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                                        Bismillâhirrahmânirrahîm             

Elhamdülillâhi Rabbil Âlemin. Vessalâtü vesselâmü 

alâ seyyidinâ Muhammed in hâtemil Enbiyâ-i vel 

mürselîn. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. 

(Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. 

    Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah (Celle Celalüh) 

a. Salat ve selam Peygamberlerin sonuncusu olan 

efendimiz Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve 

Sellem) e ve O’nun aile efradı ile yüce ashabının 



üzerine olsun ). 

  

 

                    HAVAS İLMİ ŞARTLARI 

Bu ilmin şartları ülemaların temel kaideleri üzerine 

kurulmuş olup, bu şartlara uyulmazsa yapılan 

ameller gerçekleşmez. Allah Teala nın sırları 

harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerimelerinde 

olup, bu sırlarıda Salih kullarına ihsan eder. Nitekim 

Allah c.c. Kurani Kerimde Mü’min Suresinin 60. 

Ayeti Kerime sinde şöyle buyurur: 
ْحَمنِ  هللاِ  بِْسمِ  ِحیمِ  الرَّ  ْ◌لَُكمْ  اِْستَِجب اُْدُعونِى الرَّ

Bismillâhirrahmânirrahiym. Udûnî istecib leküm. 

( Bana ibadet ve dua edinki, karşılığını vereyim ). 

Bu Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları olup, 

bu şartlar yerine getirilmediği sürece yapılan bir 

amel asla gerçekleşmez. Bu mübarek ilmin 

şartlarıda şöyledir: 

1. Kesin karar: Yapacağın bir amelden hiçbir zaman 

şüphe etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli 

bozar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) 



şöyle buyurmuşlardır: 
هللا اُْدُعو  بِاِْالَجابَةً  ُموقِنُونَ  َ◌َواَْنتُمْ  

Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh. 

( Allah’a dua ederken kabül olacağına inanarak dua 

ediniz). 

2. Sabır etmek: Bıkmadan, yorulmadan, 

usanmadan, tam sabır ve rabıta ile başlamış 

olduğun işin muvaffakiyetle neticelenmesine kadar 

devam etmelidir. Allah Teala hazretleri Kuran-ı 

Kerimde şöyle buyurmuştur: 
ِذینَ  اَیَُّھا یَا  تُْفِلُحونْ  لَعَلَُّكمْ  هللاَ  َواتَّقُوا َوَراِبُطوا َوَصابُِروا اْصبُِروا آَمنُوا الـَّ

Yâ eyyühellezîne âmenus birû ve sâbirû ve râbitû 

vette kullâhe lealleküm tüflihûn. 

(Ey İman edenler! Sabredin ve sabırlı olma 

yarışında ileri geçin ve bütün varlığınızla Allah c.c. 

a bağlanınız. Ve Allah’tan korkunki, kurtuluşa 

erişesiniz. Sure-i Al-i İmran, Ayet 200 ). 

Çünkü çalışan amacına ulaşır ve her çalışanında bir 

nasibi vardır. Peygamber efendimiz Hazreti 

Muhammed (sa.v.) şöyle buyurmuşlardır: 
 َظفَرَ  َصبَرَ  َمنْ 

Men sabera zafera. 

(Sabır eden zafer bulur). 

3. Sır saklamak: Ne yapacağını ne okuduğunu veya 

üzerinde çalıştığın bir işi hiç kimseye söylememek 

ve sezdirmemek lazımdır. Hazreti Muhammed 

(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
 بِاْلِكتَْمانْ  ِیِجُكمْ  َحَوا قََضاءِ  اِْستَِعینُواَعلَى

İsteînû alâ kadâi havâyiciküm bil kitmân. 

(Hacetlerinizin husule gelmesi için, sırrınızı 



saklamakla yardımcı olunuz). Ameli tenha ve 

kimsenin görmediği bir mahalde yapmak. Hiç 

kimseyede şöyle böyle yaptım yahutta şunları 

bunları yaparım deme! Hazreti Ömer r.a. in “Sırrını 

saklayan kendinden emin olur “ sözü meşhurdur. 

4. Müttaki olmak: Manevi yolda yükselmek ve 

başarıya ulaşmak takva ile olurki, Cenabu Hak 

Taha Suresi nin 132. Ayeti Kerimesinde: 
 ِللتَّْقَوى َواْلعَاقِبَةُ 

Vel âkibetü littakvâ. 

(Güzel akibet takva ile elde edilir). 

diye buyurmuştur. Bunlarda haram yememek, helal 

yiyip içmek, giybetten kaçınmak ve gıybet 

etmemek, yalan söylememek, sıdka ve nasihata 

önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara 

eziyet etmemek ve eziyete dayanmak, insanlara 

şevkat ve merhametle bakmaktır. 

5. Acele etmemek: Yapacağın bir ameli acele 

etmeden huzuru kalb ile yapmak, zihnindeki bütün 

düşüncelerden (Aile, mal, sevinç, korku, üzüntü vb.) 

uzak olup, kuvvetini himmetini, iradeni ve arzunu 

bir noktada toplaki, muradın hasıl olsun. Yaptığın 

işi severek ve isteyerek yap. Alelade baştan savma 

yapılan işlerden hayır gelmez. 

6. Temiz olmak: Devamlı taharet üzere olmalı, 

bedenin, elbisen ve olduğun yer, hele hele kalbinin 

temizliğine çok dikkat et. 



7. İcazetli olmak: Bu işi yapan kişinin icazetli 

(İzinli) olması şarttır. İcazetsiz kişi babasız çocuk 

gibidir. 

8. Teşhis etmek: Bir kimseye muhabbet, celb, 

tefrik, taslit, irsali hatif, davet, hastalandırmak, 

hastayı iyileştirmek veya buna benzer ameller 

yapmak istediğin zaman o kişinin rengini, suretini, 

boyunun uzunluğu ve kısalığını yaşlı veya genç 

olduğunu teşhis (Tanımak) edersin. Şayet bunları 

bilmiyorsan, o kişinin annesi ismiyle yazarsın. 

Annesinin isminide bilmiyorsan Havva olarak kabül 

eder ve yazarsın. Teşhis isim vermekten daha 

tesirli olup, dahada tesirlisi teşhis ve isimleri 

beraber kullanmaktır. 

9. Riyazatlı olmak: Hayvan eti ve hayvandan çıkan 

süt, bal, yumurta ayrıca soğan, sarımsak veya 

bunlara benzer kokusu kötü olan gıdalar yememek, 

mideninde boş veyahutta gereğinden fazla tıka 

basa tok olmaması lazımdır. 

10. Himmetli olmak: Yüce şeyleri sefil işler için alet 

etme! Zira Hak Teala hazretleri Bakara Suresi nin 

41. Ayeti Kerimesinde şöyle buyurmuştur: 
 قَِلیالً  ثََمنًا بِآیَاتِى َوالَتَْشتَُروا

Velâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlâ. 

(Benim Ayetlerimi az bir bahaya satmayın). Allah 

Teala nın Ayetlerini kötü işlerde ve kötü niyetlerde 

kullanmayınız! 



11. Amel zamanını bilmek: Yapılacak amelin 

gününü ve saatini iyi tayin edip, gezegenlerin 

özelliklerine göre yapmak. Ayrıca amel günü 

menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi 

ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. günleri menkut 

günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut olan 

günlerde yapma! Hayırlı ameller Kamerin nurunun 

ziyade olduğu günlerde, şer ameller ise Kamerin 

muhaka olduğu (Her Arabi ayın son üç gecesi) 

günlerde yapılır. 

12. Kıbleye yönelmek: Bir amel yaparken kıbleye 

doğru yönelerek yazmak. Yazıları aslına göre 

düzenlemek ve yerine koymak. Yazılan isim veya 

Ayeti Kerime ise geride olan bir kelimeyi veyahutta 

harfi öne, önde olan bir kelimeyi veya harfide geriye 

almamalıdır. Ayrıca yazınında çok güzel olması 

lazımdır. Yazılan vefk ise vefkin hane sırasına göre 

rakam veya harfleri yerine koymak, rakamları veya 

harfleri güzel yazmak ve vefkin hanelerini eşit 

olarak çizmek lazımdır. 

13. Salavati şerife getirmek: Her amelden önce ve 

sonra Hazreti Muhammed (s.a.v.) e Salavati şerife 

getirmek. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed 

Mustafa ( s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: 
 یَُردُّ  الَ  َعلَىَّ  الصَّالَتَْینِ  اَلدَُّعابَْینَ 

Edduâ beynes salâteyni aleyye lâ yüraddü. 

(İki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez). 

Şu mübarek Salavati şerife çok faziletlidir: 
دٍ  َوَمْوالَنَا َسیِِّدنَا َعلَى َصلِّ  اَللَُّھمَّ  ِّ  ُمَحمَّ  َوِرَضاءَ  َخْلِقكَ  َعدَدَ  َوَسِلّمْ  َوَصْحبِھِ  آِلھِ  َوَعلَى النَّبِي
 َكِلَماتِكَ  َوِمدَادَ  َعْرِشكَ  َوِزنَةَ  نَْفِسكَ 



Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve Mevlânâ 

Muhammed in nebiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve 

sellim. Adede halkıke ve ridâe nefsike vezinete 

arşike ve midâde kelimâtik. 

14. İstihare: Her amelden önce İstihare yaparsan, 

yapacağın işte basiretli olursun. İstiharenin yapılışı 

şöyledir: İki rekat namaz kılarsın. Birinci rekatta 

Fatiha ile Kafurun suresini, ikinci rekatta Fatiha ile 

İhlas suresini okuyup, selam verdikten sonra, şu 

İstihare duasını 3, 5, veya 7 defa okursun. 

Okunacak İstihare duası budur: 
 ِلى تُبَیَّنَ  اَنْ  اْلعَِظِ◌یمُ  فَْضِلكَ  ِمنْ  َواَْسأَلُكَ  َرتِكَ بِقُدْ  َواَْستَْقِدُركَ  بِِعْلِمكَ  اَْستَِخیُركَ  اِنِّي اَللَُّھمَّ 

 َوَوفِّْقنِى َصْدِرى لَھُ  فَأَْشَرحْ  َخْیراً  َكانَ  فَإِنْ  (َویَْذُكُرَحاَجتِھِ  اَْلفُالَنِى الشَّْىءِ  فِى) اَْمِرى َعاقِبَةِ 
ا َكانَ  َواِنْ  ِلعََمِلھِ   قَِدیرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى اِنَّكَ  ْنھُ عَ  َواْصِرْفنِى َعنِّى فَاْصِرْفھُ  َشر�

Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke 

bi kudretike ve eselüke min fadlikel azîm. En 

tübeyyene lî âkibeti emrî (fişşey-i el fülani ve 

yezküru haceti) Parantez içindeki yazılı ibarede 

hacet her ne ise içinden geçirirsin. Fein kâne 

hayran fe eşrahlehü sadrî ve veffiknî li amelihi ve in 

kâne şerran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke alâ 

külli şeyin kadîr. 

Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacağın 

ameli başaracağına vede muradına ereceğine 

inanarak yaparsın. Şayet ruhun daralırsa bırakırsın. 

İsrar edersen senin zararına olur. İstihare tam 

uyanık bir şekilde ve kalpten Allah Teala nın 

kudretine inanarak olmalıdır. Çünkü gerçekleri ve 

akibeti bilen yalnız O’dur. 



15. Ruhanileri hakir işlerde kullanmamak: 

Ruhanileri hakir ameller için kullanmak istersen, 

onlara hakaret etmiş ve aşağılamış olursun. 

Ruhaniler şeriata göre hareket ettiklerinden dolayı 

şüpheli olan hiçbir ameli yapmazlar. Onları şeriata 

aykırı olan işlerde sakın kullanmaya kalkma! Ayrıca 

istenen her hacetide Ruhanilere sorma! 

16. Azimetleri ezberlemek: Ruhaniyetlere 

okuyacağın Azimetleride çok iyi ezberlemeli ve 

okurken hiç kekelememelidir. Azimeti kitaptan 

veya levha üzerinden okumak yeterli değildir. 

Çünkü kalbin yazı ile iştiğal olup, gerekli olan huşu’ 

gider. Buda erkanların en gereklisi olan teveccühü 

ortadan kaldırır .  

HAVAS ÇALIŞMALARINA GEÇMEDEN ÖNCE BU KORUNMA 
DUALARI MUTLAKA OKUNMALI  

Koruma Azimeti  

Havas çalışmalarına başlamadan önce kapsamlı bir 

koruma yapmak istersen Ayetel Kürsi ile koruma 

yaptıktan sonra bu azimeti okursun  

 

Tahassantü bi zil mülkihi vel melekut. Ve aksemtü 

zil izzeti vel ceberut. Ve tevekkeltü alül Hayyül  

Kayyumül halimillezi. La yenamü ve la yemut. 

Dehaltü fi hıfzillah. Dehaltü fi emanillah. Dehaltü fi  

hırzillah. Bi hakkı Kaf, Ha, Ya, Ayın, Sad. Küffitü Ha, 

Mim, Ayın, Sin, Kaf. Humitü bi la havle ve la  

kuvvete illa billahil Aliyyül Aziym. İnni tevekkeltü 

alallahi rabbi ve rabbiküm ma min dabbetin illa  



hüve ahizün bi nasiyetiha. İnne rabbi ala sıratin 

mustakiym. Allahümme salli ala seyyidina  

Muhammedin zil hulukil aziym. Velhamdülillahi 

rabbül alemiyn.  

 

Kaf, Ha, Ya, Ayın, Sad denilirken sağ elinin 

parmaklarını,  

küçük parmaktan baş parmağa kadar, her harfin 

okunuşunda bir parmak olmak üzere teker teker  

kapatırsın. Beş harf okununca beş parmağını 

kapatıp, elini yumruk haline getirirsin. Bundan  

sonra Ha, Mim, Ayın, Sin, Kaf harflerini okunurken 

de baş parmağından başlanarak, küçük parmağına 

doğru, her harfi okuyuşunda bir parmağını açarsın. 

Beş harfi okuyunca elin tamamen açılmış olur..  

Bu işlemi duayı her okuyuşunda tekrarlarsın.  

2. Havas Öncesi Ayetel Kürsi İle Korunma  

Ayetel Kürsi Havass uygulamalarında diğer bir çok 

şeyin  

yanısıra koruma ve korunmada da en fazla 

kullanılan ayettir.  

Ayetel Kürsi ile koruyucu daire yapmak için, 

kıbleye karşı iki diz üzerine oturulur. Besmele ile 

bir  

Ayetel Kürsi okunur ve sağ yana üflenir. Yine 

besmele ile ikinci Ayetel Kürsi okunup, sol yana  

üflenir. Üçüncü Ayetel Kürsi öne, Dördüncüsü 

arkaya, beşincisi yukarıya, altıncısı yere doğru,  

aşağıya üflenir. Yedinci Ayetel Kürsi sağ yandan 

başlayıp, öne, sola, arkaya ve sağa sırası ile 



çepeçevre etrafa üflenir. Yine besmele ile okunan 

sekizinci Ayetel Kürsi üflenmez. Bunun yerine  

hava içe çekilerek yutkunulur. Bu işlemle kişi 

kendisini bir manevi küre içine almış olur.  

 

Dikkat edilecek nokta şudur. Her üflemede, üflenen 

taraftaki çeyrekte bir enerji küresinin  

çeyreğinin oluştuğu imajine edilmeli, olabiliyorsa 

görülmeli, olamıyorsa zihnen görülmelidir.  

Sekizinci Ayetel Kürsi'de de enerjinin bedenin içini 

de kapladığı imajine edilmelidir. Bu, Ayetel  

Kürsi ile yapılan basit fakat gerçekten de çok etkili 

bir koruma dairesidir. Herne kadar burada  

konumuz Süleymani demonlarsa da yeri gelmişken 

belirtmek gerekir ki, Burada anlatılan koruma  

aynı zamanda kişinin kendisine yapılan büyüden 

korunması, Yatarken yapılarak kabusları uzak  

tutması, yola çıkarken kazadan beladan uzak 

olması ve akla gelebilen her türlü korunma için de  

kullanılır.  
   

 

 

   ESMAÜL HÜSNA’NIN HAVAS  SIRLARI 

 EL-HÂFİD:  

 

"En yüce mertebeden en aşağı mertebeye indiren."  

 



BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Düşmanı hezimete uğratmak için üç gün aynı 

yerde 70'er kere "Yâ Hâfid" diye okunmalıdır.  

 

2- Zalim ve facirlerin şerrinden korunmak için 

onlara karşı okunmalıdır.  

 

3- Bu ismin adedi 889, saati Zuhaldir. Hasımlarına 

heybetli görünmek için mezkur saatte belirtilen 

miktar okunmalıdır.  

 

4- Vird edinen kimselerin dualarını Cenab-ı Allâh 

(c.c.) kabul eder.  

 

5- İsmin adedi kadar miktar, her farz namazlarından 

sonra okunursa ismin hadimi olan "Kimyâîyl" 

gelerek isteğini yerine getirir.. 

 

ER-RÂFİ:  

 

"Dereceleri yükselten".  

 

Allâh'ın yücelttiği kimseyi hiç kimse alçaltamaz. 

Alçalttığı kimseyi de hiç bir kimse yüceltemez.  

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Yüce bir mertebeye ulaşmak isteyen gece yarısı 

yüz defa "Yâ Râfi Celle Celâlühü" DİYE 

OKUMALIDIR.  



 

2- Vird edinerek okuyanlar, halk içinde mümtaz 

mevkiye nail olurlar.  

 

3- İnatçı zalimlerin şerrinden korunmak için 70 defa 

okunur.  

 

4- Cuma gecesi veya pazartesi günü akşam veya 

yatsıdan sonra 440 kere okunursa, düşmanların 

kalbinde korku ve ürperti meydana gelir.  

 

5- Bu mübarek ismi şerif ile daima zikredenler, 

manevi yolculukta büyük fetihlere mazhar olurlar. 

Bütün durumlarında adaletten ayrılmazlar. 

 

EL-MUİZZ:  

"İstediğini aziz kılan, istediğine mülk, saltanat, 

şeref ve şan veren."  

 

BU İSMİN HUSUSSİYETLERİ:  

 

1- Her kim bu ismi şerifi pazartesi veya cuma 

gecesi yatsı namazından sonra 140 defa okursa, 

Hak Teâlâ onu halkın gözüne heybetli olarak 

gösterir. Kimseden korkmaz.  

 

2- Dilek ve hacetin gerçekleşmesi için bu ismi şerif 

75 defa okunarak dua edilmelidir. Allâh Teâlâ o 

kulun duasını kabul eder.  

 

3-Zalimi dize getirmek için bu ismin adedi kadar 



ssız bir yerde okunmalıdır.Adedi 117, saati 

Güneştir.  

 

4- Vird edinenlerin insanlar içinde kadri yüce olur.  

 

EL-MÜZİLL:  

 

"Güç ve kuvvetlerine güvenenleri zelil ve hakîr 

kılan."  

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Zalim ve hasedcilerin şerlerinden korunmak 

isteyen; bu ismi şerifi yetmiş beş defa okuduktan 

sonra, başını secdeye koyarak bu isimle dua 

ederse, Allâh Teâlâ duasını kabul eder.  

 

2- Güneş doğmadan önce bu ismi şerifi yüz defa 

okuyan kimse düşmanını zelil eder.  

 

3- Bu ismi şerifin adedi 770, saati Merihtir. Düşmanı 

hezimete uğratmak için mezkur aded, mezkur 

saatte okunmalıdır.  

 

4- Gücüne ve varlığına güvenerek zayıf kimseleri 

ezmek isteyene karşı, 75 defa okunarak dua edilir.  

 

5- Her kimse yedi gün 1000'er defa okunursa 

düşmanın şerrinden malını ve canını korumuş olur. 

 



ES-SEMÎ:  

 

"Öyle bir Semî'ki, semiine alet yok, yerde ve 

göklerdeki her şei işitir."  

 

Allâh'ın semî olduğuna inanan, dilini lüzumsuz 

şeylerden korur, hayır olan işlerin halledilmesinde 

kullanır.  

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Bu ismin adedi 180, saati Müşteridir. Perşembe 

günleri sabah namazından sonra "Yâ Semî" diye 

500 defa okuyanların dualarını Allâh Teâlâ kabul 

eder.  

 

2- Deavmlı okuyanlara Allâh Teâlâ hayır kapılarını 

açar.  

 

3- Kulakları ağırlaşanlar, bu ismi şerifi okumaya 

devam ederlerse işitme güçlüğü çekmezler.  

 

4- Bu ismi vir5d edinenler, başkaları tarafından 

saygı görür, sözleri dinlenir.  

 

5- Bu ismi şerifin tecellisine mazhar olan kimse, 

kulakların duymadığı bazı sözleri duyar. 

 

EL-BASİR:  

 

"Herşeyi gören."  



 

Herşeyi Allâh'ın gördüğüne inanan kimse, içini ve 

dışını murakabe ile süsler. Gizli ve açık olarak 

yaptığı amelleri O'nun rızası için yapar.  

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Cuma namazını kılmadan önce bu mübarek ismi 

şerifi "Yâ Basir" diye 100 defa okuyan kimse güzel 

amel yapmaya muvaffak olur.  

 

2- Adedi 302, saati Güneştir. Mezkur saatte cuma 

namazlarından önce belirtilen adedi okuyan 

kimsenin gözleri nurlanır.  

 

3- Bu ismi şerifi daima okuyan kimsenin basiret 

gözü açılır. Allâh Teâlâ onu dünya ve ahirette 

korkutmaz.  

 

4- Yazılarak suyu ile gözler pansuman yapılırsa, göz 

ağrısına karşı şifa verir. 

 

EL-HAKEM:  

 

 

" İlmi sözü, işi tam ve doğru olan, kaza ve kaderle 

hükmeden."  

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Adedi 68, saati Şems'dir. Muradın husulü için 



okunmalıdır.  

 

2- Gece yarısı abdestli olarak temiz bir kalp ile bu 

mübarek ismi şerifi 100 defa okuyanların kalbi sır 

hazinesi haline gelir.  

 

3- Vird edinip okuyanın sözü tesirli olur.  

 

4- Bir ay müddetle farz namazlarından sonra 

okuyanın Allâh katında makam ve mertebesi 

yücelir.  

 

5- Bu mübarek ismi şerifi namazların arkasından 68 

defa okuyanın kavrama gücü artar. 

 

 

EL-ADL:  

 

"Gerçek adaletin sahibi."  

 

 

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Bu mübarek ismin adedi 104, saati Güneştir.  

 

2- Mezkur adet, saatinde okunursa maddi ve 

manevi durumu ve işleri bozuk olanın durumunda 

bir salah meydana gelir.  

 

3- İnsanlara zulmeden zalimlere karşı okunursa 



zalimi hizaya getirir, zulmünden vazgeçer.  

 

4- Kim güneş doğmadan önce 92 defa "Yâ Adlü 

Celle Celâlühû" diye okursa başkalarına karşı 

kendinde adalet belirtileri meydana gelir.  

 

5- Cuma gecesi bir ekmek üzerine 20 defa yazılarak 

yenirse kalbleri kendine tesir eder. 

 

EL-LÂTİF:  

 

"Kulların muhtaç olduğu şeyleri ihsan eden."  

 

"Allâh'ın dilediği kullarına lütfu boldur."  

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Bu ismin adedi 129, saati Zöhre'dir. Sıkıntı ve 

bunalım geçiren kimse mezkur adedi okursa sıkıntı 

ve bunalımdan kurtulur.  

 

2- Hasta olan abdestli olarak 100'er defa okumaya 

devam ederse elemden ve hastalıktan halas olur.  

 

3- Hürriyetten mahrum olanlar bu mübarek ismi 

şerifi okumaya devam ederlerse hürriyetlerine 

kavuşurlar.  

 

Ey lütfu bol Allâh'ım, hakkımızdaki kaza ve kaderini 

lütfunla gerçekleştir. Nimet ve ihsanını üzerimizden 

eksik etme amin. 



 

 

EL-AZİM:  

 

"Azametini ve büyüklüğünü hiç kimse kavrayamaz."  

 

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Bu isin adedi 1020, saati Utarit'dir. Mühim işlerde 

başarıya ulaşmak için okunur.  

 

2- Bu mübarek ismi şerifi "Yâ Azim Celle Celâlühû" 

diye okumayı alışkanlık haline getiren kimse izzet 

ve şerefe nail olur.  

 

3- Herhangi bir şeyden korkan kimse bu mübarek 

ismi şerifi 12 defa okuyarak kendi üstüne üflerse 

korkusu zail olur.  

 

4- Vird edinerek okuyan elemlerden şifaya kavuşur.  

 

5- Bu ismin zakiri, ednadan en ala mertebeye 

yükselir. Dünya o kişinin arkasından koşar. 

 

EŞ-ŞEKÜR:  

 

"Nimetlerine karşı yapılan şükrün karşılığını bolca 

veren."  

 

BU İSMİN SIRLARI:  



 

1- Bu ismi şerifi okumaya devam eden kimseden 

Allâh'ın nimetleri eksilmez. O kimse kazandığını 

kaybetmez. Allâh vücuduna afiyet ihsan eder.  

 

2- Adedi 526, saati Güneştir. Zalimlerin ve 

düşmanların fenalığından kurtulmak için okunması 

havâs alimleri tarafından tavsiye edilmiştir.  

 

3- Bir ay müddetle bu ismi şerifi her gün biner defa 

okuyanın üzerine nimet yağar. Herkese sözü geçerli 

olur.  

 

4- Çok okuyanın şükrünü Cenâb-ı Allâh kabul 

buyurur. İşlerinde kolaylık ihsan eder.  

 

5- Rızkın, bereketin ve nimetin çoğalması için bu 

mübarek ismi şerif çokça okunmalıdır. 

 

EL-GAFÛR:  

 

" Kullarının günahını setredip günahlarını affeden."  

