ya Allahü kefselahün. 
Ve bil hakki enzelnahü ve bil hakki nezele. Etiuni 
eyyühel melaiketi bil ismillezi tekumü bihil mevta bi 
ızzeti men lehül ızzeti ve bi celalil kudreti ve bi 
azameti ülühiyyeti illa ma ecibtüm bis semı vet taati 
min külli mekanin innallahe ala külli şeyin kadir. Ve 
sallallahü ala seyyidina Muhammediv ve alihi ve 
sahbihi ecmeın. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil 
aliyyil azim. 
 

CAMİ AZİMETİ 
    Günler üzerine, mülükü sebayı çağırmak ve 
zikretmek için, Cami Azimetini okursun.  
    Herşeye büyük faydası olan Cami Azimetinin birçok 
faydası vardır. Bu hirz, üzerinde taşıyan için büyük bir 
koruyucudur. Bir kimse, bu Cami azimetini üzerinde 
taşırsa, bütün şeytanlar o kişiye musahhar olur. O kişiye 
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şeytan itaat eder ve Cinler onun emrine girer. O 
kimseye bakarlar, ama Allah Teala'nın izniyle yanına 
yaklaşamazlar. 
    Cami Azimeti budur: 
 

12/:    aZ([=B-!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z   &®#&�/)17/%/: &�*B!¬1i!# 5fE/#  
7 !�10&;&A &�/q/1e /E%!�,B(i (Z     / '/GW,r&; /�D/J12&; /OD/B1[&)/:&A &�

 &A &�/)!+/�!̀ &3    5/E%&0&L,-# &H/3%&[D/?%&L/:&A b20¤ ¢0D[+/:
          5WfE/# aZW([=B-!# &N1E!# ="/# (l!B'/A,�&; (Z!B10&' %&3&A !O'/A%&0a)-#&A
         (�W/̂ %&0,-# (�'feW-#&A &h&3 �9# /y1e&J,-# &ef�&2(3 &�*B!¬1i!#

    5/K&3&A �/<%&~,-# �p%&L,-#&A,#    1H&3%W&' /m#&I13!",#&A /p%&D1g!"
(;%!�/̂         (tIW(~F6-# (l!- (�fJ&2(; 1H&3%&' /l/)&D/�1D!C 5!B&7 1N=-(® (l

  &i &h1Ja2-#&A /m#&e/P#a�-#     &�W/£!#<!",# &N1K&; %&3&A /m#&I&L
        &hWD/L&d 5/-&ef�&2(; ,>!# &�*B!¬1i!# 5fE/# aZ([=B-!# /m%&D/i#ae-#

,-#W/�I*B(L,B&' &H'/�=-# &�fD/E%&gAFe-# W �p%&E� !>(�&~B=-#W/O1D  
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     !>I(3/G,r&)12&'!"&A x_&7%&i !>A(e/s!�&)12&'!"&A /<%&[a6-# &�#&e,z!#&A
        ,>I(L1D&3%&' ,�/�1E!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# &H/3 �O'/�16&; Zg fb&K/:
          ,�/�W1E!# 1e&L1g!#%W&' ,�/�W1E!# ,�ae(3%&' ,�/�1E!# 14/P,�(3%&' ,�/�1E!#

!u1e(:%&'  ([1L&q%&' ,�/�1E!# ,>%       ,�/�W1E!# 1É&DW1:!# %&' ,�/�1E!# 1½&<I
      #I*B&0¼W?#&A 1Z*+&E#&I17!#&A 1Z*+&3 #aG(s&A 1Z()1E!# #I*-/�1E/# !_&0&:1A&®%&' 

%&3 !_&7%a2-!# !O&~&0,-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# %Mg#&I,-!# /l/: !>A(e&31�(; 
!_&7%a2-!#        1NW&E%!C ,>/# 1Z*+1DW!B&7&A 1Z*+D/? �9# &�&<%&: /#  ="
x_&K1D&̂ &d 1Z(P#!n/%!? x�&G/g#&A\hD/L !>A(e&¡1K(3%&61'&G!-  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eselüke 
bi i’tizaze arşike ve ta’zamü sultanike ve bi tehlili 
tesbihi takdisi melaiketike ve bi kef he ye ayın sat 
ha mim ayın sin kaf ve bima fiha minel meani 
vetteavile ve ma ya’lemü te’vilehü illa ente 
Allahümme inni eselüke musahhirel berkıllahi mea 
ver rıhül asifü vel maül cari ve mehı el ahyai vel 
emvati ya men sıfatühü züllet ala keyfiyetihi ya men 
tüsebbihu lehün nücümüz zahirati ves seba 
semavati ve ma tahtel aradıner  rasiyati  Allahümme 



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 345 

 inni eselüke en tüsahhireli cemial mülükir 
ruhaniyyinez zine yelceune anael leyli ve etrafen 
nehari ve la yeste’hırune saaten ve la yestakdimune 
bi hakkı ha mim tenzilün miner rahmanirrahim. Enzil 
ya meymun enzil ya müzhib enzil ya mürreh enzil ya 
ahmer enzil ya bürkan enzil ya şemhureş enzil ya 
ebyad enzil ya zevbeah inzilü entüm ve 
huddameküm ve a’vaneküm vefalü ma tü’merune 
bihi elvahan elvahan elacele elacele essaate 
essaate barakallahü fiküm ve aleyküm. İn kanet illa 
sayhaten vahideten feiza hüm cemiul ledeyna 
muhdarun. 
 

    Tılsımları iptal etmek için, ondördü bölen bu isimler 
dendir. Buna Allah Teala nın nebisi Hazreti Muhammed 
s.a.v. muttali oldu. Allah Teala şöyle buyurmuştur: 
 

/H&L1gae-# /9# /Z12/:1ZD/B&7 oZ,B/7 �/n ±O*C &y1I!?&A /ZD/gae-#   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve fevka külli zi ilmin 
alim. ( Her alimden daha üstün alim vardır). 
    Bazı seçkin şeyhler, bu seçkin şeyhlerki hepsi buna 
muttali oldu. Bana yaklaştı ve Allah'tan korkmasıyla 
bana vasiyyet etti. Amelde işlemesi mübah olmayan 
gizli kelimelerle vasiyyet etti. İnsanların ve cinlerin 
kalplerine, habise menfaatini koymak için işlememeyi 
vasiyyet etti. Müstehak ve ehli olandan başkasına 
bağlamamayıda vasiyyet etti.  
    Ey bu meleklerin isimlerini muhafaza eden ve bu 
işleri şartları ile yerine getiren kimse! Sen bilki: Allah 
c.c. bizi ve sizi hikmet nuru ile nurlandırsın. Bu isimler 
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tılsımları iptal eder. Bu isimleri her türlü amelde 
kullanırsın. Ulviye ve nuraniye ervahını, Cani nariye ve 
rasat tılsımının ameline müvekkil olan şeytanı kovarsın. 
Hazineler deki tılsımlı suyu iptal edersin.  
    Ayrıca harekatından olan bütün maniler, asaf 
rüzgarlarını, büyük belaları, her sıfat üzerine gelen 
ateşi, uykuyu, hırsızı, nara atanı, timsahları, köpekleri, 
maymunları ve saire hayvanları, arızı, mefayıhı, 
rubbanı, rummadıl bennali, taşları, debbusu, hizibi, 
karanlığı, şimşeği, zelzeleleri, hangi nevi üzerine olursa 
olsun dumanı, dört yönden gelen havayı, hangi yönden 
olursa olsun, işlenmiş çeşitli şekildeki suları, vahşi 
hayvanları, fil, deve, camız, at, katır, eşek, öküz, horoz, 
tavus kuşu, kedi, haşarat şekline giren yılan, akrep, 
uçucular sıfatına giren sinek ve benzeri şeyleri, 
korktuğun herşeyi, adem sureti ve diğerleri, cinden ve 
şeytandan olsun korktuğun tılsımlı olan herşeyi, bağlı 
tılsımlardan olan ve korkulan herşeyi bu isimler men 
eder. 
    Hükema ve yunan felsefecilerinin, berberi, kıpti, 
süryani, farisi ve rum hükemacılarının işlediği nevamis 
ve tılsımları iptal etmek için bu isimleri şartlarıyla nakş 
edersen, yukarıda zikredilenlerin hepsi iptal olur. 
    Ey Talip! bilki: Eğer bu sırları kendi öz çocuğundan 
bile gizlemeye gücün yeterse gizle. Bu isimler 
faziletinde açıkladığımızın en kuvvetlisidir. Bunun 
kıssası bu isimler üzerine çalışman ve insanlardan ayrı 
kalmandır. Sen bununla yüksek mertebelere erişirsin. 
Böylece dünyadaki afattan salim olursun. 
    Ey Kardeşim! Bu isimleri yazmak için kalem vardır. 
Her isim için gezegen, melek, şekil, isim, buhur, davet, 
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tılsım, vefk ve hicab vardır. Her ismi gezegenine ve 
gününe göre kullanırsın. Saatinide kendisine alakalı 
olan amellerde kullanırsın. Almayı men eden herşeyi 
üzerine çevirirsin. Sen bu sırları bildiğin zaman şani 
azim olan ve isimlerinin sırrından senin için evla olan 
Allah’ a hamdet. Allah c.c. ın isimlerinin sırlarını bilmek 
için şükret.  
    Ey kardeş! Senin amelin Çarşamba günü birinci veya 
sekizinci saatte olsun. Ama bu amel arabi ayın son 
Çarşamba günü ve Kamerde cevza burcunda iken 
olsun. Ben, bunu denildiği üzere defalarca tecrübe 
ettim. Bunlar işaret olunan isimlerdir. Sen anla. 
    İsimlerin günü, gezegeni, meleği ve yardımcı meleği 
aşağıdaki Cetvelde gösterilmiştir. Cetvel budur: 
 
İSİMLER MELEĞİ YARDIMCI 

MELEĞİ 
GEZEGENİ GÜNÜ 

MN#!h-l_hMb!' �9P+#!$-&+0 -j#!U%�'_( Şems Pazar 

MN#!h-l_h-l+U �9P+f!A-�+$ -=(+�-f+6 Kamer Pazartesi 

MN#!h-#_h-l_Q MN#!OP+#MQ6RA �N#!\Mh_Q Merih Salı 

MN#!h-#_h-l_k �9P+#-,+W �9P_u-m+W Utarid Çarşamba 

MN#!hMh+l-l+� �9P+f-A6�( �9P_kaRr-#+W Müşteri Perşembe 

-l+]+lMN#!hMh �9P+#-,!U �9P+#!W-A_( Zühre Cuma 

MN#!hMh+l-�_'  �9P+#-r+W �9P+#!�-1_( Zühal Cumartesi 

 

Şeyh  Rahmetullahi  Aleyh dediki:  Bana bunu efendim 
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Seyyid Abdurrahman Munfid er Mağruf Birradi vasiyet 
etmiştir. Bu isimler, geçmişte konulan defineleri görmek 
üzere yazdı ve zikretti. Ama Seyyid Şeyh Muhammed 
Mağribi Sebti r.a. bu isimleri peşpeşe yazardı. Bu 
isimlerden sonra, melaikenin isimlerini etrafını çevirerek 
hicab şeklinde yazardı. Melaikenin isimlerinin etrafınada 
melaike-i ulviyyenin isimlerinin yazardı. Bundan sonra, 
her ismi tek olarak ismin davetiyle zikrederdi. Eğer 
yapacağı iş hatemi, hirzi, vefki ve hicabı ile beraber bu 
isme muvafık olursa daveti zikrederdi Bundan sonra 
bunların üzerine Cami kasemini zikrederdi. Bu Cami 
kasemi ile her isim üzerine kasem ettiği amel daha 
kuvvetli olurdu. 
 

    Eğer bununla yedi isim üzerine konuşursan, icabette 
hiçbir şey mani olmaz. Çünkü bu Esma-i seba üzerine 
bağlıdır.  
 

    Ey Talip! Bilki: Sana bunun yolunu tarif ettim. 
Aşağıdaki isimleri adı geçen Cami kasemiyle okursun. 
Yani bizim zikrettiğimiz gibi beraber toplarsın. Sen anla! 
İrşad olursun. İsimler budur: 
 

   !? ,OD/�1D!�1[!u ,OD/�1[!�1[&3 OD/�1[!�,B/-   ,OWD/�,�&[1[&E ,OD/�1D!�1[
1[&d&[  ohD/3aG-!# ,OD/�,�&[1�!- ,OD/�,�     o�%!�1)W&q oOD/J,�!u o}#&G1'&A

  o�%&D/�18!# o�%&D/q1<!# o�%!?I(61D&q  &i%&' Ó1J/~1s!# ,O/�%!�1s&<%&' �/GfD 
Ó1J/~1s!# o�%&D!B1D!� 1D!� ,O/�%!�1s&<%&' �/GfD&i%&'o�&�1K&�/: o�%&D!B  
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�/�&P &t#aG(s%&' *O=C&I&; o�%&D&K1�&g,# /p%&L1i!"   
 

Liltahtil mehtahtil kahtaytil fehtaytıl nehhattil 
cehlattil lahhattil eddemiın veydaın katbilin şetfalin 
şeynufalin erşiyalin edğıyalin ahcibni ya seyyidi ya 
rahtail ğayleyalin bi sahsahın hashayalin tevekkelü 
ya huddame hazihil esma-i  
 

TAHATİLİ SEBA NIN RİYAZATI 
    Sen! Geçmiş kavimlerin gizli kalmış hazinelerine 
girmek istediğin zaman: Buhuratlardan ve buna ait olan 
ameli işlemeden önce bilki, bu iş senin için sabittir. 
İşlerin hepsi sıhhat üzerine bakidir. Bu işe hiçbir zaman 
şüphe girmez. Çünkü şüphe etmek yapacağın her işi 
batıl eder. Geçmişteki hükema-i felsefeciler bu 
hazinelerin üzerine tılsımlar işlediler. Böylece sen 
araştırmacı olki, anlarsın. 
    Ey Talip! Sen bundan faydalanmak istediğin zaman, 
Allah c.c. rızası için yedi gün oruç tut. Yedi gün boyunca 
canlı ve canlıdan çıkan şeyleri yeme! Zeytinyağı ve 
kizbere ile iftar et. Temiz ve güzel olan şeylerle iftar 
hazırla. Pirinç, yeşillik, ceviz, üzüm, şeker ve sirke gibi 
yiyecekler yersin. Özellikle karından ayrı yatarsın. Her 
gün yıkanır, güzel kokular sürer, temiz elbiseler giyer ve 
kötü söz kullanmazsın. Bu müddet içerisinde kimse ile 
konuşmaz ve herhangi bir şeye ihtiyacın olduğu zaman 
işaretle konuşursun. 
    Ey çocuğum! Sen bilki: Amelinin günleri bu şekilde 
olduğunda sen, Allah c.c. ın izniyle başarılı olursun. 
Allah c.c. ın bereketi ve yardımı senin üzerine olsun.  
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    Yedi gezegenin şeklini ayrı ayrı yaz. Her şeklin etrafı, 
vefki ve hicabı vardır. Buhurat, davet ve kasemi bir 
araya topla. Her şekli gününde ve saatinde yaz. 
Buhurları bir araya toplamadan önce her ismi buhuru ile 
buhurla. Her ismi buhuru ile buhurlarsan, amelin daha 
kuvvetli olur. Bu öyle bir sırdırki, ebedi hata olmaz. 
    Şeyh Razi r.a. dediki: Biz bu ilmin sırrı ile 
menfaatlandık. Esma-i sebanın kendisiyle yazılı olan 
kalem bu kalemdir. Bunları ancak ve ancak bu kalemle 
yazmak doğru olur. Çünkü Allah Tebareke ve Teala 
hazretleri bu kalemi nebisi Adem a.s, bizim 
peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa s.a.v, diğer 
enbiya-i mürselin ve melaike-i mukarribin üzerine bu 
kalem inmiştir. Bu kalemi bizden önceki kavimlerde 
kullanmıştır.  
    Bahsi geçen kalem ve Esma-i sebanın yazılışı budur: 
 

      Birinci isim:                       

      İkinci isim:                        

      Üçüncü isim:                     

      Dördüncü isim:                  

      Beşinci isim:                     

      Altıncı isim:                      

      Yedinci isim:                    

      Sekizinci isim:                  
 

    Ey Talip: Sen bilki: Her ismin bu kalemle yazılmış bir 
hatemi (Vefki) vardır. Şeyhimizin dediği gibi hatemleri 
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bu kalemle yazmak daha doğru olur. Esma-i sebanın bu 
kalemle yazılmış olan vefkleri bunlardır  
    Birinci ismin hatemi: 
 

 
 

    İkinci ismin hatemi: 
 

 
 

    Üçüncü ismin hatemi: 
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    Dördüncü ismin hatemi: 
 

 
 

    Beşinci ismin hatemi: 
 

 
    Altıncı ismin hatemi: 
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    Yedinci ismin hatemi: 
 

 
 

    Sekizinci ismin hatemi: 
 

 
 

ESMA-İ SEBA NIN GEZEGENLERİ VE BUHURLARI 
  

Birinci isim: MN#!h-l_hMb!' 
Gezegeni: Şems 
 

Buhuruları: 
Yasemin, Meyateyn, Hanzal 
Tohumu, Kışre, Böğürtlen, Ud ve 
Sudan dır. 

 

İkinci isim: MN#!h-l_h-l+U  
Gezegeni: Kamer 
 

Buhurları: Meyatü saile, Kuru Kizbere, 
Senderus, Heben kökü, Ud, 
Kaküle ve Karanfil. 
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Üçüncü isim: MN#!h-#_h-l_Q 
Gezegeni: Merih 
 

Buhuruları: Lübani zeker, Buhuru Meryem ve 
Katran dır. 

 

Dördüncü isim: MN#!h-#_h-l_k  
Gezegeni: Utarid 
 

Buhuruları: Hasalban, Ud, Beyaz biber, 
Tarçın, Zaferan, Arpa ve Kafur  

 

Beşinci isim: MN#!h!h+l-l+�  
Gezegeni: Müşteri 
Buhurları: Zaferan, Mastaki ve Misk tir. 
 

Altıncı isim: MN#!hMh_b-l+] 
Gezegeni: Zühre 
 

Buhurları: Muklil ezrak, Mastaki ve 
Senderus tur. 

 

Yedinci isim: MN#!hMh+l-�_'  
Gezegeni: Zühal 
Buhurları: Ud, Neddi, Amber ve Lübandır. 

 

YEDİ GEZEGENİN ŞEKİLLERİ 
    Zühal gezegeninin şekli budur: 
 

 
 

Müşteri gezegeninin şekli budur: 
 

 
    Merih gezegeninin şekli budur: 
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    Şems gezegeninin şekli budur: 
 

 
 

    Zühre gezegeninin şekli budur: 
 

 
 

    Utarid gezegeninin şekli budur: 
 

 
 

    Kamer gezegeninin şekli budur: 
 

 
 

    Yedi gezegenin şekilleri böyledir. Sen bu sırrı iyi anla 
ve iyi fehim et. 
 

YEDİ GEZEGENİN TILSIMI 
    Zühal gezegeninin tılsımı: 
 

 
 

    Müşteri gezegeninin tılsımı: 
 

 
 

    Merih gezegeninin tılsımı: 

 
 

    Şems gezegeninin tılsımı: 
 

 
 

    Zühre gezegeninin tılsımı: 
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    Utarid gezegeninin tılsımı: 
 

 
 

   Kamer gezegeninin tılsımı: 
 

 
 

    Yedi gezegenin tılsımatı burada gösterilmiştir. 
Şimdide yedi gezegene ait olan Vefkleri göstereceğiz. 
Anla. İrşad olursun. 
 

YEDİ GEZEGENE AİT VEFKLER 
 

    Kamer gezegenine ait dokuzlu (9) vefk: 
 

x� ~} w{ yv {{ zy v ~x zv 

{� ~ vv w� xz ~| zw yx {| 

vw w} yy v~ {z y ~z wx x} 

vz {x } }� y} x{ v� zz x| 

yw vx w| w v~  {y xv ~{ wy 

wv xx ~v z� y~ {v z~ z ~y 

w~ yz vy {w x v| ww x~ ~w 

~~ wz xy {~ zx y{  ~� z} { 

| v{ z| xw }x y| y� {} z{ 
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    Utarid gezegenine ait sekizli (8) vefk: 
 

w| z~ yy w� v� {y | x 

{{ vw v xz zz wv y{ x~ 

y} y� zx ww ~ x{ {z vy 

xy z {~ z| yw wx w} zv 

{ xw {v vz yv x} zw w{ 

yx y| z� z} x� y {| {x 

{} {� xx w w~ z{ yz wy 

zy  wz  y~  x|  {w  vx  }  xv  
 
    Zühre gezegenine ait yedili (7) vefk 
 

yv w� y� w} xz zv x 

xx zw { yw wz x~ zy 

wx yx w| } z~ y y~ 

zz v yz w{ x} wv xy 

x{ z� | z} w y} wy 

~ y{ y| x| w~ xw z{ 

zx x� z| z yy ww xv 
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    Güneş gezegenine ait altılı (6) vefk: 
 

z x� w� wx w{ x 

wy x} yx yz xx { 

wy x} xy x~ yy | 

} xw yv x| xv  y| 

w y� x{ xz y{ wz 

wv y~ ~ v y ww 
 
    Merih gezegenine ait beşli (5) vefk: 
 

x} x� yy xz x 

xy z xv } y{ 

v yw x{ y x| 

{ xv | yx xw 

yz xx w y� ~ 
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    Müşteri gezegenine ait dörtlü (4) vefk: 
 

} xx xz x 

xw y ~ xy 

w xv | v 

x� { z x{ 
 
    Zühal gezegenine ait üçlü (3) vefk: 
 

z | y  
w { ~ 

} x v 
 

TAHATİLİ SEBA NIN ŞERHİ 
    Tahatili sebanın şerhinde ve havassında Şeyh Razi 
dediki: Tahatil ile bilinen Esma-i seba, Şeyh Ebul Kasım 
Kurtibi'nin mirasında, Ruhami ebyad isimli sandıkta aynı 
madenden yapılmış yedi levha olarak bulundu. 
    Denildiki; Bu, Hakim Feylofus'un talebesinin yanında 
bulundu. Bununla acaip ve ğaraip ameller işlerdi.  
    Bu yedi hatem, gümüş levha üzerine güneşin 
şerefinde ve kamerde sevr (Boğa) burcunda iken nakş 
edilir. Ama Esma-i sebadan nakş etmeyi murat ettiğin 
her hatem, yedi dirhem veya yedi miskal ağırlığında 
olacaktır. Her hatemin kendine mahsus hicab, sada, 
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ihrak, hatif, taslit, zelzele, ahit, alevli ateşin zuhuru ve 
gizlinin açığa çıkmasında kullanılan faziletli bir işi vardır. 
    Sen bilki: Her şeklin bu hatemlerden bir hatemin 
hizmetçisine ulaşmak vardır. Bu hatemlere ulvi ve süflü 
müvekkiller itaat eder. Bununla cemi talibin üzerine 
iftahar eder. Bu, anasırı erbaa üzerine bağlıdır. Bu 
anasırı erbaaki ulvi ve süflü olan bütün ervah buna 
bağlıdır. Anasırı erbaa ateş, toprak, hava ve sudur.  
    Esma-i sebanın içerisinde icabet bakımından en 
süratlisi ve en büyüğü yedinci (7) isimdir. Bu yedinci 
isimle, yedinci ismin haricindeki bütün hatemler iptal 
olur. Bütün hatemler yedinci hateme bağlıdır ve hepsi 
yedinci hatemde toplanır. Yedinci hatemin huddamı 
yedinci isme hizmet eder. Sen! Bunu bil ve bu sırdan 
cahil olma. Bu hatemlerden her hatem, yedi içinde 
yediye döşenmiştir. Anla ve arif ol. 
    Esma-i sebanın sıfatı budur: 
 

,OD/�1[=�B/-  W!�1[&3W ,OWD/�1D!�1[!u ,OD/�[  ,OWD/�1D!�1[!? 