 

 

BU İSMİN HUSUSİYETERİ:  

 

1- Cuma namazından sonra 100 defa okuyanı 

Cenâb-ı Hak mağfiret buyurur.  

 

2- Bu ismi şerifin adedi 1286, saati Güneş'tir. 

Fakirlikten kurtulmak için okunması tavsiye 



edilmiştir.  

 

3- İç aleminin karışıklıktan kurtarmak isteyen bu 

mübarek ismi şerifi okumayı adet edinmelidir.  

 

4- Okumayı vird haline getireni Allâh Teâlâ 

korktuklarından emin kılar.  

 

5- İki dargını barıştırmak için niyet edilerek yazılır. 

Barışmak isteyen üzerinde taşır.  

 

Ey günahkârları affeden Allâh'ım! Bütün hata ve 

günahları affedip, rızanı kazanmayı nasip eyle. 

 

EL-HALİM:  

 

"Günahkarların rızkını kesmeyen, mühlet tanıyan, 

ihmal etmeyen."  

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Etrafını ezen zalimin karşısında bu mübarek ismi 

şerifin okunması gazabının geçmesine vesile olur.  

 

2- Bu ismin adedi 88, saati Zuhâl'dir. Sinirli 

insanların okuması sinirlerinin geçmesine vesile 

olur.  

 

3- Bir kağıda yazılarak mahsul olan yerin dahiline 

asılırsa afatlardan korur.  

 



4- Bir meyveye yazılarak bir kimseye yedirilirse o 

kimsenin muhabbeti celb edilmiş olur.  

 

5- Vird edinerek okuyanlar arifler zümresine dahil 

edilir. 

 

 

EL-ALÎ:  

 

" Noksan sıfatlardan, ihtiyaçtan münezzeh olan."  

 

Allâh'ın yüceliğini hiç kimse idrak edemez. O'nun 

yüceliğini anlamaları akıl sahiplerini hayrette 

bıraktı, akıllar da aciz kaldı.  

 

 

BU MÜBAREK İSMİN SIRLARI:  

 

1- Bu ismi şerifi yazarak üzerinde taşıyan kimsenin 

kadri yüce olur.  

 

2- Uzak belde de bulunan salimen ailesine avdet 

eder.  

 

3- Bu ismin adedi 110, saati Güneştir. Okumayı adet 

edinenlerin ahlâkı düzelir. İnsanlara şirin görünür.  

 

4- Kısmetinde darlık olanın okuması bir iksirdir.  

 

5- Kötü komşu veya kötü arkadaşı olan, onların 

ıslahı için okumaya devam ederse, Allâh (C.C) 



onların ahlâklarını düzeltir. 

 

EL-KEBİR:  

 

"En büyük, hiç bir akıl büyüklüğünü kavrayamaz."  

 

allâh'ın büyüklüğü karşısında kimse O'nunla 

münazaraya kalkışamaz. Kalkışan, her iki alemde 

de belasını bulur.  

 

BU İSMİN HUSUSİYET VE SIRLARI:  

 

1- Devamlı okuyanlar, insanlara heybetli gözükürler.  

 

2- Bu ismin adedi 232, saati Güneştir. Büyükler 

yanında ki işlerin husulü için, mezkur adet okunur.  

 

3- Haksızlıkla vazifesinden uzaklaştırılan kimse 

oruçlu olarak biner defa okursa Allâh'ın izni ile 

tekrar vazifesine döner.  

 

4- Günde 100 defa okuyan kimse halk içinde şerefe 

nail olur.  

 

5- Borç altında ezilen kimse biner defa okursa 

Allâh'ın izni ile borcunu ödemeye muvaffak olur. 

 

EL-HAFİZ 

 

"Koruyan, muhafaza eden."  

 



 

BU MÜBAREK İSMİN SIRLARI:  

 

1- Bu mübarek isim, korunması için neye okunursa 

Allâh onu muhafaza buyurur.  

 

2- Altından kalkılmayacak bir musibetle karşılaşan 

kimse, bu mübarek ismi şerifi ihlâs ile 

okumayadevam ederse o musibetin yük ve 

çilesinden korunur.  

 

3- Bu mübarek ismi şerifi okumayı vird edinenleri, 

Allâh Teâlâ her türlü kötülüklerden muhafaza eder.  

 

4- Kırıcı, kötü huy sahibi kimseler için bir bardak 

suya bu mübarek ismi şerif 7 defa okunarak 

içirilirse ahlâkı düzelir.  

 

5- Talebe-i ulum, okuduğunu kolayca anlayabilmesi 

bu mübarek isim bolca okunmalıdır. 

 

EŞ-ŞEHİD:  

 

" Hiç bir iş kendisine gizli olmayıp, her şeyin şahidi 

olan."  

 

Bizim bu ismi şeriften alacağımız ders şu olmalıdır;  

Her şeyimize şahit olan Rabbimizin emirlerine 

muhalefet etmeyerek emirlerine itaat etmeliyiz. 

Çünkü Allâh Teâlâ:  

" Allâh sizin yaptıklarınıza şahittir" buyurmuştur.  



 

BU İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:  

 

1- Bu ismi şerifi okumaya devam edenler Allâh'a 

isyandan vazgeçer.  

 

2- Kocasını dinlemeyen bir kadının alnından bir kıl 

alınarak bu ismi şerifi üzerine bin defa okursa o 

kadın, daire-i itaata girer. Kocasına isyandan 

vazgeçer.  

 

3- Bu ismi şerifin adedi 319, saati Müşteridir. 

Şehitlik mertebesine ulaşmak için okunması 

mücerrebdir.  

 

4- Seher vaktinde 21 defa isyankar çocuğun üzerine 

veya kadının üzerine okunursa Allâh Teâlâ 

durumlarını salaha çevirir.  

 

5- Vird olarak okuyanların kalplerinde murakabe 

meyveleri meydana gelir.  

 

Ey her şeyin şahidi Allâh'ım, bize her şeye şahid 

olduğunun bilinci içerisinde emirlerini yapma gücü 

ihsan eyle. 

 

ER-RAHMAN:  

Öyle merhamet sahibidir ki, Cemâli'nin tecellisi ile 

her zerre mesrur olmuştur.  

 

'Allâh'ın rahmeti herşeyi kuşatmıştır.'  



 

'Yerdekilere merhamet ediniz ki semâdakiler de 

size merhamet etsin'.  

 

'Merhamet etmeyene merhamet edilmez.'  

 

Kıyamet günü adamın bir Allâh'ın huzuruna gelerek:  

-Ya Rabbî, bana merhamet buyur, diye yalvaracak. 

Bunu üzerine Cenâb-ı Hakk ona:  

-Dünyada acıyıp merhamet ettiğin bir serçe getir, 

Ben de sana merhamet edeyim buyuracaktır.  

 

BU İSMİN ÖZELLİKLERİ:  

 

1- Bu mübarek ismi vird edinenlerin taşlaşmış 

kalbleri yumuşar, merhamet hissinin zevkini 

hareketlerinde hissetmeye başlar.  

 

Hızır Aleyhisselâm şöyle buyurmuştur:  

2- 'Kim Cuma günü ikindi namazından sonra akşam 

namazına kadar 'Yâ Allâh, Yâ Allâh' diye samimi bir 

kalb ile zikre devam edip Allâh'tan hacetinii istese 

Allâh Teâlâ ona hacetini ihsan buyurur.'  

 

3- Cuma günü cuma namazından sonra Cenâb-ı 

Hakk'ın bu mübarek ismi şerifini yüz defa okumak, 

kalb gafletini ve unutkanlığı izale eder. Kalbi 

nurlandırır.  

 

4- İkiyüzdoksan defa 'Yâ Rahmân' diye safi bir kalb 

ile zikredenin dileği gerçekleşir. Zalim kimselerden 



de korunur.  

 

5- Farz namazlarından sonra yüzer defa okumak, 

Allâh'ın rızasının kazanılmasına ve nimetlerin 

yağmur gibi yağmasına vesile olur 

 

EL-BÂRİ: 

 

'Her şeyi değişik biçim ve surette yaratan.'  

 

BU İSMİN SIRLARI:  

 

1- Adedi (210), saati Şemsdir. Bu saatte mezkur 

adedi okuyan hasmını yener, aklı ve zihni gelişir.  

 

2- Yedi gün ara vermeden yüzer defa okuyanlar 

hastalıklarından şifa bulurlar.  

 

3- Bu ismi vird edinenler ağır işleri yapmaya 

muvaffak olur, alemi misalle arasındaki perdeler 

kalkar. Tabib ise tedavi ettiği hastalar şifa bulur.  

 

4- Bu mübarek ismi şerifi vird edinenlerin sıkıntı ve 

kederlerini Allâh Teâlâ ferah ve sevince çevirir. 

Bütün alem onu kutlar.  

 

5- Uzun müddet hastalığı devam edenler bu 

mübarek zikre devam ederlerse şifa bulurlar. 

Okuyamayanlar yazarak üzerlerinde taşımalıdır. 

 

EL-MUSAVVİR: 



 

'Her mahluku ezeli ve hikmetinin gereği çeşitli 

suretlerde yaratan.'  

Cenab-ı Hak, ruh taşıyan canlıların suretini 

yapmaktan bizi şiddetle men etmiştir.  

 

BU İSMİN SIRLARI:  

 

1- Bu isme devam edenler, yaptıkları işlerde 

başarıya ulaşır.  

 

2- Bu isme, sanatkârların devam etmesi, 

sanatlarında muvaffakiyete sebep olur.  

 

3- Düşük yapanların üzerinde taşımaları 

kaydedilmektedir.  

 

4- Bu ismin adedi 336, saati Kamerdir. Düşmanlığı 

dostluğa döndürmek ve murada nail olmak için 

okunmalıdır.  

 

5- Bu mübarek ismi şerifi vird edinenleri, Cenab-ı 

Allâh temiz ahlâklı olacak bir çocukla rızıklandırır.  

 

Ey Musavvir olan Allâh'ım! Beni Sana karşı 

görevlerini yerine getirenlerin sureti ile suretlendir. 

Marifet nurunla nurlandır. 

 

EL-GAFFAR:  

 

'Günahları affeden'.  



 

Cenab-ı Hakk'ın sevdiği seslerden bir tanesi de 

seher vakitlerinde nemli gözler ile;  

'Ey günahları affedici Allâh'ım, günahlarımı affet ' 

diye yalvarmaktır.  

 

BU İSMİN SIRLARI:  

 

1- Allâh'ın sonsuz mağfiretinden yararlanmak 

isteyenler, bu mübarek ismi okumaya devam 

etmelidirler. Cuma namzalarından sonra yüzer defa 

okuyanlarda, rahmeti ilâhiyyenin eserleri belirir. 

Kurşun bir levha üzerine yazılarak taşıyanlar 

zalimlerin şerrinden korunur.  

 

2- Adedi 1200, saati Zöhredir. Maddi ve manevî 

halini düzeltip ıslah etmek için okumak 

mücerreptir.  

 

3- Bu mübarek ismi okumayı vird edinen kul, bazı 

gizli şeylerin esrarına vakıf olur. Esrar perdeleri 

aradan kalkar.  

 

4- Sinirlenip, parlayan kimselerin bu mübarek zikri 

okumaya devam etmeleri halinde gazapları teskin 

olur.  

 

Ey affedici Allâh'ım! Büyük ve küçük bütün 

günahlarımızı bağışla (amin). 

 

EL-KAHHÂR:  



 

'Sen ol Kahhâr'sın ki, ezici kahrını vurup bugün 

mülk kimin dediğin zaman yerde ve gökte 

büyüklükten dem vuranlardan hiç bir kimsenin 

cevaba takatı olmayacaktır. Ancak Zât'ı 

Ehadiyyetinle-Mülk Kahhâr olan Allâh'ındır diye 

cevap verildiğinde hiç kimsenin muarazaya gücü 

yetmeyecektir.  

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN ÖZELLİKLERİ:  

 

1- Bu mübarek ismi şerife devam edenleri kalbinden 

dünya muhabbeti zail olur. Nefsi emmaresi 

cılızlaşır, düşmanları hezimete uğrar.  

 

2- Bu mübarek ismi okuyarak zalimin aleyhine dua 

edilirse dua gerçekleşir.  

 

3- Şevhet ve hırsı yenmek için bu mübarek isim 

okunmalıdır.  

 

4- Bu ismin adedi 306, saati Merihtir. Düşman 

üzerine galip gelmek için okunur.  

 

EY kahhâr olan Allâh'ım! Yasalarını kabul etmeyen 

ve mekrini tanımayanların akşbetlerini bizlere 

göster (amin). 

 

EL-VEHHÂB:  

 

Karşılıksız atıyye ve ihsânı bol olan.  

İstenmeden veren. Hazinesinden hak edene de 



etmeyene de, iyiye de kötüye de, mü'mine de kafire 

de veren O'dur.  

 

"Ey Vehhâb olan Rabbim, tarafı ilahiyyenden bize 

rahmet ver. Çünkü Sen sonsuz bağışta bulunansın."  

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Zengin ve kazancının bereketli olmasını 

isteyenler duha namazının secdesinde bu mübarek 

ismi "Yâ Vehhâb" diye 14 defa okur, eller de 

dergâha açılarak bu ismi şerif ile duada 

bulunurlarsa boş çevrilmez.  

 

2- Dua edilirken 7 defa "Yâ Vehhâb" denilirse dua 

kabul olunur.  

 

3- Bu ismin adedi 14, saati Zöhredir. Vird edinenler 

muradlarına nail olurlar.  

 

4- Anlama gücü kıt olanlara yazılarak içirilmesi 

faidelidir.  

 

5- Vird edinip daima "Yâ Vehhâb" diye zikredenler, 

mahlukata muhtaç olmazlar.  

 

 

Ey Vehhâb olan Rabbim! Rızanı kazandıracak 

nimetlerinden bizlere ihsan buyur âmin. 

 

EL-REZZAK:  



 

"Bütün mahlukatın rızkını veren O'dur."  

 

BU İSMİN SIRLARI:  

 

1- Mikâil Aleyhisselâm, bu ismi şerifle zikrederlerdi. 

Bu isimle zikretmeye devam edenlerin rızkı artar.  

 

2- Aç karnına 20'şer defa okuyanın zihni açılır. İşini 

yaptırmak istediği kimsenin karşısında 26 defa 

okunursa haceti görülür.  

 

3- Hasta üzerine 100 defa okunursa şifa bulur.  

 

4- Yokluk yüzü görmek istemeyenler bu mübarek 

ismi vird edinmelidir.  

 

5- Kalb sıkıntısına karşı cuma namazından sonra 

yüz defa okunmalıdır 

 

EL-FETTÂH.  

 

"Güç olan işleri kolaylaştıran, hayır ve nusret halk 

eden."  

 

"Bildiği ile amel edenlere Allâh Teâlâ bilmediği 

ilimlerin kapısını açar."  

 

BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYET VE SIRLARI:  

 

1- Kalbi ve sırrı temizlemek için sabah namazını 



kıldıktan sonra eli kalbin üzerine koyarak "Yâ 

Fettâh" diye okunmalıdır.  

 

2- Bu ismi şerifi "Yâ Fettâh" diye okumaya devam 

edenlere maddi ve manevî fetihler kolaylaşır.  

 

3- Bu ismin adedi 489, saati Utariddir. Düşmanın 

adavetini muhabbete tebdil ve müşkülatın halli için 

"Yâ Fettâh" diye okunmalıdır.  

 

4- Yatarken bu mübarek ismi okuyarak uyuyana 

rüyasında bilmediği şeyler gösterilir.  

 

5- Vird edinenler kimseye muhtaç olmazlar. 

Üzerinde hürmetle taşıyanlar, kimse tarafından ters 

yüz edilmez. 

 

EL-ÂLİM:  

 

"Bir Âlim ki ilminin sonu olmayan, herşeyi bilen."  

 

O'nun Âlim olduğunu bilen O'ndan gelen 

musibetlere sabır, atiyyelere de şükreder. İşlediği 

günahından ötürü istiğfar eder.  

 

BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Bu ismi şerifi vird edinenlerin kalbi ruşen olup, 

batınında çeşitli nurlar zahir olur. Bu mübarek ismi 

şerifi okumayı adet edinenler, konuştukları zaman 

hikmet konuşur, tasarruf sahibi olurlar.  



 

2- Bu ismin adedi 150, saati Müşteridir. Mezkur 

adedi okumayı adet edinenler, ilim tahsilinde 

kavrama gücü elde ederler.  

 

3- Namazların hemen akabinde 100'er defa 

okunursa kişi göremediği bazı şeyleri görmeye 

muvaffak olur.  

 

4- Yazılarak taşınırsa kadri yüceltir. 

 

EL-KÂBİD:  

 

"Kıyamet günü rahmetinden kafirleri mahrum eden, 

ölüm anında ruhları alan, yapılan hayırları kabul 

eden, dilediğinin rızkını veren."  

 

BU MÜBAREK İSMİN HUSUSİYET VE SIRLARI:  

 

1- Mü'minleri tahkîr eden zalimlerin şerrinden 

korunmak için 903 defa okunmalı, zaman zaman 

tekrar edilmelidir.  

 

2- Kim bu ismi şerifi kırk parça ekmek lokmasının 

üzerine birer defa yazarak, her gün bir lokmasını 

yerse açlıktan dolayı ızdırap çekmez.  

 

3- Bu ismi şerif Azrail Aleyhisselâam'ın zikridiri. 

Mazlum okursa zalim helak olur.  

 

4- Bu isme müdavemet edenler, kötü huylarından 



halas olurlar.  

 

5- Vird edinip okuyan kimse insanlar tarafından 

hürmet görür. 

 

EL-BÂSİT:  

 

"Bağışı çok, ihsanı sonsuz. İhtiyaç sahiplerinin 

ihtiyacını dilediği kadar veren. Hicap perdelerini 

kaldırıp, cemâli karşısında hayrette bırakan."  

 

 

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Adedi 72, saati Zöhredir. Mezkur adedi okumayı 

adet edinenler rızklarını kolayca elde ederler.  

 

2- Her kim seher vaktinde ellerini açarak "Yâ Bâsit" 

diye on defa okuyup elini yüzüne sürerse, kimseye 

muhtaç olmaz.  

 

3- Sıkıntı içinde kıvranan bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın 

bu ismini okumaya devam ederse, içinde bulunduğu 

sıkıntılardan kurtulur.  

 

4- Hayvani gıdalardan sakınmak sureti ile bir sene 

müddetle günde 31 defa "Yâ Bâsit" ismi şerifini 

okumak kalb gözünün açılmasına vesile olur.  

 

5- Okumayı adet edinenler korkularından kurtulur. 

Maddi ve manevi füyuzata mazhar olurlar. 



EL-MÜKIT:  

 

" Yaşamak için gıdaları yaratan."  

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Bu ismin özelliklerinden birisi de; vücudun 

beslenmesini ve kuvvetini sağlamasıdır.  

 

2- Oruçlu bir kimse okur, toprak üzerine yazar, 

sonra temiz su ile ıslatarak koklarsa kendisine zaaf 

veren halet gider, kuvvet gelir.  

 

3- Bu ismi şerifi devamlı okuyanlar açlık hissi 

duymazlar, manevî gıdalarını almış olurlar.  

 

4- Kıraat edenlerin, Allâh Teâlâ rızkını kolaylaştırır, 

her çeşit fenalıktan onları muhafaza eder.  

 

5- Kendinden geçinceye kadar bu ismi şerifi 

zikreden açlık izni duymaz. 

 

EL-HASİB:  

"Mükellefleri hesaba çeken, ihtiyaç olan şeyleri 

yaratan."  

 

İnsan her an Allâh'a muhtaçdır. Allâh onun her işine 

kâfidir.  

 

BU SİMİN HUSUSİYET VE SIRLARI:  

 



1- Bu ismi şerifin adedi 550, saati Güneştir. Devamlı 

sebepsiz yere ağlayan çocuğun ağlamasını kesmek 

için bir bardağa yazılarak su ile doldurulur, muhtelif 

zmanlarda çocuğa içirilir.  

 

2- Kim bir bardak su üzerine bu ismi şerifi yedi defa 

okur, içerse meydana gelecek yorgunluktan emin 

olur. Ancak bu sabah ve akşamları tekrarlanmalıdır. 

Kureyş Suresi ile birlikte okunmalıdır.  

 

3- Bu ismi şerifi okumayı vird edinenler, başkaları 

tarafından hürmet görürler ve sevilirler.  

 

4- Her kim hırsızdan, nazar değmesinden, 

düşmanından, komşusunun kötülüklerinden 

korunmak isterse perşembe gecesinden başlamak 

üzere yedi gün; geceleri ve gündüzleri yetmişer 

defa " Yâ Hasbiyellâhül hasib" diye okumalıdır.  

 

5- Hali bir yerde, bu mübarek ismi şerifi, bir ay 

müddetle hiç ara vermeden beşer yüz defa kıbleye 

karşı dönerek okuyanın bütün hacetlerini Allâh 

Teâlâ ihsan eder. 

EL-CELİL:  

 

" Zat'ın da, sıfatında, fiilinde hiç kimse O'na denk 

olamaz, Celâl ve Cemâl sıfatlarının mutlak sahibi 

O'dur."  

 

Cenâb-ı Hakk'ın ismi şerifi uluhiyyeti zahir. Bu 

tesirle halk, uluhiyyeti anlamaktan aciz kaldı. İsmi 



Celâl ile vücut kemâl buldu. Bu ismi Celâl'ın tesiri 

ile iki zıt meydana geldi:  

 

" Ancak Celâl ve Kerem sahibi olan Rabbinin varlığı 

bakîdir."  

 

BU İSMİN ÖZELLİK VE SIRLARI:  

 

1- Her kim bu ismi şerifi bir bardağa yazarak su ile 

doldurur ve içerse halk arasında hürmet edilen bir 

kişi olur.  

 

2- Zalim kimseleri dize getirmek için bu ismi şerif 

okunmalıdır.  

 

3- Devamlı olarak kendine vird edinenlerde manevî 

bir güç meydana gelir.  

 

4- Okumayı adet haline getiren kimseye başkaları 

tarafından kötülük yapılamaz. Yapmaya çalışan 

kimse kendini helak etmiş olur.  

 

5- Adedi 73, saati Güneştir. gam ve kederi sevince 

tebdil etmek ve tehlikeli yerlerden emniyetle 

geçmek için mezkur adet okunmalıdır. 

 

EL-KERİM:  

" Karşılıksız veren, cömert ve kerem sahibi."  

 

 

BU İSMİ ŞERİFİN HAVÂS VE ESRARI:  



 

1- Birkimse yatağına yatarken bu ismi şerifi 

okuyarak uyursa Cenâb-ı Hak insanların kalbine o 

kimseye ikram ilga eyler.  

 

2- Okumayı vird edinenlerin kazançlarında bereket 

husule gelir.  

 

3- Devamlı meşgul olan kimse zahmetsiz rızkını 

elde eder, fakirlik çekmez.  

 

4- Bu ismi şerifi devamlı okuyan kimse dünyada ve 

ahirette izzet ve şerefe nail olur.  

 

5- Kim istiğfar ile birlikte bu mübarek ismi şerifi 

okumaya devam ederse, Allâh Teâlâ günahlarını 

affeder, ayıplarını örter. 

ER-RAKİB:  

 

" Her an görüp kontrol eden, gözeten."  

 

BU İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:  

 

1- Her kim Cenâb-ı Hakk'ın bu ismi şerifini kendi 

üzerine, ehli veya evladı veya malı üzerine 7 defa 

kemâli ta'zimle okursa Allâh Teâlâ'nın himayesi 

altında olur.  

 

2- Bu ismi şerifin adedi 312, saati Müşteri'dir. 

Hayırlı işlerin kolaylıkla elde edilmesi için bu saatte 

okunması tavsiye edilmiştir.  



 

3- Kaybolan bir eşyanın bulunması için çokca 

okunmalıdır.  

 

4- Bu ismi şerif mükaşefe ehlinin zikridir.  

 

5- Gece ve gündüzleri ıssız bir yerde, bir ay 

müddetle bu ismi şerifi okuyanın kalp gözü açılır. 

 

EL-MÜCİB:  

 

" Duaları kabul eden Allâh (C.C), mü'min kulunun 

duasını kabul eder."  

 

Dua bir enerji kaynağıdır. Onu kullanmasını bilirsen 

bir çok faydalar elde edersin.  

 

 

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN SIRLARI VE 

HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Bu ismin adedi 55'tir. Dua eden kimse dua 

esnasında bu ismi şerifi de zikrederse hemen 

duasına icabet edilir.  

 

2- Bir şeyden korkan kimse bu ismi celili okursa 

All'ah'ın koruması altında olur.  

 

3- Güneş doğarken bu mübarek ismi şerifi hürmetle 

elli beş defa okuyanın duası kabul olur.  

 



4- Devamlı bu ismi şerifi okuyanın, aleyhinde 

konuşanların dilleri, aleyhinde konuşmaz olur.  

 

5- Dedikoducuların dillerini, hasetçilerin 

kıskanmalarını tesirsiz hale getirmek için 

okunmalıdır. 

 

EL_VASİ:  

 

" İhsanı, bütün kâinatı, ilmi, bütün malumatı, 

kudreti bütün makduratı, rahmeti, bütün eşyayı 

kucaklayan."  

 

Allâh Teâlâ'nın rahmeti sonsuzdur. Bu sonsuz 

rahmetten istifade etmek ancak mü'minlere aittir.  

 

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:  

 

1- Maişet darlığı çeken bir kimse " Yâ Vasi Celle 

Celâlühû" diye zikre devam ederse maişet 

darlığından kurtulur.  

 

2- Bu ismi şerifin adedi 137, saati Kamerdir. İç 

sıkıntısından kurtulmak için muhtelif zaman ve 

vakitlerde mezkur adet kadar okunmalıdır.  

 

3- kin ve hased içinde kıvranan kimse, bu ismi celili 

adet edinirse içinde bulunduğu kötü hastalıktan 

kurtulur.  

 

4- Bu ismi şerifi kendisi için vird edinen kimsenin 



zamanla kendi arasındaki manevî perdeler aralanır, 

bazı sırlara vakıf olur.  

 

5- Altından kalkılamayacak zor işler ile karşılaşan, 

bu mübarek ismi şerifi, tam bir sadakatla okumaya 

devam ederse, Allâh'ın izni ile zor işlerin altından 

kalkar. 

 

EL-HAKÎM:  

 

" Eşyayı, işleri ve her şeyin hakikatini olduğu gibi 

bilen."  

 

Hikmetin başı Allâh'ı tanıyıp O'nun birliğine iman 

etmek, emir ve yasaklarını yerine getirmektir.  

 

BU İSMİ ŞERİFİ OKUMANIN SIRLARI:  

 

1- Kim" Yâ Hakîm Celle Celâlühû" diye bu ismi celili 

okumayı vird edinirse dili hikmet konuşmaya 

başlar. Manaların esrarına vakıf olur.  

 

2- Hayır kapılarının açılmasını, saadete ulaşılmasını 

ve rızkının genişlemesini isteyen kimse bu ismi 

şerifi okumalıdır.  

 

3- Her namazın arkasından okumak derecelerin 

yükselmesine bir vesile olur.  

 

4- Bu ismi şerif ile çokca zikredenler, korktuğu 

şeylerden halas olur.  



 

5- Bu ismi şerifin adedi 87, saati Kamerdir. 

Belirtilen saat ve aded ile okunursa sıkıntı da ve 

keder içinde olan kimse içinde bulunduğu 

musibetlerden halas olur. 

 

EL-VEDÛD:  

 

" Emirlerini yapan, tevbe eden, aşkı ile kalbi bir 

ocak gibi yanan kullarını seven."  

 

İmam-ı Ali Efendimiz şöyle buyurdular:  

 

"Allâh'ın sevdiği kulların derecesine ulaşmak 

istersen:  

 

1- Sana gelmeyene sen git,  

2- Sana vermeyene sen ver,  

3- Sana kötülük edene sen kötülük etme; affet."  

 

BU İSMİN HAVÂS VE ESRARI:  

 

1- Kim bir yemek üzerine bu ismi celili "Yâ VedûDü 

Celle CelâlühÛ" diye biner defa okur o yemekten 

karı-koca birlikte yerlerse aşırı derece de 

birbirlerini severler, aralarında muhabbet meydana 

gelir.  

 

2- Bu mübarek ismi şerifte ilahi bir sır vardır. Kim 

bu ismi okumayı adet edinirse başkalarını tesiri 

altına alır.  



 

3- Bu ismi şerifin adedi 20, saati Zöhredir. 

Fakirlikten ve borç yükünden kurtulmak için 

mezkur saatte 270'er defa okunmalıdır.  

 

4- Bu ismi şerif İsm-i A'zam'dır. Bu ismi şerifi vird 

edinerek okuyanları Allâh Teâlâ sever.  

 

5-Bu ismi celilin meleği Heyaiyl Aleyhisselâm'dır. 

Bu ismi celili okuyana Allâh Teââ kalbleri 

meylettirir. Duasını kabul eder. İstediğini kendisine 

verir. 

 

EL-MECİD:  

 

"Fiillerini güzel, lütfu ve keremi çok olan, medh ve 

övülmesinde ortağı bulunmayan, dileğinini yapan."  

 

Namazını kılan bir insan " Mâliki yevmid dîn" 

kıyamet gününün sahibi dediği zaman, Cenab-ı Hak 

" Kulum beni medhetti" buyurur. Dikkat ederseniz 

Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de: " Övülen yüce 

Kur'an'a yemin ederim" diye Zat'ına kendi kelam-ı 

Zat'isi olan şerefi itiraf etmektedir. Şerefimi 

açıklamak için kullarımı yoktan vücuda getirdim" 

buyurmaktadır.  

 

Kul bu ismi şerifden alacağı ders ile; içini dışını, 

şevhetin ve nefsin pisliklerinden arındırmalıdır.  

 

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:  



 

1- Kişi her arabi ayın 13,14,15. günlerini oruçla 

geçirir, akşamları da bu ismi şerifi yüzer defa 

okursa, sedef hastalığından şifa bulur. Cüzzam 

hastalığından ve kalp rahatsızlığından emin olur.  

 

2- Bu ismi şerifin adedi 57, saati Zöhredir. Ahlâkı 

hamide sahibi olmak için mezkur adet vird 

edinmelidir.  

 

3- Bu ismi şerifi okuyanın etrafına şeytan yaklaşıp 

vesvese verme gücünü kendinde bulamaz.  

 

4- ruhi bunalımlara karşı bu mübarek ismi şerifin 

okunması çok faydalıdır.Ruhi bunalım içindeki 

kimsenin adedi kadar bu ismi şerifi okuması 

gerekmektedir.  

 

5- Kim bu ismi şerifi kendinden geçinceye kadar 

okursa, Allâh işlerinde başarıya ulaştırır. Ruhunu 

marifet ile zinetlendirir. Bilinmeyen bazı esrar 

kendisine ayan olur. 

 

EL-BÂİS:  

 

"Kıyamet gününde ölenleri dirilten, mahşer yerine 

sevkeden, kainatı yoktan vücuda getiren."  

 

BU İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:  

 

1- Kim yatarken "Yâ Bâis Celle Celâlühû" diye 100 



defa okursa, Allâh Teâlâ kalbini marifet nuru ile 

doldurur. Feyzi ilahi o kişinin ruhunu sarar.  

 

2- Bu mübarek isme devam ederek okuyanların 

önlerindeki kapalı kapılar hayır için açılır.  

 

3- Bu ismi şerifin adedi 573'tür. Düşmanların ve 

eşkiyanın şerlerinden korunmak, iftiradan emin 

olmak için 7073 defa okunması tecrübe edilmiştir.  

 

4- Kırk gün farz namazlarının ardından 573 defa 

okuyan muradına nail olur.  

 

5- Hakkını alamayan bir kimse bu mübarek ismi 

şerifi 4011 defa okursa Allâh'ın inayeti ile hakkını 

almaya muvaffak olur.  

 

Ey ölenleri dirilten Allâh'ım, kalbimizi iman nuru ile 

dirilt.  

  

EL-HAKK:  

 

" Kimseye muhtaç olmayan, sözünde sık olan."  

 

 

BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Bu ismi şerifin adedi 108'dir. Mezkur adedi zikir 

olarak okuyanlara doğruyu ve hakkı bulma, tarafı 

ilahiyyeden ihsan olunur.  



 

2- Bu mübarek ismi şerifi vird edinenler kulluk 

görevlerini devamlı yapma azmi içinde olurlar. Batıl 

ve sapıklıklarından uzaklaşırlar. Şeytani yollardan 

kaçınırlar.  

 

3-Bu mübarek ismi şerifi günde bin defa okuyanın 

ahlakı ve durumu düzelir.  

 

4- Bu ismi şerifi okuyanlar veya üzerinde taşıyanlar, 

adaletten ayrılmazlar. 

 

EL-KAVİYY:  

 

 

"Güç ve kuvvet sahibi olan."  

 

Gerçek güç ve kuvvetin yegâne sahibi Allâh 

Teâlâ'dır. O Hiç kimsenin yardımına muhtaç 

değildir. çünkü O, bizatihi kuvvetin ve kudretin ta 

kendisidir.  

 

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN ÖZELLİKLERİ:  

 

1- Bir kimsenin güçlü bir düşmanı olsa, onun 

kötülük ve şerrinden korunması için, bir miktar 

undan hamur yapılır, nohut kadar bin parçaya 

bölünür, kuşların önüne teker teker atılır, her 

birinin atılacağı esnada Cenabı Hakk'ın " Yâ 

Kaviyy" ismi şerifi okunur.  

 



2- Güçsüz olanlar, mazlumlar, bu ismi şerifi bin defa 

okurlarsa maksatlarına bi izni hüdâ ulaşırlar.  

 

3- Sabah namazlarından sonra yüzer defa okuyanlar 

dünya ve ahirete ait dileklerine nail olurlar.  

 

4- Bu ismi şerifi vird edinen kimse maddi ve manevi 

yüklerin altından kalkma gücüne sahip olur. Ruhu 

güçlenir. Bu Azrail Aleyhhiselâm'ın zikridir.Seyahat 

esnasında okuyanlar yorgunluk hissetmezler.  

 

5- Rüzgârın, suyun, ateşin felaketinden korkanlar 

okurlarsa, korktuklarından emin olurlar. Bu ismi 

şerifin adedi 116'dır. 

 

 

EL-METİN:  

 

" Son derece güçlü olan."  

 

Allâh Teâlâ'nın kuvvet ve kudreti devamlıdır, asla 

eksiklik kabul etmez. Hiç bir kimse Allâh'ın gücü ile 

muarazayakalkışamaz.  

 

 

BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Kim kötü işlerle meşgul olan kadın veya erkeğin 

üzerine "el-Kaviyyül Metin" ismi şerifini onar defa 

okursa onlar, kötü işleri bırakırlar ve durumlarında 

düzelme görülür.  



 

2- Güçsüz ve zayıf olan bu ismi şerifi okumaya 

devam ederse, Allâh'ın izni ile güç kuvvet kazanır.  

 

3- Bu ismi şerifi okumayı adet edinen kimse, ibadet 

taatta metin olur. Düşmanını zararsız hale getirir.  

 

4- Bu ismi şerifi okumaya devam edene zor işler 

kolaylaşır.  

 

5- Bu ismi şerifin adedi 500, saati Zöhre'dir 

 

EL-KUDDÛS:  

 

Nefsi emmarenin kirlettiği nefis ve kalbleri 

temizleyen.  

 

Hazreti Peygamber buyuruyor:  

'Temizlik imanın yarısıdır.'  

'Temizlik imandandır.'  

 

Allâh Azze ve Celle buyurdu:  

 

'Ben, çok tevbe edenleri ve temizlenenleri severim.'  

 

 

BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Bu mübarek ismi şerifi kendin den geçinceye 

kadar zikredenler nefsi emmarenin, elinden yakayı 

kurtarır, kötü ahlaklardan kurtulur, ahlakı hamide 



sahibi olurlar.  

 

2- Bu mübarek ismi günde yüz defa okumayı adet 

edinenler, kalbin manevî hastalıklarından kurtulur. 

İnsanlar arasında sevilen bir duruma gelirler.  

 

3- Bu mübarek ismi şerife devam eden kul, şeytanın 

pisliklerinden ve vesveselerinden Allâh'ın izni ile 

kurtulurlar. Bütün azalarını temizlemiş olurlar. 

İnsanlar arasında saygın duruma gelirler.  

 

4- İnsanlardan hali bir yerde kırk gün biner defa 

okuyanın kalbi dağınıklıktan kurtulur. Herkesi tesiri 

altına alır.  

 

EL-MELİK  

 

Sen ol meliksin ki, melekutuna uzlet yok.  

 

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

Cenab-ı Hakk'ın bu mübarek ismi şerifinin esrarı 

pek çoktur. Biz birkaç tanesi yazmakla yetineceğiz:  

 

1- Bu mübarek isim gavsın zikridir. Cenab-ı Hakk'ı 

bu mübarek ismi ile anmaya devam edenler, 

maveradan başka sırlara vakıf olurlar.  

 

2- Bu mübarek ismi yüzüğünün taşına yazıp 

korktuğu kimsenin yanına girene, zalim kötü gözle 



bakma kudreti bulamaz.  

 

3- Vird edineneler, devamlı okuyanlar dünyevi ve 

uhrevi yüce mertebelere ulaşırlar. Herkes 

tarafından sevilir, sayılırlar.  

 

4- Duaların ilâhi degâha ulaşması için çokca 

okunmalıdır.  

 

5- Sabah namazından sonra 120 defa okumayı adet 

edinenler, fukaralıktan kurtulurlar. Sıkıntı 

çekmezler. Zeval vaktinde 100 defa okuyan 

stresten kurtulup kalb huzurunu elde eder. 

 

ER-RAHİYM:  

 

Ahirette rahmetinin tecellisi ile mesrur olacaktır.  

 

Allâh (c.c) şöyle buyuruyor:  

 

'Allâh'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Hiç şüphe 

yoktur ki O, bütün günahları bağışlar ve O, çok 

affedici ve acıyıcıdır.'  

 

BU İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:  

 

1- Şems saatinde bu mübarek ismi şerifi 258 defa 

okuyanlar vesvese hastalığındann kurtulurlar.  

 

2- 'Selâmün kavlen min rabbir rahiym' ayet-i 

kerimesi (81 defa, salavat-ı şerife (130) defa, 



Fatiha-i Şerife (3) defa okunduktan sonra 'Ey 

Rabbim'diye duada bulunan kulun dilek ve muradı 

gerçekleşir.  

 

3- Bu mübarek ismi çokca okuyanlar ahiret 

sermayesini çokca kazanırlar. Sabah namazından 

sonra yüzer defa okuyanlara mahlukat tarafından 

acınır.  

 

4- Pazartesi günü münasip bir saatte tatlı bir gıda 

üzerine okunur ve buhurlanır. Matluba yedirilirse 

muhabbetinden bikarar olup, talibe aşık olur.  

 

5- Yüzer defa okumayı vird einenlerin kalbi 

yumuşar, mahlukata acıma hissi duyar. Allâh'ın 

rahmetini celb eder 

 

EL-VEKİL: 

" Kullarının rızıklarına kefil."  

 

 

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:  

 

1-Bir kimse ateşten, sudan, zelzeleden veya bir 

şeyden korktuğunda, bu mübarek ismi şerifi 

okumaya devam ederse, korktuklarından emin olur.  

 

2- Bu ismi şerifin adedi 66, saati zöhredir. Her çeşit 

düşmanı hezimete uğratmak için bu ismi şerfi 

okunmalıdır.  

 



3- Bu ismi şerifin meleği Keyhaiyl Aleyhisselam'dır. 

Bu ismi şerifi Cenab-ı Hakk'a daha ziyade en çok 

güvenenler okurlar.  

 

4- Bu ismi şerifi vird edinenlerin Cenab-ı Hakk'a 

güvenleri artar.  

 

5- Bu ismi şerifi okumayı sürdürenler hiç 

ummadıkları yerlerden rızıklandırılırlar. 

 

 

EL-HAMİD:  

" Her an övgüye, hamde layık olan."  

 

Ezelden ebede kadar hamd ve övgüye layık olan 

ancak Allâh Teâlâ'dır. Hamd , insanın bedeni, diğer 

zikirler azası, dalı, budağı mesabesindedir.  

 

BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN ÖZELLİKLERİ:  

 

1- Bu mübarek ismi şerifi okuyanlar, nimet içinde 

yaşarlar.  

 

2- 99 defa sabah namazından sonra okuyup, eline 

üfleyerek yüzüne süreni Allâh Teâlâ aziz kılar ve 

ona yardım eder, yüzünü nurlandırır.  

 

3- Sabah ve akşam namazlarından sonra 66 defa 

okuyanın fiil ve hareketleri, szöleri güzelleşir.  

 

4- Her farz namazın sonunda 100'er defa okuyan, 



salihlerden olur.  

 

5- Bu ismi şerifin adedi 62, saati Müşteridir. Mezkur 

adedi okuyanlar maddi ve manevi olarak güçlenir, 

lisanı düzgün konuşur. 

 

EL-VELİ:  

 

"Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahreden."  

 

Kim Allâh'a bağlanıp tevekkül ederse Allâh ona 

yeter.  

 

Allâh bize yeter! O ne güzel vekildir! O ne güzel 

dost ve ne güzel yardımcıdır.  

 

Salât-ü selâm, yaratılmışların en iyisi olan 

Muhammed (s.a.v.s)'e, O'nun al ve ashabına olsun.  

 

BU İSMİ ŞERİFİN SIRLARI:  

 

1- Bu ismi şerifi vird edinenler Allâh'ın yardımı ile 

velayet mertebesine ulaşırlar.  

 

2- Hanımı bed huylu olan kimse hanımı ile sohbet 

ettiği vakit bu ismi şerifi hatırında tutsa hanımı iyi 

huylu olur.  

 

3- Cuma geceleri biner defa bu ismi şerifi zikreden 

matlubuna ulaşır.  

 



4- Bu mübarek isim evliyanın zikridir. Kim 

gündüzleri onbin, geceleri onbin defa okumayı 

sürdürürse Allâh'ın veli kulları topluluğuna karışır.  

 

5- Bu ismi şerifin adedi 46, saati Merih'tir. Bu ismi 

şerifi okuyanın kadri yüce olur. Dışı ve içi her türlü 

pislikten arınmış olur. 

 

El Vâhid İsminin Sırları 

 

El Vâhid :isim sıfat ve işlerinde ortağı bulunmayan, 

tek başına , yanında başkası olmayan. 

 

El Vâhid :zikir adedi 19, zikir saati Merih günü 

Salıdır. 

 

Sırları 

 

1.hergün 1000 defa okuyanın kalbinden Allahtan 

başka her şey çıkar , dünyevi zevkler ve lezzetler 

silinir ,kalbi nurlanır ve sürurla kaplanır. 

 

2.bu tertibi yerine getirenin gönlüne ilahi nurlar 

dolar 

 

3. Okuyan kişinin kalbi ve ruhu kuvvetlenir 

 

4.Okuyan kimse mahlukattın şerrinden emin olur 

 

5.usulüne uygun okuyan aşık maşukuna kavuşur. 

 



6.Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek 

ve arzuları gerçekleşir.  

 

 

 

El Mümît İsminin Sırları 

 

El Mümît :yarattığı canlılar için ölümü yaratan, 

öldüren. 

 

El Mümît : zikir adedi 490 zikir saati Merih günü Salı 

 

Sırları 

 

1.bu isim genelde düşmanlar üzerine okunur bu 

ismi ile düşmanlara üstünlük sağlanır.düşman ya 

mağlup olur yada hastalığa yakalanır 

 

2.bu ismin zikrine devam edenler için kalplerde 

muhabbet yaratılır ,kötü niyetli zorba ve zalimler 

onunla karşılaşmak istemezler şayet karşılaşırsalar 

okuyan kimseye iyilik yapmaktan ve hizmet 

etmekten başka bir şey yapamazlar.(tecrübe 

edilmiştir) 

 

3.her gün bu miktar da zikreden kimsenin haram 

sayılan dünyevi zevkler ve aşklar çıkar şehvet yok 

olur kötü huylarından kurtulur, harama meyli 

kalmaz. 

 

4.Bu simi zikreden nefsinin şerrinden emin olur 



Allah okuyanı hak yola sokar. 

 

5. Merih saatinde 409 defa okuyan hasımlarının 

şerrinden korunur.  

 

El Muhyi İsminin Sırları 

 

 

77.İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) 

yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir 

düşman kesilmiştir. 

78.Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek 

getirdi. Dedi ki: "Çürümüşlerken kemikleri kim 

diriltecek?" 

79.De ki: "Onları ilk defa var eden diriltecektir. O 

her yaratılmışı hakkıyla bilendir." 

80.O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi 

siz ondan yakıp duruyorsunuz. 

81.Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini 

yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla 

yaratandır, hakkıyla bilendir. 

82.Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak 

"Ol!" demektir. O da hemen oluverir. 

(Yasin Suresi) 

 

Bu ismin Hz İsrafil(as) ve Hz İsa(as) zikri olduğu 

söylenmektedir.Hz İsanın ölüleri diriltme şeklinde 

bir mucize vardı. Bu isimde onun vird edindiği ve 

mucizesini Allah adına bu yolla gösterdiğinin dedili 

idi.Bu ismi zikredip gönlü zikriyle ısındığı zaman 

mucize olarak diritilmesi istenilen ölüye ; 



Kum bi-izn-i Muhyî : Dirilten Allahın izniyle ayağa 

kalk’ der ölüde ayağa kalkardı. 

 

El Muhyi : ihya edip dirilten canlılara hayat veren. 

 

El Muhyi : zikir adedi 68 ,zikir saati Zühre Günü 

Cuma’dır . 

 

Sırları 

 

1.her gün bu miktarda okuyan mahpus ise bir vesile 

ile kurtulur. 

 

2.40 gün halvet ve riyazet halinde okuyana bir 

takım ilahi tecelliler olur ve tıbbın ileştirmede aciz 

kaldığı bir takım hastalıkların iyileşmesine vesile 

olur. 

 

3.Nefsine hakim olamayan kişi geceleri okumaya 

devam ederse; nefsi kendisine riayet eder.  

 

4.Bu ismin vefkini yazıp üzerinde taşıyan ve her 

namazdan sonra 68 veya 340 defa okuyan kimsenin 

kalbinde iman ve irfan nurları parıldar her tuttuğu 

işte başarılı olur. 

 

5.  

 

Bir ay süre ile 5 vakit namazların ardından okuyan 

kişi tüm hastalıklardan şifa bulur.  

El Muhsi İsminin Sırları 



 

 

El Muhsi:ilmiyle her şeyi sayan büyük küçük hiçbir 

şey gözünden kaçmayan. 

 

El Muhsi : 148 zikir adedi ,zikir saati Güneş günü 

Pazardır. 

 

Sırları 

 

1.bu ismi sürekli okuyan kimse unutkanlıktan ve 

anlayış zorluğundan kurtulur, zekası hafızası açılır 

hiç bir şeyi unutmaz. 

 

2.okuyan kimse iffetine ve ismetine karşı daha 

duyarlı dikkatli olur, ayrıca okuyan kötü ahlaktan 

kurtulur 

 

3.bu ismi okuyan ve devam eden kimsenin 

matematik kabiliyeti gelişir. 

 

4.Kalpleri tesir etmekte etkilidir,20 lokma ekmeğe 

20’şer okuyup dilediğine yedirirse emri altına girer. 

 

5.Bu ismi La ilâhe illAllâhü’l Muhsi şeklinde okumak 

daha makbul ve tesir bakımından da önemlidir. 

 

6.Cuma geceleri 1000 kez okuyanlara kıyamet günü 

hesap vermenin kolay olacağı ve kitabının sağ 

tarafından verileceği Rahmet-i İlahiyyeden ümit 

edilmektedir. 



 

7.bu ismi okuyan kişileri bütün kalpler itaat eder. 

 

8.Bu simi zikreden vücudundaki hastalıklardan şifa 

bulur  

 

 

EL-HABİR:  

 

"Kâinatta hiç bir şey kendisine gizli olmayan."  

 

Yapılan hiç bir şey O'na karşı gizli olamaz. Zira 

Allâh Teâlâ her şeyden haberdardır.  

 

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Bu ismin adedi 812, saati Güneştir.  

 

2- Kötü ahlak ve huyundan kurtulmak isteyen bu 

mübarek ismi çokca okumalıdır.  

 

3- Başka biri tarafından bir ezaya maruz kalan 

kimse, bu ismi şerifi okumaya devam ederse, 

Allâh'ın izni ile, eziyet edenin ezasından kurtulur.  

 

4- Yatacağı vakit abdestli olarak okuyanlar, 

istedikleri şeyi rüyada görebilirler.  

 

5-Zihni gücü az olanlara yazılarak içirilirse, zihinleri 

kuvvetlenir.  



 

 

Ey her şeyden haberdar olan Allâh'ım! Gizli ayıp ve 

günahlarımı bana bildirip istiğfar getirmeyi nasip 

eyle. 

 

 

 

EL-HABİR:  

 

"Kâinatta hiç bir şey kendisine gizli olmayan."  

 

Yapılan hiç bir şey O'na karşı gizli olamaz. Zira 

Allâh Teâlâ her şeyden haberdardır.  

 

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Bu ismin adedi 812, saati Güneştir.  

 

2- Kötü ahlak ve huyundan kurtulmak isteyen bu 

mübarek ismi çokca okumalıdır.  

 

3- Başka biri tarafından bir ezaya maruz kalan 

kimse, bu ismi şerifi okumaya devam ederse, 

Allâh'ın izni ile, eziyet edenin ezasından kurtulur.  

 

4- Yatacağı vakit abdestli olarak okuyanlar, 

istedikleri şeyi rüyada görebilirler.  

 

5-Zihni gücü az olanlara yazılarak içirilirse, zihinleri 



kuvvetlenir.  

 

 

Ey her şeyden haberdar olan Allâh'ım! Gizli ayıp ve 

günahlarımı bana bildirip istiğfar getirmeyi nasip 

eyle. 

ES-SELÂM:  

 

Kullarını günah kirlerinden arındırıp selâmete 

ulaştıran.  

 

Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam buyurdu:  

 

'İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi 

sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Size bir şey 

öğreteceğim, onu yaptığınız zaman birbirinizi 

seversiniz:Aranızda selamı yayınız.'  

 

BU İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ:  

 

1- Bu mübarek isim cin ve insan şeytanlarının 

vesveselerinden ve hilelerinden insanı salim kılar. 

Selim bir kalb ile Allâh'ın huzuruna çıkmasını 

sağlar. Eceli gelmeyen hasta üzerine (121) defa 

okumak şifa bulmasına vesile olur.  

 

2- Günde yüz defa:  

'Es-Selâmü aleyke eyyüben nebiyyü ve rahmetüllâhi 

ve berakâtüh' diye Efendimiz'e selam getiren, 

ölümün acı hararetini tatmaz. İşleri kolayca 

halledilir, zorluklarla karşılaşmaz.  



 

3- Bu mübarek isim, velilerin feyiz kaynağıdır. Bu 

isimle Cenab-ı Hakk'ı zikrederler. Bu velilerin adedi 

360'dır. Allâh Teala bunların yüzü suyu hürmetine 

rahmeti ve yağmurları indirir. Duaların kabul 

olunması için (360) defa okunmalıdır.  

 

4- Hasta üzerine 161 defa okunursa hasta şifa 

bulur.  

 

5- 132 defa okuyan matlubuna nâil olur. 

 

 

EL-MÜ'MİN:  

 

Muttakileri azabından,asi mü'minleriebedi 

azabından koruyan.  