,OD/�,�&[1[&E 1[&d&[,OD/�,�&[1�!- ,OD/�,�  
 

Littahtıl Mehtahtıl Kahtaytıl Fehtaytıl Nehhattıl 
Cehhattıl Lahhattıl. 
    Sekizinci isim ise bu isimlerin ilk harflerinden oluşan 
ve bu isimlerin zimamı olan: 
 

,O/~16!�,r(L/-  
Limukfencil   ismidir. 
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    Ey Talip! Sen bilki: Esma-i sebanın her isminin bir 
melaikesi, yardımcısı ve Kurani Kerim'den bir Ayeti 
Kerimesi vardır. 
 

 

Birinci isim: MN#!h-l_hMb!' 
 

Meleği: �9P+#!$-&+0 
 

Yardımcısı: -j#!U%�'_( 
      Ayeti kerimesi: 

P�QaR8+5� ?P_[ _N!�P+\M'( �?!( �N!�P+\M'( +�+8+5+6 ��+ZM'( ��P+] N�Q+6 
 

İkinci  isim: MN#!h-l_h-l+U 
 

Meleği: �9P+f!A-�+$ 
 

Yardımcısı: �=(+�-f+6 
      Ayeti kerimesi: 

�_'!( P+r-U!�_Q+6  -*!U(a�b!,+cP+U(�Aa��-r+U ��P+\+8 RtP+rMb+�+�_k �N+,+c 
 

Üçüncü isim: MN#!h-#_h-l_Q 
 

Meleği: MN#!OP+#MQ6RA 
 

Yardımcısı: �N#!\Mh_Q 
      Ayeti kerimesi: 

P��+$ ��0+A R�-c+6 _?P_[+6 ��P�[+1 RX_b+�+] ��0+A R�-c+6 ��P+] (_L!P_k 
 

Dördüncü isim: MN#!h-#_h-l_k 



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 362 
 

Meleği: �9P+#-,+W 
 

Yardımcısı: �9P_u-m+W 
      Ayeti kerimesi: 

�+daRU _9P_Q  _q �.( �?!( RX�b!h-\R#+d �.( �?!( !&-Z�/'( !X!0 -"RmM�!]P+U +c Rp!b-/Rf7 _N+,
+*f!�!/MuR,M'( 

 

Beşinci isim: MN#!hMh+l-l+� 
 

Meleği: �9P+f-A6�( 
 

Yardımcısı: �9P_kaRr-#+W 
      Ayeti kerimesi: 

 !�#!,+$ �"#!g+$ -*!U �Nf!�-r+� !X!uMb+  -*!U_q+6 !X-f+�+f +*-#+0 -*7!U �N!�P+\M'( !X#!�M¡+f _q 
 

Altıncı isim: -l+]+lMN#!hMh 
 

Meleği: �9P+#-,!U 
 

Yardımcısı: �9P+#!W-A_( 
      Ayeti kerimesi: 

M'(+6 RS�#�h'( R"!b_gM'( R�+�-¢+f !X-#_'!(+�RXR�_k-&+f Rp!'P%¢'( !N+,  
 

Yedinci isim: MN#!hMh+l-�_' 
 

Meleği: �9P+#-r+W 
 

Yardımcısı: �9P+#!�-1_( 
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    Ayeti kerimesi: 

  _?a�b+,-�+f (aR�P_[P+U _N_h+0+6 ��+ZM'( +j_Q+a_k*  
 

    Esma-i sebanın hicabıda budur. Dilediğin herşey için 
bu hicabı yazarsın. 
    Yazılacak Esma-i sebanın hicabı budur: 
 

,OD/�1[=�B/- ,OD/�1D!�1[!u ,OD/�[!�1[&3 ,OD/�1D!�1[!? ,OD/�,�&[1[&E 

1[&d&[o�%&'/<1G&g o�%&D/g1e&: ,O/~16!�,r(L/- ,OD/�,�&[1�!- ,OD/�,� 

   /3 o�%&'1<A*# o�%&D1L&q ,OD/�%&D,uA(<   &3 #I*�/J1g/# o�%&D16&q o�%&D1L 1H
!r!B&s         />IW(6,+&L,-# (�feW/i 1Z*+1D!B&7 ,«±B&i&A /<IF6-# &H/3 1Z*+

       �/�W=-# /Z/i!",%/:&A /_aD/£1<!",#&A /_aD/E%&gFe-# ({AFe-!# 1e/[,u!#&A
        !OW&~&0,-!# !OW&~&0,-!# %Mg#&I,-!# %Mg#&I,-!# !>A(e&31�(;%&3 !>I*B&0,�&;

       /OW&J&~,-# 5!-/# /l/:&e!�&E �/�=-# /Z1i/",%/:    5W!-/#&A &�#!�W!?
          !�%W!u �/�W=-%/: &<%W!�!? /e1K&J,-# 5!-/#&A &<%&2!? /�%&Ka2-#

  &D/),�# /�1<!",#&A /m#&I&La2B/-   %&)!-%!u %MP1e!C1A!# %M71I!z % !#  %W&61D&; 
%Mg#&I,-!# /l/: !>A(e&31�(;%&3 #I*B&0,?#&A (l&L1i/# #I(0D/z!# &�/0/�%!z  
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   oyI*B&L&7 �b&q �b&q !O&~&0,-!#     /�%&E(8!# %¦D/P#&e&q %¦D/P� oyI*B&L&7 
       o�%!�1)&q oOD/J,�!u o}#&G1'&A ohD/3aG-!# /�#aG&q /�� om(̈ %&JW1̂ !#

!?I(61D&q   /: o�%&D/�18!# o�%&D/q1<!# o�%    1Z*+1D!B&7 /p%&L1i!",# /�/�&P fb&K
          olW1D&P olW1D&P o�#&IW1J&P o�#&I1J&P o�%!�1I!? o�%&D&3%&' oh,B&q o�� 

&'I(J   10&̂ %&' o�� o�� o�I(J1D&3o5 10!C o5     &�W!- �5/�10(3 o�%&D1L/3 
   &I,-!# /�%!³/3!̀ /: /b,B&�,-# (b/-%&s# # /G/g   (�%&:1<!",# F�&< (<%a[!r,-

!"        \ZD/�&7 !>I(L!B10&;1I!- \Z&2!r!- (laE/#&A (tIFD!r,-# F5&K,-# /�/e1D!� &l!-/#
�p%&d O*u&A &P&®&A Fb&K,-#*O/z%&J,-# &b   >%W!C !OW/z%&J,-# =>/# 

         (G17&A !>%!C&A �p%=C&8 (l!B&0&d 5f:&< (G17&A �p%&d #!n/%!? %xuI(P&®�
 %Èr&g 5f:&< &613/G!u&A 5!-/# %  /3 #I*B/L&7%&3    (�%W&6,B&0&~!? oO&L&7 1H

#M<I*³16&3 p%&J&P5&iI(3 !�%!u    �9# =>/# (e1Kf2W-# /l/: 1Z(),¬/d%&3
  # ±>/# (l*B/�1J(D&i     !" &H'/G/2,�(L,-# !O&L&7 (�/B12(' !" �9  /lWD/;,�&'
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 /3 *O/z%&J,-#   1H/3!"&A /l1'&G&' &H1D&: 1H    oZD/+&g 1H/3 �O'/�16&; /l/�,B&s  
oGD/L&g     ,-#&A (4fD=�-# (Z/B!+,-# (G&01�&' /l1D!-/#*O&L&0  (�/-%a�W-#  

!O!�&:&A Fb&K,-# &h!u&I!? (l(0!?1e&' #I(E%!C%&3 !>I*B&L10&'  
 

Littahtıl Mehtahtıl Kahtaytıl Fehtaytıl Nehhattıl 
Cehlattıl Lahhattıl Limukfencil berhıyalin hadriyalin 
rukyail şemyalin uryalin mimyalim şenyalin ihbitu 
men halakaküm minen nuri ve sallit aleyküm sırrıhül 
meknuni ve akhir erruhur ruhaniyyeti vel ardıyyeti 
ve bil ismillezi tefalüne bihi ma tü’merun. Elvahan 
elvahan elacele elacele bil ismillezi nazara bihi ilel 
cebeli fezabe ve iles sehabi fesare ve ilel bahri 
fefare billezi kale lis semavati vel ardı i’tiya tavan ev 
kerhan kaleta ateyna taiın. Etıu ismehü vefalü ma 
tü’merune bihi elvahan elacele şakkın şakkın 
amelukın amelukın ahiyyen şerahiyyen edunayi 
esbautin ali şedday. Eddemiın veydain katbilin 
şetfalin şeynüfalin erşiyalin edğıyalin bi hakki 
hazihil esma-i aleyküm alin şelın ya meyahin 
fevğabin hebvahin vahin heyhin heyhin 
yebumeybuhin alin alin sa'yin ka'yin mimyalin 
mu’tıyyin leke halikul halki bila misalil vahidil 
kahharu rabbül erbabü la ilahe ğayrihil hayyül 
kayyüm. Ve innehü lekasemün lev ta’lemüne azim. 
Vekul cael hakku ve zehekal batılü innel batile kane 
zehuka. Feiza cae va’dü rabbi cealehü dekkae ve 
kane va’dü rabbi hakka. Ve kadimna ila ma amilü 
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min amelin fecealnahü hebaen mensura. Kale musa 
ma ci’tüm bihis sihru innallahe seyübtılühü 
innallahe la yuslihu amelel müfsidin. La ye’tihil 
batılü min beyni yedeyhi ve min halfihi tenzilün min 
hakimin hamid. İleyhi yesadül kelimüt tayyibi vel 
amelüs salihu yerfeuh. Fevekaal hakku ve batale ma 
kanü ya’melün. 
    Aşağıdaki Azimette, Esmaların hicabıdır. Bu azimet 
murat edilen herşeyde okunur. Bu Tahatili seba ile 
yapılan bütün işlerde muhakkakki büyük bir azimettir. 
Sen! Bunlardan bir amel işlediğin zaman Bu azimeti 
okursun. 
    Okunacak Esma-i sebanın Hicabı budur: 
 

  &' oh,B&q o��10W  &�/: o�%!�,+&)/: ol1D&:I(Do510 o�%&D/01L!C   o�%&D1L/3
/0D/�(3o5 &�!-         \ZDW/�&7 !>IW(L!B10&;1I!- \Z&2!r!- (laE/#&A o��%&' 

         /{#&A1<!",# &e&cW10&3%&' 1Z*+1DW!B&7 (NW13&�&7 /9# *O/K1'&I(i
      /9# /l1d&A /<I(6/:&A /9# f�/7 f�/0/: /_aD/E%&gAFe-#   /p%&L1i!# fb&K/:&A

    5/? 1Z()17&e1i!#&A 1Z(),B&J,u!# %&3="/# /9#  /)&d%&g /p%&¡!u  fbW&K/: 5 
        /p%&LW1i!# fbW&K/:&A /_aD/q1e&0,-# /�I*B(L,-#&A /_aD/[&J,-# /<#&I1E!",#
        /</8%W!r,-# fb&K/:&A /e&L!r,-#&A / 1Lac-# /4,B!u 5/? /_&:I(),+&L,-#
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       %&D/)W,�/# /�1<!",#&A /m#&I&La2B/- !�%!u �/�=-# /<%aJ&~,-# (e/P%!r,-#
    %&)!-%!u %MP1e!C1A!# %M71I!z    #I(7/eW1i!#&A #I*B/J,u!# &�/0W/�%!z%&61D&;!#

       ,OWD/�%&D,uA(<%&'&A ,OD/�%&L&2W1L&i%&'&A ,OD/�%&D!?1eW&̂ %&' ,O/J,u!#
     ,OWD/�#&e1J&d%&'&A ,OD/�%&D&L10&3%&'&A ,OD/�%&D&L&01L!z%&'&A ,OD/�%&'1e&:%&'&A

   o�I*B,�&; o�I(J1[!- ,OD/�#&<1�&7%&'&A ,OD/�%!+D/3%&'&A   o�I(́ 1DW&q
&A     fb&K/:&A (ND/L('&A 5/D1K(' fb&K/:    %W&3 #I*B&0,?/#  '&A lz 

,?/# !>A(e&31�(;W#!�!C&A#!�!C#I*B&0 F5/B&0,-# fb&K/:&A5!B17!",#   
 

Alin şelın ya’yubeyhin bitekhin bitekfalin bisa'yin 
kemıyalin mimyalin mutııyyin leke ya alin. Ve innehü 
le kasemün lev ta’lemüne azim. Süveyhı lüllahi 
azemtü aleyküm ya ma’şeral ervahır ruhaniyyeti 
biizzi izzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi hakki 
esmaillahi illa ma akbeltüm ve esra’tüm fi kada-i 
haceti bi hakkil envaril behiyyeti vel mülükil 
arşiyyeti ve bi hakkil esmail mektubeti fi kalbiş 
şemsi vel kameri ve bi hakkil kadirül kahirul 
cebbarillezi. Kale lis semavati vel ardı i’tiya tavan ev 
kerhan kaleta eteyna taiın. Akbilu ve esriu akbil ya 
sarfeyail ve ya semsemail ve ya rukyail ve ya beryail 
ve ya tamamayail ve ya ma’mayail ve ya cebrail ve 
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ya mikail ve ya azrail lehbubin teflubin şeyğubin ve 
bi hakki yuhyi ve yümitü ve bi hakki taha ve yasin 
ifalü ma tü’merune ifalü keza ve keza ve bi hakkil 
aliyyül a’la. 
 

    Tahatili sebaya ait olan Cami kasemide budur: 
٥ 

  *r,-# /9# /Z12/:      oÁ!B1cW&3 /e/P%W=�-# f5/B&0,-# /e/P%=�-# /vAFG 
     &4/g%W&̂  *�A(�&'!" o|&K&K1�!B1[&3 f�ae-# (e/P%!r,-!#   f�W/0,-#

 ,-#&A oÁ/3%&6ac-#&A     /<#&I1E!",%/: &4/~&)1g/# �/�=-# /�/®%&J,-!# /�!̀ &~
      &�W!�,-#&A /mIW*+!B&L,-#&A (�/B&L,-#&A (�#&<#&G/),u/",%/: a8ae&́ (;&A /8

  W1i!%/: /mA(e&J&~,-#&A      /{#&A1<!",# �/n%W&' 1Z*CIW(718!# /l/�%&L
       /�A(eW(K,-# /�/�&P 1h/'%=�-!# 5!B&7 &�/Lf2!r&)&L,-# /_aD/E%&gAFe-#

   &P o�&G&c1[!z o�&21D!? oN!B1D!B&~,-#    o�&<IW(J1[!z fb&K/:&A o«1D!B
&P         \�W/P#&< /�/<IW(E 1H/3 op5&q Ō*C /<%&E!# o4!�1c!C o�1D 

        o>IW*B1D!z o>%!�,B(i &A o<%aJ&d /�&<1G*r/: oÄ&[,B&c,B&q \�/P#&<
        /l/LW1i/"/ op15&q =O*C &h&¡&s /G'/Gac-!# ol&'1e&:#&e&; &b'/eW!z
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    =O*C 1N&J!-%!� oÄ!�&: o<I()1D&P oÄ1¡&)/: op15&q    olW1D&K10!�1D!B&s 
       o½I(0W&q oh!�1cW&3 oÄ&P oe!�17&e!? o>I(L,B!B1i!# oÔ/'%!�,B&P 

      &h/L&i%&3 ob/-%&D!�,�&L1K&g o<%aJ&d ol&'I()1c&: 14/d!# oÁ1D!�1L!B1i!#
       �Á&J/:!" (l(L1i/# &y&e&)1g#&A &b/0&̂ ="/# (�%&�&7&A \{A(< &�(L1i/#
       oO1D!B&J1cW!z%&'&A 1�W!B1D&'%&EI*z%&' 14W/d!# oG!B,�&0,B&L1K&g

    ,# /�/�&P /�a�/0/: ,OD/�%&D/�1L(7&A ,OD/�%&D1́ !z%&'&A1i!"   �/�W=-# /p%&L
 5!B&7 %&[/)&7%!z      ,OWD/�%&EI*z%&' 14/d!# 5/E%&gA(< \{A(< ±O*C 

1e&d1®!#%&'   !B&7 /e/P%!r,-# (G'/Gaq!#W      /�1<!",# /�/�W&P %WaL&7 5
&�/L,r(L,-#    &�/?aGW-# &HW/3 1Z/P/GW16/7 5!-/# #A(e&[,�&' aÕ&g 

,-!# %&P/e1D!�&A%Mg#&I U�!O&~&0,-!#  U &7%a2-!#!_ U  
Bismillahil kuddüsit tahiril aliyyit tahiri meşlehın 
elkahiru errabbi mehlahhahacin la yezülü sahibel 
izze veş şenamihın vel celali elbazihıllezi ihtecebe 
bil envari ve tügarradde bil iktidarahü vel melikü vel 
meleküti vel fezedi vel ceberuti bi esmaihi eduküm 
ya zil ervahır ruhaniyyetil metekassimine ala ettayı’ 
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hazihil hurufil celeyletin feysefin tahşedehin 
heleytın ve bi hakki tahyurabin heyfin keştabin enari 
küllü şeyin min nurihi rahifün rahifün Şelşelheşin bi 
kudreti cebbarin ve sultanin taylunin tarika 
teraberyehin eşşedidi hadaa külle şeyin li ismihi bi 
tadşin heyturin bataşin ğalebet külle şeyin 
haleyfa’hayhin helfayiğın eslelmunin fera’tarin 
heşin meşfeın şeuşin eslemtayhın ecib beştuyehin 
cebbarin hahmettayalikın ma semia ismüke ruhun 
ve asahü illa saika vahteraka ismühü la bibehhın 
hahmelatledin ecib ya tunayeylek ve ya taşbe leylin 
ve ya tağyail ve umsıyail bi izzeti hazihil esma-illezi 
taatiha ala külli ruhun ruhani ecib ya tunail ya ezcer 
eşşedidül kahiru ala amma hazihil ardıl mukimine 
hatta yazheru ila ındihim mined define ve ğayriha 
elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate.  
 
    Allah c.c. ın izniyle Tahatil diye isimlendirilen, Esma-i 
seba ile beraber beşinci bölümde tamamlandı. 
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A  L  T  I  N  C  I    B  Ö  L  Ü  M 
 

ŞAKKUL ARD NEVİLERİ 
    Ey şu kitaba ra’bet eden Talip! Bu bölüm, Şakkul 
ardın izahı hakkında olan bir fasıldır. Sen! Bunu iyi anla, 
irşad olursun. 
 

ŞAKKUL ARD 
    Üç tane siyah tavuk yumurtası alıp, yumurtaları su ile 
iyice yıka ve kurula. Yumurtaları tekrar gülsuyu ve misk 
ile yıkayıp kurula. 
    Birinci yumurtaya bunu yaz: 
 

S Q k   WP S R T S Q k    WWP S k k R  t 
%&[F'!# 1�&),?/#  />%W!+&L,-# #!�&[/: *O±C&I(L,-# />#&I&0,-#   %WMg#&I,-!#

!_&7%a2-!# !O&~&0,-!# 
 

Bir altı dört he bir üç sekiz bir altı dört he bir dört 
dört üç mim İftah eyyühel avanil müvekkilü bi hazal 
mekan. Elvahan elacele essaate. 
 