 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ  

 

1- Kendisinde inanç bozukluğu olan kimse, bu 

mübarek ismişerifi yazarak suyunu yirmi bir gün aç 

karnına içmeye devam ederse sözü edilen 

hastalıktan bi iznillâhi teâlâ kurtulur.  

 

2- Nefsine ve malına bir zarar gelmesinden korkan 

kimse otuz altı defa okursa korktuklarından emin 

olur.  

 

3- Devamlı okuyanlar, düşmanlarının şerrinden 

halas olur. Allâh Teâlâ, o kimsenin dilini yalandan 



muhafaza eder. Matlubuna nail olur. Duası Allâh 

katında makbul olur.  

 

4- Kırk gün devamlı olarak vird edinip zikredenler, 

ömürleri müddetince namerde muhtaç olmazlar. 

Ağızlarından kötü söz de çıkmaz.  

 

5- Mü'min ismi şerifinin adedi otuz altıdır. Saati 

Zöhredir. Bu saatte hastaya mezkur adedi 

okumanın şifa bulmasına vesile olacağı tecrübe ile 

sabittir 

 

 

EL-MÜHEYMİN:  

 

Yoktan vücuda getirdiği mahlukatı gözetip koruyan.  

 

Cenab-ı Ecelli ve Alâ'nın bu ismini devamlı 

okuyanlar, kalbini ve halini düzeltir ve O'ndan 

korkar ve gözetimi altında olduğunu bilir.  

 

Bize gereken daima O'nun emirlerini yerine 

getirmek, O'nun zikri ile meşgul olmaktır. Sen O'nu 

anarsan, O da seni koruyacaktır.  

 

Musibet ve belalara karşı sabırlı ol. Allâh 

sabredenlerle beraberdir.  

 

BU İSMİN ÖZELLİKLERİ  

 

1- Bu mübarek ismi şerifi yatsı namazlarından sonra 



(145) defa okuyup devam edenlere, olacak 

hadiseler vuku bulmadan önce rüyasında haber 

verilir.  

 

2- Gusül abdesti aldıktan sonra, tenha bir yerde, 

yüz defa okuyan, dileğine nail olur, kalbi nurlanır. 

Bu mübarek ismin kadrini ancak veliler bilir.  

 

3- Bu ismin sayısı (145), saati Müşteridir. 

Düşmanlarının sultasından, bela ve musibetlerin 

gelmesinden kurtulmak için okunması mücerrebdir. 

Yunus Aleyhisselâm'ın balığın karnında bu mübarek 

ismi okuduğu gelen rivayetler arasındadır.  

 

4- Her kim bu ismi şerifi yeşil bir ipek parçasına 

yazdıktan sonra şeker, misk amber ile buhurlar ve 

yedi gün arka arkaya üzerine, beşer bin defa 

okuyup başının altına koyup yatarsa, her neyi arzu 

ederse, rüyasında kendisine gösterilir. Bu esrar-ı 

ilahiyyeden sırdır. Kıymeti iyi bilinmelidir.  

 

5- Bu isim, ilahi sırları kendinde bulunduran 

mübarek bir isimdir. Vird edineneler ilahi bazı sırları 

elde eder. İmanı ve ilmi artar. Allâh Teâlâ onu 

düşmanların şerrinden korur. Yazıp üzerinde 

taşıyanın malı ve rızkı Cenab-ı Hakk'ın himayesi 

altında bulunur. 

 

 

EL-CEBBÂR:  

 



İstediğini yapan, mutlak hükmün sahibidir. Her 

mevcut azameti karşısında küçüktür.  

 

Bu ismin şemsiyesi altına giren insan, bu makam 

sahipleri alçak gönüllü olurlar. Bu yüce makama 

ulaşanlar pek azdır. Çünkü bunlar hem dış 

görünüşlerinin hem de iç alemlerinin hakimidirler.  

 

Kişinin her bakımdan Allâh'ın rızası olan işleri 

yapmakta güçlü olması lazımdır. Çünkü Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.):  

 

'Allâh katında güçlü mü'min, zayıf mü'minden daha 

hayırlıdır' buyurmuşdur.  

 

BU İSMİN SIRLARI:  

 

1- Zalimlerin şerrinden kurtulmak için sabah ve 

akşam namazlarından sonra yirmi birer defa 

okunmalıdır.  

 

2- Bu mübarek ismi vird edinenlerden, zalimler 

çekinip, yüzüne baktığı zaman heyecana kapılırlar. 

Ayrıca bunu vird edinen, şeytanın şerrinden 

korunur.  

 

3- Bu ismin adedi (206) saati Merihtir. Düşmanı 

hezimete uğratmak ve tutukluktan kurtulmak için 

ihlâs ile okunmalıdır.  

 

4- Bu ismi şerif, düşmanı hezimete uğratmak için 



206 defa okunmaya devam edilirse Allâh Teâlâ 

düşmandan intikam alır. İftiracıların kötülüğünden 

de o kişiyi muhafaza eder.  

 

5- Kim bu ismi şerifi bir kağıda yazar üstünde 

taşırsa insanlar arasında sevilip sayılan bir kişi 

olur.  

 

Ey Allâh'ım! Muradına, muvafık amel yapmayı bana 

nasib eyle! Kullarının üzerine beni zorlayıcı kılma 

(amin). 

 

 

 

 

EL-MÜTEKEBBİR:  

 

'Öyle yüce ve büyüksün ki, büyüklüğün izafi değil, 

ancaj senin sıfatındır.'  

 

Cenab-ı Hakk'ın Zât'ını Mütekebbir ismi ile 

isimlendirmesi bir tevazu, bir tenazüldür ki, 

misalleri pek çoktur:  

 

'Ademi kudret elimle yarattım.'  

'Tuğba ağacını elimle diktim.'  

 

BU İSMİN SIRLARI:  

 

1- Bu mübarek ismi şerif kötülük yapanların üzerine 

onaar defa sadakatle okunursa o kişi yaptığı 



kötülükten vazgeçer.  

 

2- (262) defa, dinin yasakladığı haramları 

işleyenlerin üzerine 'Yâ Mütekebbir' diye okunursa, 

bir daha o kişiler, o kötü fiili yapmamak üzere 

bağlanır.  

 

3- Bu ismi şerifi Merih saatinde vefk olarak yazıp 

üzerinde taşıyan kimseye karşı, zalimler 

boyunbükerler, karşısında zelil olurlar.  

 

4- 262'şer defa Müşteri saatinde okumayı adet 

edinenler kazandıklarında bereket görürler.  

 

5- Kim bu mübarek ismi şerifi yazıp üzerinde taşırsa 

Allâh Teâlâ kadrini alî kılar. Bu ismin hadimi 

'Sencâiyl' isimli melektir. 

 

 

 

El Mukaddim-184 :zikir saati Zuhal günü 

Çarşambadır ( Ya Mukaddim şeklinde zikir daha 

makbuldur) 

 

Sırları 

 

1.bu ismi zikreden ve zikrine devam eden kimse 

büyükler ve yetkililer arasında sözü geçerli olur 

zamanla da kendisi onların arasında olur,zamanlada 

kendisi onların yanındaki yerini alır. 

 



2.gelmesini istediği kişiyi birkaç gün düşünerek Ya 

Mukaddim diyen ve Allahtan gelmesini isteyen 

kimse kısa zamanda isteğine kavuşur o kimse 

yanına gelir 

 

3.Savaş sırasında düşmanla karşılaşan kimse bu 

ismi zikrederse savaşı kazanırlar 

 

4.Bir öğrenci veya başka bir konuda imtihana 

girecek kimse sınavına girmeden önce bir pirinç 

tanesine (181 kez Ya Mukaddim) okuyup yutarsa 

Allahın izniyle sınavını kazanır 

 

5.bu ismi zikreden ve devam eden kimseler kuvvet 

ve iktidar sahibi olurlar. 

 

6.bu isim heybet verici isimlerindendir zikre devam 

kişiye Allah heybet ihsan eder ,makamı mevkisi 

yükselir ,Allah katındaki değeri artar kişiyi Allaha 

yakınlaştırır. 

 

7.isme devam edenlerin duaları istek ve dilekleri 

gerceklesir 

 

El Alim:Canlı cansız küçük büyük , açık kapılı her 

şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen demektir. 

 

Kurandan birkaç örnek…… 

 

Gece ve gündüzde barınan her şey onundur. O, 

hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir (6/13) 



 

Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları 

ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. 

Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin 

karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir 

kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah'ın bilgisi 

dahilinde, Levh-i Mahfuz'da) olmasın. (6/59) 

 

O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan 

(uyutan) ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra 

da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar 

gündüzleri sizi tekrar diriltendir. (uyandırandır). 

Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O, işlemekte 

olduklarınızı size haber verecektir(6/60) 

 

Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği 

şeyleri de, açığa çıkardıklarını da mutlaka 

bilir(27/74) 

 

Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini 

bilir (40/19) 

 

El Alim-150 :Zikir saati Müşteridir, günü 

Perşembedir ( Ya Alim şeklinde okunması daha iyi 

olur) 

 

Sırları 

 

1.Bu ismin zikrine devam eden dost düşman ne 

gizlerse bildirilir. 

 



2.Bu isme devam edenin bütün duaları kabul edilir, 

istedikleri verilir, 

 

3.Bu mübarek ismin büyüleme özelliği 

vardır,okuyan kimse istediğini tesir altına alabir 

ister amir isterse sevdiği biri olsun fark etmez. 

 

4.Her gün 150 kez okuyan kimsenin Allah hakında 

ilim ve bilgisi artar , marifetullaha erişir evham ve 

şüphelerinden kurtulur.Cenabı Hakka yakınlaşır 

 

5.Bu isimin zikrine devam eden kimse kendini 

sürekli geliştirir ,bilmek istediği her konuda Allahın 

yardımlarıyla öğrenir bilgisi artar 

El-Aziz : izzet ,azamet şeref ve onur sahibi,mağlup 

edilmesi mümkün olmayan daima galip gelen 

 

El-Aziz-94 ,zikir saati Merih,günü salıdır (Ya Aziz 

şekilde okunması daha iyidir) 

 

Sırları: 

 

1-bu ismin zikrine devam eden büyükler katında 

kabul görür ,istekleri işleri rahatlıkla halledilir 

 

2-bu ismi her namazın arkasında 94 kez zikreden 

kimse her işinde başarılı olur 

 

3-büyük ebcedine göre (94*94836) zikreden 

kimseye büyük manevi bir güç verilir sözü sohbeti 

her zaman her yerde etkili ve üstün olur 



 

4-Bu isme devam eden kimsler düşmanlarını 

yenerler onlara karşı üstünlük sağlarlar her 

gittikleri yerde saygıyla karşılanırlar 

 

5-Bu isim hangi niyetle okunursa ve okumada ısrar 

edilirse ne maksadı duası varsa kabul edilir ,Allah 

isteğini yerine getirir. 

 

6-40 gün sabah namazından sonra okumaya devam 

eden kimse borçlarında kurtulur rızkı genişler ve 

zengin olur şeref ve onur sahibi bir kimse olur 

Ed-Darr :hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri 

yaratan. 

 

Ed-darr : 1001 adettir,zikir saati Merih zikir günü 

,Salıdır (Ya Darr şeklinde okumak daha iyidir) 

 

Sırları 

 

1-bu isim de El Kahhar , El cebbar , El Müntakim 

bigi isimlerindendir ve hak edenlere zarar vermek 

özellikle dine musallat olanları def etmek için 

okunana isimlerdendir 

 

2-Bu isme devam edenler kendisine düşmanlık edip 

kin besleyenler kısa sürede dağılırlar ,eğer ki 

haksız yere düşmanlığa devam ederlerse kısa 

süreed helak olur giderler 

 

3-her Cuma geces (100kez) Ya Darr diye zikreden 



kimse Cenabı Hakka yakın olur her türlü şerden 

zarardan korunur 

 

Burada diğer isimleri gibi eğer hakkınızdan fazla 

ederseniz size dönücektir (sadece bu isim için değil 

tüm beddua ve o yöndeki isimler için) zira Darr 

ismide çok ağır isimlerdendir gerçekten çareniz 

kalmadığında okumanız gerekmektedir ,ameller 

niyetlere göredir eğer kendinizi korumak için 

zikrederseniz cenabı hak siz koruyacak ve zararları 

önleyecektir. 

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. 

Diridir(hayy),kayyumdur. Onu ne bir uyuklama 

tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, 

yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun 

katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların 

önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve 

yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin 

dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. 

Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp 

kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene 

hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup 

gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, 

büyüktür(2/255) Ayetel Kürsi 

 

 

 

El Hayy:gerçek hayat sahibi diri ve canlı olan her 

şeye hayat veren. 

 

El Hayy-18 dir fakat 324 adet okunması daha iyi 



olur.saati Güneş günü Pazardır. 

 

sırları 

 

1.verilen miktarda bir hastaya okunursa şifaya 

kavuşur,çok faydalıdır. 

 

2.300 bin kere okuyan kimse hastalık nedir bilmez. 

 

3.Bu isme devam eden kimsenin ömrü uzut ve 

sıhhatli olur 

 

4.üzerinde yorgunluk halsizlik hisseden kimse 

okumaya devam ederse enerjisi yükselir o 

hallerinden eser kalmaz. 

 

5.bu isme devam edenin kalbi nurlanır 

 

6..seher vaktinde 324 kez okuyan ve devam eden 

kimse istediği kimsenin kalbini kazanır. 

 

 

 

 

El Kayyum: gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta 

tutan 

 

El Kayyum-156 saati Müşteri,günü Perşembedir. 

 

sırları. 

 



1.bu ismi zikreden kimse mutluluğa erer.istediğine 

kavuşur. 

 

2.hergün 780 kez okuyan kimse her tutuğu işi 

kolayca halolur, her yerde herkes tarafından sevilir 

sayılır itibar görür. 

 

3.bu ismi kendisine vird edinen kimsenin işleri 

kolaylıkla olur Cenabı Hak işlerini kolaylaştırır 

yoluna sokar. 

 

4.unutkanlık sorunu yaşanlar bu isme devam 

ettikleri sürece unutkanlıkları gider ,hafızaları 

gelişir ,hiçbir şeyi unutmazlar. 

 

5.Ya Hayyü Ya Kayyum isimlerini güneş doğarken 

Zühre saatinde vefki üzerinde iken 174 veya 870 

defa zikreedn kimse az zamanda birçok olaganüstü 

hallere vakıf olur bir takım gizli sırlara 

erişir,özellikle yıldızların esrarı kendisine açılır 

binlerce yıllık yıldızların esrarına vakıf edilir.Yerin 

ve denizlerin altında olup biten birtakım olaylardan 

ve uzayın derinlikteki esrarengiz şeylerden 

haberdar edilir insanların kafa ve kalplerinden 

geçen bir takım şeylere de nufüs edebilir. 

 

6.Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini bir likte 184 kez 

zikreden kimsenin her muradı Allahın izniyle 

gerçekleşir. 

Özellikle Sahih rüya görmek isteyen arkadaşlarımız 

için 



 

 

Ez zahir:her şeyin üstünde zahir olan ve onların 

üstüne çıkan ;varlığı apaçık görünen demektir. 

 

Ez zahir-1106: saati Zühal günü cumartesidir 

 

 

Sırları 

 

1.bu simi zikreden kimsenin veya üzerine niyetle 

okunulan kimsenin kötü alışkanlıklarında kurtulur 

öfkesi yumuşaklığa döner 

 

2. 1106 defa her gün zikreden kimse bütün işlerin 

gizli esrarı bildirilir ve gösterilir.(tecrübe 

edinilmiştir) 

 

3.bu ismi zikredenin kalbi nurlanır,güzel ahlak 

sahibi olur , üzerindeki perdeler kalkar 

 

4.ibadet maksadıyla ve Allah rızası için zikreden 

kimseler veliler mertebesine yükselir 

 

5.Her gün İşrak vakti (yani güneş doğup kerahet 

vakti çıktıktan sonra) kılınan nafile namazdan 

sonra 900 kez okuyan kimsenin bakışları keskin , 

ve aydın olur. 

 

 6.büyüleyici ve tesir gücü çok güçlü esmaların 

başında gelir bunun için kim ne amaçla okursa 



istediği sonucu elde eder. 

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de 

mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. 

Sabredenleri müjdele.(2/155) 

 

 

Es Sabur :asilerden intikam almada acele etmeyen 

cezalandırmayı belirli bir müddet tehir eden. 

 

Es Sabur 298 :zikir saati Güneş günü Pazar 

 

Sırları 

 

1.gün doğmadan önce 100 kez okuyan Allahın 

himayesindedir ve başına kaza bela gelmez 

 

2.her gün sabah 296 kez zikreden sabr-ı cemil olur 

iki dünyada da mesut ve bahtiyar olur. 

 

3.vücuduna hastalık isabet eden yürekten bir 

şekilde 33 kez Ya Sabûr derse Allahın izniyle şifaya 

kavuşur 

 

4.Bu ismi zikreden şiddet ve zorluk nedir bilmez , 

zikre devam eden Cenabı Hakka yakın bir kul okur 

ayrıca iftardan ve zulümden uzak olur 

 

5.Bir işe başladığında onu tamamlamadan o işten 

sıkılmaz ,tutuğunu koparan bir kul haline gelir 

 

6.Her gün sabah 298 kez zikreden himaye-i ilahiye 



mazhar olur ve başına sıkıntı verecek hiç bir şey 

gelmez 

El Vâcid:istediğini bulan fakirlik ve zarurete 

düşmeyen daima zengin olan. 

 

El Vâcid-14 (büyük ebced hesabına göre okunması 

daha uygun görülmüş 14*14 : 196)saati Zühre günü 

Cumadır 

 

sırları 

 

1.yemek yerken her lokmada zikreden kimse 

sağlam bir tevhid inancına sahip olur kuvvetli ve 

nurlu bir kalbe sahip olur. 

 

2.her namazdan sonra 14 kez zikreden kimse ,sahip 

olduğu hiç bir şeyi kaybetmez , ayrıca her 

namazdan sonra devam eden çeşitli faydalarını 

görür 

 

3.Bu isme sığınan her türlü büyücü ve hileci 

yalancılardan korunur. 

 

4.bu esmaya devam edenler kaybettikleri bulma 

gücüne sahip olurlar 

O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe 

hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen 

oluverir.(2/117) 

 

 

El Hâlık:her şeyi yoktan var eden ,yaratan. Her 



şeyin varlığını ve yaşadığı sürece görüp geçireceği 

halleri önceden tespit edip ona göre ortaya çıkaran 

, meydana getiren 

 

El Hâlık-731 :zikir saati Güneş günü Pazardır (Havas 

alimleri bu ismin güneş saatinde ve 701 defa 

zikredilmesini daha uygun görmüşlerdir) 

 

sırları: 

 

1.7 gün arka arkada 100 defa Ya Halık diye okuyan 

kimse gelecek felaketlerden korunurlar. 

 

2.bu isim sanatkarların ve sanat ruhlu insanların 

zikridir fakat sade onlara mahsus değildir bu ismi 

kendisine vird edinen işlerinde ve sanatlarında 

başarıya ulaşırlar 

 

3.bu ismi seher vaktinde zikredenlerin kalpleri 

çabuk nurlanır,basiretleri açılır ,hikmet sahibi 

olurlar. 

 

4.iyileşmesi zor bazı hastalar için bu ismin vefkinin 

yapılıp zikrine devam edilmesi tavsiye edilmiştir. 

 

5.çözülmeyen bir işi olan kimse temiz bir şekilde 

tenha bir yerde 5115 kez zikredip Allaha dua edip 

halini bildip dua ederse işi kolayca çözülür duası 

kabul olur. 

O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe 

hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen 



oluverir.(2/117) 

 

 

El Hâlık:her şeyi yoktan var eden ,yaratan. Her 

şeyin varlığını ve yaşadığı sürece görüp geçireceği 

halleri önceden tespit edip ona göre ortaya çıkaran 

, meydana getiren 

 

El Hâlık-731 :zikir saati Güneş günü Pazardır (Havas 

alimleri bu ismin güneş saatinde ve 701 defa 

zikredilmesini daha uygun görmüşlerdir) 

 

sırları: 

 

1.7 gün arka arkada 100 defa Ya Halık diye okuyan 

kimse gelecek felaketlerden korunurlar. 

 

2.bu isim sanatkarların ve sanat ruhlu insanların 

zikridir fakat sade onlara mahsus değildir bu ismi 

kendisine vird edinen işlerinde ve sanatlarında 

başarıya ulaşırlar 

 

3.bu ismi seher vaktinde zikredenlerin kalpleri 

çabuk nurlanır,basiretleri açılır ,hikmet sahibi 

olurlar. 

 

4.iyileşmesi zor bazı hastalar için bu ismin vefkinin 

yapılıp zikrine devam edilmesi tavsiye edilmiştir. 

 

5.çözülmeyen bir işi olan kimse temiz bir şekilde 

tenha bir yerde 5115 kez zikredip Allaha dua edip 



halini bildip dua ederse işi kolayca çözülür duası 

kabul olur. 

O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu 

tekrarlayacak olandır. Bu O'na göre (öldükten sonra 

diriltme ilk yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde ve 

yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O, mutlak 

güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(30/27) 

 

 

 

El Muiyd:mahlukatı hayattan sonra ölüme, öldükten 

sonra da tekrar hayata iade eden.öldüren ve 

dirilten. 

 

El Muiyd-124 saati Utarit günü Perşembedir,bir 

hesaba göre de saati Zühal günü Cumartesidir.(Ya 

Muiyd şeklinde zikir daha iyidir) 

 

Sırları 

 

1.bu ismin zikriyle meşgul olan kimse psikolojik 

sıkıntılarında kurtulur 

 

2.korkulu rüya gören kimseler bu isme devam 

ederlerse bu durumlarından kurtulurlar 

 

3.hergün zikreden kimse kıyamet gününü ve 

ölümden sonrasını düşünerek düzgün yaşarlar ve 

Allahın izniyle gaflete düşmezler . 

 

4.Ya Mübdiü Ya Muıyd şeklinde zikrederse hafızası 



kuvvetlenir kolay hatırlama özelliği kazanırlar. 

 

5.bu ismin zikrine devam eden kimseler kaybettiği 

şeyler mutlaka bir gün kendisine geri döner. 

 

6.İşleri bozulmuş bir kimse işlerinin yoluna girmesi 

niyetiyle her gün sabah ve yatsı namazlarından 

sonra 124 defa zikrine devam ederlerse kısa sürede 

işleri yoluna girer.Konuşup görüştüğü kimseler 

kendisine yardım eder ve sözü sohbeti dinlenir 

sevilen bir insan haline gelirler. 

 

7. bir şeyi unutan bu ismi zikrederse Allahın izniyle 

unuttuğunu hatırlar. 

El Muksit :hükmünde adil ve insaflı olan bütün 

hüküm ve işleri denk ve birbirine uygun olan. 

 

El Muksit-209 :zikrin saati Müşteri günü 

Perşembedir. 

 

Sırları 

 

1.hergün bu ismi 208 defa zikreden kimseler 

ibadetlerinde vesveseden kurtulur, huzur ve huşu 

içerisinde ibadet ederler. 

 

2.bu isme vird edinip zikrine devam eden kimse 

borçluysa borçlarından kurtulur, borçlu bir 

kimsenin üzerine okunursa borçtan kurturmasına 

vesile olur 

 



3.haksız yere hapiste yatan kimse bu ismin zikriyle 

meşgul olursa Allahın izniyle kurtulur,adalet yerini 

bulur 

 

4.Huysuzluk ve haşarılık eden çocuklara vefki 

yazılıp etrafına da 66 kez Ya Muksit Ya Allah yazılıp 

üzerine de 209 defa okunduktan sonra çocuğun 

üzerine asılırsa çocuk haşarılıktan ve huysuzluktan 

vazgeçer , Kötü davranışlarını bırakıp iyi aklı 

başında ve dengeli hareket eden uslu bir çocuk olur 

 

5.Bu ismin sakinleştirme özelliği vardır ve etkilidir, 

zikreden hiddetten öfkeden ve şeytan 

vesvesesinden kurtulur 

 

6.zikreden kimse kalp sıkıntısından kurtulur. 

 

Er Raşîd :bütün işlerini ezeli hikmetine göre 

neticeye ulaştıran mahlukata maslahatlarını 

gösteren demekit. 

 

Er Raşîd : zikir adedi 514 ,zikir saati Güneş günü 

Pazardır (Ya Raşîd şeklinde zikir daha uygundur) 

 

Bu ismin zikir saatine ve gününe veliler pek fazla 

önem vermemişlerdir Hasan- Basri(ks) hazretleri bu 

ismin İsm-i A’zam olan isimlerden olduğunu 

söylemiştir ve hayatı boyunca hususi vird olarak 

devam etmiştir. 

 

Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî (ks) Füsûsü’l-Hikem 



adlı eserinde buna işaret vardır.Onun da bu isme 

İsm-i A’zam dediği ve hayatı boyunca bu ismin 

zikrine devam ettiği nakledilmektedir. 

 

İmam Cafer-i Sâdık(rhm) (Hz Hüseyinin torunu) bu 

ismi ebcede göre vefk edip her zaman yanında 

taşırmış 

 

İmam Şiblî(ks) de ölünceye kadar bu ismin zikrine 

devam etmiştir. 

Hacı Bayram-ı Velî (ks) ve Şeyh Muhyiddin Hisârî 

(ks)’nin de devamlı oalrak zikirlerinin bu isim 

olduğu nakledilmiştir. 

 

Nakledildiğine göre Hz Süleyman (as) da bu ismin 

zikriyle meşgul olmuştur.Bilindiği gibi Hz Süleyman 

(as) hem ilim ve hikmet hemde edvlet ve saltanat 

verilmişitir.Onunda hem dünya hem de ahret 

makam ve mevkilerine bu mübarek ismin zikri 

sayesinde ulaştığı söylenmektedir.Her şeyin 

doğrusunu en iyi Allah bilir. 

 

1.Bu ismi yatsı namazından sonra 100 kez okuyanın 

ameli makbul olur 

 

2.514 kez her gün okuyan tarikat, istikamet ve 

rızada Raşit ve Mürşit olur,bu ismi büyük veliler 

okuduğuna göre bu tür faydalar kaçınılmazdır. 

 

3.Sürekli hata yapan işleri ters giden kimse 1000 

kez okursa işleri düzene girer hatalarında kurtulur 



 

 

4.bu isme devam edenin duası, niyazı, yalvarış ve 

yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman 

olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır. 

El Hâdi :her şeye istikamet kazandıran yol gösteren 

yön veren ; kullarına hidayet veren, doğru yola 

ulaştıran. 

 

El Hâdi :zikir adedi 20 , zikir saati Güneş ,günü 

Pazardır.Büyük ebcede göre zikretmek isteyenler 

için 20*20=400 olarak okunması etkisini daha da 

güçlendirir. 

 

1.her gün 400 kez okuyan kimseye Allah (cc) gizli 

açık birçok sırlar açar , bir takım lütuf ve inayetlere 

mazhar olur bütün işlerinde başarı elde eder. 

 

2.bu ismi sürekli zikreden kimselerin çocukları ve 

eşi kendisini sever , itaat eder ve bağlanırlar 

 

3.herhangi bir idareci veya amir bu isme devam 

ederse emrinde çalışanlar kendisine itaat 

ederler.Allah bu kimselere Hükmedecek kuvvet 

verir ,Sevgi ve muhabbetlerini kazanır emirlerini 

rahatlılar hiç yüksünmeden yerine getirirler. 

 

4.Birbirlerini sevmeyen arkadaş ve dostlar , karı-

koca , kardeş, gelin kayınvalide vs temiz bir kaseye 

20 defa yazıp üzerine 1600 kez Ya Hâdî okunarak 

haberleri olmadan içirilse arası düzelir,dargınlık 



kıskançlık kırgınlık nefret gider yerini dostluk 

kardeşlik sevgi ve barış alır. 

 

5.Bu ismi zikredenler hidayete ererler,bütün 

mahlukat itaat eder,her işinde başarılı olurlar6.Bu 

ismin zikrine devam eden rızkını kolaylıkla kazanır. 

En Nafi :devamlı olarak bütün mahlukata hayır ve 

fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan demektir. 

 

En Nafi : zikir adedi 201 , zikir saati Zühre günü 

Cumadır , zikir saatinin Zühal olduğunu söyleyenler 

de vardır bu takdirde zikir günü Cumartesi olur. (Ya 

Nafi şeklinde zikir daha güzel olur) 

 

1.bu isme devam eden kimse hangi işe el atsa 

faydalı ve başarılı olur, faydalı kazançlar elde eder. 

 

2.bir yeri ağrıyan ve acı çeken kimse elini ağrıyan 

yere koyup hiç ara vermeden 201 kez okursa 

Allahın izniyle ağrı geçer ,rahatlar 

 

3.bu ismi vird edinen doktorlar hastalarına faydalı 

olur ve teşhis koyma ve tedavi etme konusunda 

büyük isabet sağlarlar. 

 

4.bu ismin zikrine devam eden kimseler maddi ve 

manevi bütün yokluk ve sıkıntılardan 

kurtulurlar.Rahat ve huzur içinde yaşarlar 

 

5.bu ismi zikredenler güzel bir hayat yaşarlar , 

darlık sıkıntı , musibet , stres ve sıkıntıdan 



kurtulurlar. 

 

6.isme devam edenler sırlara vakıf olurlar. 

 

7.isme devam edenler bir hastayı eliyle mesh 

ettiğinde Allahın izniyle o hastaya şifa vesilesi 

olurlar 

 

 

EL EVVEL 

 

Varlığının başlangıcı olmayan.Kalplerde geçeni 

bilen,Yaratmaya başlayıp sürdüren.Zamandan 

münezzeh,ortağı olmayan. 

 

 

“O, Evvel’dir, Âhir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O, herşeyi 

bilendir.” (Hadîd Sûresi, 57/3) 

 

Sırları 

 

1-Her kimin hanımı kısır olsa,kendisi çocuk 

arzulasada bu ismi şerifi dört Cuma,her Cuma'da 

bin kere olmak üzere okursa,muhakkak Cenab-ı 

Hak ihtiyacını giderir ve kudreti ile onu salik bir 

evlan ile rızıklandırır. 

 

2-Bu ismi şerifi her gün ve her namazdan sonra 37 

kere okumayı vird edinen kimsenin Cenab-ı Hak 

bütün hacetlerini yapar ve bütün dualarını kabul 

eder. 



 

3-Bu ismi şerifi devamlı okuyan bir talebe daima 

sınıfının birincisi,bir memur ise mesleğinin önderi 

olur. 

 

4-Bir işin başlangıcında 37 defa ''Ya Evvel''ismi 

şerifi okunursa o iş hayırla ve başarıyla sonuçlanır. 

 

6-Cuma günleri 1000 defa ''Ya Evvel'' ismi şerifini 

okuyan vatanına ve akrabasına kavuşur. 

 

El-MÜTEÂLİY 

Anlamı : o öyle bir yücedirki onun büyüklüğünü 

beşerin tam olarak kavraması mümkün değildir. 

Hiçbir Yücelik Onun yüceliğine karşı dem vuramaz 

o İsdediğini Bir anda arzdan arşa çıkaran koca 

Arş'ın sahibidir. 

Kudreti İle herşeyi kuşatmıştır.Kimse onun 

kudretini haricine çıkamaz. 

Bu İsmi Şeriften Kulun Nasibi şu olmalıdır: 

Kul kötü Ahlak ve Alışkanlıklarından 

vazgeçmeli,güzel ahlak ve ameller ile nefsini 

kemale erdirmelidir. 

 

Evet,Bu ismi celili okuyan kimse,büyük bir 

ruhaniyete Sahip olur. 

Şimdi Altta Adetlerini yazacağım. 

1. (540) Saati Zühal İle utarittir.Yüksek bir 

mevkiden Aşşağıya bir derece indirilen kimse 

mezkur adedi okumaya devam ederse bulunduğu 

makamına geri döner. 



2. Altı yüz defa okuyanlar bütün kötülüklerden 

korunurlar. 

3. Her namazın arkasından (540) defa okumayı 

sürdürenlerin Allah Teala makamlarını yüceltir. 

mahlukatı ona teslim eder. Arkadaşlarından daha 

ileri bir makamı elde eder. 

4. düşmanın hezimeti için günde biner defa yedi 

gün okunur. 

5. Bir kimsenin yanında bir işi olan Kimse oraya 

gitmeden önce bu ismi celili 

okurda Öyle giderse işi Allah'ın izni ile hallolur. zor 

işler kolaylaşır. hasımları karşısında barınamazlar. 

6. Safran mürekkebi ile bir sarı ipek parçası üzerine 

yazılır. üzerinde de üç yüz kere okunur. ve tanışırsa 

herkes tarafından 

hürmete layık olur. 

7. Güçsüz bir kimse okursa her bakımdan kuvvete 

malik olur.Dua ederse duası kabul edilir. dileği 

meydana gelir. her yönden yükselmek 

arzu eden bu ismi celili okumaya devam etmelidir. 

 

De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü 

dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker 

alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil 

edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her 

şeye hakkıyla gücü yetensin.(3/26) 

 

 

El Macid :sonsuz şan şeref ve yücelik sahibi kerem 

ve ihsanı bol olan,cömertliği bol. 

 



El Macid-48 :zikir saati Zühre günü Cumadır 

 

sırları 

 

1.bu ismi zikreden ve zikre devam eden ebedi 

mutluluğa erer. 

 

2.çocuk yapmak için hazır suya okunur ve o su 

taraflarca sağlam bir niye ile içilirse Allah evlat 

nasip eder. 

 

3.Boş ve tenha bir yerde hissi kaybolana kadar 

okuyana rüyasında istediği gösterilir. 

 

4.Hergün beş vakit namazın arkasından belirtilen 

miktarda zikreden kimsenin mal ve kazancı 

bol,sözü tesirli ve geçerli olur. 

 

5.Bu ismi zikredenin kazancı bol olur 

 

6.Hergün zöhre saatinde zikreden kimseden kaza 

bela musibet uzaklaştırılır. 

 

7.Bu ismi zikredenin duaları kabul görür. 

 

Es Samed:her şey ve herkes kendisine muhtaç 

olan,kendisi hiç bir şeye muhtaç olmayan ,bir 

anlamda ,istek ve ihtiyaçların verilip giderildiği tek 

kapı,tek müracaat kapısıdır. 

 

Es Samed-134 :zikrin saati Müşteri günü 



Perşembedir. 

 

sırları 

 

1.bu isme devam edenin kalbi nurlanır,gönlüne 

huzur dolar,mesut ve bahtiyar olur 

 

2.bu isimde büyüleyici isimlerdendir ,tertibi yapan 

kimse kimi olursa olsun etkiler ierkese faydası 

vardır herkesi etkiler. 

 

3.seher vaktinde 150 kez okuyan kimse iyi hal 

sahibi olur haram ve günahlardan uzak olur.Allah 

sevgisini ve rızasını kazanmaya çalışır 

 

4.Her namazdan sonra (buna gücü yoksa günlükte 

134 kez zikredebilir)134 kez zikreden ve buna 

devam eden kimse yeme içme barınma gibi tüm 

zorunlu ihtiyaçları zorluk ve yorgunluk duymadan 

karşılanır.Maddi manevi tüm istek ve ihtiyaçları 

Allah tarafından ihsan edilir ve kolayca hepsini elde 

eder. 

El Afüvv: kullarının kendisine karşı işledikleri pek 

çok hata ve kusurları lütuf ve merhametiyle çokça 

affeden 

 

El Afüvv-156 :saati Güneş günü Pazar dır 

 

sırları 

 

1.bu isme devam edenlerin kusur ve günahları 



bağışlanır.kalbi nurlanır, nefsani isteklerinde 

vazgeçer gönlü huzur ve mutlulukla dolar 

 

2. hergün 156 kez zikredene rıza kapısı açılır 

 

3.herşeyden huylanan şüphe ve vesvese duyan 

kimse bu ismi her gün zikretse bundan kurtulur 

 

4. Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip 

ardından salavat okursa sakinleşir. 

Malike’l –Mülk :mülkün ebedi ve tek sahibi 

,mülkünde dilediği gibi tasarruf yapan ,iradesine 

kimsenin müdahalesi söz konusu olmayan. 

 

Efendimiz (sas) Rabb’imizin kendisine şöyle 

buyurduğunu belirtiyor: 

“Muhakkak ki kendisinden başka ilah olmayan 

Allah benim. Ben bütün varlık aleminin tek sahibi 

ve bütün sultanların sultanıyım. Sizin 

idarecilerinizin kalpleri benim elimdedir. Kullarım 

bana itaat ederlerse ben yöneticilerinin kalplerini 

onlara karşı sevgi ve şefkatle doldururum. Yok eğer 

bana isyan ederlerse yöneticilerinin kalplerini 

onlara karşı düşmanlık ve intikam hisleriyle 

doldururum; onlar da kendilerine azabın her 

türlüsünü tattırırlar. Öyleyse ey kullarım! Vaktinizi 

sizi yönetenlere beddua ederek geçirmeyin. Onun 

yerine daima beni zikrederek bana tazarru ve 

niyazda bulunun ki o zalim yöneticilerinize karşı 

ben size yeteyim.” (Hilyetü‘l Evliya) 

 



Malike’l –Mülk : 212 :saati Utarit günü Çarşambadır 

sırları 

 

1.bu isme devam eden kimse karada havada ve 

denizde güvende olur,kaza bela tüm felaketler 

kendisinden uzaklaştırılır. 

 

2.büyük yetki sahipleri saltanatlarının devam 

etmesi için bu isme devam etmelidir,böyle 

yaptıkları taktirde saltanatları devam eder ve 

başarılı olurlar. 

 

3.Melik aynı zamanda sultan padişah gibi anlamlara 

da geldiği için bu isme devam edenler kendilerinde 

başkalarının da hissettiği inanılmaz bir güven ve 

güç hissederler ve saygınlık kazanırlar 

 

4.isme devam eden kimsenin içi dışı güzelliklerle 

dolar 

 

5.bu isme devam edenin Allahın izniyle malına 

kazancına herhangi bir zarar 

gelmez.Cenabı Hak ismi hürmetine kulunu kimseye 

muhtaç etmez. 

 

6.tenha bir yerde 14641 kez Ya Melik diye zikredip 

arkasından samimi bir şekilde Allaha dua ederse o 

kimsenin duasını istek ve ihtiyaçlarını Yüce Allah 

karşılar. 

 

7.özellikle dünyevi konulardan dolayı sıkıntıda 



bulunan ve başka yapacak bir şeyi kalmayan 

kimseler akşam namazına 45 dakika kala yani tam 

kerahet vakti girdiğinde 100 kere Melik-i 

Muktedirsin Allahım bana yardım et diye dua edip 

istediğini Allaha bildirise sıkıntısı gider rahat ve 

huzura kavuşur (çok zor durumda kalmıştım aynen 

bu şekilde yapmıştım ve kabul olmuştu 

inanamanıştım) 

 

8.bu ismi zikredenin geçim sıkıntısı olmaz istediği 

kadar dünyalık elde eder rahat ve huzur içinde 

yaşar malına koruma altına almış olur,ayrıca tüm 

insalar tarafından sevilir sayılırlar. 

 

------------------------------------------------------ 

El Mukıyt:her şeye muktedir olan hertürlü 

mahlukata münasip olan rızkı veren . 

 

El Mukıyt-550 :saati Güneş,günü Pazardır. 

 

sırları. 

 

1.bu tertibi yerine getiren savaşçılar savaşlarını 

kazanır.bu isme devam edenler savaşlarında zaiyat 

vermezler 

 

2.oruç tutmak kendisine ağır gelen kimse ismin 

yazılı olduğu kağıdı koklasa açlık hissi kesilir. 

 

3.bu isme devam eden kimsenin rızkı bol olur 

ihtiyacı karşılanır,muhtaç olduğu rızkı rahatlıkla 



kazanır. 

 

4.El Mukıyt ve Er Rezzak ismi birlikte yazılıp bir iş 

yerine asılsa orada bereket hasıl olur,o işyerinde 

darlık ve sıkıntı çekmezler.  

El Vâris :bütün mülk ve servetlerin gerçek sahibi 

 

El Vâris - :707 :saati Müşteri günü Perşembedir. 

 

1.bu isme devam eden kimseye dünyevi ve ahret 

nimetlerinden nimetlendirilir 

 

2.ahiret işleri için okunacaksa adetle 

sınırlandırılmamalıdır , buismin zikriyle meşgul olan 

kimseye niyetine göre ikramlarda bulunulur.Allahın 

izniyle iki cihanda da mutluluğa erer. 

 

3.güneş doğmadan zikre devam edenin bedenine 

hastalık isabet etmez 

 

4.bu isme devam edene bol rızk verilir,duaları kabul 

olur istedikleri verilir. 

 

-------------------------------------------------------- 

 

El Ganiyyü :zatı sıfatı ve fiilerinde hiçbirşeye 

muhtaç olmayan ve herkesin kendisine muhtaç 

olduğu ,gerçek zenginlik sahibi. 

 

El Ganiyyü-:1060 :saati Güneş günü Pazardır. 

 



sırları 

 

1.özellikle dünyalık elde etmek için okunur Allahtan 

zengin olmak isterse olur ,ayrıca bu ismin zikrine 

devam eden kimselerin dünyalık tüm istekleri 

yerine getirilir.zikre devam eden iki dünyada da 

zengin olur. 

 

2.hastalık ve musibet anında 1060 kez 

okunduğunda musibet -hastalık kalkar yerini sağlık 

,huzur ve afiyet alır 

 

3.bu ismi zikreden hiç kimseye muhtaç olmaz. 

 

---------------------------------------------------- 

 

El Muğnî :istediğini istediği anda istediği kadar 

zengin eden,mahlukatın her türlü ihtiyacçlarını 

karşılayıp zengin kılan. 

 

El Muğnî-1100 : saati Zühre günü Cumadır. 

 

sırları 

 

1.zikre devam eden fakirse zengin olur giriştiği her 

işinde başarılı olur maddi sıkıntı çekmez,ummadığı 

yerlerden rızka kavuşur kendisine beklenmedik 

kısmetler açılır 

 

2.özellikle Cuma geceleri ya da 10 Cuma gecesi 

1100 adet olarak zikreden kimse maddi manevi 



zenginliğe ulaşır 

 

3.ailesiyle birlikteyken kalben zikreden kimse 

onların sevgisini bağlılığını kazanır 

 

4.zikre devam eden bol rızık ve rahat yaşam 

kazanır,fakirlikten korunur kimseye muhtaç olmaz 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Zül-Celal-i Ve’l-İkram :hem büyüklük hem de kerem 

sahibi olan. 

 

 

Zül-Celal-i Ve’l-İkram - 1098 :saati Güneş günü 

Pazardır.bazı kaynaklarda adedi 1100 saati Müşteri 

günü Perşembedir.(Ya Zel Celali Vel İkram şeklinde 

okunması daha iyidir) 

 

sırları 

 

1.her namazdan sonra zikreden kimse şan şöhret 

sahibi olur ,zikre devam ettikçe itibarı yükselir 

 

2.Bu mübarek ismi zikreden kimse büyük bir 

devlete (varlığa) sahip olur ,zikre devam ettikçe 

derecesi itibarı artar. 

 

3.Maddi ve manevi olarak yükselten çok güçlü bir 

isimdir. 



 

4.Bu ismin vekfini yaptırıp kasasına veya cüzdanına 

koyan kimsenin malı çalınmaktan ve kaybolmaktan 

korunur. 

 

5. Ya Cebbar ve Zülcelali Vel İkram isimlerini 

beraber yazıp üzerinde taşıyan bir kimse bütün 

insanlara güzel görünür. Her gören saygı ve sevgide 

bulunur 

 

6.Bu isme devam eden kimsenin dünya hizmetçisi 

olur 

 

7:zikre devam edenin duaları makbul olur eğer 

varsa vesvese hastalığından da kurtulur 

 

--------------------------------------------------------------------- 

El Mecid:azameti şanı büyüklüğü sonsuz ikram ve 

keremi geniş olan. 

 

El Mecid-57 :saati Zühre günü Cumadır 

 

Sırları 

 

1.Bu ismi zikreden kişi vesveseye karşı korunur 

 

2.Her işe Ya Mecid diye başlayan kimse işlerinde 

hayır görür,istediğine kavuşur 

 

3.Hergün 62 kez zikreden şan şeref kazanır gizli ve 

açık sırlara erişir. 



 

4.Bu ismi zikredenin rızkı çoğalır ,zenginliğe ulaşır  

El Vali : eşyanın maliki olan ve üzerinde tasarruf 

eden mahlukatın işlerini yoluna koyan demektir. 

 

El Vali -47 :zikrin saati Güneştir, günü Pazardır bu 

ismin büyük ebcede göre zikredilmesi etkisi 

bakımından daha tesirlidir(47*47 :2209) 

 

Sırları 

 

1.bu simi zikreden kimsenin bütün düşmanları dahi 

dost olur çünkü muhabbet konusundaki en güçlü ve 

tesirli isimlerden biridir. 

 

2.Bu isim kimin üzerine ne niyetle okunursa kalbi 

çabucak etkilenir ,yumuşar okuyan kişiye çevrilir 

 

3.Bu ismi zikre devam edenin rakibi kalmaz 

 

4.her gün 47 kez zikreden kimse her türlü afetten 

korunur 

 

5.Cuma günü 1000 kez okuyan kimse her işinde 

başarılı olur , maksadına kolayca ulaşır 

 

6.Bu ismi şerifi bir kap içerisine yazıp üzerine 47 

kez Ya Vali diye okunduktan sonra temiz su ile silip 

tarlasına veya evine serpiştirilse her türlü afetten 

emin olur ,korunur 

El Mübdi :Eşyayı yoktan var eden yaratan 



demektir,malukatı hiç yoktan benzersiz şekilde 

yaratan , 

 

El Mübdi-56 :Zikir saati Müşteri günü Perşembedir 

 

Sırları 

 

1.bu ismin zikriyle meşkul olan kimse her istediğini 

rüyasında görür 

 

2.gönül tesirinde çok önemli esmalar arasındadır 

(çokça tecrübe edinmiştir.) 

 

3.hamile bir kadının eşi karnında şahadet parmağı 

ile bir daire çizarek 20 defa Ya Mübdi yazsa ve 

okusa çocuk düşmekten korunur ve kurtulur 

 

4:bu ismi zikreden kimde her istediğini rüyasında 

görür 

 

5.Bu ismi bir yazar vird edinir ve hergün okumaya 

devam ederse yazarlık alanıyla ilgili konularda 

büyük fikri gelişmeler sağlar ve yazdığı kitaplar 

kısa zamanda tanınıp aranır ve tutulur,maddi 

manevi her konuda yardım görür. 

 

El Cami :istediğini istediği yerde istediği zaman 

toplayan,malukatı toplayacak olan demektir. 

 

El Cami-114 : zikir saati Müşteri ,günü Perşembedir 

 



Sırları 

 

 

1.bu ismi zikreden kimse kimi isterse derhal emrine 

alır (muabbet konusunda çok güçlü isimlerdendir) 

 

2.bu ismi gönülleri etki altına alıp tesir etmek için 

çok güçlü bir vesiledir, 

 

3.bu ismin zikrine devam eden kimse istediklerine 

kavuşur 

 

4.bu ismi 118 defa zikreden kişiye sevdiklerinin ve 

istediklerinin sebep ve vesileleri hasıl 

olur,istediğine kavuşur 

 

El Vâhid İsminin Sırları 

 

El Vâhid :isim sıfat ve işlerinde ortağı bulunmayan, 

tek başına , yanında başkası olmayan. 

 

El Vâhid :zikir adedi 19, zikir saati Merih günü 

Salıdır. 

 

Sırları 

 

1.hergün 1000 defa okuyanın kalbinden Allahtan 

başka her şey çıkar , dünyevi zevkler ve lezzetler 

silinir ,kalbi nurlanır ve sürurla kaplanır. 

 

2.bu tertibi yerine getirenin gönlüne ilahi nurlar 



dolar 

 

3. Okuyan kişinin kalbi ve ruhu kuvvetlenir 

 

4.Okuyan kimse mahlukattın şerrinden emin olur 

 

5.usulüne uygun okuyan aşık maşukuna kavuşur. 

 

6.Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek 

ve arzuları gerçekleşir.  

 

 

 

El Mümît İsminin Sırları 

 

El Mümît :yarattığı canlılar için ölümü yaratan, 

öldüren. 

 

El Mümît : zikir adedi 490 zikir saati Merih günü Salı 

 

Sırları 

 

1.bu isim genelde düşmanlar üzerine okunur bu 

ismi ile düşmanlara üstünlük sağlanır.düşman ya 

mağlup olur yada hastalığa yakalanır 

 

2.bu ismin zikrine devam edenler için kalplerde 

muhabbet yaratılır ,kötü niyetli zorba ve zalimler 

onunla karşılaşmak istemezler şayet karşılaşırsalar 

okuyan kimseye iyilik yapmaktan ve hizmet 

etmekten başka bir şey yapamazlar.(tecrübe 



edilmiştir) 

 

3.her gün bu miktar da zikreden kimsenin haram 

sayılan dünyevi zevkler ve aşklar çıkar şehvet yok 

olur kötü huylarından kurtulur, harama meyli 

kalmaz. 

 

4.Bu simi zikreden nefsinin şerrinden emin olur 

Allah okuyanı hak yola sokar. 

 

5. Merih saatinde 409 defa okuyan hasımlarının 

şerrinden korunur.  

 

El Muhyi İsminin Sırları 

 

 

77.İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) 

yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir 

düşman kesilmiştir. 

78.Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek 

getirdi. Dedi ki: "Çürümüşlerken kemikleri kim 

diriltecek?" 

79.De ki: "Onları ilk defa var eden diriltecektir. O 

her yaratılmışı hakkıyla bilendir." 

80.O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi 

siz ondan yakıp duruyorsunuz. 

81.Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini 

yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla 

yaratandır, hakkıyla bilendir. 

82.Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak 

"Ol!" demektir. O da hemen oluverir. 



(Yasin Suresi) 

 

Bu ismin Hz İsrafil(as) ve Hz İsa(as) zikri olduğu 

söylenmektedir.Hz İsanın ölüleri diriltme şeklinde 

bir mucize vardı. Bu isimde onun vird edindiği ve 

mucizesini Allah adına bu yolla gösterdiğinin dedili 

idi.Bu ismi zikredip gönlü zikriyle ısındığı zaman 

mucize olarak diritilmesi istenilen ölüye ; 

Kum bi-izn-i Muhyî : Dirilten Allahın izniyle ayağa 

kalk’ der ölüde ayağa kalkardı. 

 

El Muhyi : ihya edip dirilten canlılara hayat veren. 

 

El Muhyi : zikir adedi 68 ,zikir saati Zühre Günü 

Cuma’dır . 

 

Sırları 

 

1.her gün bu miktarda okuyan mahpus ise bir vesile 

ile kurtulur. 

 

2.40 gün halvet ve riyazet halinde okuyana bir 

takım ilahi tecelliler olur ve tıbbın ileştirmede aciz 

kaldığı bir takım hastalıkların iyileşmesine vesile 

olur. 

 

3.Nefsine hakim olamayan kişi geceleri okumaya 

devam ederse; nefsi kendisine riayet eder.  

 

4.Bu ismin vefkini yazıp üzerinde taşıyan ve her 

namazdan sonra 68 veya 340 defa okuyan kimsenin 



kalbinde iman ve irfan nurları parıldar her tuttuğu 

işte başarılı olur. 

 

5.  

 

Bir ay süre ile 5 vakit namazların ardından okuyan 

kişi tüm hastalıklardan şifa bulur.  