    İkinci yumurtaya bunu yaz: 
 

A Y T S R  Y V S k k k U%WW&[F'!# 1�&)WW,?/#  
%Mg#&I,-!# />%!+&L,-# #!�&[/: *O±C&I(L,-# />#&I&0,-# !_&7%a2-!# !O&~&0,-!# 
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Vav şifre yedi sekiz bir üç şifre yedi dokuz bir dört 
dört dört iki. İftah eyyühel avanil müvekkilü bi hazal 
mekan. Elvahan elacele essaate. 
    Üçüncü yumurtaya bunu yaz: 
 

 

%&[F'!# *O=C&I&; &P /�1)!�/: />#&I&0,-#*+D/? �9# &�&<%&: />%!+&L,-# #!�1Z 
 !_&7%a2-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# 1Z*+1D!B&7&A 

 

Şifreler.Tevekkelü eyyühel avani bi fethi hazal 
mekani barekallahü fiküm ve aleyküm. Elvahan 
elacele essaate. 
    Yazdıktan sonra yumurtaları Hüdhüd tacı, Lübani 
zeker, Cavi, Meyatü saile ve Meyatü yabise ile buhurla. 
Bundan sonra her yumurta üzerine aşağıdaki Azimeti 
oku. 
    Okunacak Azimet budur: 
 

  &0,-# /9# /Z12/:    (<IW(E &4&~&K,-# &y&e&)1g/# /ZD/�   /NW!-&®&A (�
        (�fJ&2W('&A /_&J1D&[,-# &H/3 *�%&J/~,-# /m&G=+&;&A /l/r,B&�/- (�%!ufe-#

  &A /�/G1L&K/: (G17ae-#       �/�W=-# �9# &I(P&A /l/)!�D/s 1H/3 /_!+/¬!B&L,-#
        (Gfg&I&)(L,-# (8&e!�16(L,-# (81e!�,-# (G&g!",# (G/g#&I,-# &I(P ="/# &l!-/#!"
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       F5&K,-# /Z/�#aG-# F5/-&®!",# &Ã/G!r,-# /_aD/E#&G1g/I/: /mI*+!B&L,-# 5/?
      ="/# &l!-/# !" �/�=-# �9# &I(P (tIFD!r,-#      /½1eW&0,-# F�&< &IW(P 

        o½IW*�!B1P!# %MD1cW!z o½I*+1cW!z o½I*+1c!z (ZD/�&0,-#
        &I(P &l!-/#!" o½%!z oÄ!�,B&3 oÄ!�,B!z ol&0,B!z ol&0,B!z o½A(e,�&:
       /{#&A1<!",# %&[()a'!# 1Z*+1D!B&7 (N1L&2,u!# /�/J(L,-# Fb&K,-# (�/B&L,-#

   # /_!+/�!̀ &L,-# f�!#&A /�&e/P%=�-#     /9# /lW1d&A/<I(6/: /_WaD/E%&gFe-
          %W&[F'!# #IW*-/�1E!# (ZW!�17!",# (ZD/�&0,-# /9# fb&K/:&A /Ã/e!+,-#

/t#&e/+,-# /_!+/�!̀ &L,-# /m#&8%a2-# &E#&I17!#&A 1Z()1E!#  #IW(K&),?/# 1Z*+
         /�1<!",# &HW/3 /lWD/?%&3 &hD/L&d #I*B/�1:!#&A />%!+&L,-# #!�&P

 &A &t#aG(�,-#&A        /<IW(3*",# /ef:&GW(3 /<IF6-# /9# fb&K/: /h/E#&I&L,-#
         %MD/:%W&̂ !# / 1Lfc-# !O1P!#%&' !O&~&0,-!# o�%&' o�%&' o�%&' /|/D1[a)-%/:
        o�%W&E1�!C o�%&E1�!C /e&L!r,-# !O1P!#%&' %MD/B&7%&' #Me&)1c&P%&' #Me&)1c&P
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    1P!#%&' !O&~&0,-!# o«fD=�-!# ohD/�&q o½/<%&[1d!#    �ÄW&P /Á'/e&L,-# !O
       o|&K&g o|&K&g �/e&)1c(L,-# !O1P!#%&' !O&~&0,-!# o�1e&q �Ä&P

    e1PF�-# !O1P!#%&' !O&~&0,-!# o�!̀ 1J&P o�!̀ 1J&P�/�     o©%W!? o©%W&P 
 1D!+,B&P oÁ/-%&c/:    ,uA(< \vAFGW*u \vAFG*u o�1D&[   F�&< ,OWD/�%&D

    ,uA(< ,O&g(® !O1P!#%&' 1{A(e-#&A /_!+/�!̀ &L,-#  ,OD/�%&D!?1e&̂ &A ,OD/�%&D
       ,OD/�%&L&2W1L&i&A ,OD/?#&eW1i/#&A ,OWD/�%!+/3&A ,OD/�#&e1J&d&A
        %W&3 #IW*B&0,?/# !>IWFD/J'/e!+,-# /_!+/�!̀ &L,-#&A ,OD/�%&L!�1L!z&A
           (lW!- !�I*r&' ,>!# x�1D&q &8#&<!# #!n/# /�/e13!# 1H/3 fb&K,-# !>A(e&31�(;

,-!# %Mg#&I,-!# ,>I*+&D!? 1H*C!O&~&0,-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I   !_&7%a2W-!#
 !_&7%a2-!# 

 

Bismillahil azimil ihtarakal hacebe nurahü ve zeletir 
rikabü lihalkihi ve tedekketil cibalü minel heybeti ve 
yüsebbihur ra’dü bi hamdihi vel melaiketi min 
hıfetihi ve hüvalla hüllezi la ilahe illa hüvel vahidül 
ehadül ferdül münferedül  mütevahhıdü fil  meleküti 
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bi vahdaniyyetil kadimil ezeliyyüd daimil hayyül 
kayyüm. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve rabbül arşil 
azim. Taşkuşin taşkuşin taşyan ehletuşin batruşin 
talahin talahin taltaşin meltaşin taşin la ilahe illa 
hüvel melikül hakkul mübin. Aksemtü aleyküm 
eyyetühel ervahıt tahireti ve eyyil melaiketir 
ruhaniyyeti bi nuri vechillahil kerimi ve bi hakkillahil 
azimül a’zamü enzilü eyyühes sadatil melaiketil 
kirami entüm ve a’vanüküm iftahu hazal mekani ve 
ebtılü cemia ma fihi minel ardı vel huddame vel 
mevaniı bi hakkilllahin nuri müdebbiril ümuri bit 
tehyici yahin yahin yahin elacele ya ehleş şemse 
esabiyan heşteran ya heşteran ya aliyyen ya ehlel 
kamera keznahin keznahin echarişin şefiın 
ettayyıtın elacele ya ehlel merihı heşşin heşşin 
şerbin elacele ya ehlel müşteri hahacin hahacin 
heblahın heblahın elacele ya ehlez zühreti hacin 
fahin bişalihın helkeyheyhın kuddüsün kuddüsün 
rukyail rabbil melaiketi verruh ya ehle zühal rukyail 
ve sarfeyail ve cebrail ve mikail ve israfil ve 
semsemail ve israfil ve ve tamtamail vel melaiketil 
keribiyyüne ifalü ma tü’merunel hakki min emrihi. 
İza erade şeyen en yekulelehü kün feyekün. Elvahan 
elvahan elacele elacele essaate essaate. 
 

    Daha sonra yumurtaları sırası ile mekanın kapısı 
önünde kır. Yumurtaların üzerine azimeti okurken ve 
yumurtaları kırarken Ummal buhurunu yak. 
 

    Bu amele, elbisen ve bedenin temiz, kendinde oruçlu 
olduğun halde başla. Girdiğin mekan harap, müvekkil 
veya dağ bile olsa korkma! Çünkü görerek yapılan işler, 
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hareketleri ve manileri iptal eder. Sana orada, Felsim 
isimli ruhani hizmet eder. Sen! Bütün manileri ve 
engelleri men edersin. Huddamlar ve maniler seni 
engelleyemez. O mekandan hacetini alıp, buhurunu 
kestikten sonra şöyle dersin: 
 

%&'    5!-/# #I(0/d1</# />%!+&L,-# /�/�&P &t#aG(s  ,u!#&A 1Z*+/E%!+&3W (h!�
&<I(�(J,-#   1Z*+D/? �9# &�&<%&:  1Z*+1D!B&7&A ,�!#&A   />%W!+&L,-# I*r/B

    !- o½I([&d o½I(L!- o½I*z o½%!z (E!# o½I(L1K &P o½I o½I*�
       !_&7%a2W-!# !OW&~&0,-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# %Mg#&I,-!# o½I*�1L&P 

_&7%a2-�!# !B&7&A 1Z*+D/? �9# &�&<%&:1Z*+1D  
 

Ya huddame hazihil mekani irciu ila mekaniküm ve 
aktaul buhuru barekallahü fiküm ve aleyküm ve 
ağlekul mekani taşin tuşin lemuşin cehuşin lahmu- 
şin enuşin hetuşin hemtuşin elvahan 2 elacele 2 
essaate 2 barekallahü fiküm ve aleyküm.  
 

    Mekanın kapısı sana Allah c.c. ın izniyle feth olur. 
Her yumurta üzerine yukarıdaki geçen Azimeti bir defa 
oku. Ey Kardeş! Sen bu sırrı iyi anla, irşad olursun. 
 

ŞAKKUL ARD 
    Sen! Yerin yarılmasını istersen ve de o mekan 
korkunç bir yerde ise, önce bir nar dalı alıp, nar dalının 
üzerine şu Ayeti yaz: 
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          f4W&K,-# (b/-%W!? �9# =>/# /ZD/gaeW-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: 
 1�(' �&Ia6-#&A  (©/e  a5&K,-#    /NWfD&L,-# (©/e1�(3&A /NfD&L,-# &H/3 

 &H/3!%!? �9# (Z*+/-!n f5&K,-#ÂE&5!?1�(; >I*+   
 

Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahe falikul habbi 
venneva yuhricül hayyel minel meyyiti ve muhricül 
meyyiti minel hayyi zalikümüllahü feenna tü’fekun: 
 

    Yazdıktan sonra dalın üzerine 900 defa Zilzal 
suresini okuyup, her yüz (100) de bir defada şu Ayeti 
Kerimeyi oku: 
 

12/:W        /4W1DJ&́ ,-# (�/;%!�&3 (�&G16/7A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z
       *«*r12&;%&3&A /e1K&J,-#&A fe&J,-# 5/?%&3 (Z!B10&'&A &I(P="/# %&[(L!B10&'!"

    5/? o_aJ&g!"&A %&[(L!B10&'="/# o_!u&<&A 1H/3  /m%W&L*B*� /�1<!",#  
!"&A o4,z&<!"&Ao /:%&' 5/?="/# o�/J(3 o�%&)/C  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ındehü mefatihul 
ğaybi la ya’lemüha illa hüve ve ya’lemü ma fil berri 
vel bahri ve ma teskutu min verakatin illa ya’lemüha 
ve la habbetin fi zulümatıl ardı ve la ratbin ve la 
yabisin illa fi kitabin mübin. 
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    Daha sonra Nar dalını korkunç yere vurur ve 
vururkende şöyle: 
 

(�1<!# %&'&�/®I(6*C �/e/[,�!#   
 

Ya ardu ezhiri künüzike 
dersin. Dalı vurduğun anda, yer Allah c.c. ın izniyle 
yarılır ve içindekiler meydana çıkar. O anda sağında bir 
melek zuhur eder. Sen o meleği sağında gördüğünde 
Nar dalını sol eline al. O zaman melek sana zarar 
vermez. Ondan sonra yerden yeşil bir nesne zahir olur. 
Sen bunu şimşek gibi görürsün.  
    Bu amelin buhurları: Ham amber, Ud, Karanfil ve 
Tahş sakızı olup, amel zamanı bunları buhur olarak 
yakarsın. Hacetin yerine geldikten sonra, yani işini 
bitirdiğin zaman, men etmek için şu Sarfiyeyi okursun: 
 

&;         otIW(D!u otIW(D&g otI(D&g otI*-!# otI*-!# otA(e1�&; otA(e1�
1�I*B*r,-# aH/¬&L,�&; /�/e,C/�/: 1H&3 !>%&K1J(i otI(DW!u  

 

Tasrumin tasrumin elumin elumin hayumin hayumin 
hayumin kayumin kayumin sübhane men bizikrihi 
tatmeinnel kulüb. 
 

ŞAKKUL ARD 
    Şakkul ard yapmak istersen: Yedi karış uzunluğunda 
bir ayva dalı al. Dalın üzerine şu tılsımı yaz: 
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yazdıktan sonra şüpheli mekana gelip, mekanın 
etrafında dön ve döndükten sonra aşağıdaki şekli o 
mekana çiz. 
    Çizilecek şekil budur: 
 

 
 

çizdikten sonra şöyle de: 
 

(�1<!#%&' &�1D!B&7 (t!̀ a2-!#�9#   
 

Esselamü aleyke ya ardullah. 
    Daha sonra çizmiş olduğun dairenin üzerinde durup, 
aşağıdaki Azimeti 830 defa oku. 
    Okunacak Azimet budur: 
 

       �p%&La2W-# #!n/# /ZD/gaeW-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:   1N=r&cW1E#
        1NW!r,-!#&A 1maG(3 (�1<!",# #!n/#&A 1N=r(g&A %&[f:&e/- 1N&E/n!#&A

    &e1:!# %M3I(K*-%M3I(i%&L&g %M3I(i%!z 1N=B&�&;&A %&[D/?%&3 %M3I(i
 !# %M3%&i!#1̂     ,OD/�%!�&L,�&3%&' aZ([B=-!# %!�&L,�&3%&' aZ([B=-!# om(̈ %&J
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         &Z&g1<#%W&' &�W/)&L1g&e/: %M3I*�1D!�,r&q %Èr&' %Èr&' %Èr&q %xr&q
&�/L/g#ae-#  

 

Bismillahirrahmanirrahim. İzes semaün şakkat. Ve 
ezinet lirabbiha ve hukkat. Ve izel ardu müddet. Ve 
elkat ma fiha ve tehallat. Tasuman hamasuman 
luhuman ebrasuman esamen Esbaütin Allahümme 
ya matmata Allahümme ya matmatail şakkan 
şakkan yakkan yakkan şaktaytuman bi rahmetike ya 
erhamer rahimin. 
 

    Bu Azimeti 830 defa okuduktan sonra, yere selam 
verip, Ayva dalını yere vur. Vurduğun anda yer yarılır ve 
içinde ne ne var ise sana görünür. 
 

ŞAKKUL ARD 
    Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi bir Tarfe (Yılgın) çubuğuna 
yazıp, üzerine ondokuz (19) defa Zilzal suresini, ud ve 
amber buhurlarını tüttürerek oku. Sonra define olan 
yere çubukla vur ve vururkende şöyle de: 
 

&®I(6*C 1�&),?/# &�1<!#%&'&�  
 

Ya arda iftah künüzeke 
 

    Allah Teala hazretlerinin hikmetiyle yer yarılır, gök 
gürler ve o yerden sesler duyulur. Bir mehib sesiyle 
definenin müvekkili senin sol yanına geçer. Sende o 
anda o yerin sağ yanında durki, müvekkil sana zarar 
vermesin. 
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    Tarfe çubuğuna yazılacak Ayet budur: 
 

         /�1)!�-%/: 5/;,�&' ,>!# �9# 5&2&0!? ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
   oe13!# 1A!#   !B&7 #I(K/J1�(D!? /�/G16/7 1H/3    #AFeW&i!# %W&3 5  5W/?

/2*�1E!# &�/3/8%&E 1Z/[  
 

Bismillahirrahmanirrahim.Feasallahü en ye’ti bil 
fethı ev emrin min ındihi feyusbihu ala ma eserru fi 
enfüsihim nadimin.  
 

ŞAKKUL ARD 
    Hazine olan mekanda, aşağıdaki Ayeti Kerime ile 
sureyi üç defa okuyup, günlük ve karanfil buhur 
edersen, olacak olan acaiplikleri görürsün. Bu Ayet ve 
surenin sırrını iyi anla!  
      Okunacak olan Ayeti Kerime ile Sure budur: 
 

           f4W&K,-# (b/-%W!? �9# =>/# /ZD/gaeW-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
   (©/e1�(' �&Ia6-#&Aa5&K,-#   1�(3&A /NfD&L,-# &H/3(©/e   /NWfD&L,-#

/3!%!? �9# (Z*+/-!n f5&K,-# &HÂE&5!>I*+!?1�(;   
 

Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahe falikul habbi 
venneva yuhricül hayyel minel meyyiti ve muhricül 
meyyiti minel hayyi zalikümüllahü feenna tü’fekun. 
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    Bu Ayeti kerimenin ardından okunacak olan surede 
İnşikak suresidir. 
 

ŞAKKUL ARD 
      Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri misk ve zaferan ile bir 
geyik üzerine yazıp, deriyi hazine olan yerde ateşe at. 
Deriyi ateşe attıktan sonra şu mübarek duayı oku: 
 

     /eW&i%&' /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /ZW12/:  /�%&2W/K,-# (h' 
  (Ã/e!C%W&' (<I*+W&q%&' (<I*�W!�%&' /�%!r/0W,-# (G'/G&q%&' 

    /J&g%&' �&Ia6-#&A f4&K,-# (b/-%!?%&' (ZD/g&<%&'D   (�%&JW1i!",# (4
       &4WD/~(3%&' /m%W&d%&K,-# &5/£%!u%&' (�#&I1:!",# ({%&),�/3%&'

    aD/B&J,-# (h/?#&<%&' /m%&6&2&K,-# F5W/-&A%&' /m#&I17aG-#  *OD/r(3%&' /m%
          &�W/£1<!",# (<IW(E %W&' /m1IW&L,-# /51K(3%&' /m#&e&c&0,-#

 5/¡,u!# /m&I&La2-#&A 5/)&d%&g 5/? &PW/�/�   &l!-/#%&' /_&7%a2-#
!n%&' &�/-aA!",## ,-#/�!̀ &~  1t#&e,C/",#&A  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya seriul hisabi ya 
şedidül ıkabü ya ğafuru ya şeküru ya kerimü ya 
rahimü ya falikul habbi venneva ya habibül esbabü 
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ya miftahul ebvabü ya kadıyel hacati ya mucibed 
da’vati ya veliyyül hasenati ya rafiul beliyyati ya 
mukilül aşarati ya muhyil mevti ya nurul ardıne ves 
semavati akdı haceti fi hazihis saati ya ilahel 
evveline ya zelcelali vel ikram. 
 

    Allah Teala nın izniyle yer yarılır ve içindekiler sana 
görünür. 
    Geyik derisi üzerine yazılacak Ayetler budur: 
 

        %W&6D/J(3 %MK1)!? &�!-%&61K&)!?%aE/# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
 !- &e/�10&D/-         aZ&)W('&A &eas!�W&;%&3&A &�/J1E!n 1H/3 &taG!r&;%&3 �9# &�

    /r&)12(3 %xz#&e/̂  &�&'/G1[&'&A &�1D!B&7 (l&)&L10/EMLD  �9# &�&e(�16&'&A % 
#M�'/�&7 #Me1�&E  

 

Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan 
mübina. Liyağfire lekallahü ma tekaddeme min 
zenbike ve ma teahhara ve yütemme ni’metehü 
aleyke ve yehdiyeke sıratan müstekima. Ve 
yensurakallahü nasran aziza. 
 

ŞAKKUL ARD 
    Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi define olan mekanda üçyüz 
(300) defa oku. Sonra definenin üzerinde kara Tavuk 
kes. O Tavuğun kanı yere deydiği anda Allah Teala nın 
kudretiyle yer yarılır. 
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    Üçyüz defa okunacak Ayeti Kerime budur: 
 

/ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:    5W/? 1HW&L/- !>A(e/�1́ &)12&'&A
 (ZD/gae-# (<I*�&́ ,-# &I(P �9# =>/# ¹!# /�1<!",# 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yestağfirune limen fil 
ardı ela innallahe hüvel ğafurur rahim. 
 

ŞAKKUL ARD 
    Üç veya sekiz gün riyazat tut. Riyazattan sonra 
Cumartesi günü hazine olan mekana git. Temiz bir 
abdest alıp, iki rekat namaz kıl. Her rekatta bir Fatiha ve 
bir Ayetel kürsi oku. Namazdan sonra kırk (40) defa 
aşağıdaki duayı zikret. Sonra sıdk ile o yerin üzerine 
kıbleye karşı secde et. Allah Teala nın kudretiyle yer 
yarılır ve içinde ne varsa sana görünür. 
    Kırk defa okunacak Dua-i şerif budur: 
 

%&3 fb&K&: &�*B!¬1i!# 5/E/# aZ([=B-!#  &�%&7&8%&3 ±O*+/:&A/ l/: &�!B!¬&i
/l/: !#\G&g  /3 1Z([16/3   /e&q /_!B!¬12&3 1H !� o_!�'  o�&I17&8&A o�&8A(81e&3&e1D

 (ZD/+&g%W&' (Ã/e!C%&' (ZD/g&<%&' (H&L1g&<%&' �9!#%&' o_&:%&~&)12(3 

 &�/L/g#ae-# &Z&g1<!# %&' &�/)&L1g&e/:  
 

Allahümme inni eselüke bi hakki ma seeleke bihi ve 
bi külli ma deake bihi ehadün minhüm min meseleti 
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şerifetin ğayra merdüdetin ve da’vetin müstecabetin 
Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Kerimü Ya 
Hakimü bi rahmetike ya erhamer rahimin. 
 

ŞAKKUL ARD 
    Aşağıda Ayetleri sağ avucuna yazdıktan sonra, 
üzerine yetmiş (70) defa Fatiha suresini oku ve define 
şüphe ettiğin yere var. Kıbleye karşı durduktan sonra, 
secde et ve elini yere vur. Elini yere vururkende şöyle 
dersin: 
 

(�1<!#%&'&®I(6*C 1�&),?/# &�  
 

Ya ardu iftah künüzeke 
 

    Allah Teala nın emriyle yer yarılır ve içindeki olanlar 
sana görünür. Ama bu ameli Cumartesi günü okursun. 
    Sağ avucuna yazılacak Ayeti Kerimeler budur: 
 

     W!u&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:     aH*+/;IW(D(: 5W/? !>1e
&H1dae&J&;!"&A   !-A*",# /_aD/B/P%&~,-# &©Fe&J&;    !�I!Ba�W-# &H/L,u!#&A 5

    (l!-I(i&<&A �9# &H10W/z!#&A !�I!Ca�-# &�/;�&A    �9# (8/e(' %&LWaE/# 
&P,�(D/-/4    ,-# !O1P!# & 1dfe-# (Z*+16W&7 W/N1D&J 1Z*C&ef[!�('&A  

5W/? 5!B,�('%&3 !>1e*C,n#&A #M./[,�&; /m%&'� 1H/3 aH*+W/;I(D(:  
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=>/# /_&L,+/KW,-#&A /9# �9##M./J&s %x�D/�!- !>%!C   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kurne fi büyütikünne 
ve la teberrecne teberrücel cahiliyyetil üla ve 
akmines salate ve atinez zekate ve etı’nallahe ve 
rasulehü innema yüridullahü liyüzhibe ankümür 
ricse ehlel beyte ve yütahhiraküm tathira. Vezkürne 
ma yütla fi büyütikünne min ayatillahi vel hıkmeti 
innallahe kane latifan habira. 
 

ŞAKKUL ARD 
    Aşağıdaki Ayeti kerimeyi define olan yerde bir deste 
Reyhan üzerine onbin (10.000) defa oku ve reyhanın 
üzerine üfle. Reyhanı define üzerinde bir hayvan keser 
gibi ortadan kes. Allah c.c. ın izniyle gizli olan define 
senin için feth olur. 
    Onbin defa okunacak Ayeti Kerime budur: 
 

         1Z()16*C ,>/# (G17&I,-# #!�&P 5&)&3 /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
 &�/u/8%&̂  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Meta hazal va’dü in 
küntüm sadikın 
 

ŞAKKUL ARD 
    Define olan yerde aşağıdaki Ayeti Kerimeyi bindokuz 
(1009) defa okuyup, eline bir Eyvan al. Eyvanı definenin 
üzerinde sürü. Tam definenin üzerine geldiğinde derhal 
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yer yarılır ve içinde ne varsa, Allah c.c. ın izniyle sana 
görünür. 
    Bindokuz defa okunacak Ayeti Kerime budur: 
 

    1G!u /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:   �9# (ZW!B10&'  &�/ufIW&0(L,-# 
 1Z/[/E#&I1s/"/ &�/B/�%!r,-#&A 1Z*+16/3  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Kad ya’lemüllahül müav- 
vikıne minküm vel kailine li ihvanihim. 
 

ŞAKKUL ARD 
    Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi yeni ve yeşil renkli bir 
çanağa yaz. Sonra yedi ayrı akar sudan o çanağa su 
doldur. Suyun üzerine kırkiki (42) defa İhlas suresini 
oku. O suyuda define olan yere dökersen, Allah'ın 
izniyle o yer yarılır ve içinde olanlar görünür. 
    Çanağa yazılacak Ayeti Kerime budur: 
 

12/:   ae-# /H&L1gae-# /9# /Z  *B(7 !>A(G'/e('!" /ZD/g  #¦I/ª  /�1<!",# 
&2!? !"&A*_&J/u%&0,-#&A #M8% &�/ra)(L,B/-   

 

Bismillahirrahmanirrahim. La yüridüne ulüvven fil 
ardı vela fesaden vel akibetü lil müttekin. 
 
    Allah ın izniyle Şakkul ard nevileri tamamlanmıştır.  
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Y  E  D  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 

 

NEVİLERDEN ÇEŞİTLİ MESELELER 
 

MENDEL 
    Bu mendel amelini yapmak istersen: Şu vefki: 
 

1 < 3  
2 78 5 

4 ( 6 
 

henüz büluğ çağına ermemiş bir erkek çocuğun veya 
bakire bir kızın veya hamile bir cariyenin sağ avucuna 
ve bir tabak içine yaz. Bir kağıt üzerinede şu keşf 
Ayetlerini yaz: 
 

12/:W       &ZD/P#&e1:/# �/e(E &�/-!�!C&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z
 &I&La2-# &mI*+!B&3   /3 !>I*+&D/-&A /�1<!",#&A /m#&H   &�/6W/r(L,-# 

&�!�%!�/� &�16&7 %&6,�&c!+!?\G'/G&g &t1I&D,-# &�(e&�&J!?  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike nuri ibrahime 
melekü tes semavati vel ardı ve liyeküne minel 
mukınin. Fekeşefna anke ğıtaeke febasarukel yevme 
hadid. 
    Bu yazdığın kağıdı bakan kişinin alnına koy ve 
Tabağın içine bir miktar su koyup, bakan kimseye 
devamlı suya bakmasını söyle. Kizbere, Naşife ve 
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Hasalban buhurlarını yakarak Şems suresini yirmibir 
(21) defa veya bakan kimse görene kadar okursun. 
 

DA'VETEL  KEBİR 
    Ey şu ilme rabet eden Talip! Sen bu büyük da'veti 
yapmak istersen: Allah c.c. rizası için üç ( 3 ) gün oruç 
tut. Oruca Pazar günü başlayıp Salı günü bitir. Her farz 
namazın arkasındanda aşağıdaki Azimeti yirmibir (21) 
defa oku. Orucunuda ekmek, zeytin ve sebze gibi 
hayvansal olmayan gıdalarla iftar edersin. Dördüncü 
gün olan Çarşamba günü, bir mezarlığa gidip dört (4) 
tane çakıl taşı al. Her çakıl taşı üzerine şu Ayeti oku: 
 

   ae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:  \GaL&K(3 %&3&A /ZD/g   W(i&< ="/#  ��I
       !O/)*u 1A!# &m%&3 1H/�%!?!# *O(iFe-# /l/B1J!u 1H/3 1N!B&s1G!u  1Z()1J!B!r1E# 

5!B&7      5!B&7 14/B!r16&' 1H&3&A 1Z*+/:%!r17!#   �9# ae(¡&' 1H!B!? /l1D&J/r&7 
1D&q1~&D&i&Ax��9# �/�  &H'/e/C%ac-#  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Vema Muhammed ün illa 
rasulün kadhalet min kablihir rusulu efain mate ev 
kutilen kalebtüm ala a’kabiküm ve men yenkalib ala 
akibeyhi felen yedurrallahe şeyen ve seyeczillahüş 
şakirin. 
 

    Okuduktan sonra Ya Bürkan (  M?P7_Q-&R0 P7+f) diye çağır ve 

çakıllardan birincisini doğuya, ikincisini batıya, 
üçüncüsünü kuzeye, dördüncü çakılıda güneye at. Çakıl 
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taşlarını attıktan sonra mekanına dönüp, Azimeti yedi 
(7) defa oku. (Kitabın müellifi bu mevzuyu fazla 
açıklamamış. Mütercim).  
    Her farz namazın arkasından 21 defa ve mekanına 
döndükten sonra yedi (7) defa okunacak Azimet budur: 
 

#&8 #I(JD/d!# %&6&31I!u%&' /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/: /9# &5/7 

    I(E*n 1H/3 1Z*+!-1e/�1́ &' /l/: #I(6/3�&A     1HW/3 1Z*C1eW/~('&A 1Z*+/:
o�#!�&7     &8 14/~(' !" 1H&3&A oZD/-!#    (L/: & 1D!B!? /9# &5/7#o�/~10 
 !",# 5/?       �p%&D/-1A!# /l/EA(8 1HW/3 (l!- & 1D!-&A /�1<A*# 5/? &�/¬!- 

    (NW13&�&7 o�/J(3 o�!̀ &£    W/B&L,-# &e&cW10&3%&' 1Z*+1D!B&7/� 
         #!�W&P /t%W!r&3 5/? #I(2/B1~&;&A #A(e/¡1K&; ,>!# &t#aG(�,-#&A

       W&P �/e/�%W&E 5!B&7 #A(e/[,�#&A 1Z*+&D/i#&e!C #I(:/e1£#&A #!�
  # (l!- #I*�/c,C#&A&�%&~/K,- I(6fD&:&A   #  &�%W!�/�,-# (l!-   5Wa)&g 

     /l/E%&2/B/: 1Z*+&J/z%&�('&A /l/61D&0/: 1Z*C#&e&'     /h/'%W&£ /eW1[!� 1H/3
o_!u1e/i1A!#%&L1[&31A!# o4/'%!�1A!# oÉ'/e&31A!# o_&6D/?&81A!# o�16!C1A!#   
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         *�%W&J/~,-#&A /e17&IW,-#&A /O1[a2-# &H/3 (�I(;,�&A (l16&7 1Z*+!-!�&i
/_&'/81A!",#&A   &A /<%&K/J,-#&A /<%&[1E!",#&A /3  /hWD/L&d 1H   /<%W!�,u!",# 

/3W /<%&c&3 1H/y   /<%&́ &3 5!-/# /�1<!",# %&[/:   1Z*+16/3 5!B1�&'!" 
        1Z*+/:%&JW&q&A 1Z*+/-%W&d/<&A 1Z*+/B1D&�/: \./J!C !"&A \./́ &̂

  1Z*+/²%&E/#&A/<I*C*n&A     1Z*C(./́W&̂ &A 1Z*C(./J!C&A 1Z*C  fbW&K/:
       om(̈ %&JW1̂ !# /�%&EA(8!# %¦D/P#&e&q %¦D/P§/: (e&L1g!",%/: 1Z*C(./J!C

/��   /�#aG&q,#     (�/�,r&' 1Z*+/:/e1K&J,-#&A (�&d1e&; 1Z*+/: /�1<!"
       /p%&La2-#&A (�&d1e&; 1Z*+/: *�%&J/~,-#&A 1�(�10&' 1Z*+/: /�'fe-#&A

  \<%&E 1Z*+1D!B&7 (e*�1L&;    !̀ !? \v%&K(E&A   #IW*u/e1g!# ,>#&e/�W&)16&; 
       5/EIW(;,�&A *�!̀ W17!",#&A !O/i!̀ a2-# I(0!�,u#&A (41~/K,-#
         /9/ !_W&7%=�-!# !_&7%a2W-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# %¦D&P &�/L/B12(3

5&�&7 1H&3&A /l/�%&L1i!",#&A (l*-I(i&<&A �9#&A /9#/<%&6/: &y&e&)1g/#  
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&; FG&q!#&A%Mi,�/: FG&q!#x̀ D/+16 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya kavmena ecibü daiyal- 
lahü ve aminu bihi yağfirleküm min zünübiküm ve 
yücirküm min azabin elim. Ve men la yücib 
daiyallahi feleyse bimu'cizin fil ardı ve leyse lehü 
min dünihi evliyaü ülaike fi dalalim mübin. Azemtü 
aleyküm ya ma’şeral melükü vel huddame en 
tahdıru ve teclisü fi makami haza vadribü 
kerasiyeküm vazhiru ala naziri haza vekşifü lehül 
hicabe ve beyyinü lehül hıtabi hatta yeraküm bi 
aynihi ve yuhatıbeküm bi lisanihi min zahri dayiı ev 
sirkatin ev kenzin ev definetin ev meridın ev ğayibin 
ev mehma seeleküm anhü ve’tühü mines sehli vel 
va’ri vel cibalü vel evdiyeti vel enhari vel bihari ve 
min cemiul aktari min meşarikul ardı ila meğaribüha 
la yahla minküm sağirin ve la kebirün bi hayliküm 
ve ricaliküm ve şebabiküm ve inasiküm ve 
züküraküm ve kebiruküm ve sağirüküm bi hakki 
kebirüküm bil ahmeru bi ahiyyen şerahiyyen 
edunayi esbaütin ali şeddayi elardı biküm tercefü 
vel bahri biküm yakzifü ver rihı biküm ya’suf vel 
cibalü biküm tercefü ves semai temturu aleyküm 
narun ve nuhasun fela tentesıran. Ahrikul hicbü 
vaktaus selasile vel ağlalü ve’tüni müslimine 
heyyen elvahan elacele essaate ettaate lillahi ve 
rasulühü vel esmaihi ve men asa ihteraka binarillahi 
vallahü eşeddü bi’sen ve eşeddü tenkila. 
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HUDDAM KULLANMANIN ŞEKLİ 
     Ey Talip! Bu hasse ülemanın gizlemiş olduğu bir 
sırdır. Sen bu sırrı iyi muhafaza et. Bu, Cin krallarının 
sırlarına vakıf olmak içindir. Bu sır icabette seridir. Bu 
sır, itaatin kendisine benzeri gibi, güzel ahlak ve alemin 
senin önünde durması gibidir. Hacetin göz açıp 
yumuncaya kadar süratle yerine gelir. Sana herşeyden 
haber verip, istediklerini yaparlar. Senin istediğin 
herşeyi sana getirirler. Senin için hiçbir perdeye gerek 
yoktur. Bu ameli yapmak sana eziyet vermez. Sen bu 
ameli yaparsan başarılara ulaşırsın. Ama sen bu sırrı 
herkesden gizle. 
    Şeyh Süleyman Feleki den nakledilen huddam 
kullanmanın şekli ve sıfatı şöyledir: Altın, Gümüş ve 
Bakırdan birer miskal al. Bu üç madenden bir yüzük 
yap. Güneşin şerefinde, şu hatemi yapmış olduğun 
yüzüğe nakşet: 
 

�e_b-W_( !*-0( !e_b-8_(P+f -S!]_(  
�H+AaR0 !�_b-�+UP+f 

+AaR#-�_b-�+UP+f�C  
�H+&R8+&_h-l_'P+f 

 

    Yüzüğe hatemi nakşettikten sonra, yüzüğü üç gece 
yıldızlat. Gündüzleri ise boş ve karanlık bir odada bırak. 
Aşağıda gelecek olan Azimetide üç (3) gün ve üç (3) 
gece, gece yarısı ve gündüzün ortasında yirmibir (21) 
defa oku. Huddam sana siyah köle şeklinde zahir olur 
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ve “Hacetin nedir, ne istiyorsun” diye sorar. Sende ona: 
“itaat ve hizmeti murat ediyorum, senin üzerine benim 
hakkım vacib oldu” dersin. O sana: “Çabuk ol, itaat 
bendendir” der. Sende ona Azimeti okur ve “Bu yüzüğe 
nakş olunan hakkı için benden bir saat dahi olsa 
ayrılma, sana emrettiğim ve yemin verdiğim şeyler 
üzerinde bana muhalefet etme” dersin. Artık senin 
murat ettiğin şey tamamlanmıştır. Bu amelin buhuru ise, 
yüzüğün yıldızlatıldığı ve Azimetin okunduğu vakit, Ud, 
Amber, Misk, Kavana ve Ummaldır. Bu buhurları 
gülsuyu ile karıştırıp, hamur haline getir ve nohut 
büyüklüğünde haplar yapıp gölgede kurut. Bundan 
sonra hacet zamanı geldiğinde bunları buhur olarak 
yak. Anla! İrşad olursun. 
    Yirmibir (21) defa okunacak Azimet budur: 
 

/Z12/:/: /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# &c1D&0oÄ!zI(L&D10&q o½I(L1D&L 

     o½IW(6&D,B&0,�!B/: oÄ!-%&c&6,C&G1E&8&8 o½%&c1D&L,�&D1[&3 o½#&I&0&D16&P
&�1D&q&[&61D     !z o½I([10W&q o½%&[16W&q o½%  oÄ!z%W&D1K&L,B

     oÄ&EI(K&),B&q o>A(e1D!�,r&q x̀ !r&g oÄ!zI([&~1E!# oÄ!zI(L&~1E!#
     !_&7%a2-!# !_&7%a2-!# !O&~&0,-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# %Mg#&I,-!#   &�&<%W&:

oÁ!B1P!#%&' &�1D!B&7&A &�D/? �9#  
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Bismillahirrahmanirrahim. Bişeyameymuşin Şa’ye-
mutaşin Henyeavaşin Mehyatmeyşaşin Dedendek- 
neşaleşin Bilatalyenuşin Şeysaynehaşin Şenhaşin 
Şa’huşin Talmahyataşin Encemutaşin Encehutaşin 
Hakalan Şaktayrunin Şeltehuneşin elvahan elvahan 
elacele elacele essaate essaate barakallahü fike ve 
aleyke Ya Ehlah. 
 

KOLAY BİR RİYAZAT 
    Hangi gün olursa olsun, Allah c.c. rizası için bir gün 
riyazatlı olarak oruç tut. İnsanlardan uzak ve boş bir 
yere çık. Da’vet ve Hatem, Allah Teala hazretlerine 
hamdetmekle olur. Sen; Bu iki ismi bin (1000) defa oku. 
    Okunacak isimler budur: 
 

o<#&8 o<%&̂ 
                                  Sarin Darin 
 

    Sana yardımcı bir ruhani gelir. Bu ruhani hiçbir 
müslimana zarar vermeyen bir erkektir. Sen bu 
davetten asla geri kalma. O ruhani sana selam verip 
tokalaştığı zaman, zikredeceği emirlerle gelir. Sana 
zikrettiği şeyler zor gelirse ona iltifat ve müracat et. 
İstediğin şeyle feyizlenirsin. Sen sözüne devam ettiğin 
müddetçe, o senden ayrılmaz. Senin murat ettiğin 
emirler iyi olsun, kötü olsun, az olsun, çok olsun, hayır 
olsun, şer olsun ve gayrisinden murat ettiğin her emrinle 
sen ölünceye kadar sana hizmet eder ve karşı gelmez. 
Hatta sen öldüğün zaman sana hüzünlenir. Bu sır talip 
olan kişi için maişetinin güzelliğindendir.  
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    Bu erkek yardımcı ruhani, harab rüzgardan Beni 
Ğaylan ın taifesindendir. Bunun askerleri, hizmetçileri 
ve yardımcıları çok olduğu için harab rüzgarı denmiştir. 
Bu yardımcı ruhaninin gerçek ismi Ğayaka ibni Dar dır. 
 A(+1 !*7-0!( P_g+�-#_� ْ   Bu yardımcı ruhani şahıs tek başına gelir. 

Sen şunu iyi bilki, o ruhani perdelere ve maniye muhtaç 
olmaz. Çünkü o ruhani hiçbir müslimana aklı sabit 
olduğu müddetçe zarar vermez ve ondan korkulmaz. 
Talip olan kişi ondan kaçsa bile o talibe talip olur. O 
ruhani şahıs talibe çok para verir. 
    Ey Talip! Bu amel bizim bulduğumuz sırdandır. Sen 
bu Dar'ı davet ettiğin zaman, onu iyi muhafaza et ve 
kıymetini bil. Senin davetine icabet eder. Bunu 
zaptetmesi kolay olup, sana her zaman itaat eder. Sen; 
Ona bir şey murat edip, istediğin birşeyi onun üzerine 
aht ettiğin zaman şu mübarek isimleri okur ve sarf 
edersin: 
 

&�1D!B&7&A &�D/? �9# &�&<%&: oÁD/L!B1�&q  
 

Şahlemihın barakallahü fike ve aleyk. 
    Böylece sen onu davet edersen, o sana cevap verir. 
Sen! Allah c.c. a tevekkül et. Talip olan kişi için bu, 
babların en kolayıdır. Bir kimse bu meseleyi bilirse 
güzel olur. Allah daha doğrusunu bilir. 
    Bu amelin buhurları: Lübani zeker, Buhuru Meryem, 
Mürre, Şemr, Babunc, Haltit ve Üzüm sirkesidir. 
Bunların hepsini birbiri ile karıştırdıktan sonra, fındık 
miktarı kadar haplar yapıp gölgede kurut. Hacet 
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vaktinde bu hapları ateşe atarak yak. Doğrusunu Allah 
daha iyi bilendir. Tevfik Allah Teala hazretlerindendir.  
 

HUDDAM ELDE ETMEK 
    Aşağıdaki Ayeti Kerimeyi bir kağıt üzerine yazıp, köz 
olmuş bir ateşe koyduktan sonra şu Azimeti oku: 
 

12/:W       &e&c10&3%&' 1Z*+1D!B&7 (N13&�&7 /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z
 1{#&A1<!",#&A / 1E/",#&A fH/~,-# 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Azemtü aleyküm ya 
ma’şeral cinni vel insi vel ervah. 
 

    Sekiz ruhani gelir. Bunlardan dördü (4) Rahmani 
dördü Şeytanidir. rahmaniler sağından şeytaniler 
solundan gelir. Solundan gelenlere bakma. Sağından 
gelenlere bakıp, şöyle de: “Ben fakire şevkat edin” 
Onlar, her ne dilersen sana verirler. Ama bu ameli 
Cumartesi günü yap. 
    Kağıt üzerine yazılacak Ayeti Kerime budur: 
 

12/:        /�IW(iae-# �p%&7(8 #I*B&01~&;!" /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z
     10&'1GW!u %M¡10&: 1Z*+/¡10&: /p%&7(G!C 1Z*+&61D&:    &H'/�W=-# �9# (Z!B

=B&2&)&'I*B       1HW&7 !>I*�/-%&�(' &H'/�=-#/<!�1K&D,B!? #xn#&I/- 1Z*+16/3 !>
/�/e13!# /�&'1A!# �_&61)/? 1Z([&JD/�(; ,>!#\ZD/-!# \�#!�&7 1Z([&JD  
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Bismillahirrahmanirrahim. La tecalü duaer rasuli 
beyneküm keduai ba’dıküm ba’dan kad 
ya’lemüllahüllezine yetesellüne minküm livazen 
felyahzerillezine an emrihi en tusıbehüm fitnetün ev 
yüsıbehüm azabün elim. 
 

HUDDAM ELDE ETMEK 
    Bu mevzu isimlerin özelliğini bildirir. Çarşamba günü 
gusul edip, temiz elbiseler giy ve tenha bir yerde 
halvete gir. İki rekat hacet namazı kılıp, aşağıdaki 
isimleri elli (50) defa oku. Ama kalbini endişeden, 
efkardan ve fasit işlerden uzak tut. Ki, onların zararı 
sana dokunmasın. Bu isimleri okuduktan sonra, temiz 
yeşil elbiseli, başlarında takke olan ve ay gibi nurlu 
yüzleriyle yedi (7) kişi gelir. Onlar seninle konuşuncaya 
kadar sende onlarla konuşma. Sana: “Ey Allah Teala 
nın kulu, muradın nedir? Bizi bu ismi a’zam kuvvetiyle 
doğudan getirdin” derler. Sende: “Ey Allah c.c. ın kulları! 
Allah sizden razı olsun. Benim davetime icabet ettiniz. 
Sizden isteğim bu isimlerin kuvvetiyle her yerde, her 
halde ve her işte hayr veya şer, dostluk veya 
düşmanlık, her ne türlü iş olursa olsun, bana yardım 
ediniz. Gözünüzü benden ayırmayınız. Her ne şekilde 
olursa olsun, bana hizmeti ve hacetlerimi reddetmeyin, 
daima benimle beraber olun” dersin. 
    Bu amelin şartı: Bu davete başlamadan, üç gün 
öncesinden başlayarak riyazat tut. Eğer riyazatlı 
olmazsan, korkar, dilin tutulur, konuşamazsın ve 
şaşırırsın. Böylece amelin zayi olup, muradına 
ulaşamazsın. Riyazat tutmanın faydası hem korkulara 
galip olmak, hemde bütün ruhaniyetten korkmamak 
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içindir. Onlar sana daha sevimli görünürler. Sen o 
ruhanileri tekrar yanına çağırmak ve hacetini yaptırmak 
için bir nişan iste. Onlar sana bir mühür verirler. O 
mührün rengi kuş yumurtasının rengi gibidir. Mührün 
üzerinde yeşil hat ile yazılı bir yazı vardır. O mührü 
ellerinden alıp öptükten sonra, yüzüne ve gözüne sür. 
Daha sonra başına koyarak şöyle de: “Bu mührü bana 
getirdiniz ama bu isimleri okumaya benim gücüm 
yetmez. Bana bunun şerhini ve hakikatini öğretiniz”. 
Sana: “Onu iyi sakla. Onu kirli, cünüb, hayızlı kadın, 
günahkar ve facir kişi tutmasın” derler. Sonra sen 
onlara ikram ve tevazü gösterip, “Zahmet çektiniz, 
selametle gidiniz ve ne zaman sizi çağırırsam bana 
geliniz” dersin. Hacet zamanı temiz ve saf olarak 
isimleri yedi (7) defa oku. Onlar senin yanına gelip, 
hacetini yerine getirirler ve istediğine ulaşırsın. Bu 
isimler sahih olup mücerrebdir.  
    Okunacak isimler budur: 
 

         ±OW*C 1H/3 (e/P%=�-# F5/C&®%&' /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
 *r/: o_!?�   /3 (e/P%=�-# F5/C&®%&' /l/i1G   o_W!?� ±O*C 1H   /lW/i1G*r/:

 (e/P%=�-# F5/C&®%&'    *r/: o_!?� ±O*C 1H/3    (e/P%=�-# F5/C&®%&' /l/i1G
/3/l/i1G*r/: o_!?� ±O*C 1H  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zekiyyüt tahiru min 
külli afetin bi kudsihi. Ya Zekiyyüt tahiru min külli 
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afetin bi kudsihi. Ya Zekiyyüt tahiru min külli afetin 
bi kudsihi. Ya Zekiyyüt tahiru min külli afetin bi 
kudsihi. 
 