El Muhsi İsminin Sırları 

 

 

El Muhsi:ilmiyle her şeyi sayan büyük küçük hiçbir 

şey gözünden kaçmayan. 

 

El Muhsi : 148 zikir adedi ,zikir saati Güneş günü 

Pazardır. 

 

Sırları 

 

1.bu ismi sürekli okuyan kimse unutkanlıktan ve 

anlayış zorluğundan kurtulur, zekası hafızası açılır 

hiç bir şeyi unutmaz. 

 

2.okuyan kimse iffetine ve ismetine karşı daha 

duyarlı dikkatli olur, ayrıca okuyan kötü ahlaktan 

kurtulur 

 

3.bu ismi okuyan ve devam eden kimsenin 

matematik kabiliyeti gelişir. 

 

4.Kalpleri tesir etmekte etkilidir,20 lokma ekmeğe 

20’şer okuyup dilediğine yedirirse emri altına girer. 



 

5.Bu ismi La ilâhe illAllâhü’l Muhsi şeklinde okumak 

daha makbul ve tesir bakımından da önemlidir. 

 

6.Cuma geceleri 1000 kez okuyanlara kıyamet günü 

hesap vermenin kolay olacağı ve kitabının sağ 

tarafından verileceği Rahmet-i İlahiyyeden ümit 

edilmektedir. 

 

7.bu ismi okuyan kişileri bütün kalpler itaat eder. 

 

8.Bu simi zikreden vücudundaki hastalıklardan şifa 

bulur  

 

Bir şeyini kaybeden kimse ‘Ya Camiannasi liyevmin 

la raybe fiihi icma ala dalleti’ diye dua etse 

kaybettiği şeyi bulur .  

FATİHA  SURESİNİN  HAVASSI 

 

HER  TÜRLÜ  DİLEK  İÇİN 

    Bir kimse Fatiha suresini aşağıdaki tertip üzere 

okur ve her ne murat ederse, Allah'ın izniyle murat 

ettiği şey gerçekleşir. Allah Teala okuyan kişinin 

her işini kolaylaştırır. Fatiha suresini aşağıdaki şu 

tertip üzere okursun. 

    Pazar günü 1071 defa : 

 
یَافَتَّاحْ  اْلعَالَِمینَ  َربِّ  ِ◌�ِ  اَْلَحْمدُ   

 

Elhamdülillahi rabbil alemin.Ya Fettah. 



 

    Pazartesi günü 747 defa : 

 
ْحَمنِ  ِحیمِ  اَلرَّ یَالَِطیفْ  الرَّ  

 

Errahmanirrahim. Ya Latif  

    Salı günü 336 defa : 

 
ینِ  یَْومِ  َماِلكِ  یَاَعِزیزْ  الدِّ  

 

Maliki yevmiddin. Ya Aziz. 

 

   Çarşamba günü 1152 defa : 

 
اقْ  نَْستَِعینُ  كَ  َواِیَّا نَْعبُدُ  اِیَّاكَ  یَاَرزَّ  

 

İyya kena’büdü ve iyya kenestein. Ya Rezzak. 

 

    Perşembe günü 2134 defa : 

 
َراطَ  اِْھِدنَا َیاَغنِىُّ  اْلُمْستَِقیمَ  الّصِ  

 

İhdinas sıratal müstekim. Ya Ğaniyyü . 

 

    Cuma günü  2063 defa : 

 
یَانُورْ  َعلَْیِھمْ  اَْنعَْمتَ  الَِّذینَ  ِصَراطَ   

 

Sıratallezine enamte aleyhim. Ya Nur. 

 

    Cumartesi günü 4314 defa : 



 
الِّینَ  َعلَْیِھمْ  َغْیِراْلَ◌َمْغُضوبِ  یَاَكافِى َوالَالضَّ  

 

Ğayril mağdubi aleyhim veladdallin . Ya Kafi . 

    Temiz ve abdestli olarak kibleye yönelerek 

oturup okumalıdır. Bunu okuyan kimse muradının  

olacağından hiçbir zaman şüphe etmemelidir. 

Fatiha'nın bu tertibini eşref saatlerinde okumalıdır. 

    Her günün eşref saatleri şöyledir : 

    Pazar günü vakti Zuhr (Öğlen vakti). 

    Pazartesi günü beynes salatin (İki namaz arası). 

    Salı günü vakti Duha (Kuşluk vakti). 

    Çarşamba günü vakti Asr (İkindi vakti). 

    Perşembe günü vakti Zeval (Zeval vakti). 

    Cuma günü vakti ğurub (Güneş batarken). 

    Cumartesi günü vakti tulu’ şems (Güneş 

doğarken). 

    Ey bu ilme rağbet eden Talip! Yukarıda her günün 

eşref saatini verdik. Sen bu meseleyi iyi anla! Allah 

Teala'nın izniyle irşad olursun.  

 

YASİN  SURESİNİN  HAVASSI 

 

SİHİR  İPTALİ  İÇİN 

    Sihir iptal etmek için: Yasin suresini bir kağıt 

üzerine yaz. Yazdıktan sonra üzerine şu duayı bir 

defa oku: 

 
ْحِر َعْن فُالَِن اْبِن فُالَنَةَ   اَللَُّھمَّ اَْبِطَل الّسِ

Allahümme ebtıles sihri an fülan ibni fülanete. 

    Bu yazılanı Kuyu suyu ile sil. Sihirli olan kişi 



taharet üzere bu su ile gusül ederse, Allah c.c. ın 

izniyle sihri bozulur ve şifa bulur. 

İSTİHARE İÇİN 

    Bir yerde hazine olup olmadığını anlamak için, 

şüphe edilen o mekandan bir avuç kadar toprak 

alıp, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta 

Fatiha ve Ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha ve İhlas 

suresini oku. Namazdan sonra, doksanbir ( 91) defa 

Yasini şerifin şu iki Ayeti Kerimesini: 

 
ً اَْن یَقُـوَل لَھُ ُكْن فََیُكوُن فَُسْبَحاَن الَِّذى بِیَِدهِ بِْسِم هللاِ  ِحیِم اِنََّما اَْمُرهُ اِذَا اََرادَ َشْیأ ْحَمِن الرَّ الرَّ

 َملَُكوُت ُكّلِ َشْيٍء َواِلَْیِھ تُْرَجعُونَ 

 

Bismillahirrahmanirrahim.İnnema emruhü iza erade 

şeyen en yeküle lehü kün feyekün. Fesübhanellezi 

biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun. 

 

Ve 171 defada Salavati şerife okuyup, toprağı 

başının altına koyup yat. Allah c.c. izniyle hazinenin 

nerede olduğunu görürsün. İlk gece göremezsen 

üçüncü geceye kadar tekrar edersin.  
 

HIRSIZ  İÇİN İSTİHARE İÇİN 

    Bir yerde hazine olup olmadığını anlamak için, 

şüphe edilen o mekandan bir avuç kadar toprak 

alıp, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta 

Fatiha ve Ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha ve İhlas 

suresini oku. Namazdan sonra, doksanbir ( 91) defa 

Yasini şerifin şu iki Ayeti Kerimesini: 

 
ً اَْن یَقُـوَل لَھُ ُكْن فََیُكوُن فَُسْبَحاَن الَِّذى بِیَِدهِ  ِحیِم اِنََّما اَْمُرهُ اِذَا اََرادَ َشْیأ ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ
 َملَُكوُت ُكّلِ َشْيٍء َواِلَْیِھ تُْرَجعُونَ 



 

Bismillahirrahmanirrahim.İnnema emruhü iza erade 

şeyen en yeküle lehü kün feyekün. Fesübhanellezi 

biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun. 

 

Ve 171 defada Salavati şerife okuyup, toprağı 

başının altına koyup yat. Allah c.c. izniyle hazinenin 

nerede olduğunu görürsün. İlk gece göremezsen 

üçüncü geceye kadar tekrar edersin. 

 

 

    Hırsız için Yasin suresini yedi ( 7 ) defa okuyup, 

her mübin e geldiğinde şu duayı yedi (7) defa oku : 

 
ِحیم ِیَاَجاِمَع النَّاِس ِلیَْوٍم الََرْیَب فِیِھ اِنَّ  ْحَمِن الرَّ  هللاَ الَیُْخِلُف اْلِمیعَادَ اَللَُّھمَّ اُْردُدْ بِْسِم هللاِ الرَّ

 َضالَّتِى فُالَِن اْبِن فُالَنَةً 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya camiannasi liyevmin 

la raybe fih. İnnallahe la yuhlifül miad. Allahümme 

ürdid dalleti fülan ibni fülaneten . 

 

    Her mübinde bu duayı yedi defa okursun. Bu 

amele üç (3), beş (5) veya yedi (7) gün devam 

edersen, Allah c.c. ın izniyle, elbette hırsız ortaya 

çıkar ve çaldığı mal her ne ise geri getirir. 

 

 

 

 

RAHMAN  SURE SİNİN  BİR HASSESİ 

 

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 



    İbni Abbas (r.a.) hazretleri şöyle buyurmuştur: 

Ben bir Sure okurdum, fakir iken zengin oldum. 

Korkuyordum korkularımdan emin oldum. Birçok 

mülke sahip oldum. Bu sure Zebur surelerinin 

eftalidir. 

    Kim! Bu sureyi okur ve hacetini Allah'tan isterse, 

Allah c.c. onun istediği haceti verir. İnsanların 

yanında o kişinin mertebesi üstün olur. Dünyada ve 

ahirette Allah o kişiden razı olur. Bu sureyi okuyan 

kişi hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise 

zengin olur, hasta ise şifa bulur, borçlu ise 

borcundan kurtulur, günahkar ise Allah c.c. 

günahlarını affeder. Her ne hacet dilerse Allah en 

kısa zamanda hacetini yerine getirir. 

    Davut Aleyhisselam'ın Allah Teala'dan dünyalık 

bir haceti olsa, bu sureyi okur ve secdeye 

kapanırdı. Secde den başını kaldırmadan Allah 

Teala hacetini verirdi. 

    Bu Sure Süryanice idi, İbni Abbas (r.a.) Arabi 

lisanına çevirdi. Bu mübarek sure Errahman suresi 

gibidir. Kurani Kerim deki o mübarek Sure 

Errahman suresidir. Allah c.c. daha doğrusunu bilir : 
 

FECR SURESİNİN BİR HASSESİ 

 

NASİP AÇMAK İÇİN 

    Nasibi bağlı olan veya evde kalmış bir kızın 

evlenme-si için bir tabağa Fecr suresini yaz. 

Yazdıktan sonra tabaktaki suyu Yağmur suyu ile 

silip, o suyun üzerine Kına koyarak kınayı yoğur. Bu 

kınayı nasibi bağlı veya evde kalmış kız ellerini 



kınalarsa, Allah c.c. ın izniyle en kısa zamanda 

evlenir. 

  

ŞEMS  SURESİNİN  HAVASSI 

 

ZİNA EDEN ERKEK İÇİN 

    Zina eden bir erkek ile yuva yıkmak isteyen bir 

kadını bu kötü işten uzaklaştırmak istersen: 

Yünden kıvrılmış bir fitil alıp, fitilin üzerine Şems 

Suresini Cellaha lafzına kadar okuyup, şöyle dersin: 

 
تََوكَّلُوا یَاُخدَّاَم َھِذِه اْالَیَِة الشَِّریفَِة بِعَْقِد ذََكَر فُالَْن َعْن فَْرجِ فُالَنَةَ ِبَحّقِ آِھی�ا َشَراِھی�ا اَدُونَاىِ 
 اَْصبَاُؤٍت آِل َشدَّاِى 

Tevekkelü Ya huddame hazihil ayetiş şerifeti bi 

akdi zekera fülan an ferci fülanete bi hakki Ahiyyen 

Şerahiyyen Edunayı Esbaütün Ali şedday. 

Ondan sonra bu fitilin üzerinden matlubun olan 

kişiyi atlatırsan, o kişi hemen bağlanır. Bir daha o 

kötü kadınla zina etmez. Daha sonra çözmek 

istersen, o fitili yak. O kişinin bağlılığı hemen 

çözülür. 

 

BEYYİNE SURESİNİN BİR HASSESİ 

 

HAPİSTEN KURTULMAK İÇİN 

    Suçsuz yere hapse girmiş ve hapishanede 

yatmakta olan bir kimse, bir an önce oradan 

kurtulmak isterse; Cuma namazından sonra 

Beyyine Suresini yüz (100) defa okursa, Allah 

Teala'nın izniyle en kısa zamanda hapisten 

kurtulur.  



  

 

TEKASÜR SURESİNİN BİR HASSESi 

 

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 

    Her ne tür hacetin olursa olsun Güneş batarken 

otuz (30) defa Tekasür Sure-i şerifesini okuyup 

hacetini Allah Teala hazretlerinden istersen, 

Cenabı Hak hacetini yerine getirir. 

SALAVATİ  TÜNCİNA NIN  HAVASSI 

 

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 

 

    İstemiş olduğun her türlü dilek için, Salati 

Tüncina baha biçilmez müessir bir hazinedir. 

 

    Salati Tüncina yı okumadan önce şu mübarek 

duayı bir (1) defa okursun. 

 
ِحیِم َیاَظاِھُر یَابَاِطُن یَاُمتَعَاُل َقْولُھُ◌َ  ْحَمِن الرَّ  بِْسم هللاِ الرَّ
 اْلَحقُّ َولَھُ اْلُمْلُك یَْوَم یُْنفَُخ فِى الصُّوِرَعاِلُم اْلغَْیِب َوالشََّھادَةِ َوُھَواْلَحِكیُم اْلَخْبیرُ 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zahiru Ya Batınu Ya 

Mütealü Kavlühül hakku ve lehül mülkü yevme 

yünfahu fis suri alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel 

Hakimül habir. 

 

    Bu duadan sonra otuz (30) defa Salati Tüncinayı 

oku. Salati Tüncina budur: 

 
د ٍَوَعلى آِل َسیِِّدنَا َ ُمَحمَّ ٍد َصلَواةً تُْنِجینَا بَِھا ِمْن َجِمیعِ اْالَْھَوالِ اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلَى َسیِِّدنا  ُمَحمَّ



ُرنَا بَِھاِمْن َجِمیعِ السَّیِّآِت َوتَْرفَعُنَاِبَھا ِعْندََك اَْعلى  َواْآلفَاِت َوتَْقِضى لَنَا بَِھاَجِمیَع اْلَحاَجاِت َوتَُطّھِ
ِمیعِ اْلَخْیَرِت فِى اَْقَضى اْلغَایَاِت ِمْن َجِمیعِ اْلَخْیَرتِ الدََّرَجاِت َوتُبَلِّغُنَا ِبَھا اَْقَصى اْلغَایَاِت ِمْن جَ 

 فِى اْلَحیَاِت َوَبْعدَ اْلَمَماتِ 

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala 

ali seyyidina Muhammedin salatan tüncina biha min 

cemiıl ehvali vel afati ve takdı lena biha cemial 

hacati ve tütahhiruna biha min cemiıs seyyiati ve 

terfeuna biha ındeke a’led derecati ve tübelliğuna 

biha aksal ğayati min cemiıl hayrati fil hayati ve 

ba’del memat . 

 

Salati Tüncinayı otuz (30) defa okuduktan sonra, bir 

defa şu duayı okursun.  

 
ْل َحاِلى اِلَى اَْحَسِن اْلَحالِ اَللَُّھمَّ یَا َل اْلَحْوِل َواْالَْحواَِل َحّوِ ُمَحّوِ  

 

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme ya muhavvilel 

havli vel ahvali havvil hali ila ahsenil hal. 

    Bundan sonra yüzbir (101) defa şu duayı oku:  

 
اُق َویَاَعْبدُ اْلُمْغنِى َعَزْمُت َعلَْیُكْم یَاَعْبدُ اْلبَ  زَّ اِسُط َویَاَعْبدُ اْلَوھَّاُب َویَاَعْبدُ اْلَخالَُّق َویَاَعْبدُ الرَّ

َویَاَعْبدُ اْلُمِغیُث اَِغیثُوِنى ِبغَْوثٍَة َواَِجیبُونِى بِِاَجابٍَة َواَِطیعُونِى بِِاَطاَعٍة َواْنُظُرونِى بِنَْظَرةٍ 
لُوا ُمَراِدى َوَمْقُصوِدى بُِحْرَمٍة آیَاِت هللا ِاْلعَِظیِم َواَْسَماِء هللاِ اْلقَِدیمِ َواْرَحُمونِى بَِرْحَمٍة َوَحّصِ 

ٍد َوآِلِھ َوَصْحبِِھ اَْجَمِعیَن َواْلَحْمدُ ِ�ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ   َوَحبِیُب هللاِ اْلَكِریِم َوَصلَّى هللاُ َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ

 

Azemtü aleyküm Ya Abdül basitu ve Ya Abdülveh 

habü ve Ya Abdülhallaku ve Ya Abdürrezzaku ve Ya 

Abdülmuğni ve Ya Abdülmuğisü eğisüni bi ğavsetin 

ve ecibüni bi icabetin ve etıuni bi itaatin venzurini 

bi nazratin verhamuni bi rahmetin ve hassılü 

muradi ve maksudi bi hürmetin ayatillahil azimi ve 

esma illahil kadimi ve habibüllahil kerimi ve 



sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve 

sahbihi ecmeine velhamdü lillahi rabbil alemin. 

 

Bundan sonra Bin (1000) defa Salati Tüncina yı 

okur ve  okuduktan sonra, bir defa şu duayı 

okursun: 

 
لَواةِ  ْرِلى َمْطلُوِبِ◌ى بِِقَرائِِة الصَّ لَواةِ اَللَُّھمَّ َسّخِ لَواةِ َوَعافِنَا ِبِعنَایَِة الصَّ نَابَِشَرِف الصَّ اَللَُّھمَّ نَّجِ
لَوةِ َوِبُحْرَمِة َكالَِمَك اْلقَِدیِم َوَرُسوِلَك اْلَكِریِم َوبُِحْرَمِة َجِمیعِ  ْرِلى َمْقُصوِدى ِبنُوِرالصَّ َوَسّخِ

الَْنِبیَاِء َواْلُمْر َسِلیَن یَاقَِضى اْلَحاَجاِتِ◌ فِى َھِذِه السَّاَعِة یَادَافُِع اْلبَِلیَّاِت یَاَوِلىُّ اْلَحَسنَاِت یَاُمِجیبَ اْ 
دٍ   الدَّْعَواِت َوَصلَّى هللا َُعلَـى َسیِِّد نَا ُمَحمَّ
 َوآِلِھ َوَصْحبِِھ اَْجَمِعینَ 

 

Allahümme neccina bi şerefis salati ve afina bi 

ınayetis salati Allahümme sehhirli matlubi bi 

kıraetis salati ve sehhirli maksudi ve bi nuris salati 

ve bi hürmeti cemiıl enbiyai vel mürseline ya 

kadıyel hacati fi hazihis saati ya dafiul beliyyati ya 

veliyyül hasanati ya mücibed da’vati ve sallallahü 

ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi 

ecmein. 
 

RASULULLAHI RÜYADA GÖRMEK İÇİN 

    Peygamber efendimiz Hazreti  Muhammed (s.a.v.) 

i rüyasında görmek isteyen bir kimse aşağıdaki 

Salavatı şerifeyi Pazartesi veya Cuma gecesi 

okuyup yatsın. Allah c.c. ın izniyle Peygamberimiz 

Hazreti Muhammed (s.a.v.) i rüyasında görür. 

    Okunacak dua budur : 

 
ْحَمانِیَِّة َواَْفَضلِ  ٍد َشَجَرةَ اْالَْصِل النُّوَرا ِنیَِّة َوللَّْمعَِة اْلقَْیِضیَِّة الرَّ اَللَُّھمَّ َصّلِ َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ

بَّانِیَِّة َوَخَزائِِن اْلعُلُومُ اْلَخِلیقَ  َر اْلِجْسَمانِیَِّة َوَمـْعدَِن اْالَْسَراِر الرَّ ِة اِْالْنَسانِیَِّة َواَْشَرِف الصُّ
تْبَِة اْلعَِلیَِّة َمْن اَْندََرَجِة النَّ  بِیُّوَن تَْحتَ اِْالْصِطفَائِیَِّة َصاِحُب اْلقَْیَضِة اْالَْصِلیَِّة َواْلبَْھَجِة السَّنِیَِّة َوالرُّ



 ِلَوائِِھ فَُھْم ِمْنھُ َواِلَْیِھ َوَصّلِ َوَسلِّْم َوبَاِرْك َعلَْیِھ َوَعَلـى آِلِھ َوَصْحبِِھ َوَسلِِّم َعدَدَ َما َخلَْقَت َوَرَزْقتَ 
  ِ� َرّبِ اْلعَالَِمینَ َواََمتَّ َواَْحَیْیَت اِلَى َیْوِم تُْبعَُث َمْن اَْفنَْیَت َوَسلُِّم تَْسِلیًما َكثِیًرا َواْلَحْمدُ 

 

Allahümme salli ala seyyidina Muhammed in şecere 

tel aslin nuraniyyeti vel lematil kaydıyyetir 

rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve 

eşrefis surel cismaniyyeti ve ma’denil esrarir 

rabbaniyyeti ve hazainil ulümül istifaiyyeti sahibül 

kaydatil asliyyeti vel behcetis seniyyeti ver rutbetil 

aliyyeti men enderecetin nebiyyüne tahte livaihi 

fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve barik 

aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellimi adede ma 

halakte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmi 

tübasü men efneyte ve sellimü tesliman kesiran vel 

hamdülillahi rabbil alemin. 

 

    Bu mübarek Salavati şerife başka bir niyet içinde 

okunursa, Allah'ın izniyle okuyanın muradı hasıl 

olur.  

SİĞİL İÇİN 

    Siğil için Arabi ayın son Çarşamba günü her 

siğilin üzerine birer parça Tuz dokundurup, bir kağıt 

üzerine aşağıdaki isimleri yazdıktan sonra, tuzları 

bu yazdığın kağıdın içine koyup, şöyle niyet ederek: 

“Bu tuzlar nasıl erirse siğillerde onun gibi erisin 

gitsin”. der ve kağıdı akar suya atarsan, Allah c.c. 

ın izniyle siğiller yok olur. Yazılacak isimler budur: 

 
 اَْدِرى اََواْدِرى اَِوْدِرى

Edri evedri evirdi 

  



KADA-İ  HACET 

    Her ne tür bir dileğin olursa olsun, aşağıdaki 

duayı yedi (7) gece, her gece kırkbir (41) defa 

olmak üzere okunur ise Allah c.c. o kişinin hacetini 

yerine getirir. Bilhassa celbi rızık hususunda çok 

muteber bir duadır. 

    Okunacak dua budur : 

 
ِحیِم اَْلَحْمدُ ِ�ِ الَِّذى َمْن َوثََق بِِھ لَْم َیُكْن اِلَىَّ َوقُِل اْلَحْمدُ �ِ الَِّذى ْحَمِن الرَّ  لَْم َیتَِّخْذ َولَدًا بِْسِم هللاِ الرَّ

َولَْم یَُكْن لَھُ َشِریٌك فِى اْلُمْلِك َولَْم یَُكْن لَھُ َوِلىٌّ ِمَن الذُّّلِ َوَكبِّْر هُ تَْكبِیًرا اَ�َ اَْكَبْر اَ�ُ اَْكبَْر الَاِلَھَ اِالَّ 
ْكَرةً َواَِصیالً َوَحْسبُنَا هللاُ َوِنْعَم اْلَوِكیُل ِنْعمَ هللاُ َوهللاُ اَْكبَْر اَ�ُ اَْكبَْر َوِ◌�ِ اْلَحْمِد َوُسْبَحاَن هللاِ بُ 

ةَ ِاالَّ بِا�ِ اْلعَِلّىِ اْلَعِظیمُ  اْلَمْولَـى َوِنْعَم اْلنَِّصیُر ُغْفَرنََك َربَّنَا َواْلَْیَك اْلَمِصیُر َوالََحْوَل َوالَقُوَّ
ٍد َوآِلِھ َوَصـحْ  ّرِ َوالـنََّجوى َویَاَكاِشفَ َوَصلَّى هللاُ َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ بِِھ اَْجَمِعیَن اَللَُّھمَّ یَاَعاِلـَم الّسِ

اِحِمیَن اَللَُّھمَّ لََك اْلَحْمدُ  الضُّرُّ َواْلبَْلَوى اِْجعَْل ِلى ِمْن اَْمرِى فََرًجـا َوَمْخَرًجا بَِرْحَمِتَك یَااَْرَحَم الرَّ
اُن َوَعلَْیَك التَُّكالَِن اَالَ اِلَى هللاِ تَِصیُر اْالُُموُر فََسیَْكِفیَكُھُم هللاُ َوُھوَ َواِلَْیَك اْلُمْشتََكى َواَْنَت اْلُمْستَعَ 

ٍد َوآِلِھ الطَّیِّبِیَن الطَّاِھِریَن َواْلَحْمدُ ِ�ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ  السَِّمیُع اْلعَِلیُم َوَصلَّى هللاُ َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ
ااَْ� یَاَرّبِ یَاَرّبِ یَاَرّبِ اَْسئَلَُك بِاْسِمَك اْلعَِظیُم اْلُمَعظَُّم اَْن تَْرُزْقنـِى ِرْزقًا َحالَالً َطیِّبًا یَااَْ� یَااَْ� یَ 

اِحِمیَن اَللَُّھمَّ اَْنَت َرّبِ الَاِلَھَ اِالَّ اَْنَت َخَلْقتَِنى َواَْن َعْبدِ  َك َواَنَا َوَولَدًا َصاِلًحا بَِرْحَمِتَك یَااَْرَحَم الرَّ
َعلَى َعْھِدَك َوَوْعدَُك َما ُستََطَ◌ْعُت اَُعوذُبَِك ِمْن َشّرِ َماَصنَْعُت اَبُوُء لََك ِبنِْعَمتَِك َعلَىَّ َواَبُوءُ 
اِحِمینَ   بِذَْنبِى فَاْغِفْرِلى ذُنُوِبى فَانَّھُ الَیُْغِفُر الذَّنُوَب اِالَّ اَْنَت بَِرْحَمِتَك یَااَْرَحَم الرَّ

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi men 

veseka bihi lem yekün ileyye. Ve kulil 

hamdülillahillezi lem yettehiz veleden ve lem yekün 

lehü şerikün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyün 

minez zülli ve kebbirhü tekbira. Allahü ekber Allahü 

ekber la ilahe illallahü vallahü ekber Allahü ekber 

ve lillahil hamd. Ve sübhanallahi bükraten ve esila. 