KASEMİ NEŞİTEL AVN 
 

    Bu Kasem, Neşitel Avni Şağlit diye isimlendirilen 
Kasem olup, Şeyh Molla Süleyman Felekiden 
nakledilmiştir. Oda İbni Bir’i Seyyid Yusuf'tan 
nakletmiştir. Neşitel Avni Şağlit isimli bu Kasem, birçok 
amellerde denenmiş olup, icabette çok seridir. Hayr ve 
şer olmak üzere yetmiş (70) türlü amellerde kullanılır. 
 

    Sen: Bu Kasemle herhangi bir amel yapmak istediğin 
zaman, yedi (7) tane Lübani zeker al. Bunları sağ elinin 
serçe ve baş parmaklarınla şu tertip üzere ateşe at. 
Lübani zekerden bir tane alır, bunu serçe ve baş 
parmağınla tutup üzerine yirmibir (21) defa Kasemi okur 
ve ateşe atarsın. Böylece yedi Lübani zekeri bu tertip 
üzere okur ve ateşe atarsın. 
 

    Okunacak Neşitel Avni Şağlit Kasemi budur: 
 

     oÄDW/�!u oÄ1[&c1[&: o«D/B1́ &q 1{AFe-# %&[F'!#   oÄ,+&cW,+&:
      oÁW&qI*�!u oÁ&qID!- o�%!�!r1́ &~!? oÄ&i%!�1́ &~1́ &q o½I(D!-

     !-%&0&; �/�=-# /Z1i/",# fb&K/: 14/d!# o|&K&g    /lW/: FZ/)&;&I(P 5
/�%&:&G16/7 �!#       oÄ/u#&eW1[/3 oÄ/u%&cW,B/0/: /./JW!+,-!# oO!+1D&[,- 



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 401 

      o�IW(D1[!B1[&: o�,B&c,C&< %Mc,C&< oÄ1[&EI(L,r&q oÄ&6,r&3%&c,u!#
  *# o½&<I(J1D&P o�%&J,C&<="/#   /:&A otI(c,r&7 otI(c!r,�&' o�A fb&K

,>/# o>I*z%&L1q!#    1ZW(P #!n/%W!? x�&G/g#&A x_&K1D&̂ ="/# 1N&E%!C
     I(L!B10&;1I!- \Z&2!r!- (laE/#&A !>A(e&¡1K(3 %&61'&G!- \hD/L&d  \ZD/�&7 !>

   1E!# o«D/B1́ &q%&' ,O=C&I&;&A 14/d!# &E#&I17!#&A &N   &�(8IW(6(d&A &�
         %WMg#&I,-!# o�%&' o�%&' fb&K/: #!�!C&A #!�!+/: &�/�1P&< & /-%&:!#&A

   !_&7%a2-!# !O&~&0,-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!#     o_W&�,�&E 5/?&A !_&7%a2-!#
otI*r&c!B10!- %x�,�&K!�&q �&e1s*# &c,B&7otI*r  

 

Eyyüher ruh. Şağlitın Behşehşin Katişin Bekşekşin 
Leyuşin Şağcağtaseşin Fecağkatafin Leyuşehin 
Katuşehın Hahacin ecib bi hakkıl ismillezi teala 
hüve tetimmü bihi ınde babı elheykelin elkebiri 
Biılşakışin Mihrakışin Akşamakneşin Şakmunehşin 
Rakşan Rakşelhın Behlehyuhin illa Rakbadın 
Heyburaşin Übin Yefkaşumin Akşumin ve bi hakki 
Eşmatunın. İn kanet illa sayhaten vahideten feiza 
hüm cemiun ledeyna muhdarun. Ve innehü 
lekasemün lev ta’lemüne azim. Ecib ve  tevekkel  Ya 
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Şağlitın ente ve a’vanüke ve cünüdüke ve ebalise 
rahtıke bi keza ve keza bi hakki Yahin Yahin elvahan 
elvahan elacele elacele essaate essaate ve fi 
nefhatin uhra Şefehaftan La’leşekumin Alşekumin. 
 

KASEMİ ZAHİRE 
    Allah c.c. ın rahmeti üzerine olsun. Molla Şeyh 
Süleymani Feleki'den nakil olunan, kendisi için bir 
benzeri bulunmayan ve Kasemi Zahire diye isimlendiri- 
len bu kasem doğru ve denenmiş bir taslittir. Bu Kasem 
yetmiş (70) türlü amelde kullanılır. Bu işler hayır, huzura 
getirme, heyecanlandırma, sara vb. gibi amellerdir. 
    Bu amelin şekli: Bu Kasemi gece yarısı bin defa 
Ummal buhurunu tüttürerek oku. Şayet, Kamer dönen 
burçta gecelediği zaman yaparsan daha güzel olur. 
    Okunacak Kasem budur: 
 

        14W/d!# �Á&: o�a�/0W/: o|&E1e&~&7 o|/-%&7 oÁ/-%!z oÁ!B!�1c&L/:
 /�aG/c/: >I(L1D&3%&'        /_W&�,�&6/: ,OWD/�#&e1J&d o�aIW*r/: /8%&71<!",# 

      14/d!# ,OD/�#&<1�W&7 /_&¡1J!r/: ,OD/�%!+D/3 /�&I,�&2/: ,OD/?#&e1i/#
          o�%W&' fb&K/:� #�!C&A #!�!C /l/: &�(;1e&3!# %&3 ,O&0,?#&A ,>I(L1D&3%&'

     #!n/%!? x�&G/g#&A x_&K1D&̂ ="/# 1N&E%!C >/# o�%&'   1'&G!- \hD/L&d 1Z(P%&6 
!- (laE/#&A !>A(e&¡1K(3W&7 !>I(L!B10&;1I!- \Z&2!rW/d!# \ZD/�14  
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/? �9# &�&<%&: ,>I(L1D&3%&'W&�1D!B&7&A &�D Mg#&I,-!#%  WMg#&I,-!#% 
 !O&~&0,-!#!O&~&0,-!#  !_&7%a2-!#!_&7%a2-!#   

 

Bimeştalhın Talihın Alicin Acernecin bi ızzeti 
Behhın ecib Ya Meymun bi şiddetil eradi bi kuvvetin 
Cebrail bi nefhati İsrafil bi satvati Mikail bi kabdati 
Azrail ecib Ya Meymun vefal ma emertüke bihi keza 
ve keza bi hakki Yahin Yahin İn kanet illa sayhaten 
vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun. Ve 
innehü lekasemün lev ta’lemüne azim. Ecib Ya 
Meymun barakallahü fike ve aleyke elvahan elvahan 
elacele elacele essaate essaate. 
 

KASEMİ MÜBELLİĞA 
    Sahih ve yüce olan Kasemlerden biri vardırki, 
kelamıda tamdır. Bu Kasem “Da’vetettaatel Mübelliğa” 
diye isimlendirilmiştir. Ulvi ve sufli ruhanilerden hiç birisi 
buna karşı gelemez. Bu Kasemi istediğin ve dilediğin 
herşeyin üzerine okursun.  
    Ümmi Evfad Şeyh Kadir bu Kasem için şöyle 
buyurmuştur: Bu ilimlerde kadri celil ve şanı azim olan 
bir şeyhten bu Kasemi aldım. Bu Kasemle bütün 
hastaliklara ve ervahlara hakim olursun. Sen, bu 
Kasemle yüce izzeti görürsün. Bu davet doğrudur. Bu, 
ulvi olan kelamdan ve gizli olan sırlardandır. Eğer bu sır 
senin eline geçmişse, Allah c.c. ve kerim olan nebisi 
Hazreti Muhammed s.a.v. için kötü kimselere öğretme! 
Ey Talip! Sen bu Kasemin sırrını iyi anla. İrşad olursun. 
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    Kasemi Mübelliğa budur: 
 

12/:      aE/%!? (G10&: %a3!# /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z%&[    &HW/3 o_&º/�&7 
         \t%!r&3&A �O1P!# (l!- H&L!? ,>%&d&A oN'/e,�/7 ±O*C 5!-/# />%a'aG-#

\�I(̂ &A  1H/3 \t#&e/)1g/#&A        /t%W&L&́ ,-#&A �&IW&[,-# />%=+W(i
       1HW&31A!# /t%&d="/# /t%&D&́ ,-#&A /t%!C!",#&A /�%&J/~,-#&A /�%&Ka2-#&A

 1HaL/3 !>%!C    /ª1A!# /�1<!",# &N1K&; (jI(́ ('    /<%&K&J,-# /©#&I13!# 
    %&3&A %&D/s%&q o«1P&< !>%!C 1H&31A!#/g   /3 1A!# ot%&[,-!#1A!# %M)D 1HW

           o«W1P&< 1HW&3 1A!# /t#&IW&[,-!#1A!# 1Ä&[1E&8 1A!# o_&0&:1A&® o«1P&<
        /t%&g1<!",# 5W/? *_&́ !�a6-# (l&D!r!- 1H&3 1A!# ot%&0,B&P1A!# oOD/C%&[&3
         &yA(eW(0,-# ( /JW,B&' 1HaL/3 1A!# /t%&)a2-# (yA(e(0,-# *O/K&'1A!#

   /t%!r1i!",# &H/3 (8I*-1I&L,-#&A /t%&21d!",#&A    %&016(2W1K&' 1H&31A!# 
/P!̀ &L,-# &�%!+/;1</#W(7&e1¡&'&A /t%!²!",#&A &5W5/? &v%a6-# !>I  
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&6&L,-#   /? /�I*B*r,-# %&EI(7A(e&'&A /t%    !>A*�W(s,�&'&A /t%&21d!",# 5
       /t!̀ W!+,-# /H&7 !_&6/2,-!",# !>I(i(e1K&'&A /t%&P18!",#&A /�1I!r,-%/:

5/? !>I(7&e1�&'&A oe1[&q ±O*C h&L12W&'!" 1HaL/31A!# ot%&7&A  

       F�&< /t#&e&;!" 5/)=-!# /t%&2,u!",#&A (ZD/�#&�&0,-# (hD/�('!"&A &t!̀ !+,-#
/ZD/�#&�&0,-#  I([(0,-%/:&A /t#&e/+,-# /8      /t%&¡W/́ ,-!# %&[!- & 1D!- �/�=-# 

       W&[1'&8 ot%&[1D&3 ot%&[1D&3 ot%&[1D&d ot%&[1D&d ot%&[&D,B&3 /t%&[1'!%/:&A ot%
       ot%&D1[&D10!- ot%&D1[&D10!- ot%&D&[1DW&7 ot%&D&[1D&7 ot%&D&[1D!- ot%&D&[1D!- ot%&[1'&8
        ({#&A1<!",# &eW/q%&0&3 #I*-/�1E/# ot%&D&[16&' ot%&D&[16&' ot%&D&[1D&3 ot%&D&[1D&3

&e/P%=�-#     /_aD/;A(e&J&~,-# /�a�/0,-#&A /_aD/;I*+!B&L,-# /m#&<#&I1E!",%/: /m#
&A      (e(:18#&A 5&�&7&A 5!r&:&A 5&́ !z 1H&3 =O*C #I*u/e1g!#  5=-&I&;&A

        #IW*-/�1E/# otI([&D,r&'%&' /p%&L1i!",# /�/�&P 1H&3 /p%&L1i!# 5&�17!#&A
       ,OD/?#&eW1i/# /_&�,�&6/: ,�/�1E/# otI(L&[1D!-%&' ,OD/�%!+D/3%&'&A &t#aG(s%&'
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   #&<1�&7 /_&c,�&J/: ,�/�1E/# otI(L&[1D&P%&'    1�D/J&; ,�/�1E/# otI(D1[&'%&' ,OD/�
        otI(D&[1D&d%W&' ,OWD/�%&D&�,B&; o�aI*r/: ,�/�1E/# otI(D&[1'&< ,OD/�%&D,uA(<
      !>A(e&),�&'!" &H'/�=-# /_!+/�!̀ &L,-# !>A(e!�!�1D&3 o�&e1P&�/: ,�/�W1E/#
      o8/<%W&3 ±O*C #I*u/e1g!#&A / '/G,ra)-#&A /OD/B1[a)-#&A /�D/J12a)-%/: 

         o�%W&: =OW*C #&I&[,BW&i&A /_=-±�-%/: 1Z(PA*�(s&A o>%!�1D&q&A
        o{A(< ±OW*C 5!B&7 #I*B(s18#&A o�%&~/g =O*C #I*�/c,C#&A

/�/e,�&E&A (i&A /l/£1e&7&A o_!�D/r&q&A  (Z/2W,u*# 5fE/%!? o�I*+&:&A o8I
    otI(D&[=B-!# otI(D&P!̀ 1D&P o�I(D!B1D&~/: o�I(D!B1D&~/: 1Z*+1D!B&7   %&3 #I*B&0,?/# 

         /{#&A1<!",# &e&cW10&3%&' 1Z*+1DW!B&7 (Z/2W,u*# 5fE/%!? !>A(e&31�(;
 &�/: &HfD/E%&gAFe-# &7 /Z&;%  /: &A ,OD/z%!�  1P&< /_W&31e(K  ,OWD/z%!�

/:&A      ,OD/�%&[1L&q /�aI*r/:&A ,OD/�%&D1[&i /�&e1d/�/:&A ,OD/�%&D!�12!C /�a�/0
  &L/:A ,OD/�%&61'&8 /_&3#&e!+/:&A    ,OD/�%&D/31<A*# (�D/J&)/:&A ,OD/�%&D,uA(< /t%!r
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      �/�=-# /�aG/c/:&A ,OD/�%&D1c!� /GD/L1K&)/:&A ,OD/�%&'1<I(P /OD/B1[&)/:&A
      &N,¬/q18&G&0,-# !_&7%a2-#&A &�1<!",#&A �p%&La2-# &H1D&:%&[/: ��%&d/<

   &3 =O*C %&[/: #I*u/e1g!#&A    &7 o8/<%&3 =O*C %&[/:&A o8/<%D/6  o4&J&i&A oG
o>%!�1D&q&A    &7 =O*C %&[/:A*n*#&A 1G'/e&3     /�W/B&L,-# !_&0,rW(: 1�'/�

      W/: /�/B&L,-!# ,OD/�%&D!�,B&[,B!z 5!-/# #I*r!B!�1E#&A ,OD/B&~,-# o�1I&�W
  ,-# /4&[1q!# 1Z/[1D!B&7    *O/K&)*? ,>%!u/e1K&L,-# /b/7#&Ia�-#&A />%!u(<%&L

    &H/3 /p%&d 1H/3 5!B&7 !_&3!̀ a2-#     /_&3%!rW1i!",#&A /bW'/e=�-# 
         (ZW(P /9# /_!+/�!̀ &3 ,>/# /t#&e/+,-# /_!+/�!̀ &L,-# 5!B&7 /t!̀ a2-#&A

!>I(J/-%&́ ,-# &�/L/-%=�-# 5!B&7 ="/# !>#&A1G(7 !"&A 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Feinneha azimetün 
mined deyyani ila külli ifritin ve can femen lehü 
ehlün ve makamün ve sufün ve ihtiramün min 
sükkanil heva vel ğamami ves sehabi vel cibali vel 
ekami vel ğayami illa cami ev men kane mimmen 
yeğusü tahtel ardı ev fi emvacil behari ev men kane 
rahtın şahiya ve mahitan ev elhamin ev min rahtın 
zevbaatin ev denheşin ev elhevami ev men rahtın 
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mehakilin ev helamin ev men lakayehün netağatü fil 
erhami ev yehılül urukus setami ev mimmen 
yelbesül uruka vel ecsami vel mevlüdü minel 
eskami ev men yahsüna irtikabel melahiyi vel esami 
ve yadraunen nase fil menami ve yereunel kulübi fil 
ecsami ve ye’huzüne bil kavli vel edhami ve 
yahrusünel elsinete anil kelami ve yasraune fi külli 
şehrin ve amin ev mimmen la yesmeul kelame ve la 
yütıul azaimü vel aksami elleti la terami rabbül 
azaimül kirami ve bil uhudillezi leyse leha elğıdami 
ve bi eyhami melyehamin ceyhamin meyhamin 
meyhamin deyhamin deyhamin leyheyamin 
leyheyamin ayheyamin ayheyamin la’yehyamin 
la’yehyamin meyheyamin meyheyamin yenheyamin 
inzilü meaşirel ervahut tahirati bil envaratil 
melekütiyyeti vel izzetil ceberutiyyeti ve ahriku külle 
men tağa ve beka ve asa vedburi ve tevella ve a’sa 
esma-i men hazihil esma-i ya yakyehumin inzilü ya 
huddame ve ya mikail ya leyhemumin inzil bi nefhati 
israfil ya heyhemumin inzil bibatşeti azrail ya 
yehyumin inzil tebih rukyail inzil bi kuvvetin 
telheyail ya ceyheyumin enzil bi zehretin 
meytatarunel melaiketi ellezine la yefterune bit 
tesbihı vet tehlili vet takdisi ve ahriku külli maridin 
ve şeytanin ve huzühüm biz zilleti ve selheva külle 
babin vekşifü külle hicabin vedhulü ala külli ruhın 
ve nazrihü ve şakifetin ve ardıhi ve südin ve 
bekühin feinni uksimü aleyküm biceyleyuhin 
biceyleyuhin heylaheyumin heylaheyumin 
allaheyumin ifalü ma tü’merune feinni uksimü 
aleyküm ya ma’şeral ervahur ruhaniyyine bi hatemi 
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atatıl ve bi hurmeti rahtatil ve bi izzeti kesfeyail ve bi 
zecreti sehyail ve bi kuvveti şemhail ve bi kerameti 
deynail ve bi makami rukyail be bi tebihu ürmiyail 
ve bi tehlili hüryail ve bi tahmidi ğaşyail ve bi 
şiddetillezi ricalün biha beynes semae vel arda 
vessaatel adedşi’te ve ahriku biha külle maridin ve 
biha külle maridin anidin ve sebebin ve şeytanin 
merid ve üzübiha külle aziz bukatel melikil celil 
ventalaku ila talhelfeyail elmeliki bihavhin aleyhim 
eşhebi elmarukani ves savaıkıl mahrikan fetehılüs 
selamete ala min cai minet tarikı vel eskameti ves 
selami alel melaiketil kirami in melaiketetillahi 
hümül ğalibüne ve la udvane illa alez zalimin. 
 

ZATI DEVAYİR 
    Bu hicab, Zatı Devayir diye isimlendirilen büyük 
hicabın sıfatı olup, bunu istediğin her türlü amellerde 
kullanırsın. 
    Bu Zatı Devayir diye isimlendirilen Azimeti bezayil 
isimli buhurun üzerine yedi (7) defa okuyup, bu 
buhuruda herhangi bir mekanda yakarsan, o mekandaki 
ummarların hepsi kaçar. Sen, buhuru elinle karıştırırken 
üzerine yedi defa Azimeti okuyup üfle. Daha sonra bu 
buhuru ummarların kaçmasını istediğin herhangi bir 
mekanda yakarsan, ummarlar kaçar. 
    Okunacak Zatı Devayir isimli Azimet budur: 
 

12/:WoÁD/B,�&' !O&L&~,-# /p&e&: 5!B&7 /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z  
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   (e&: o�I(E!# oÁD/B,�&3 oÁD/B&;1I!-      o�A*# 1Á!�16W&; &A 1e&P1I&;1e&; o�A
       o�%&DW/q1<!# o�%!?I(61D&q o�%!�,�&q ,OD/�%&D,�&g%&' o}1I!-&A 1h/3aG-!#
        &NW1E!#&A o�%W&�&3%&' &NW1E!#&A o�%!u18!#%&' 14/d!# o�%&D/q1e&P 

    &t#aG(s%&' /t#&e/+,-#/_!+/�!̀ &L,-# %&[F'!# #I(JD/d!# o>%&D1�&7%&'   /�/�W&P
1i!",#/p%&L #I(J/~1g!#&A 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ala bereil cemele yatlihın 
levtelihın matlihın enuhın beruhın tertevher ve 
tenfah ühın eddemi’ ve levın ya hatyail şetfalin 
şeynufalin erşiyalin herşiyalin ecib ya edkalin ve 
ente ya mehalin ve ente ya asyanin ecibu eyyühel 
melaiketil kiram ya huddami hazihil esma-i ve 
ahcibu. 
 

    Daha sonra, yukarıdan, aşağıdan, arkadan, önden, 
sağdan ve soldan ne dersen o sana cevap verir ve seni 
perdeler. Eğer müvekkel Melek ise şöyle dersin:  
 

  #A(8/e,z!#&A #I*u/e1g!#&A #I(J/~1g!# #I(d/e1s!#1A!#      &IW(P 1H&3 ±O*C 
        o|!r!? fb&K/: fH/~,-#&A / 1E/",# &H/3 />%!+&L,-# #!�&[/: �O±C&I&)(3
        !O/J,r&)12W(3 %WM£/<%&7 (�1A!#&< %aL!B!? o�I(D!r1c&L1[&3 oN&L1�&3
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  &P #I*-%!u 1Z/[/)&'/81A!#     (P ,OW&:%&E(e/�1L(3 \�/<%WM7 #!�  %W&3&I
  \�'/< /l/: 1Z(),B&~10&)1i#       op15&q ±O*C (ef3&G(; \ZD/-!# \�#!�&7 %&[D/? 

       #I*?/e&�W1E/# 1Z([(6/C%&2&3 ="/# �&e('!" #I(K&J1̂ !%!? %&[f:&< /e13!%/: 
        !_&7%a2W-!# !OW&~&0,-!# !O&~&0,-!# %Mg#&I,-!# %Mg#&I,-!# #I(d/e1s!#&A

         /9# /m%&'� (h&L12&' oZD/²!# o�%=?!# ±O*+/- �O1'&A !_&7%a2-!# 5W!B1)(; 
          (�1efcW&J!? %&[10&L12W&' 1Z!- ,>!%!C x#e/J,+&)12(3 Fe/�(' aZ*² /l1D!B&7
         #I*?/e&�W1E/# o�%!�,+&)/: ol&: ol1D&:I(0&' oh,B&q o�� oZD/-!# o�#!�&0/:
        fbW&K/: />%!+&L,-# #!�&P 1H/3 /t#aG(�,-#&A /{#&A1<!",# &e&c10&3%&'

/�&P,# �(ZD/�&0,-# /p%&L1i!"  
 