Hasbünallahi ve ni’mel vekil. Ni’mel mevla ve 

ni’men nasir. Ğufraneke rabbena ve ileykel masir. 

Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve 

sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve 

sahbihi ecmein. Allahümme ya alimes sırrı venneca 

ve ya kaşifed durrü vel belva icalli min emri ferecen 



ve mahracen birahmetike ya erhamer rahimin. 

Allahümme lekel hamdü ve ileykel müşteka ve 

entel müsteanü ve aleyket tükelani ela ilallahi 

tasirül umur. Feseyekfikehümullahü ve hüves 

semiul alim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed 

in ve alihit tayyibinet tahirin. Vel hamdülillahi rabbil 

alemin. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya 

Rabbi Ya Rabbi eselüke bismikel azimül muazzamü 

en terzukni rizkan halalan tayyiben ve veleden 

salihan bi rahmetike ya erhamer rahimin. 

Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve 

en abdike ve ena ala ahdike ve va’düke ma 

süteta’tü euzü bike min şerrima sana’tü ebuüleke 

bini’metike aleyye ve ebuü bizenbi fağfirli zünübi fe 

innehi la yağfirüz zünübe illa ente bi rahmetike ya 

erhamer rahimin. 

 

BAŞ AĞRISI İÇİN 

    Baş ağrısı için aşağıdaki Ayeti Kerimeleri ve 

duayı bir kağıt üzerine yazdıktan sonra bunu 

üzerinde taşıyan kimse Allah Teala'nın izniyle baş 

ağrısından kurtulur. 

    Yazılacak olanlar budur : 

 
ِحیِم َوالَتَْحِلقُوا ُرُؤَسُكْم َحتَّى َیْبلَُغ اْلَھْدُى َمِحلَّھُ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِریًضا اَْوبِھِ  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

ٍة اَْونُُسٍك بِْسِم هللاِ الشَّافِى بِْسِم هللاِ اْلَكافِى بِْسِم هللاِ اَذًى ِمن َرأِْسِھ فَِفْدیَةٌ ِمْن ِصیَاٍم اَْو َصدَقَ 
اْلَمعَافِى بِْسِم هللاِ الَِّذى الَیَُضرُّ َمَع اْسِمِھ َشْىٌء فِى اْالَْرِض َوالَفِى السََّماِء َوُھَو السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 

ُن لَھُ َعابِدُونَ ِصْبغَةَ هللاِ َوَمْن اَْحَسُن ِمَن هللاِ ِصْبغَةً َونَحْ   

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahliku rüüseküm 

hatta yeblüğal hedyü mahillehü femen kane 



minküm meridan ev bihi ezen min re’sihi fefidyetün 

min siyamin ev sadakatin ev nüsük. Bismillahiş Şafi 

Bismillahil Kafi Bismillahil Meafi Bismillahillezi la 

yedurrü measmihi şeyün fil ardı ve la fissemai ve 

hü ves semiul alim. Sabğatallahi ve men ahsenü 

minallahi sabğaten ve nahnü lehü abidün. 

 

BELALARDAN EMİN OLMAK 

    Belalardan emin olmak için: Altmış (60) adet Sin 

harfini bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan kimse, 

Allah Teala nın izniyle belalardan emin ve mahfuz 

olur. 

  

ZALİMİ  CEZALANDIRMAK 

    Zalim bir Cebbarı cezalandırmak istersen: 

Herhangi bir arabi ayın son günlerinde gece yarısı 

kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra, iki rekat 

hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ve kırk (40) 

defa Fil suresini, ikinci rekatta Fatiha ve kırk (40) 

defa Kafurun suresini oku. Selam verdikten sonra 

secdeye varıp, ellerini seccade nin altına koyarak 

yüz (100) defa şu mübarek esmaları oku: 

 
ُمْقتَِدُر یَاَعِزیُز یَاَعِلیُم یَاَعِلىُّ یَاَعِظیُم اَْنَت اْلقَاِدُر اْلُمْقتَِدرُ یَاقَاِدُر یَا  

 

Ya Kadiru Ya Muktediru Ya Azizü Ya Alimü Ya 

Aliyyü Ya Azimü entel Kadirul Muktedir. 

 

    Okuduktan sonra secdeden başını kaldırıp şu 

duayı bir defa: 

 



ى َحقِّى َمْن فُالَْن اِْبِن فُالَنَةَ َواْجعَلَھُ ِعْبَرةً ِلْلُمْعتَبِِریَن یَاَشِدیدُ یَاَشِدیدُ اَللَُّھمَّ اَْھِلْكھُ َكَما اَللَُّھمَّ ُخْذلِ 
 اَْھِلكَ 
 قَْوَم فِْرَعْوَن اِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْىٍء قَِدیرْ 

 

Allahümme huzli hakki fülan ibni fülaneten vecalhü 

ıbreten lilmu’tebirine Ya Şedidü Ya Şedidü Allahüm-

me ehlikhü kema ehlike kavme firavne İnneke ala 

külli şeyin kadir. 

 

okursan, insanlara her zaman zulüm eden o zalim 

Allah Teala hazretlerinin izni ile müstehak olduğu 

cezayı bulur ve yaptıklarından büyük bir pişmanlık 

duyarak, bir daha kötülük yapmaz. 

DİLİ TUTULAN İÇİN 

    Dili tutulan kimse için: Aşağıdaki Ayeti 

Kerimeleri bir sırçalı çanağa yazdıktan sonra, yazıyı 

su ile sil. Suyun üzerinede yedi (7) defa yazdığın 

Ayeti Kerimeleri oku. Daha sonra bu suyu dili 

tutulan kimseye içirirsen, Allah Teala hazretlerinin 

izniyle dili açılır ve şifa bulup konuşur. 

    Yazılacak Ayeti Kerimeler budur: 

 
ِحیِم َوقَالُواِلُجلُوِدِھْم ِلَم َشِھْدتُْم َعلَْینَا قَالُوا اَْنَطقَنَا هللاُ الَِّذى اَْنَطَق كُ  ْحَمِن الرَّ لَّ َشْىءٍ بِْسِم هللاِ الرَّ

ةٍ َواِلَْیِھ تُْرَجعُوَن اَلَْم َنْجعَل لَھُ َعْینَْیِن َوِلَسانًا َوَشفَتَْیِن َوَھدَْینَاهُ النَّْجدَْیِن یَااِلَھَ  َل َمرَّ َوُھَو َخلَقَُكْم اَوَّ
 اْلَمْشِرِق یَااِلَھَ اْلَمْغِربِ 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Kalü licülüdihim lime 

şehidtüm aleyna kalü entekanalla hüllezi entaka 

külle şeyin ve hüve halakaküm evvele merratin ve 

ileyhi türceun. Elem necallehü ayneyni ve lisanen 

ve şefeteyni ve hedeynahün necdeyn. Ya ilahel 

meşriki Ya İlahel mağribi. 



 

BAŞ AĞRISI İÇİN 

    Baş ağrısı için: Ramazanı şerifin son Cuma günü 

hatip mimberde iken, aşağıdaki Ayetlerle duayı 

yazıp, üzerinde taşıyan kimse Allah c.c. ın izniyle 

bir daha baş ağrısı görmez. Ama Mim, Ayın ve Vav 

harflerinin gözleri açık olmalıdır. 

    Yazılacak olanlar budur : 

 
ِحیِم كھیعص ِذْكُر َرْحَمِت َربَِّك َعْبدَهُ َزَكِریَّا اِْذنَادَى َربَّھُ نَدَاًء َخِفی�ا قَاَل َربِّ بِْسِم هللاِ الرَّ  ْحَمِن الرَّ

اِنِّى َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّى َواْشتَعََل الّرأُْس َشْیبًا اَتِْغیًا َشاِھی�ا َماِھی�ا قَْد َبَھدًا ُصوِطی�ا ُطوًطا اِیَاَسْدًطانًا 
اَعِة هللاِ َوَرُسوِلِھ َوِلْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت یَاِذى اْلَجالَِل َواِْالْكَراِم بَِرْحَمتِك اْلَواِسعَِة یَااَْرَحمَ اِطَ 

ًرا َونَِزیًرا اِحِمیَن َوبِاْلَحّقِ اَْنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحّقِ نََزَل َوَما اَْرَسْلنَاَك اِالَّ ُمبَّشِ  الرَّ

 

Bismillahirrahmanirrahim. Kef He Ye Ayın Sat. 

Zikru rahmeti rabbike abdehü zekeriyya. İz nada 

rabbehü nidaen hafiyya. Kale rabbi inni ve henel 

azmü minni veştealer re’sü şeyba. Etğiya Şahiyyen 

Mahiyyen Kadbeheden Sutiyyan Tutan İyasedtanan 

itaatillahi ve rasülihi ve lilmü’minine vel mü’minati 

Ya Zilcelali vel ikrami bi rahmetike ya erhamer 

rahimin. Ve bil hakki enzelnahü ve bil hakki nezele 

ve ma erselnake illa mübeşşiran ve nezira. 

  

İSTİHARE İÇİN 

    Gurbete gitmiş veya firar etmiş bir kimseden 

haber alınmasa, ölümü dirimi bilinmese  veya 

mühim bir işin olupta bitermi bitmezmi öğrenmek 

istersen: Aşağıdaki vefki şerifi bir levha üzerine 

yaz. Levhanın arka tarafınada altı yüz (600) adet Hı 

 .harfini ve muradın her ne ise onuda yaz خ



Yazdıktan sonra bu levhayı başının altına koyup 

yat. Rüyanda her ne olursa görüp tatmin olursun. 

Yalnız bu amelde gizlilik şarttır. 

    Yazılacak Vefki şerif budur: ( Bu vefk Habir ismi 

şerifi nin vefki dir). 

 

 خ ب ى ر
 ب ى ر خ
 ى ر خ ب
 ر خ ب ى

 

BAŞ AĞRISI İÇİN 

    Baş ağrısı için: Doksan (90) adet Sat harfini 

yazıp, bunu başında taşıyan kimse, Allah Teala'nın 

izniyle asla baş ağrısı görmez. 

NASİBİ BAĞLI KIZ İÇİN 

    Nasibi bağlı olan veya evde kalmış bir kızın 

evlenebil mesi için, aşağıdaki Ayeti Kerimeler ve 

Esmalar bir tabağa yazılıp, kadın sütü ile yazı 

bozulduktan sonra, bu sütü kız yüzüne sürerse, 

Allah Teala'nın izniyle en kısa zamanda evlenir. 

    Yazılacak olanlar budur : 

 
ِحیِم َوَمْن اَْوفَى ِبَعْھِد هللاِ فَاْستَْبِشُروا ِببَْیِعُكُم الَِّذى بَا َبْعتُْم بِ  ْحَمِن الرَّ ِھ َوذَِلَك ُھَو اْلفَْوزُ بِْسِم هللاِ الرَّ

ةَ اِالَّ بِا �ِ اِْن تََرِن اَنَا اَقَلَّ ِمْنَك َما الً َو َولَدًا  اْلعَِظیُم َولَْو الَ اِْذدََخْلَت َجنَّتََك قُْلَت َما َشاَء هللا ُالَقُوَّ
ةَ اِالَّ بِا�ِ اْلعَِلىُّ اْلعَِظیُم یَاَحنَّاُن یَاَحنَّ  اُن یَاَحنَّاُن یَا اَ� َُیا اَ� ُیَا اَ� ُیَاَرْحَمنُ َوالَ َحْوَل َوالَقُوَّ

یَاَرْحَمُن یَاَرْحَمُن یَاَرِحیُم یَاَرِحیُم یَاَرِحیُم یَاَودُودُ یَاَودُودُ یَاَودُودُ یَاَودُودُ یَاَشُكوُر یَاَشُكورُ 

اِحِمیَن  ا ا  و  7و و ا 5ا ا ھـ  ا ا ا  ا ا ا  5 9ا ا  999یَاَشُكوُر یَاَ� ُ بَِرْحَمتَِك یَا اَْرَحَم الرَّ
  م  م  م  م ھـ ھـ ھـ ھـ ج ج ج ا ا

Bismillahirrahmanirrahim. Ve men evfa biahdihi 

minallahi festebşiru bibeyıkümüllezi baba’tüm bihi 

ve zalike hüvel fevzül azim. Ve levla iz dehalte 



cenneteke kulte maşaallahü la kuvvete illa billahi 

in tereni ene ekalle minke malen ve velada. Vela 

havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim.Ya 

Hannanü Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Allahü Ya 

Allahü Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya 

Rahmanü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya 

Vedüdü Ya Vedüdü Ya Vedüdü Ya Şekürü Ya 

Şekürü Ya Şekürü Ya Allahü Birahmetike ya 

erhamer rahimin. Dokuz dokuz dokuz elif elif beş 

elif elif he elif elif elif elif elif elif beş vav vav elif 

yedi elif elif vav mim mim mim mim he he he he cim 

cim cim elif elif. 

    Veya bir kimsenin eşyası satılmasa, yukarıdaki 

bu duayı bir kağıda yazıp bu yazılıyıda satılmak 

istenen eşyanın içine konulursa, o eşya satılır. 
 

BELALARDAN EMİN OLMAK 

    Kim! Bu duayı okursa Allah c.c. ın izniyle her 

türlü belalardan ve cinlerin kötülüğünden emin olur. 

    Okunacak dua budur: 

 
اِت الَیَُجاِوُز ُھنَّ َوالَ فَاِجٌر ِمْن َشّرِ َما َخلََق َوذََرأَ َوبََرأَ َوِمْن َشّرِ َما  قُْل اَُعوذُ ِبَكِلَماِت هللاِ التَّامَّ

 َیخـُْرُج ِمْنَھا َوِمْن َشّرِ ُكلِّ یَْنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما یَْعِرُج فِیَھاَوِمن َشّرِ َما ذََرأَ فِى اْالَْرِض َوَما
 َطاِرٍق اِالََّطاِرقًا یَْطَرُقِ◌ َخْیٍر یَاَرْحَمنُ 

 

Kul euzü bikelimatillahit tammeti la yücavizü hünne 

berrun ve la facirun min şerri ma halaka ve zerae 

ve berae ve min şerri ma yenzilü mines sema-i ve 

ma ya’ricü fiha ve min şerri ma zerae fil ardı ve ma 

yahricü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan 

yatraku bi hayrin Ya Rahman. 

 



BAŞ AĞRISI İÇİN 

    Baş ağrısı için: Cuma günü iki hutbe arasında 

aşağı daki İsmi ve Ayeti Kerimeleri yazdıktan 

sonra, üzerinde taşıyan kimse, Allah Teala nın 

izniyle baş ağrısı denen illetten kurtulur. 

    Yazılacak olanlar budur : 

 
ًرا َونَِزیًرا ِحیِم َوبِاْلَحّقِ اَْنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحّقِ نََزَل َوَما اَْرَسْلنَاَك اِالَُّمبَّشِ ْحَمِن الرَّ  َكْعلَُھوْن بِْسِم هللاِ الرَّ

Ka’lehün. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil hakki 

enzelnahü ve bil hakki nezele ve ma erselnake illa 

mübeşşiran ve nezira. 

 

DÜŞÜK YAPAN KADIN İÇİN 

    Hamile kaldıktan sonra çocuğunu düşüren kadın 

için: Aşağıdaki duayı bir kağıt üzerine yazıp, bu 

hirzi kadın karnı üzerinde taşırsa, Allah Teala 

hazretlerinin izniyle çocuğu düşmez ve sağlıklı bir 

çocuk doğurur. 

    Yazılacak dua budur : 

 
ِحیِم اِنَّ هللاَ یُْمِسُك السََّمَواِت َواْالَِرَض اَْن تَُزوالََولَئِْن َزاَلتَا اَْمَسَكُھَما ِمَن اَحَ  ْحَمِن الرَّ دٍ بِْسِم هللاِ الرَّ

ِمْن بَْعِدِه ِانَّھُ َكاَن َحِلیًما َغفُوًرا َویُْمِسُك السََّماَء اَن تَقََع َعلَى اْالَْرِض اِالَّ بِِاْذنِِھ اِنَّ هللاَ بِالنَّاِس 
ِت یَااَ�ُ لََرُؤٌف َرِحیٌم اَ�ُ َحافِِظ َمافِى بَْطِن َھِذِه اْلَحاِمْل اَ�ُ ُمِحیٍط بِاْالَْرِض هللاِ ُمِحیْط بِالسََّمَوا

َوالَِّذى اُْمِسَك السََّماَء اَْمِسْك َما فِى َبْطِن َھِذِه اْلَحاِمْل َوَربَْطنَا َعلَى قُلُوِبِھْم اِْذقَاُموا فَقَالُوا 
 َربُّنَا ََربُّ السََّمَواِت َواْالَْرِض لَْن نَْدُعَوا ِمـنْ 

َعلَى آذَانِِھْم ِفى اْلَكْھِف ِسِنیَن َعدَدًا َیْحفَُظونَھُ ِمْن اَْمِر هللاْ دُونِِھ اِلًَھا لَقَْد قُْلنَا اِذًا َشَطًطا فََضَرْبنَا 
ُ َیْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ اُْنثَى َوَما تَِغیُض اِْالْرَحاُم اِنَّ  یَِمینًا َوِشَماالً ِمْن َشّرِ َطَواِرِق الَّلْیِل َوالنََّھاْر اَ�َّ

َواْالَْرِض َوِلِبثُوا فِى َكْھِفِھْم ثَلََث ِمائٍَة ِسِنیَن َواْزدَادُ تِْسعًا َرّبِ َھْب ِلى هللاَ َیْعلَُم َغْیَب السََّمَواِت 
ْرنَا َھا بِِاْسَحَق َوَمْن َوَراِء اِْسَحَق یَْعقُوْب قَاَل َكذَِلَك قَاَل َربَِّك ِانَّھُ  اِلـِحیْن فَبَّشِ ُحْكًما َواْلِحْقِنى بِالصَّ

بمُ ُھَو اْلَحِكیُم اْلعَِلی  

 

Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahe yümsiküs 

sema vati vel arda en tezüla velein zaleta 



emsekehüma min ehadin min ba’dihi innehü kane 

halimen ğafura. Ve yümsiküs sema-i en tekaa alel 

ardı illa bi iznihi innallahe binnasi le raürür rahim. 

Allahü hafizı ma fi batni hazihil hamil Allahü 

muhitin bil ardillahi muhit bis semavati ya Allahü 

vellezi emsekes sema-e emsik ma fi batni hazihil 

hamil.Ve rabetna ala kulübihim iz kamü fekalü 

rabbüna rabbüs semavati vel ardı len neduva min 

dünihi ilahen lekad kulna izen şetata. Fedarebna 

ala azanihim fil kehfi sinine adeda.Yahfezünehü 

min emrillah yeminen ve şimalen min şerri tevarikil 

leyli ven nehar Allahü ya’lemü ma tahmilü külli 

ünsa ve ma teğidul irhamü innallahe ya’lemü 

ğaybes semavati vel ard.Velebisü fi kehfihim 

selase mietin sinine vezdadü tisa. Rabbi hebli 

hükmen velhıkni bis salihin. Febeşşerna ha bi 

İshaka ve min vera-i İshaka Ya’kub Kale kezalik 

Kale rabbük innehü hüvel hakimül alim. 

  

BAĞLIYI ÇÖZMEK İÇİN 

    Bu mesele Abdullah bin Selam (r.a) ın çözüm 

şekli olup, şöyle buyurmuştur: Kim bağlı ise 

bununla ayılmış ve çözülmüştür. Allah Teala 

hazretlerin izniyle. 

    Bunun için: Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini 

üçer defa bir kağıt üzerine yazıp, şu duayı şerifi 

yazdığın kağıdın üzerine oku: 

3 
َكَر فُالَِن اْبِن فُالَنَةَ َعْن فَْرجِ فُالَنَةَ ِبْنِت فُالَنَةَ ِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ فِى َحِریٍر َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ َحلَّْیُت ذَ 

فِى َرَصاٍص َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ فِى نَُحاٍس َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ فِى َحَجٍر َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ فِى َمْحلُولٍ 
ةٍ فِى َمْعقُوٍد َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ فِى َمْطَوى َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ فِى َعِجیٍن َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَ 



فِى َمْسِجٍد َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ فِى بَْوٍل َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ فِى َخْیٍط َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ فِى ذََھٍب َوِمن ُْكلِّ 
ٍة َومِ  ْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ فِى قِْرَطاٍس َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ فِى َشَجٍر َوِمْن ُكّلِ ُعْقدَةٍ فِى ُوَسادَةٍ ُعْقدَةٍ فِى فِضَّ

ً اَْن یَقُوَل لَھُ ُكْن فََیُكوَن فَـُسْبَحاَن الَِّذى بِیَِدِه َملَـُكوُت ُكّلِ َشـْىٍء َواِلَْیھ  اِنََّما اَْمُرهُ اِذَا اََرادَ َشْیأ
  هللاُ َالَْغِلبَنَّ اَنَا َوَرُسوِلى اِنَّ هللاَ قَِوىُّ َعِزیزُ تُْرَجعُوَن َكتَبَ 

 

Halleytü zekera fülan ibni fülanete an ferci fülanete 

binti fülanete min külli ukdetin fi haririn ve min külli 

ukdetin fi rasasın ve min külli ukdetin fi nühasın ve 

min külli ukdetin fi hacerin ve min külli ukdetin fi 

mahlulin ve min külli ukdetin fi ma’kudin ve min 

külli ukdetin fi matva ve min külli ukdetin fi acini ve 

min külli ukdetin fi mescidin ve min külli ukdetin fi 

bevlin ve min külli ukdetin fi haytın ve min külli 

ukdetin fi zehebin ve min külli ukdetin fi fıddetin ve 

min külli ukdetin fi kırtasin ve min külli ukdetin fi 

şecerin ve min külli ukdetin fi vüsadetin İnnema 

emruhü iza erade şeyen en yekulelehü kün feyekün. 

Fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve 

ileyhi turceun. Keteballahü leağlibenne ene ve 

rasüli innallahe kaviyyün aziz. 
 

KORUNMAK  İÇİN 

    Bir kimse hergün yatağından kalktığı zaman: 

 
 َسالٌَم قَْوالً ِمْن َرّبٍ َرِحیمٍ 

 

Selamün kavlen mir rabbir rahim 

deyip, ön tarafına üfürse, 

 
ُخلُوَھا َخاِلِدینَ َسالٌَم َعلَْیُكْم ِطْبتُْم فَادْ   

 

Selamün aleyküm tıbtüm fedhulüha halidin. 



deyip, sağ tarafına üfürse, 

 
 َسالٌَم َعلَْیُكْم ِبَما َصبَْرتُْم َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّارِ 

 

Selamün aleyküm bima sabertüm feni’me ukbed dar 

deyip, sol tarafına üfürse , 

 
ْطلَعِ اْلفَْجرِ َسالٌَم ِھَى َحتَّى مَ   

 

Selamün hiye hatta matlaıl fecr. 

deyip ardına üfürse, o gün Allah c.c.ın yardımı ile 

bütün belalardan emin olur  ve her türlü 

kötülüklerden Allah Teala hazretlerinin izniyle 

korunur. 

  

HIRSIZI  BİLMEK  İÇİN 

    Hırsızın kim olduğunu bilmek istersen: Kaç 

kişiden şüphe edersen şüpheli şahısların isimlerini 

ayrı ayrı kağıtlara yazıp, kağıtları hamur içine koy. 

(Hamurlar aynı ağırlıkta olsun). O isimleri 

hamurların içine koyup, hamurları küre gibi 

yuvarlayıp, birer birer suya bırak. Bu duayı, her 

hamuru suya koyarken kırkbir (41) defa oku. Hangi 

hamur suyun yüzüne çıkarsa hırsız o kişidir. Ama bu 

ameli Cuma günü güneş zevalde iken yaparsın. 

    Hamurların üzerine kırkbir ( 41 ) defa okunacak 

Ayeti Kerimeler ve Esmalar budur : 

 
ِحیِم َواِذَاَسأَلََك ِعبَاِدى َعنِّى فَِانِّى قَِریٌب اَِجْب دَْعَوةَ الدَّاعِ اِذَا دََعانِ بِِسِم هللاِ الرَّ  ْحَمِن الرَّ

فَْلیَْستَِجیبُوا ِلى َواْلیُْؤ ِمنُوا بِى َلعَلَُّھْم یَْرُشدُوَن َواِنَّ ِمْنَھا لََمایَشَّقَُّق فََیْخُرُج ِمْنھُ اْلَماُء یَابَاِسطُ 
یَاُمِعیدُ یَاُمْبِدُؤ   



 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza seeleke ıbadi anni 

feinni karibün ecibü da’vetetdai iza deani felyesteci 

büli vel yü’minubi leallehüm yerşüdün. Ve inne 

minha lema yeşşakkaku feyahrücü minhül maü. Ya 

Basitu Ya Mübdiu Ya Muidü 

HEYBETLİ OLMAK İÇİN 

    Bu mübarek hizbi okuyan kimse, her türlü bela ve 

kötülüklerden emin olur ve korunur. İnsanların 

yanında heybetli olup, herkes tarafından sevilir ve 

sayılır. 