Ahcibu ve ahriku ve atridu ev ahricu külli men hüve 
mütevekkilün bi hazel mekani minel insi vel cinni bi 
hakki fekacin mehmetin mehmeşkayuhin. Felemma 
raevhü aridan müstakbile evdiyetihim kalu haza 
aridun mümtirunabil hüve mesta’celtüm bihi rihun 
fiha azabün elim. Tüdemmiru külli şeyin bi emri 
rabbiha feesbehu la yüra illa mesakinühüm. İnsarifü 
ve ahricu elvahan elvahan elacele elacele essaate 
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essaate. Veylün likülli effakin esim. Yesmeu 
ayatilllahi tütla aleyhi sümme yüsırrü müstekbiran 
keen lem yesma’ha febeşşirhü bi azabin elim. Alin 
şelın yeubehin behin bi tekfalin insarifü ya ma’şeral 
ervahı vel huddami min hazel mekani bi hakki 
hazihil esmail azim. 
 

BAĞLAMAK İÇİN 
    Bu mevzu sahih ve mücerrebdir. Bizden bir kere çıktı 
ve senin zimmetine girdi. Sende bunu cahil kimselere 
sakın öğretme! 
    Bunun için: Kırmızı ipekten bir ip al ve ipin üzerine 
yedi düğüm at. Her düğümü bağlarkende aşağıdaki 
Azimeti yedi (7) defa oku. Yedi düğümü bağladıktan 
sonra, ipi Ummal (Kına çiçeği tohumu) ile buhurla. 
Siyah bir bez üzerine aşağıda gelecek olan tılsımatı 
yazdıktan sonra, okumuş olduğun ipi bezin içine sar. 
Daha sonra bunu bir Keçi boynuzunun içine koy. 
Bağlamak istediğin kişiyi bu boynuzun üzerinden geçirt. 
Geçirttikten sonra boynuzu sahibi bilinmeyen bir 
mezara göm. Zina eden erkek asla birleşemez. 
    Her düğüme yedi defa okunacak Azimet budur: 
 

/: 1D&q oÁ!�1D&c    &q Ö«&q oÁ!�1D!? oÁ!�1D!? oÁ!�   o�I(D!�1LW&q Ö«
        W/3 (NW13&�&7o ½I*B!C o½I*B!C oe1D!z oe1D!z o�I(D!�1L&q &H

  !-/# /ZD/gae-# /H&L1gae-#  # (�I*B(3 5 /�/z%ac-#&A ,>%&~,-   &HW1'!# 
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/7         (4/g%&̂  &H1'!# o½%&J!C &H1'!# o½!̀ !C &H1'!# %xu%&P&8 &H1'!# /y%&6
        (4/P,�W(3 &H1'!# o�I*�1�&L,-# (G/3%&g &H1'!# %ML1PaG-# !_!B1́ &J,-#
         &HW1'!# (�(8IW(6(d&A /�/8!"1A!#&A x�ae(3 &H1'!# (�(8I(6(d&A /�/8!"1A!#&A

   1'!# (�(8I(6(d&A /�/8!"1A!#&A (e&L1g!#  !#&A *>%!u1e: &H  (�(8I(6(d&A /�/8!"1A
       /�/8!"1A!#&A (É&D1:!# &H1'!# (�(8I(6(d&A /�/8!"1A!#&A o½&<I([1L&q &H1'!#

(d&A 1'!# (�(8I(6   (d&A /�/8!"1A!#&A ( D/B1:/# &H   1Z*+1D!B&7 (N13&�&7 (�(8I(6
 16*C%&3 &H1'!#()    &3&A /�1<!",# (y/<%&c&3 5/? 1Z /�%&L&i&A %&[(:/<%&́ %&[D

        /_WaD/EI(6,+&L,-# /p%&LW1i!",# /�/�&P fb&K/: %&P/e1K&:&A %&Pfe&:&A
&�/u/8%&̂  1Z()16*C ,>/# 1Z*+1D!B&7    A(eW(7 %W&' &�(;1GW!r&7 (v

  /: (l&iA(e(7%&' &�()1K!�&i&A     ovI(D&7 ovI(D&7 oÄ,u!# oÄ,u!# fb&K
    � \ D/B1:/#%&' 1G/r17!# o½I*r!z1e!z o½I*r!z1e!z   W&K/: /tAFeW-# fb

     &'1e&̂  &�&D1K&3&A &�&c&D1[&3&A &�!"1I&3&A &�/GfD&i&A &�/e13!# &�&)
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   !u /O1D&́ ,-# &51K&; 1Z!-&A  %/L!²!̀ !² &�(;1G!r&7 &�(),B&)  ,>IF)W(i&A /_!�
 ¼o-#&A %xu1</#    &H1D&: �/�=-# (y1e/0   !? &H1D&: (l/B1̂ !#&A &�1D&61D&7 &�1'!�&�

    (N1J&�&E ,>/#&A 5!³W1E*# &t%!u ,>/#      1Z([&6W1D&: !OD/g&A �&Ia6-# /l/: 
       1ZW([aE/# *O1J!u 1H/3 1Z/[/7%&D1q!%/: !O/0*?%&L!C !>I([&)1c&'%&3 &H1D&:&A 

 /? #I(E%!CW5         %W&LaE/%!? #MeW13!# #IW(3&e1:!# 1t!# o4'/e&3 ��&q 
¼p%&6&7!̀ /: /_&D1c&3&A /_&L/B,�(3 /_!B1D!-&A /_&2D/B&3&A !>I(3/e1J(3  

 

Bişeytahın Şeytahın Feytahın Feytahın Şettin Şettin 
Şemtayulin Şemtayulin Tayrin Tayrin Keluşin 
Keluşin azemtü miner rahmanirrahimi ila mülükül 
can veş şeyatıni eyne Inakı eyne Dehakan eyne 
Kelaşin eyne Kebaşin eyne sahibül bağleted 
dehmen eyne Hamidül mahtufun eyne Müzhib ve 
evladihi ve cünüdühü eyne Mürreh ve evladihi ve 
cünüdühü eyne Ahmer ve evladihi ve cünüdühü 
eyne Bürkan ve evladihi ve cünüdühü eyne 
Şemhüreş ve evladihi ve cünüdühü eyne Ebyad ve 
evladihi ve cünüdühü eyne İblisün ve evladihi ve 
cünüdühü azemtü aleyküm eyne ma küntüm fi 
maşarikul ardı ve meğaribüha ve semaiha ve 
berriha ve bahriha bi hakki hazihil esmail 
meknuniyyeti aleyküm in küntüm sadikıne ukadtüke 
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ya urusü ve sefahtüke ya urusehü bihakki Akşin 
Akşin Ayusin Ayusin Tartakuşin Tartakuşin a’kıd ya 
iblisün errumi bi hakki emrike ve seyyidike ve 
mevlake ve mehyeşeke ve mahyeke saryeteke ve 
lem tahyal ğayli kataltüke akadtüke selasemieti ve 
süttun irkan vel ırkullezi beyne ayneyke ve aslihü 
beyne fehazeyke in kame ünsa ve in nasebtü bihin 
neva. Ve hıle beynehüm ve beyne ma yeştehüne 
kema füile bi eşyaıhim min kablü innehüm kanü fi 
şekkin merib. Em ebramü emran fe innema 
mübrimin. Ve meliseti ve leyleti muzlimeti ve 
meşyeti bila ana’. 
      Siyah bez üzerine yazılacak Tılsımat ta budur: 
 

 
 

TAKSİSİ  KAĞIT 
Kağıttan iki dirhemlik kesip, sikkeli dirhemdende bir 
tane al. Hepsini sol elinin avucuna alıp, dörtbin (4000) 
defa şu isimleri:  
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  !u&A o<I(:I(' oÁ,B&qI(L&E  14/d!# o}I(01D!z&A o}I*r1D   *_W&0&:1A&®%&'
/{AFe-# %&'&A     /�/G/�!%+,-# I(J/B,u!# 1y&<1®!",# &�I*r10&' /?  WW x_a¡

%M;I(01D&i&A o}I(L1P&< fb&K/:  %M;I(P1e&:&A  
 

Nemuşelhın Yubürin ve Kaykuın ve Tayuın ecib ya 
Zevbeatür ruhı ve ya Ya’kub el ezrak aklibül kağıdihi 
fıddeten bi hakki Rahmuın ve Seyutan ve Berhütan. 
    Neddül esved ve Lübani zeker buhurlarını yakarak 
oku. Ey Talip! Bilki; Bu, suya atılan taksis üzerine 
anlaşılmıştır. Suya atılmazsa bu mal yezki değildir. 
 

ÇOCUĞU OLMAYAN KADIN İÇİN 
    Aşağıdaki dua yazılır ve çocuğu olmayan kadın bu 
yazılı hirzi üzerinde taşırsa, çocuk sahih, salim ve emin 
olarak, Allah Teala nın izniyle muhafaza olur. 
    Yazılacak dua budur: 
 

   /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /ZW12/:   tSS  Q S X S S 
 �3 �×S T ## T Q Q##  Q T Y # T �× # 

  (P&A (<%&�1:!",# (l*C/<1G(;!"   (P&A &<%&�1:!",# (�/<1G(' &I  (�D/�B=-# &I
#(./J&�,-#      ### ## { #Q T   WP V Q Q Q    WWP Q S 
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                  %¦D/P#/eW&q %¦D/P� � # � # � # � # � # � � � Z0- ### WP
        %M;%&LW&i&A /eW1D=�-#&A /�#aGW&q /�� om(̈ %&J1̂ !# /�%&EA(8!#

  1D!B(2/- %&E1ea�&i&A 1H!B17%!?   !-/# /l/B/L1K&; /�'fe-# !>%&L   *»W1D&g 5
 &A �p%&c&'        #I*-%W!u �p%&cW&'%&3 (l!- !>I(L!B10&' fH/~,-# (l!-%&E1ea�&i

        %W¦D/P� (./�&L,-# &�1D!-/#&A %&6a:&< &�&E#&e,�*� %&610!z!#&A %&610/L&i
        (lF:&< 5=B&~&; %aL!B!? /�#aG&q /�� om(̈ %&J1̂ !# /�%&EA(8!# %¦D/P#/e&q

     xr/0&̂  5&iI(3 ae&s&A %ÈC&8 (l!B&0&d /O&J&~,B/-   /e1�&: &�/-!�!C %
          5Wa)&g &hW/:#&Ia)-# &H/3 #!�&P 5/:%&)/C /O/3%&g o��!# 1H/3 ±O*C 

  t # (l&:±�&0(' =>/# (hD/�&)12&'!"V Q V Q  # Q X t T V 
V   t S S Q T       &vaG!r&;&A 5!-%&0&;&A /9# !>%&K1JW(i � 

 10&)1i!#&A /l/�%&L1i!#       ±O*C 5!B&7 &I(P&A (N,B=C&I&; /l1D!B&7&A /9# (e/�

1e'/G!u op15&q  
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       !�1IW&g!"&A (ZDW/B&0,-# (hD/La2-# &I(P&A /9# (Z([!+D/�,+&D&2!? 
!"&Af5/B&0,-# /9%/:="/# !�aI*u/ZD/�&0,-# 5=B&̂ &A  5!B&7 �9# %&E/GfD&i 

&̂ &A /l/-�&A oGaL&K(3&�/0&L1d!# /l/J1K  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Şifreler. La tüdrikühül 
ebsarü ve hüve yüdrikül ebsara ve hüvel latifül 
habir. Rakamlar. Ahiyyen Şerahiyyen edunayı 
esbaütün ali şeddayı vettayri ve sematen fa’len ve 
sehharna li süleymaner rihı tahmilihi ila haysü 
yeşaü ve sehharna lehül cinni ya’lemüne lehü ma 
yeşaü. Kalü semi’na ve ata’na ğufraneke rabbena ve 
ileykel masır. Ahiyyen Şerahiyyen edunayı 
esbaütün ali şeddayı. Felemma tecella rabbühü lil 
cebeli cealehü dekkan ve harra musa saıkan. 
Kezalike bahri külli min eyyin hamili kitabi haza 
minet tevabia hatta la yestetıu inne yüazzibehü. 
Harfler. Sübhanallahi ve teala ve tekaddese esmaihi 
ve esta’firullahi ve aleyhi tevekkeltü ve hüve ala 
külli şeyin kadir. Şifreler. Feseyekfike hümüllahi ve 
hüves semiul alim. Ve la havle ve la kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. Ve sallallahü ala seyyidina 
Muhammed iv ve alihi ve sahbihi ecmeın.  
 

İHFA  İÇİN 
    Bu mevzu, Tamtam isimli kitabın müellifi Şeyh Samur 
Tamtam Hindi'nin gözlerden gizlenmek hakkındaki bir 
meselesidir. 
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    Sen! Bu ameli yapmak istediğin zaman aşağıdaki 
tılsımı Misk ve Zaferan ile cam bir tabağa yazıp, 
tabağıda Ud ve Amber ile buhurla. Yazıyı gülsuyu ile 
sildikten sonra, bir cam şişeye koy. 
    Gözlerden gizlenmek istediğin zaman, bu gülsuyu ile 
yüzünü mesh et. Allah c.c. ın izni ve kuvvetiyle 
gözlerden gizlenirsin. Seni kimse göremez, istediğin 
yere yürüyerek gidersin. 
    Cam tabağa yazılacak olan Tılsım budur: 
 

 

        !�1I&g!"&A !>A(e/�1J(' !" 1Z([!? \51L(7 (Z,+(: ]Z(̂  b20¤
*u !"&A="/# !�aIf5/B&0,-# /9%/:/ZD/�&0,-#   

 

Tılsım. Ha Mim Ayın Sin Kaf summün bükmün 
umyün fehüm la yübsırün. Ve la havle ve la kuvvete 
illa billahil aliyyil azim. 
 

RİBAT 
    Devamlı zina eden ve yuva yıkan bir erkeğin 
erkekliğini bağlamak istersen: Balmumundan bir levha 
yapıp, üzerine aşağıdaki Azimeti yaz. Balmumunu yazı 
içinde kalacak şekilde ikiye katlayıp, matlubunun geçtiği 
yol üzerine veya eşiğine göm. Matlubun olan kişi onun 
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üzerinden geçtikten sonra onu oradan çıkarıp, siyah bir 
beze sar ve sahibi bilinmeyen bir kabre göm.  
    Balmumunu kabre gömerken şöyle dersin: 
 

N!�&),B&E!"&A 5/¡,u#&A ,>!̀ *? /e!C!n #!�&P /e1J!r,-# #!�&P (4/g%&̂ %&'  
 

Ya sahibü hazal kabri haza zekeri fülan vakdı ve la 
neltefet. 
    Balmumu üzerine yazılacak Azimet budur: 
 

 WP 8                 A � 8 t A � t A � � m � WP � � # 
                    � � " � � " j t n A � t Ø � 8 A # � t �
               !>I()fD&3 1Z([aE/# &A \NaD&3 &�aE/%!? � � A " � � # { � "

  !̀ *?%&' &�/e!C!n &m%&3    ,C!# %&3 *>%&21E/",# !O/)*u ,>   f�!# 1H/3 (�&e!�
     aG!r!? (l!r!B&s o_!�,�(E 1H/3 (l!r!B&s op5&q    (�&ea2&' !OD/Ja2-# aZ*² (�&<

        oÄ!-I*z oÄ!B,�&: ,>!̀ *?%&' &�/e!C!n &m%&3 (�&e&J,u%!? (l&;%&3!# aZ*²
      o½I*-&81e&J/: ,>!̀ *? &e!C,n#&A 1G/r17!# o½I*-!# M�ae(3 o½&8IW(P1G&: 

/3 &e!C!n&A 5/21E/# ±O*C 1H&71A!# 1H¼p#aI&g /m%&6&: &A &t&8� /8!"  
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 &' !" &g (tI*ra) &e*�1L&; 5 -#     /�1<!",# (N/J16(; &A %&i%&L/E �p%&La2
1vI(L,-# /H&7 /_&:%&)=�-!# 5/K1L&; ,>!# ="/# %M̂ %&̂ &<  

 

Dal he elif fe kef he lam te kef ye vav mim lam vav 
mim dal lam vav ye mim elif vav dal ye mim lam vav 
zel mim sat lam elif he lam lamelif he lam lamelif he 
ha elif he lam lamelif vav he lam. Feinneke meyyitün 
ve innehüm meyyütün. Mate zekerike ya fülan 
Kutilel insanü ma ekferah. Min eyyi şeyin halakah. 
Min nutfetin halakahü fekadderah. Sümmes sebile 
yesserah. Sümme ematehü feakberah. Mate 
zekerike ya fülan. Batleşin Tuleşin Bedhudeşin 
Merrahen Eluşin a’kıd vezkera fülan Biberdelüşin an 
külli insi ve zekera min evladi Ademe ve benati Hav 
va’ La tekumü hatta temturas semae nimasa ve tün- 
bitül ardı rasasan illa en temhı ettatabeti anil mus. 
 

    Muhakkakki, o kişi kendi eşinden başka yabancı bir 
kadınla asla zina edemez, erkekliği bağlanır. Ancak 
kendi nikahlı eşiyle cima’ eder.  
 

HACET  İÇİN 
    Aşağıdaki tılsımı bir gümüş levha üzerine nakşet. Bu 
levhayı bir yarış At ının boynuna asarsan o At’ı hiçbir At 
geçemez. 
 

    Bu levhayı silahlığına takan kimse, nereye atarsa 
atsın hedefi tam ortasından vurur. 
 

    Geceleri uyuyamayan erkek çocuk için, bu levhayı 
çocuğun boynuna  asarsan, Allah  c.c. ın izniyle çocuk 
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rahatça uyur. 
    Her kim! Bu levhayı başından ayağına dek sürüp, 
üzerinde taşırsa Allah c.c. ın izniyle o kimseye asla sihir 
tesir etmez. 
    Bu levhayı muma basıp, üzerinde veya başında 
taşıyan kimse halk tarafından izzet ve hürmet görür. 
    Bu levhayı önüne koyup iki rekat hacet namazı 
kıldıktan sonra, hacetini dileyen kimsenin Allah c.c. ın 
izniyle muradı hasıl olur. 
    Bu mesele defalarca tecrübe edilmiş olup, sahihtir. 
Sen! Bu amelden sakın şüphe etme. 
    Gümüş levha üzerine yazılacak olan Tılsım budur: 
 

 
 

TAKSİSİ  KAĞIT 
    Kağıdı Altına çevirmek için yedi adet kağıt üzerine 
aşağıdaki Hatemi yaz. Yazdığın kağıtların ortasına 
Dinar koyup, kağıtları katla. Bunları beyaz ipeğe sarıp 
kırmızı ipek iple tatlı Reyhan ağacına Pazar günü 
kuşluk vakti as.  
    Bu amelin şartı: Yaptığın bu ameli hiç kimse 
bilmemeli ve görmemelidir. Yedi gün riyazatlı ve oruçlu 
olarak, her farz namazın arkasından aşağıdaki Azimeti 
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okursun. Kağıtlara yazdığın Hatemi sağ avucuna 
yazarsın. Buhur olarakta Hantit ve Kafur buhurlarını 
Azimet okurken yakarsın. 
    Kağıtlara yazılacak olan Hatem budur: 
 

 
 

Her farz namazın arkasından okunacak Azimet budur: 
 

         %W&P%&61D&;� %W&6()a~(g &�,B/;&A /ZD/gae-# /H&L1gae-# /9# /Z12/:
 5!B&7 &ZD/P#&e1:/#   om%&d&<&8 (h!?1e&E /l/31I!u    a:&< =>/# �p%&c&E 1H&3  &�

  &61J&P&A&A \ZD/B&7 \ZD/+&g     %&61'&G&P È̀ *C &�I*r10&'&A &b&K1i/# (l!-%
         !>%&L1D!BW(i&A &8(A#&8 /l/)a'f<*n 1H/3&A *O1J!u 1H/3 %&61'&G&P %MgI(E&A

   &P&A 5&iI(3&A &�(iI('&A &�IF'!#&A  �/�1~&E &�/-!�!C&A !>A(e 
(L,-#1K       &H/3 ¿O*C &v%&D,-/#&A 5&2D/7&A 5&D1K&'&A %Â'/e!C&®&A &�/6/2
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&�/K/-%a�-#  &D,-#&A !OD/0&L1i/#&A     È̀ W*C&A %xzI*-&A & (EI('&A &h&2 
         1Z/[/;%Wa'f<*n&A 1Z/[/�%W&:!# 1HW/3&A &�/L!-%&0,-# 5!B&7 %&6,Ba¡!?

  &G&P&A 1Z(P%&61D&J&)1d!#&A 1Z/[/E#&I1s/#&A   5W!-/# 1Z(P%&61'   ow#&eW/̂
        f�&< /9/ &�/0/�%!z /9# &t#aG(s%&' #I*-/�1E/# oZD/r&)12(3 &�/L!-%&0,-#

&:   o4&P!n /G/�%!+,-# /�/�&P #I*-fG       #!�W&P %W&E(./3*# o_=+/i 5!B&7 
  /9# !_&́ 1J/̂  #I(;%&P     /̂  /9# &H/3 (H&21g!# 1H&3&A   �9#&IW(P x_&́ 1J

  �/�=-#!" ="/# &l!-/#   (H/31�(L,-# (t!̀ a2-!# &I(P    #&e/C%ac-# (h'/ea2-# 
%!r,-# (<%=�&́ ,-# (e/?%&́ ,-#,-# (e/P(8#aI&~,-# (�%aP&I,-# (GD/~&L  ({%a)!�,-#

 *»D/́ (L,-# (y#a®ae-!# 5/?%!+,-# *OD/C&I,-!# 5/�10(L,-#  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve tilke huccetüna 
ateynaha İbrahime ala kavmihi nerfeu deracatin 
men neşaü inne rabbeke hakimün alim. Ve vehebna 
lehü İshaka ve Ya’kube küllen hedeyna ve Nuhan 
hedeyna min kablü ve min zürriyyetihi Davude ve 
Süleymane ve Eyyübe ve Yusüfe ve Musa ve 
Harune ve kezalike neczil muhsinin. Ve Zekeriyya ve 
Yahya ve İsa ve İlyase küllin mines salihin. Ve 
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İsmaile velyesea ve Yunuse ve Lutan ve küllen 
faddalna alel alemin. Ve min abaihim ve 
zürriyyatihim ve ihvanihim ve ectebeynahüm ve 
hedeynahüm ila sıratım müstakim. İnzilü Ya 
huddamallahi taiıne lillahi rabbil alemine beddilü 
hazihil kağıdı zehebin ala sikketin ümiruna haza 
hatu sıbğatallahi ve men ahsenü minallahi sıbğah 
Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve esselamül mü’minüs 
seriuş şakiral ğafirul ğaffarul kahirul mecidül 
vehhabil cevvadil fettahul mu’tı elvekilül kafi 
errezzakül muğis  
 

Yedi gün tamamlandıktan sonra, sekizinci gün ağaçta 
asılı olan kağıtları indirip aç. Onları Altın olarak 
bulursun. Bu sırrı iyi anla. Allah c.c. her şeyi bilendir. 
 