    Bu hizbi okumanın şekli: Pazartesi ve Cuma 

gecesi yirmibir (21) defa olmak üzere haftada iki 

kez okunur. Hizbe başlamadan önce Kizbere, 

Günlük ve Sakız ile buhurlarsın. Buhurlarkende 

hizbi okumaya başlarsın. Önce semaya, sonra yere 

bakıp, Şeyhini düşünerek göz önüne getirirsin. Daha 

sonra 21 defa hizbi okuyup, okumanı tamamlarsın. 

Bu ameli her hafta Pazartesi ve Cuma geceleri 

yaparsın. 

    Okunacak Hizbi şerif budur : 

 
ِحیِم الَاِلَھَ اِالَّ هللاُ اْلَخاِلُق اْالَْكَبُر الََطاقَھَ ِلَمـْخلُوِق َمَع قُْدَرةِ اْلـَخاِلٍق اَللَُّھمَّ اِنَّا  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

َوائَِك فَاْحِمنَا بِـِحَماَك َواْنُشْر َعلَْینَا ِلَوائَِك َواْصِرْف َعـنَّا بِالَئََك النَّاِزِل ِمـنَ فِى ِحَمایَتَِك َوتَْحَت لِ 
السََّماِء َواْلُمْنتَِشُر ِمـَن اْالَْرِض فَِاْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِى هللاُ الَاِلَھَ اِالَُّھَو َعلَْیِھ تََوكَّْلُت َوُھَوَربُّ 

ٍد َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم بِاْلُمْؤِمنِیَن َرُؤفًا َرِحیًما اِْجعَلْ اْلعَْرِش اْلعَ  ِظیٍم اَللَُّھمَّ یَاَمْن َجَعَل نَِبی�ا ُمَحمَّ
نِّى ِمْن نَاِصیَتِِھ َوَمَجاِمعِ قَْلبِِھ ِبَخِفّىِ لُْطِف هللاِ بِ  ُ ِلى َوَمّكِ ْ َجِمیلِ َھذَا اْلعَالَِم َرُؤفًا َرِحیًماِبى َوذَّ�ِ

ْنُت بِاَْسَمـاِء هللاِ َوتََشفَّعَْت بَِرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَْیھِ  ِستِْر هللاِ دََخْلَت فِـى َكنَِف ِهللا َوتَـَحصَّ
ةَ   َوَسلَّْم بِدََواِم ُمْلِك هللاِ بِالََحْوَل َوالَقُوَّ

ِھیٍل اَِھیٍل اَْھیَاٍش اَْھیَاٍش اَْھیَاٍش َحَجْبُت نَْفِسى ِبِحَجاِب هللاِ اِالَّبِا�ِ اْلعَِلّىِ اْلعَِظیُم یَاٍه َیاٍه یَاٍه اَِھیٍل اَ 
َوَمنَْعتَُھا بِآیَاِت هللاِ َوبِاْالَ◌یَاِت اْلبَیِّنَاِت َوِبَحّقِ َمْن یُْحِیى اْلِعَظاَم َوِھـَى َرِمیٌم َجْبَرائِیْل َعْن َیِمینِى 

ٍد َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم اَِماِم َوَعَصى ُموَسى فِى یَِدى فََمنْ َواِْسَرافِیْل َعْن یََساِرى َوَسیِِّدنَا مُ  َحمَّ
َرآنِى َھاَبنِى َوَخاتََم ُسلَْیَماِن اْبِن دَاُوْد َعلَْیِھَما السَّالَُم َعلَى ِلَسانِى فََمْن َخاَطَبنى قََضْیُت َونُورُ 



ةَ اِالَّ بِا�ِ یُوُسْف َعلَى َوْجِھى فََمْن َرآنِى یُِحبُّنِى َوهللاُ   ُمِحیـٌط ِبى َوُھَو اْلُمْستَعَاٌن َوالََحْوَل َوالَ قُوَّ
ِة َوَعَلى آِلِھ َوَصْحبِھِ  ْحَمِة َوَكاِشُف اْلغُمَّ ٍد نَبِیِّى الرَّ َ◌ َصـّلِ َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ اْلعَِلّىِ اْلعَِظیُم اَللَُّھم�

َن یََخافُوَن اَْنَعَم هللاُ َعَلْیِھَما اْدُخلُوا َعلَْیِھُم اْلبَاَب فَِاذَا دََخْلـتَُموهُ اَْجَمِعیَن قَاَل َرُجالَِن ِمـَن الَِّذی  
 فَِانَُّكْم َغاِلبُوَن َوَعَلَ◌ى هللاِ فَتََوكَّلُوا اِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمِنینَ 

 

Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahül halikul 

ekberu la takahe li mahluki mea kudretil halıkın 

Allahümme inna fi himayetike ve tahte livaike 

fahmina bihimake venşur aleyna livaike vasrif anna 

bilaeken nazili mines sema-i vel münteşiru minel 

ardı. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa 

huve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. 

Allahümme ya men ceale nebiyyen Muhammed in 

sallallahü aleyhi ve selleme bil mü’minine raufen 

rahiman ical hazal alemi raufan rahimen bi ve 

zellilhüli ve mekkenni min nasiyetihi ve mecamiı 

kalbihi bi hafiyyi lütfillahi bi cemili sitrillahi dehaltü 

fi kenefillahi ve tehassantü bi esma-illahi ve 

teşeffeatbi rasülillahi sallallahü aleyhi ve sellem. Bi 

devami mülkillahi bi la havle vela kuvvete illa 

billahil aliyyil azim. Yahin Yahin Yahin Ehilin Ehilin 

Ehilin Ehyaşin Ehyaşin Ehyaşin hacebtü nefsi bi 

hicabillahi ve mena’tüha bi Ayatillahi ve bil Ayatil 

beyyinati ve bi hakki men yuhyil izame ve hiye 

ramim. Cebrail an yemini ve İsrafil an yesari ve 

seyyidina Muhammed'in sallallahü aleyhi ve 

selleme emami ve asa Musa fi yedi femen raaniha 

beni ve hateme Süleyman ibni Davud 

aleyhimesselamü ala lisani femen hatabeti kadaytü 

ve nuru Yusuf ala vechi femen raani yuhıbu ni 

vallahü muhitünbi ve hüvel müstean. Vela havle 



vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme 

salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyyir rahmeti 

ve kaşifül ğummeti ve ala alihi ve sahbihi ecmeine 

kale raculani minellezine yehafüne enamellahü 

aleyhimed hulü aleyhimül babe feiza dehaltümühü 

fe inneküm ğalibün. Ve alallahi fetevekkelü in 

küntüm mü’minin. 

 

ÇOCUĞU OLMAYAN KADIN İÇİN 

    Çocuğu olmayan kadın için: Aşağıdaki duayı 

yazıp çocuğu olmayan kadın üzerinde taşırsa Allah 

c.c. ın izniyle çocuğu olur. 

    Önce gusül abdesti alıp, tam inanç ile Cuma 

gecesi karı koca bir araya gelip, üç İhlası şerif 

okuduktan sonra cima’ etmelidirler. Ondan sonra 

kadın bu hirzi üzerine almalıdır. Allah c.c. ın izniyle 

çocukları olur. 

    Yazılacak Dua-i şerif budur: 

 
ِحیِم فَقُْلَت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم اِنَّھُ َكاَن َغفَّاًرا َویُْرِسِل السََّماَء َعلَْیُكْم ِمْدَراًرا  ْحَمِن الرَّ بِْسـِم هللاِ الرَّ

ْدُكْم بِاَْمَواٍل َوبَِنیَن َوَیْجَعْل لَُكْم َجنَّاٍت َوَیْجَعْل لَُكْم اَْنَھاًرا َمالَُكْم الَ تَْرُجوَن ِ� َِوقَاًرا َویُْمدِ 
نْ َوقَْدَخلَقَُكْم اَْطَواًرا ِ�ِ ُمْلُك السََّمَواِت َواْالَْرِض َیْخلُُق َمایََشاُء یََھُب ِلَمْن یََشاُء اِنَاثًا َویََھُب ِلـمَ 

ُجُھْم ذُْكَرانًا َواِنَاثًا یَْجعَُل َمْن َیَشاُء َعِقیًما اِنَّھُ َعِلیٌم قَِدیٌر ھـ م ا ا ا م م م ا م  یََشاُء الذُُّكـوَر اَْو یَُزّوِ

ْد ُمَحمَّ  8ا ا عھ عھ  9 9 9 5ا ا  ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد م ا ى ُمَحمَّ
دْ  ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد  ُمَحمَّ د ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ْد مُ  ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ دْ ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ َحمَّ

ْد  ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ  *ُمَحمَّ

 

Bismillahirrahmanirrahim. Fekultes tağfiru rabbe 

küm innehü kane ğaffara. Ve yürsilis sema-e aley 

küm midrara. Ve yümdidküm bi emvalin ve benine 

ve yecal leküm cennatin ve yecal leküm enhara. Ma 



leküm la tercüne lillahi ve kara. Ve kad halakaküm 

atvara. Lillahi mülküs semavati vel ardı yahluku ma 

yeşa-ü yehebü limen yeşa-ü inasan ve yehebü limen 

yeşa-üz zükür.Ev yüzevvicühüm zükranan ve inasan 

yecalü men yeşa-ü akiman innehü alimün kadir. He 

mim elif elif elif mim mim mim elif mim elif elif beş 

dokuz dokuz  dokuz elif elif ayın he ayın he sekiz 

mim elif ye. Ve kırk bir adet Muhammed saallallahü 

aleyhi ve selem ismi şerifi. 

 

HERKESİN YANINDA SEVİLMEK İÇİN 

Bir kimse kırk ( 40 ) adet Sin ( س ) harfini bir kağıt 

üzerine yazdıktan sonra bu yazılıyı koltuğunun 

altında taşırsa, herkes tarafından sevilir ve saygı 

görür. 

 

  

KORUNMAK  İÇİN 

    Tanınmış büyüklerden korunma hususunda şöyle 

rivayet edilmiştir: Nuh ibni Mansur (r.a.) isimli bir 

şahıs tutuklanmış ve siyasetten dolayı idam 

cezasına çarptırılmıştı. Cellatın önüne getirdiler. 

Cellat boynunu vurmak için kılıcı salladı, ama kılıç 

Nuh ibni Mansur un boynunu kesmedi. Cellat kılıcı 

birkaç kez vurmasına rağmen muvaffak olamadı. 

Sakallarından kaynaklandı ğını zannedip sakalını 

kestiler, kılıç yine kesmeyince hayrete düştüler ve 

Nuh ibni Mansur a sordular. Ne sebebten dolayı 

Allah Teala seni korudu. Dediki: Eğer beni 

affederseniz bunun sebebini açıklarım. Daha sonra 



üzerinden bu duayı çıkartıp onlara verdi. 

    Bu dua kimin üzerinde bulunursa ok, kılıç, hançer 

ve satır gibi kesici aletlerin hiçbirisi kesmez. Ayrıca 

bütün bela ve afetlerden, Hak Sübhanehü ve Teala 

hazretleri korur. Bu duanın birçok özelliği vardır. 

Biz bu kadarıyla kifayet ettik. Dua-i Temhisa budur : 

 
ِحیِم َیاتَْمِخیثَا یَاَشْمِخیثَا یَاَسُموِبینَا یَااَْسقَْم بِاَْمِر ُرقِینَا اَْكنَا َعِزیًزا ُمنِیعًا نُوِحى  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ
ِحیُم َھَكاَن دََك َمْكتُوٍم ُھَو یَاَشِفیعُ   اُوتُوا اََجْرُھْم یَاَسیِّدًا َكِریٌم اَِجْرَن الرَّ
 یَاَعِلیُم ِبَرْحَمتَِك یَا اَْرَحَم الراَِّحیِمینَ 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Temhısa Ya Şemhısa 

Ya Semübina Ya Eskam biemri Rukina ekna azizan 

münian nuhı ütü ecerhüm Ya Seyyidan Kerimün 

Ecirner rahimü Hakanedeke mektümin hüveYa 

Şafiu Ya Alimü birahmetike ya erhamer rahimin. 

               CEVŞENİ KEBİR HAVASI VE ESRARI 

 

Cevşen, Hz. Peygamber (SAV) ve ümmetine hediye 

edilmiş emsalsiz bir sırr-ı pür-esrar bir hazinedir. 

Hz. Ali (KAV) ve ondan torunu İmam Zeynelabidin 

(S) tavasutuyla nakledilen çok önemli dualardan 

biridir. Cevşen-i Kebirin okunması gibi taşınmasının 

da zırh mesabesinde olduğu Hz. Peygamber (SAV) 

tarafından nakledilmiştir. 

Hz. Peygamber (SAV) bir gün zırhını giymiş halde 

Uhud dağına gidiyordu. Hava çok sıcaktı. Kendileri 

şöyle buyurdular; Gök yüzüne baktım ve Allaha dua 

ettim, gök kapıları açıldı, Cebrail (AS) nura 

bürünmüş halde nazil oldu. Dedi ki sana Cenab-ı 



Hakdan selam ve hediye getirdim. Üzerinden şu 

zırhı çıkar, bu duayı oku. Bu duayı okur ve üzerinde 

taşırsan zırhdan daha büyük tesiri vardır. Hz. 

Peygamber sordu; Bu duanın tesiri yalnız bana 

mıdır yoksa ümmetime de şamil midir? Cebrail (AS), 

bu dua Allah tarafından sana ve ümmetine bir 

hediyedir buyurdular.  

Cevşen’in birçok derde deva, müşküllere çare 

olduğu ehl-i havas indinde tecrübeyle sabittir. 

Okuma esnasında hulus-ı kalb, niyet-i tam ile 

şuruta uymak icab eder. Kitabetinin yanı sıra, her 

vakitden sonra 3, 7 veya 21 kere okunması da 

münasibdir. 

 

Cevşen’in Havassı 

 

 

1 İşlerin açıklığı için: 

 
هللا ی���ا الحس��������نى باس��������مائك اس�������ئلك ان���ى اللھ���م  ك�����ریم ی���ا رحی����م ی���ا رحمن ی���ا 
 ال��ھ ی���ا س��������بحانك حكی�����م ی���ا حلی������م ی���ا علی�����م ی���ا ق������دیم ی���ا عظی���م ی���ا مقی�����م ی���ا
اال   الن����ار من خلّصنا الغوثَ  الغوثَ  ان���ت 

Allahümme inni es’elüke bi-esmaike’l-hüsna ya 

Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Mukim, 

ya A’zim, ya Kadim, ya Alim, ya Halim, ya Hakim. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar. 

 

 

2 Belaların def’i için: 

 



 ی���ا الحس�������نات ولىّ  ی���ا ال��درجات راف�����ع ی���ا ال��دعوات مجی���ب ی���ا الس����ادات سیدَ  ی���ا
 االص����وات س���امع ی���ا الثوب��������ات قاب������ل ی���ا المس�����أالت ُمعطىَ  ی���ا الخطیـ�����ات غ����افر
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك البلیّات داف�����ع ی���ا یّاتالخ���ف ع��الم ی���ا  الغ����وث الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا

Ya Seyyide’s-sadat, ya Mucibe’d-da’avat, ya 

Rafi’e’d-derecat, ya Veliyye’l-hasenat, ya Gafire’l-

hatayat, ya Mu’tiye’l-mes’elat, ya Kabile’s-sevebat, 

ya Sami’e’l-esvat, ya Alime’l-hafiyyat, ya Dafi’e’l-

beliyyat. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-

gavsa hallisna mine’n-nar.  

 

 

3 İzzet ve ikram bulmak için: 

 
 الح������اكمین خیرَ  ی���ا الناص���������رین خیرَ  ی���ا الف������������اتحین خیرَ  ی���ا الغ����������افرین خیرَ  ی���ا
 ی���ا ال�������ذاكرین خیرَ  ی���ا الحام�����دین خیرَ  ی���ا ال��������وارثین خیرَ  ی���ا ال�������رازقین خیرَ  ی���ا
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك المحس����������نین خیرَ  ی���ا الم���������نزلین خیرَ   الغ����وث الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا

 

Ya hayre’l-gafirin, Ya hayre’l- fatihin, Ya hayre’n-

nasırin, Ya hayre’l- hakimin, Ya hayre’r- razıkin, Ya 

hayre’l- varisin, Ya hayre’l- hamidin, Ya hayre’z- 

zakirin, Ya hayre’l- münzilin, Ya hayre’l- muhsinin. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar.  

 

 

4 Zafer bulmak için: 

 
 ی���ا والج����الل المل����ك لَھُ  َمن ی���ا الكم���ال و الق����درة لَھُ  َمن ی���ا والجم��ال العّزة لَھُ  َمن ی���ا
 المح��ال ش������دید ھو َمن ی���ا الثق�������ال الس�����حاب منش�����ئ ی���ا المتع������ال الكب����������یر ھو َمن
 حس���ن عن���ده ھو َمن ی���ا العق������اب ش������دید ھو َمن ی���ا الحس�����اب س������ریع ھو َمن ی���ا
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك الكت������اب امّ  عن���ده ھو َمن ی���ا الث�����واب  الغ����وث الغ����وث ان���ت 



  الن����ار من خلّصنا

Ya men lehü’l-izzeti ve’l-cemal, Ya men lehü’l-

kudreti ve’l-kemal, Ya men lehü’l-mülk ve’l-celal, Ya 

men hüve’l-kebirü’l-müte’al, Ya münşiye’s-sehabu’s-

sıkal, Ya men hüve şedidu’l-muhal, Ya men hüve 

seri’u’l-hisab, Ya men hüve şedidu’l-ikab, Ya men 

hüve indehu hüsnü’s-sevab, Ya men hüve indehu 

ümmü’l-kitab. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa 

el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

5 Kalblerde kabul bulmak ve bir kimseyi yanına 

getirtmek için 

 
 ی���ا رض���وان ی���ا برھ��ان ی���ا دیّان ی���ا منّان ی���ا حنّان ی���ا باس�����مك اس�������ئلك انّى اللھ���م
 ی���ا س��������بحانك البی��������ان ذاالمنّ  ی���ا مس�������تعان ی���ا س������بحان ی���ا غف����ران ی���ا س����لطان
اال ال��ھ   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ن���تا 

Allahümme inni es’elüke bismike ya Hannan, ya 

Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Rıdvan, ya 

Sultan, ya Gufran, ya Subhan, ya Müste’an, ya Za’l-

menni ve’l-beyan. Subhaneke ya ilahe illa ente el-

gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

6 Sihrin, afet ve belaların def’i için 

 
 ذلّ  َمنْ  ی���ا لقدرت�������ھ ش���ئ كلّ  استس����������لم َمنْ  ی���ا لعظمت������ھ ش���ئ كلُّ  تواض������ع َمنْ  ی���ا
 لھیبت����������ھ ش���ئ كلّ  انق�����اد َمنْ  ی���ا لھیبت����������ھ ش���ئ كلّ  خض����ع َمنْ  ی���ا لعّزتھ ش���ئ كلّ 
 َمنْ  ی���ا مخافت������ھ من الجب�����ال تشقّقت َمنْ  ی���ا خش���������یتھ من ش���ئ كلّ  انق�����اد َمنْ  ی���ا
 الرع��د یسبّح َمنْ  ی���ا باذن�����ھ االرض����ون استقّرت َمنْ  ی���ا ب���امره الس����موات تق���ام
ال َمنْ  ی���ا بحم���ده اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك مملكت�����ھ اھل عل���ى یعت��������دى   الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا الغ����وث



Ya men tevada’a küllü şey’in li-azametihi, Ya men 

estesleme küllü şey’in li-kudretihi, Ya men zelle 

küllü şey’in li-izzetihi, Ya men hada’a küllü şey’in li-

heybetihi, Ya men enkada küllü şey’in li-heybetihi, 

Ya men enkada küllü şey’in min haşyetihi, Ya men 

teşakkakati’l-cibal min mehafetihi, Ya men 

kameti’s-semavat bi-emrihi, Ya men estakarrati’l-

ardun bi-iznihi, Ya men yusebbihu’r-ra’du bi-

hamdihi, Ya men la ya’tedi ala ehli memleketihi. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar. 

 

 

7 İşlerin iyi neticelenmesi için: 

 
 ی���ا ی���االعط���ا ُمجزل ی���ا الرجای�����ا منتھىَ  ی���ا البالی���������ا كاش����ف ای ایالخط��ا غافرً  ای
 ی���ا الش���������كایا س���امع ی���ا المنای�������ا قاض������ى ی���ا البرای��������ا رازق ی���ا الھ����دایا واھب
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك االسارىَ  ُمطلق ی���ا البرای��������ا باع���ث  الغ����وث الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا

 

Ya Gafire’l-hataya, ya Kaşife’l-belaya, ya 

Müntehiye’l-recaya, ya Müczile’l-ataya, ya Vahibe’l-

hedaya, ya Razıka’l-beraya, ya Kadıya’l-menaya, ya 

Samie’l-şekaya, ya Ba’ise’l-beraya, ya Mutlike’l-

usera. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-

gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

8 Yüce mertebelere ulaşmak için: 

 
 العف�������و ذا ی���ا الوف������اءو العھ���د ذا ی���ا والبھ����اء الفخ������ر ذا ی���ا والثن�������اء الحم��د ذا ی���ا
 ی���ا والبق�������اء العزّ  ذا ی���ا والقض�������اء الفص��������ل ذا ی���ا والعط���اء المنّ  ذا ی���ا والرض����اء



االالء ذا اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك والنعم�����اء    الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

ya Za’l-hamdi ve’s-sena, ya Za’l-fahri ve’l-beha, ya 

Za’l-ahdi ve’l-vefa, ya Za’l-afvi ve’r-rıda, ya Za’l-

menni ve’l-ata, ya Za’l-fasl ve’l-kada, ya Za’l-izzi 

ve’l-beka, ya Za’l-elai ve’n-ne’ama. Subhaneke ya 

ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

9 Afet, bela, sihir ve şerden muhafazada olmak için: 

 
 ی���ا ن�������افع ی���ا ص�����انع ی���ا راف�����ع ی���ا داف�����ع ی���ا م���انع ی���ا باس�����مك اس�������ئلك انّى اللھ���م
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك ُمَوّسع ی���ا واس���ع ی���ا ش�������افع ی���ا جامع ی���ا س���امع  الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا الغ����وث

 

Allahümme inni es’elüke bismike ya Mani’, ya Dafi’, 

ya Rafi’, ya Sani’, ya Nafi’, ya Sami’, ya Cami’, ya 

Şafi’, ya Vasi’, ya Muvassi’. Subhaneke ya ilahe illa 

ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

10 İşlerin daha da iyileşmesi için: 

 
 ی���ا مخل��وق كلّ  خ���الق ی���ا مص����نوع كلّ  جامع ی���ا س���امع ی���ا ن�������افع ی���ا ص�����انع ی���ا
 ی���ا مھموم كلّ  ف����ارج ی���ا مك�روب كلّ  كاش����ف ی���ا مملوك كلّ  مال��ك ی���ا مرزوق كلّ  رازق
 مطرود كلّ  ملج��ا ی���ا معی����وب كلّ  س������اتر ی���ا مخذول كلّ  ناص�����ر ی���ا مرحوم كلّ  راحم
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

Ya Sani’, ya Nafi’, ya Sami’, ya Cami’e külli masnu’, 

ya Halıka külli mahluk, ya Razıka külli merzuk, ya 

Malike külli memluk, ya Kaşife külli mekrub, ya 

Farice külli mehmum, ya Rahime külli merhum, ya 

Nasıra külli mahzul, ya Satire külli ma’yub, ya 



Melce’e külli matrud. Subhaneke ya ilahe illa ente 

el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

11 İbtal-i sihir ve imanı muhafaza için: 

 
 ی���ا وحش�������تى عن���د مؤنس�����ى ی���ا ُمصیبتى رجاءى ی���ا ت����ىشدّ  عن���د ُعدّتى ی���ا
 دلیل��������ى ی���ا ُكربتى عن���د غی�������اثى ی���ا نعم�������تى عن���د ولىّ  ی���ا ُغربتى عن���د ص�������احبى
 ُمغیثى ی���ا اض���طرارى عن���د ملج��أى ی���ا افتق���������ارى عن���د غناءـ���ى ی���ا ح�������یرتى عن���د
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك مف����زعى عن���د   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya uddeti inde şiddeti, Ya recai inde musibeti, Ya 

mu’nisi inde vahşeti, Ya sahibi inde gurbeti, Ya 

veliyi inde nimeti, Ya gıyasi inde kürbeti, Ya delili 

inde hayreti, Ya gınai inde iftikari, Ya melcei inde 

ıdtırari, Ya mugisi inde mefza’i. Subhaneke ya ilahe 

illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

12 Kısmet ve baht açıklığı için: 

 
 ی���ا الك����روب كاش����ف ی���ا العی�������وب س������تار ی���ا ال����ذنوب غفّار ی���ا الغی�������وب ع�الم ی���ا
 ی���ا القل������وب انی������س ی���ا القل������وب منّور ی���ا القل������وب طبی������ب ی���ا القل������وب مقلّب
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك الغم���وم منفّس ی���ا الھموم مفّرج  ص�����ناخلّ  الغ����وث الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من

Ya Allame’l-guyub, ya Gaffare’z-zunub, ya Settare’l-

u’yub, ya Kaşife’l-kürub, ya Mukallibe’l-kulub, ya 

Münevvire’l-kulub, ya Enise’l-kulub, ya Müferrice’l-

hümum, ya Müneffise’l-gumum. Subhaneke ya ilahe 

illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 



13 Rızkın devamlılığı için: 

 
 دلی�����ل ی���ا كفی��������ل ی���ا وكی�����ل ی���ا جمی���ل ی���ا جلی������ل ی���ا بس�����مك اس�������ئلك ان���ى اللھ���م
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك ُمحیل ی���ا ُمقیل ی���ا ُمنیل ی���ا ُمدیل ی���ا قبی���������ل ی���ا  الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا الغ����وث

 

Allahümme inni es’elüke bismike ya Celil, ya Cemil, 

ya Vekil, ya