SARA İÇİN 
    Aşağıdaki duayı temiz bir kağıt üzerine yazıp, sarası 
tutan veya sarası tutupta baygın olan kişinin üzerine 
takılırsa saralı ayıkır. 
      Yazılacak olan Dua budur: 
 

         o½%W!u1e&3 oÄ/7%W!u o½%!u1<!# /ZD/gae-# /H1gae-# /9# /Z12/:
   (s o�I*�(s o�%!�/)1i/# o�%!�/)1i/#W 1́ &q \�%!�Wo�#&� 

       o{I(61c&3 o|!?18!# o�I(J&q #I*B1[!z%&' /�a�/0,-# F�&< �9!# o½#&81e!? 
/Ã/G!r,-!# %!³D/sI(31<!#/-&®!",# W&:!",# f5!? &H'/�=-# =>/# f�/GW#I(6&)  
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         (�#!�W&7 1ZW([!B!? #I(:I()&' 1Z!- aZ*² /m%&6/31�(L,-#&A &�/6/31�(L,-#
       fH/~,-# &e&c10&3%&' 1Z*C(G/c1E*# ob'/e&K,-# (�#!�&7 1Z([!-&A &Za6&[&d

     &I,-!# 1<%a[!r,-# /G/g#&I,-# /�'/�&0,-# /9%/: / 1E/",#&A   (h/?#aGW-# 5/?#
         18(A#&8 /HW1:# />%&L1D!BW(i 1Z*+1D!B&7 (�!�&s!# �/�=-# /G1[&0,-%/:&A
         /�%W&)/+,-# #!�&P /O/3%&g #AFe(¡&; !" ,>!# 1t!̀ a2-# %&L/[1D!B&7
        %&6/JD/J&g&A %&E!"1I&3&A %&6fD/J&E&A %&E/GfD&i 5!B&7 �9# 5=B&̂  /_&31e(K/:

  (E&A %&6/EI(D(7 !�ae*u&A    oGaL&K(3 %&E/<%&�1:!# /<I   /l/J1KW&̂ &A /l/-�&A
&�/0&L1d!# 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Erkaşin Kaişin Merkaşin 
İstitafin İstitafin Hutufin Hıtafün Şağzafin Ferdaşin 
Allahü rabbül ızzeti Ya Tahlü Şebuhın Edfecin 
Meşnuhın Ermuhısa elkadimil ezeliyyil ebediyyi. 
İnnellezine fetenul mü’minine vel mü’minati sümme 
lem yetübü felehüm azabü cehenneme ve lehüm 
azabül harik. Ünşidüküm Ya ma’şeral cinni vel insi 
billahil azizil vahıdil kahhar elvafid dafiu ve bil 
ahdillezi ehazahü aleyküm Süleyman ibni Davud 
aleyhimesselam. En la tedurru hamili hazal kitabi bi 
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hurmeti sallallahü ala seyyidina ve nebiyyina ve 
mevlana ve habibina ve kurrete uyunina ve nuri 
ebsarina Muhammed iv ve alihi ve sahbihi ecmeın. 
 
 
 

    Ey şu kitaba rağbet eden talip ve rağip! Allah Teala 
nın izniyle Elmustetabul mensuh fi ilmir ruhani isimli 
kitabımı tamamladım. Allah c.c. cümlemizi huzurdan 
kovulan şeytanın ve kötü amaçlı kişilerin şerrinden 
korusun. Allah c.c.a hamdeder, salatü selam ise 
peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. efendimize 
ve O nun ali ashabının üzerine olsun. 
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KİTAPTA GEÇEN BİTKİLERİN AÇIKLANMASI 

    1. Amber: Anber, Akanber ve Ambre de denir. 
İspermeçet yada Kaşalot balinasından çıkarılan kokulu 
madde. Gri, yeşil, siyah ve sarı çeşitleri vardır. Bilimsel 
ismi: Croton elitaria dır. 
    2. Arpa: Buğdaygiller familyasından, ılıman iklim 
bölgelerinde yetişen, taneleri hayvan yemi, ekmek ve 
bira yapımında kullanılan, tarım bitkisi. Nişastası boldur. 
Arpa kavrulup kahveyede karıştırılır. Latincesi: 
Hordeum dur. 
    3. Asma: Asmagiller familyasından, tırmanıcı ve uzun 
ömürlü ağaçsı bir bitkidir. Mayıs Haziran aylarında çiçek 
açar. Çiçekleri küçük ve yeşilimsi renktedir. 
Yapraklarının taban kısmı kalp şeklindedir. Kenarları 
dişli ve ucu sivri olup, meyvelerine Üzüm denir. Latince 
ismi: Vitis tir. 
    4. Ayva: Arapça Sefercel denir. Gülgiller familyasın 
dan, meyve ağacı ve bu ağacın altın sarısı renkteki, hoş 
kokulu meyvesi. Çok dallı bir çalı ya da küçük ağaççık 
görünümündeki Ayva ağacının yaprakları basit, tüylü ve 
küçük kulakçıklıdır. Tek tek açan, beyaz ya da pembe 
renkli, iri çiçeklerin yaprağa benzeyen loplu çanak 
yaprakları ve çok bölmeli bir yumurtalığı vardır. Her 
bölmede çok sayıda tohum taslağı bulunur. Bilimsel 
ismi: Cydonia oblonga dır. 
    5. Babunc: Papatya çiçeği, Kelkiz çiçeği, Boğaz 
çiçeği, Mayıs papatyası, Adi papatya, Küçük papatya, 
Babune ve Babunec de denir. Bileşikgiller familyasın 
dan, Nisan-Eylül aylarında çiçek açan, 25 cm kadar 
boyunda bir yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları ince parçalı 
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olup sapsızdır. Çiçeğinin orta kısmı sarıdır. 
Kenarlarında 12-20 tane dil biçiminde beyaz renkli çiçek 
vardır. Latincesi: Matricaria chamomilla dır. 
    6. Bezayil:-----------------? 
    7. Biber: Arapça Fülfül veya Filfil de denir. Patlıcan 
giller familyasından, taze iken yeşil, çoğu acı olan 
meyvesi sebze ve baharat olarak kullanılan bir bitkidir. 
Bol miktarda C vitamini vardır. Acı, tatlı, yeşil ve kırmızı 
çeşitleri vardır. Bilimsel adı: Capsicum annuum dur. 
    8. Böğürtlen: Ulayk, Avsec, Tuti şevkiyyü, Şecere-i 
Musa ve Bük de denir. Gülgillerden bahçe çitlerinde yol 
kenarlarında kendiliğinden yetişen, beyaz çiçekli, dikenli 
bir çalıdır. Yemişi (Böğürtlen) Ahududu ya benzer. 
Önceleri kırmızı iken sonraları kararır. Bilimsel adı: 
Rubus Fruticosus tur. 
    9. Buğday: Kamh, Hınta ve Bür de denir. Birçenekliler 
den olup, sapları kamışsı ve içleri boştur. Çiçekleri 
başak şeklinde olup, yemişlerine Buğday denir. Birçok 
türleri vardır. Bilimsel adı: Triticum vulgare, Wheat, Ble 
    10. Buhuru Meryem: Siklamen, Yer somunu, 
Akdiken, Macar şalgamı, Buhur otu, Dana göbeği, Kır 
menekşesi, Kuskusa, Domuz turpu, Domuz ekmeği ve 
Domuz ağırşağı da denir. Çuhaçiçeğigillerden, toprak 
altında yassı ve toparlak yumruları olan, çok yıllık otsu 
bir bitkidir. Yaprakları uzun saplı, kalp şeklinde ve açık 
renkli lekelidir. Rengi, pembe veya morumsu pembedir. 
Çiçekleri sarı renklidir. Bilimsel ismi: Cyclamen 
europeum dur.  
    Bu bitkinin köküne Kust veya Topalak denir. Bilimsel 
ismi: Ramnus chlorophorus globosus tur.  
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    11. Cavi: Kauri ve Kovri de denir. Çamgillerden, 
”Agathis australis” türünün fosil reçinesi (sıvı madde). 
Yeni Zelenda da toprak altından iri parçalar halinde 
çıkarılır. Soluk sarı yada yeşilimsi sarı renkte, terementi 
kokulu bir oleorezin olan Cavi kaynar alkolde tamamen 
çözülür. Uçucu yağ, rezin, reçine asitleri ve acı 
maddeler taşır. Boya, cila ve muşamba endüstrisinde 
önemli bir hammaddedir 
    12. Ceviz: Cevz ve koz da denir. Cevizgiller familya 
sından, ılıman bölgelerde meyvesi için yetiştirilen ve 
çok değerli bir odun veren büyük ağaç. Ceviz ağacının, 
"Gövek" denen yeşil bir dış kabukla kaplı odunsu iç 
kabuklu meyvesi. Bilimsel ismi: Noix, Walnut ve Juglans 
regia dır. 
    13. Difle: Zakkum, Zıkkım, Zokum, Ağı, Ağu, Ağan, 
Kan, Fattak, Difle ağacı ve Semmel hımar da denir. 
Zakkumgiller familyasından, Akdeniz sahilleri boyunca 
hemen hemen her yerde yetişen bir ağaçtır. Boyu beş 
metreye kadar uzar. Kış aylarında yaprak dökmez. 
Meyveleri kapsül şeklin de olup zehirlidir. Bilimsel ismi: 
Nerium oleander dir. 
    14. Ğaliye: Kadınların saçlarına sürdükleri, Misk ve 
Amber karışımı, siyah renkli, hoş kokulu macun. 
    15. Gül: Verd ve Rosa da denir. Güllerin örneği olan 
bitki ve bunun çiçeğidir. Birçok çeşidi vardır. Bunlar: 
Kokusu, rengi, şekli, iriliği ve ufaklığı bakımından 
birbirinden ayrılır. Ençok görülen çeşitleri: Sarı gül 
(Rosa lutea) Van gülü (Rosa centifolia), Yediveren Gülü 
(Rosa semperflorens), Yabani Gül (Rosa canina) ve 
Şam gülü (Rosa damascena-Pembe Gül) Pembe Gülün 
taze çiçeklerinden, Gülsuyu (Eau de Rose) ve Gül 
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esansı (Essencede Rose-Gül yağı) çıkarılır. Gülsuyuna 
Ma-i verd ve Gülab da denir. 
    16. Haltit: Hantit, Hiltit, Hıthıt, Şeytan tersi, Encüzan, 
Ancudan, Kadı ağacı ve Seceretü Ebu Bekr'de denir. 
Maydanozgiller familyasından, parçalı yapraklı, sarı 
çiçekli, kalın köklü otsu bitki. Bu bitkinin kökleri çizilerek 
sızdırılan zamkada aynı isim verilir. Bu zamk sarı esmer 
renkli, yumuşak balmumu kıvamında reçineli zamktır. 
Bu zamk pis kokulu reçine olup, sinirleri teskin edici 
olarak, Avrupa da toz, hap ve ihtikan (Şırınga) şeklinde 
adale ve sinir gerginliğini gidermek için kullanılmaktadır. 
Bilimsel ismi: Ferula assa foetida dır. 
    17. Hanzal: Ebu Cehil Karpuzu, Acı hıyar, Acı elma, 
Acı dülek, Acı karpuz, Acı lahana, Cırdatan, Cevzi 
mukayyı, Eşek hıyarı, Karga büken, Kara döleği, 
Hadac, Radac ve Meraretes Sahari diye isimleri vardır. 
Kabakgiller familyasından, Karpuz cinsinden bir bitki 
türü ve bunun küçük, portakal biçimindeki, sarılı yeşilli 
acı meyvesi. Bilimsel adı: Citrullus Colocynthis tir. 
    18. Hardal: Turpgillerden bir çeşit bitkidir. Vatanı 
Akdeniz bölgesidir. Sarı veya beyaz çiçeklidir.  
    Siyah Hardal: (Brassica nigra) Çiçekleri sarı, meyvesi 
dört köşeli, kısa ve sivridir. 
    Beyaz Hardal: (Sinapis alba) Soluk kırmızı veya 
beyaz çiçeklidir. Taneleri, Siyah Hardalınkinden daha 
büyüktür. 
    19. Hasalban: Haslüban, Hasalüban, Biberiye, 
Fülfüliye, Kuş dili otu, Lisan-ül asafir, İklilül cebel, İklilül 
berri, Beyaz Püren ve Dürdar da denir. Ballıbaba 
gillerden, Akdeniz kıyı bölgelerinde çok yetişir. Karşılıklı 
dizilmiş, uzun saplı üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü beyaz, 
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hep yeşil yaprakları, kısa salkım biçiminde bir araya 
toplanmış mavi renkli çiçekleri olan, boyu iki metreye 
varan kokulu çalı. Genç sürgünleri baharat olarak 
kullanılır. Çiçekleri demlendiğinde uyarıcı etki yapar. 
Latincesi: Rosmarinis officinalis 
    20. Heben:---------------? 
    21. Hıyar: Salatalıkta denir. Kabakgillerden bir çeşit 
bitkidir. Yemiş gibi yenen veya salatası yapılan, gevrek, 
serinletici ve suluca yemişine Hıyar denir. Birçok çeşidi 
vardır. Latincesi: Cucumis sativus tur. 
    22. Hıyarşenbe: Hıyarşember ve Hinthıyarı da denir. 
Baklagiller "Leguminoseae" denilen büyük ağaçların 
meyveleridir. Doğu Hint, Antil ve Brezilya da yetişir. 
Meyvesi siyah ve silindiriktir. Latincesi: Cassia fistula. 
    23. Hindiba: Güneğik te denir. Bileşikgiller familyasın 
dan, parçalı ve tüylü, mavimsi yeşil yapraklı, geniş 
kömeçler halinde, açık mavi çiçekli bir, iki, ya da çok 
yıllık otsu bitki. Ak ve Kara olmak üzere bilinen iki çeşidi 
vardır. Bilimsel adı: Chicorium dur.  
    24. Hurma: Nahl, Belha, Belah ve Temr de denir. 
Hurmagiller familyasından sıcak ülkelerde yetişen, bir 
ağaç ve bu ağacın meyvesi. Ağacın boyu otuz (30) 
metre kadardır. Gövdesi sütun biçimindedir. Yaprakları 
büyük ve dilimlidir. Meyvesi etli, tatlı ve besleyicidir. 
Latince ismi: Phoenix dactylifera dır. 
    25. Kafur: Kafur ağacından çıkarılan aromatik katı 
madde. (Eşanlamlısı Kamfor) Beyaz ve yarı şeffaf olup, 
kolaylıkla parçalanır. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlıdır. 
Seliloit, dumansız Barut ve ilaç imalinde kullanılır. 
Latince ismi: Camphree,Camphora. 
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    26. Kaküle: Zencefilgillerden bir bitki ve bu bitkinin 
baharat olarak kullanılan meyvesi (Kaküle). Hindistan, 
Seylan ve İndenozya da yetişen ıtırlı bitkidir. Kaküle 1-2 
cm. boyunda bir kapsüldür. Bilimsel ismi: Elettaria 
cardamomum dur. 
    27. Kalsuniye:----------------? 
    28. Karanfil: Karanfil çiçeği, Karanfül ve Zücac da 
denir. İkiçenekliler sınıfının, Karanfilgiller familyasından, 
Karşılıklı, ensiz, sivri yapraklı, düğüm düğüm ince saplı 
300 kadar kadar çeşidi bulunan otsu bir süs bitkisi. 
Yaprakları pembe, beyaz veya kırmızıdır. En çok 
tanınan türü Çiçekkaranfilidir. Çok hoş kokuludur. 
Yapraklarından şurup yapılır. Bilimsel adı: Dianthus 
caryophyilus tur. 
    29. Kaşşe:------------? 
    30. Katran: Katıran, Şerbin, Utüm ve Yenbud da 
denir. Çam ağaçları cinsinden, Şerbin, Yenbud, Arar, 
Utum ve Teleb gibi ağaçlardan elde edilir. En iyisi Arar 
dan elde edilenidir. Bilimsel ismi: Gudron vegetal dir. 
    31. Kavana:---------------? 
    32. Keffi Meryem: Meryem eli, Meryem çiçeği, 
Meryem ana otu, Havva ana otu, Fadime ana otu, 
Mercan ana, Ayşe eli, Küteyfa, Effel azra ve Şecere-i 
Talak ta denir. Turpgiller familyasından, sarı çiçekli, 
yaygın dallı, kazık köklü küçük bitkinin adı. Bitkinin 
dalları büyüme döneminin sonunda kuraklığın etkisiyle, 
kendi üstüne kıvrılarak, tostoparlak olur. Yağmurlar 
başladığında ise sanki hiç kurumamış gibi yeniden 
açılarak, tohumlarını çevreye saçar. Bilimsel adı: 
Anastatica dır. 
    33. Kişre: Kabuk. 
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    34. Kibrit: Kükürt ve Gügür de denir. Tabiatta arı veya 
başka cisimlerle birleşik olarak bulunur. Çöktürülmüş 
Kükürt (Soufre Precipite) sarımsı beyaz ince bir tozdur. 
Latince ismi: Sourfe dir. Simgesi S olan kimyasal 
element. Kırmızı kükürt olmaz. 
    35. Kizbere: Küzbere, Kuzbere, Kuzbüre, Kinzi, Aş 
otu, Kişnic, Kişnit, Kişniş ve Cin elması da denir. 
Maydonozgiller familyasından Haziran-Ağustos ayları 
arasında pembe, beyaz renkli çiçekler açan, 30-50 cm 
boyunda, oldukça fena kokulu, bir yıllık otsu bitki. Nemli 
çayır ve sırtlarda yetişir. Yaprakları açık yeşil, renkli ve 
tüylüdür. Meyveleri baharat olarak kullanılır. Veya üzeri 
şeker ile kaplanarak Kişniş şekeri yapılır. Yaprakları 
yemeklere koku vermek için kullanılır. Latincesi: 
Coriandrum sativum dur. 
    36. Kust: Buhuru Meryem adlı bitkinin köküne Kust 
veya Topalak denir. Bu köke Latincede: Ramnus 
Chlorophorus denir. 
    37. Laden: Ladengiller familyasından, iç Anadolu ve 
sahil bölgelerinde yetişen, Kış aylarında yaprak 
dökmeyen, yeşil ve bodur bir çalıdır. Yaprakları karşılıklı 
dizilmiştir. Çiçekleri büyük, beyaz veya pembe renklidir. 
Meyveleri kapsüldür.Terkibinde Laden denilen zamk 
vardır. Parfümeride kullanılır. Bilimsel adı: Cistus, Ciste 
dir. 
    38. Limon: Leymun, Lemon ve Citron da denir. 
Turunçgillerden meyve ağacı ve bu ağacın yumurta 
biçiminde, sarı renkli, kabuğu kokulu, ekşi meyvesi. Beş 
metreye kadar yükselen ağacı her zaman yeşildir. 
Bilimsel ismi: Citrus limomum dur. 
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    39. Lübani Zeker: Bendi asil, Şund, Beyaz günlük ve 
Ak günlük'te denir. Sıcak ülkelerde yetişen bazı 
ağaçların kabuğundan elde edilen ve hekimlikte 
kullanılan reçine.İki çeşit günlük vardır. 
    Ak günlük: Boswalia türlerinin kabuğu çizilerek akan 
sütün sertleşmesiyle olur. Latincesi: Bosvalia Corterii dir 
    Kara günlük: Meya-i Esved, Buhur ve Meya da denir. 
Sığala ağacının sığla yağı elde edildikten sonra, geriye 
kalan kabuklardır. Latincesi: Liguidamber Orientalis tir. 
    40. Mahleb: Mahlep, Mahalep, Endirez, Endürüz, 
Keniro, Kokulu kiraz ağacı, Melem ağacı, İdris ağacı, 
Mahlebi İdris ve Şeceretü İdris'te denir. Gülgiller 
familyasından, 8-10 metre kadar yükselebilen, beyaz 
çiçekli, meyve ve dalları özel kokulu, meyveleri 
olgunlukta koyu kırmızı renkli olan bir ağaçtır. 
Tohumları Çöreklere koku vermek için kullanılır. 
Bilimsel adı: Prunus (Cerasus) tur. 
    41. Mastaki: Mastik, Mastaka, Mestik, Mesteki, 
Mezdeki, Çıtlık, Sakızlık, Sakız ağacı ve Yunan Sakızı 
da denir. Antepfıstığı giller familyasından, Akdeniz 
kıyılarında yetişen, dört (4) metre kadar boyunda, sık 
dallı, çalı görünümünde, kış aylarında yaprak dökmeyen 
bir ağaçtır. Çiçekleri küçük ve kırmızı uçludur. 
Başlangıçta kırmızı renkli iken, sonradan siyaha 
dönüşür. Dal ve gövdesinden Sakız “Mastix” elde edilir. 
Bilimsel ismi :Pistacialentiscus tur 
    42. Meyateyn: Meyatü saile ve Meyatü yabise ye 
Meyateyn denir. 
    43. Meyatü saile: Günlük dedikleri zamkın safisine 
denir. Tropik bölgelerde yetişen Sığala adlı ağacın 
zamkıdır. Aktığı zaman alıp kaynatırlar. Safisine Meyatü 
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saile (Akıcı Meya), çöküntüsüne Meya-i Yabise (Kuru 
Meya) denir. 
    44. Misk: Tibet, Keşmir ve Moğolistan daki dağlarda 
bulunan erkek Misk Keçi sinin tenasül sistemindeki bir 
guddenin ifrazatıdır. Kokusu ise çok keskindir. Bilimsel 
adı: Musc dur.  
    45. Muklil Ezrak: Muklel Yahud ve Gürün zamk ağacı 
da denir. 
    46. Mürre: Mirra, Mür, Mürra, Mürrisafi, Mürrüsafi 
Mürsafi, Zift mür, Kokulu Frenk Maydonozu ve Melaike 
köküde denir. Burseraceae familyasından, çeşitli 
Balsam ağaçlarından elde edilen reçine sakızıdır. Güzel 
kokusu vardır. Kokusu kuvvetli, tadı ise acıdır. Bilimsel 
adı: Myrr dir. 
    47. Nar: Rumman, Rümman, Narbun ve Şecere-i 
Rumman da denir. Nargiller familyasından, Akdeniz 
bölgesinden Japonya'ya kadar yabani olarak yetişen, 
canlı kırmızı, çiçekli, dört köşe dallı, hafifçe dikenli bir 
ağaççıktır. Meyvesi (Nar) Portakal büyüklüğünde, 
esmer kırmızı renkli ve çok tohumludur. Yenen kısmı, 
tohumlarının etli ve bol usareli kısmıdır. Bilimsel adı: 
Punica granatum dur. 
    48. Naşife:------------? 
    49. Neddül esved: Bir bitki çeşidi. Bu bitkinin dalları 
buhur olarak kullanılır. 
    50. Nişadır: Renksiz billurlar halinde, tuzlu ve yakıcı 
beyaz bir madde olan, Amonyak tuzunun ticari adı. 
Bilimsel ismi: Ammenium chloride dir. 
    51. Reyhan: Fesleğen, Fesliyen, Peslen, Irıhan, 
Rahan ve Sa’teri hindi de denir. Ballıbabagillerden, 
yaprakları güzel kokan bir çeşit süs bitkisidir. 
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Akfesleğen, Hintfesleğeni, Yabanifesleğen ve Yer 
fesleğeni gibi çeşitleri vardır. Bilimsel ismi: Ocimum 
basilicum dur. 
    52. Sandal: Santal, Sendel, Kalanga veya Cinden de 
denir. Sandalgiller familyasından, küçük boylu bir 
ağaçtır. Hindistan ve Malakka'nın dağlık bölgelerinde 
yetişir. Yaprak dökmez ve çiçekleri sarımtırak kırmızıdır. 
Meyveleri kiraz büyüklüğünde olup, siyah renklidir. 
Odunu ise sarımtırak renktedir ve kokuludur. Sandal üç 
türlüdür. Kırmızı, Beyaz ve Sarı renktedir. Sandalı 
Ahmer, Sandalı Ebyaz ve Sandalı Asfer. Latincesi: 
Santalum Albüm, Santalwood . 
    53. Sarmısak: Sarımsak, Piçe, Tüm ve Süm de denir. 
Zambakgiller familyasından, bütün kısımları keskin 
kokulu, 30-100 cm. yükseklikte otsu bir bitkidir. Toprak 
altında iri bir soğanı vardır. Bilimsel ismi: Allium sativum 
dur. 
    54. Senderus: Sandolos, Sandolus, Sandorus ve 
Sandarak ta denir. Vernik imalatında kullanılan bir çeşit 
reçine. (Bu tür reçineler, Kuzey Afrika da kozalaklı 
sınıfından olan, Tetraclini rticulatadan veya Avustralya 
da Callitris glauca ve C.verrucosa adlı bitkilerden elde 
edilir). Latincesi: Gummı sandarac,Sandaraca.  
    55. Sezab: Sedef otu, Feycen, Sedab, Sedeb, Kokar 
sedef otu ve çifit otuda denir. Sedefotugiller familyasın 
dan, genellikle çok parçalı, almaşık yapraklı olan ve 
yapraklarında çok kuvvetli koku yayıcı, salgı kesecikleri 
bulunan, yeşilimsi sarı çiçekli, yarı çalı görünümünde 
otsu bitki. Bilimsel ismi: Ruta dır. 
    56. Sirke: Yemek ve salatalara ekşilik vermek için 
konulan, ekşimiş üzüm suyu. 
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    57. Sudan: Fasuh, Buhuru sudan, Buhurel berber, 
Sarğant ve Habeş buhuruda denir. Latincesi: Telephium 
sativum dur. 
    58. Susam: Simsim, Semsem, Sevsen, Sesame, 
Eşek lalesi, Cehennem zambağı ve Kırna da denir. 
Antepfıstığıgiller familyasından, kışın yapraklarını 
döken, sıcak bölgelerde yetişen veya her mevsimde 
yeşil kalan bir ağaççıktır. Meyvesi Mercimeğe benzer. 
150 kadar türü olup, birçoğu zehirlidir. Bilimsel ismi: 
Sesamum indicum dur. Yağına ise: Şeyrucü, Şirlüğan 
ve susam yağı denir. 
    59. Sünbül: Sümbül de denir. Zambakgiller familyasın 
dan, soğanlı ve otsu bir bitkidir. Yaprakları azçok uzun, 
çiçekleri ana sapın ucunda basit salkım şeklindedir. 
Görünüşü çok güzel, renkleri değişik ve parlak, kokusu 
keskindir. Erken çiçek açar. Bilimsel ismi: Hyacinthus 
tur. 
    60. Şahtere: Şahterec te denir. Şahteregiller familya 
sından, çok parçalı yapraklı, küçük düzensiz, beyazım 
tırak veya pembe renkli çiçekleri olan otsu bir cins 
bitkidir. Elli kadar türü vardır. Bilimsel ismi: Fumeterre. 
    61. Şemr: Şemar, Raziyanec, Rezene, ve Tatlı 
Anason da denir. Maydanozgiller familyasından, Ege ve 
Akdeniz bölgesinde yetiştirilen iki veya çok yıllık otsu bir 
bitkidir. Boyu 1-1,5 metre kadardır. Yaprakları saplı, 
almaşık dizilişli ve tüysüzdür. Gövdesi dik, silindir şekilli 
ve tüysüzdür. Sarı renkli çiçekleri şemsiye 
görünümündedir. Meyveleri silindirik, 11 milimetre kadar 
boyunda ve 4 milimetre kadar kalınlıktadır. Renkleri 
yeşilimsi esmerdir. Bilimsel ismi: Foeniculum vulgare, 
Fennel dir. 
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    62. Tahş sakızı:------------? 
    63. Tarfe: Katır çiçeği, Ilgın ağacı, Tarfa, Şecerül 
Azebe, Sevakin, Asl, Abl ve Tarfaya da denir. Ilgıngiller 
familyasından, yapraklı uzun salkımlar halinde 
öbeklenmiş küçük, beyaz ve pembe çiçekli, ufak 
yapraklı çalı veya küçük ağaç. Bilimsel adı: Tamarix dir. 
    64. Tarçın: Darçın, Darısini, Dar-ı çin, Daru-i çin, 
Kırfe, Kurfa, Kirfah ve Salihah da denir. Defnegiller 
familyasından Anayurdu Güney ve Güneydoğu Asya 
olan, yaprak dökmeyen, birçok türleri olan, keskin 
kokulu ağaç ve bu ağacın baharat olarak kullanılan 
kabuğu. Latincesi: Cinnamonum dur. 
    65. Tayyıb: Hoş, pakize, iyi ve gökçek kokulu nesne. 
    66. Topalak: Buhuru Meryem adlı bitkinin köküne 
Kust veya Topalak denir. Bilimsel ismi: Ramnus 
Chlorophorus 
    67. Turunç: Sedefotugiller familyasından, 1-6 metre 
boyunda, kış aylarında yaprak dökmeyen bir ağaçtır. 
Yaprakları parlak ve almaşık dizilişlidir. Çiçekleri beyaz 
renkli ve güzel kokuludur. Meyvesi küre şeklinde olup, 
sarı-turuncu renktedir. Meyvesinin usaresi ekşimsi acı 
lezzettedir. Bilimsel ismi: Citrus aurantium dur. 
    68. Türşe: Kuzu kulağı denilen bitki. Karabuğdaygiller 
familyasından, sulak yerlerde yetişen, kırmızımsı saplı, 
ekşi yapraklı, 20-50 cm boyunda, çok yıllık otsu bitki. 
Bilimsel ismi: Rumex acetosa dır. 
    69. Ud: Öd ağacı, Ud el Uluvveti, Nebatüs Sabr, 
Nasr, Elenüc, Udi Hindi ve Yelencic'de denir. 
İkiçenekliler sınıfının Thymelaeacea familyasından, 
doğu Asya ve Malaya adalarında yetişen bir ağaçtır. 
Yaz kış yapraklarını dökmez. Meyveleri Armut 
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biçimindedir. Ağacın odunu ve kabuğu yarılınca hoş bir 
koku verir. Tesbih ve ağızlık yapımında kullanılan 
yongaları yakıldığında çok güzel koku verir. Yunanca 
ismi Ağalücen dir. Bilimsel ismi: Aguilari Oğollocho . 
    70. Ummal: Kına ağacının tohumuna Ummal veya 
Cemceme denir. Kına ağacı Kınaağacıgiller familyasın 
dan, anayurdu Hindistan olan ve Arabistan da ve 
Akdeniz ikliminde yetiştirilen ayrık dallı beyazımsı 
kabuklu, karşıt yapraklı bir ağaçtır. Çiçekleri beyaz 
renkli ve keskin kokuludur. Kurutulmuş yapraklarından 
Kına elde edilir. Bilimsel ismi: Hınna, Henna, Henne, 
Lawsonia inermiş tir. 
    71. Üzüm: Arapça İneb denir. Asmanın salkım 
halinde birçoğu bir arada bulunan yuvarlak yada oval 
biçimli, etli sulu meyvesi. Bilimsel ismi: Grape,Raisin dir. 
    72. Üzerlik: Harmel, İlezik, Nazar otu ve Zazabi diye 
isimleri vardır. Sedefotugiller familyasından, Afrika, 
Asya ve Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişen otsu 
bitki. Üzerliğin en iyi bilinen türü, Akdeniz ülkelerinde 
yaygın 70 cm yükseklikte, tüysüz, parçalı yapraklı, 
beyaz çiçekli, çok yıllık ve çalı görünümündeki “Adi 
Üzerlik” ismindeki bitkidir. Meyvesi nohut büyüklüğünde 
ve çok tohumludur. Tohumları 3-3,5 mm. Uzunlukta, 
piramit biçiminde, üzeri pürtüklü, kırmızımtırak esmer 
renkte kokusuz ve az acıdır. Latince ismi: Peganum 
Harmala. 
    73. Yasemin: Yasemen ve Semen de denir. Zeytin 
giller familyasından, kışın yaprak döken veya her 
zaman yeşil olan bir çalı veya sarılıcı odunsu bir bitkidir. 
Genç sürgünleri yeşildir. Çiçekleri salkım durumundadır. 
200 kadar türü vardır. Sarı çiçekli Yasemin (Jasminum 
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Fruticans), Hakiki Yasemin (Jasminum Officinale) 
yurdumuzda yetişir. Hakiki Yasemin beyaz çiçekli ve 
güzel kokuludur. Bilimsel ismi: Jasminum dur. 
    74. Za’feran: Safran, Safrançiçeği, Safran, Zafran 
çiğdemi, Cadi ve Kruku da denir. Süsengiller familyasın 
dan, büyük huni çiçekli, soğanlı bir cins bitkidir. Çiçeğin 
tepeciklerinden zerde ve bazı şuruplara renk vermekte 
faydalanılır. Bilimsel ismi: Crocus Sativus tur. 
    75. Zeytin: Zeytun da denir. Zeytingiller familyasın 
dan, Akdeniz havzasında makilerde yabani olarak 
yetişen, yaprak dökmeyen, eğri büyük gövdeli, sık dallı, 
5-20 metre yüksekliğinde, uzun ömürlü bir ağaçtır. 
Yaprakları yeşil renkli, derimsi ve karşılıklı dizilişlidir. 
Çiçekleri beyazımsı ve sarı renkli olup, salkım 
durumundadır. Meyvesi (Zeytin) önceleri yeşil, 
olgunlaştığı zaman parlak ve siyah renklidir. Latincesi: 
Olea europaea, Olive dir. 
 
 
 
 
 
 

İÇİNDEKİLER 
Önsöz  3 
Müellifin önsözü 5 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

BURÇLAR VE GEZEGENLER  
Burçların özellikleri 7 
Burçların vasıfları 9 



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 442 

Birbirine dost olan burçlar 10 
Birbirine düşman olan burçlar 10 
Burçlar cetveli 11 
Gezegenlerin özellikleri 12 
Birbirine dost olan gezegenler 13 
Birbirine düşman olan gezegenler 13 
Gezegenlerin şerefi 13 
Gezegenlerin günleri 13 
Gezegenlerin buhuru 14 
Gezegenlerin sanatı 14 
Gezegenlerin doğuşu 14 
Gezegenlerin harfleri 15 
Gezegenlerin said ve nahısları 15 
Amel yapılacak saatler 15 
Saatler cetveli 17 
Anasırın birbiriyle dost ve düşmanlığı 18 
Günlerin müvekkilleri 18 
Ayların tılsımı 20 
Günlerin tılsımı 22 
Ebcedi kebir 23 
Ebcedi kebir cetveli 23 
Ebcedi sağir 23 
Ebcedi sağır cetveli 24 
Ebcedi cümelil kebir 25 
Ebcedi cümelil kebir cetveli 25 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Burçlara göre muhabbet27 
Burçlarla ilgili hastalıklar 37 
Hamel burcu 38 
Sevr burcu 41 



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 443 

Cevza burcu 46 
Seretan burcu 49 
Esed burcu 53 
Sünbüle burcu 62 
Mizan burcu 66 
Akrep burcu 69 
Kavs burcu 73 
Cedi burcu 76 
Deliv burcu 82 
Hut burcu 85 
Günlerle ilgili hastalıklar 88 
Pazar günü hastalanan için 88 
Pazartesi günü hastalanan için97 
Salı günü hastalanan için 102 
Çarşamba günü hastalanan için 109 
Perşembe günü hastalanan için 113 
Cuma günü hastalanan için 116 
Cumartesi günü hastalanan için 120 
Harflerle ilgili hastalıklar 124 
Elif harfi 112 
Be harfi 114 
Te harfi 115 
Se harfi 116 
Cim harfi 117 
Ha harfi 119 
Hı harfi 120 
Dal harfi 122 
Zel harfi 123 
Ra harfi 125 
Ze harfi 127 
Sin harfi 127 



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 444 

Şın harfi 128 
Sat harfi 129 
Dat harfi 130 
Tı harfi 131 
Zı harfi 132 
Ayın harfi 134 
Ğayın harfi 134 
Fe harfi 135 
Kaf harfi 136 
Kef harfi 136 
Lam harfi 137 
Mim harfi 138 
Nun harfi 140 
 He harfi 140 
Vav harfi 140 
Lamelif harfi 142 
Ye harfi 143 
Hastanın hastalığını bilmek 144 
Hastanın hastalığını bilmek 151 
Hastanın durumunu bilmek 153 
Hayat ve memat levhası 153 
İki kişinin ayrılıp ayrılmayacağını bilmek 153 
Ebced ile hastanın hastalığını bilmek 154 
Matlubun burcunu, gezegenini ve gününü bilmek 155 
Anasırı erbaa harfleri 156 
Burçların anasırı 157 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

MUHABBET NEVİLERİ 
Fitil ile heyecanlandırmak 158 



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 445 

Heyecanlandırarak celb etmek 159 
Fitil ile celb 160 
Fitil ile celb 163 
Kayıp olan kimseyi celb etmek 164 
Taslit ederek celb etmek 165 
Çömlek ile celb 167 
Heyecanlandırarak celb etmek 168 
Muhabbet için 171 
Yumurta ile heyecanlandırmak 171 
Yakarak heyecanlandırmak 173 
Meymun Eba Nuh ile heyecanlandırmak 173 
Muhabbet için 174 
Celb etmek için 175 
Limon ile heyecanlandırmak 178 
Gelinin muhabbet etmesi için 178 
Karı koca arasını sulh 179 
Karı koca arasında muhabbet180 
Karı koca arasını sulh 180 
Erkeğin kadınını sevmesi için 181 
Muhabbet için 182 
Muhabbet için 183 
Celb etmek için 183 
Muhabbet için 184 
Muhabbet için 184 
Kadının erkeğini sevmesi için 185 
El ile muhabbet 186 
Karı koca arasını islah186 
Karı koca arasını sulh etmek189 
Yakarak heyecanlandırmak 191 
Muhabbet için 195 
Büyük heyecanlandırmak 196 



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 446 

Üç isim hakkında 198 
Heyecanlandırmak için199 
Muhabbet için 202 
Muhabbetle heyecanlandırmak 204 
Celb etmek için 206 
Muhabbet için 209 
Kayıp olan kişiyi celb etmek 211 
 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 
 

TERBİATIN NEVİLERİ 
El ile terbi’ 213 
Yumurta ile terbi’ 219 
Yumurta ile terbi’ 220 
Yumurta ile terbi’ 220 
Hurma dalı ile terbi’221 
Tohum ile terbi’ 222 
Hardal ile terbi  225 
Vefki şerif ile terbi 226 
Rahman suresi ile terbi 226 
Şems suresi ile terbi'227 
İhlas suresi ile terbi’227 
Levha ile terbi’ 229 
Nar dalı ile terbi’ 232 
Tas ile terbi’ 232 
Horoz ile terbi’ 236 
Kağıt ile terbi’ 237 
Nar dalı ile terbi’ 239 
Yumurta ile terbi’ 241 
Yumurta ile terbi’ 242 
Yumurta ile terbi’ 242 



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 447 

Tas ile terbi’ 245 
Horoz ile terbi’ 247 
Nar levhası ile terbi’ 247 
Vefk ile terbi’ 248 
Horoz ile terbi’ 249 
Horoz ile terbi’ 251 
Yumurta ile terbi’ 252 
Kağıt ile terbi’ 254 
Tas ile terbi’ 259 
Tas ile terbi’ 261 
Çubuk ile terbi’ 263 
Tas ile terbi’ 263 
Testi ile terbi’ 264 
Testi ile terbi’265 
Testi ile terbi’ 266 
Günlerin fetih günü 266 
Hazine istiharesi267 
Hazine tılsımını iptal 268 
Hazine tılsımını iptal 268 
Manileri iptal etmek 269 
Definedeki tılsımların iptali 274 
Birinci şekil 274 
İkinci, üçüncü ve dördüncü şekil 275 
Beşinci şekil 276 
Altıncı ve yedinci şekil 277 
Sekizinci ve dokuzuncu şekil 278 
 

BEŞİNCİ  BÖLÜM 
 

TABİBEYİ ERCÜZE NİN SIFATI 
Tahatili seba isimleri 279 



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 448 

Birinci levha 283 
İkinci levha 284 
Üçüncü levha 285 
Dördüncü levha 287 
Beşinci levha 288 
Altıncı levha 290 
Yedinci levha 292 
Sekizinci levha 293 
Esma-i Tahatili seba nın havassı 294 
Ruhanilerle görüşmek 296 
Tılsımlı suytu iptal 297 
Tılsımlı suytu iptal 298 
Düşmanların gözlerinden gizlenmek 298 
Ateş ve dumanı iptal 299 
Yabani suretleri iptal 299 
Kapanan kapıyı iptal 299 
Tılsımlı suytu iptal 299 
Yakarak celb etmek 301 
Rüzgara asarak celb etmek 301 
Suyunu içirerek celb etmek 302 
Tefrik ve buğuz 302 
Muhabbet için302 
Güvercinleri bir yere toplamak 302 
Değirmen veya su dolabını durdurmak 303 
Bineği durdurmak 303 
Kolay doğum için 303 
Zina eden erkek için 303 
Korktuğundan emin olmak 304 
Düşük yapan kadın için 304 
Karnı ağrıyan dişi Katır için305 
Heyecanlandırmak 305 



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 449 

Nazar için 305 
Çıbanlar ve şişler için 306 
Karın ağrısı için 306 
Dil bağlamak için 306 
Celb etmek için306 
Nazardan korunmak 307 
Göz ağrısı taslit etmek 307 
Kuşları men etmek 307 
Halli ma’kud ve iptali sihir için 307 
Müşteri celbi için 308 
Kan akıtmak için 308 
Muhabbet ve tehyic309 
İptali sihir için 309 
Kısmeti bağlı kız için 310 
Kan akıtmak için 310 
Ağrı ve sızılar için 310 
Hapisten kurtulmak 311 
Matlubun aklını almak311 
Kötü kadından kan akıtmak 311 
Tefrik ve buğuz 312 
Zalimi hastalandırmak 312 
Hastalandırmak için 312 
Dilek için 313 
Dargınları barıştırmak 313 
Sütün çoğalması için 313 
Sinek ve uçucuları men etmek 313 
Karı koca arasında muhabbet 313 
Kötü kadını islah için 314 
Korkan çocuk için 314 
Muhabbet için 314 
Uyumayan çocuk için 315 



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 450 

Kayıp olanı celb etmek 315 
Suyu kaldırmak 316 
Sara için 316 
Erkekliği bağlanmış kimse için 322 
Her türlü dilek için 322 
Manileri iptal etmek 322 
Gözlerden gizlenmek 323 
Kilitleri açmak 323 
Celb etmek için 323 
Celb etmek için 324 
Kuvvetli bir celb 324 
Birinci ismin hatemi 333 
İkinci ve üçüncü ismin hatemi 334 
Dördüncü vebeşinci ismin hatemi335 
Altıncı ve yedinci ismin hatemi 336 
Sekizinci ismin hatemi337 
Cami azimeti 342 
Tahatili sebanın riyazatı 349 
Birinci, ikinci ve üçüncü hatem 351 
Dördüncü,  beşinci ve altıncı hatem 352 
Yedinci ve sekizinci hatem 353 
Esma-i sebanın gezegeni ve buhurları353 
Yedi gezegenin şekli354 
Yedi gezegenin tılsımı355 
Yedi gezegene ait vefkler 356 
Tahatili seba nın şerhi 359 
Yedi gezegene ait vefkler 356 
Kamer gezegenine ait dokuzlu vefk 356 
Utarid gezegenine ait sekizli vefk 357 
Zühre gezegenine ait yedili vefk 357 
Güneş gezegenine ait altılı vefk 358 



ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ  ----------------- 451 

Merih gezegenine ait beşli vefk 358 
Müşteri gezegenine ait dörtlü vefk 359 
Zühal gezegenine ait üçlü vefk 359 
Tehatili seba nın şerhi 359 
Yazılacak Esma-i seba nın hicabı 363 
Okunacak Esma-i seba nın hicabı 366 
Cami Kasemi 368 
 

ALTINCI BÖLÜM 
 

ŞAKKUL ARD NEVİLERİ 
1. Şakkul ard 371 
2. Şakkul ard 376 
3. Şakkul ard 378 
4. Şakkul ard 380 
5. Şakkul ard 381 
6.Şakkul ard 382 
7. Şakkul ard 383 
8. Şakkul ard 384 
9. Şakkul ard 385 
10. Şakkul ard 386 
11. Şakkul ard 386 
12. Şakkul ard 387 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
 

NEVİLERDEN ÇEŞİTLİ MESELELER 
Mendel 388 
Da’vetel kebir 389 
Huddam kullanmanın şekli 393 
Kolay bir riyazat 395 
Huddam elde etme 397 



           ----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 452 

Huddam elde etme 398 
Kasemi Neşitel avn 400 
Kasemi Zahire 402 
Kasemi Mübelliğa 403 
Zatı devayir 409 
Bağlamak 412 
Taksisi kağıt 415 
Çocuğu olmayan kadın için 416 
İhfa için 418 
Ribat 419 
Hacet için 421 
Taksisi kağıt 422 
Sara için 425 
Kitapta geçen bitkilerin açıklanması 428 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Ciltçi2
	İlk sayfa Ciltçi1
	Yeni Microsoft Office Word Belgesi

	Ciltçi1
	Yeni Microsoft Office Word Belgesi
	elmustetabul mensuh


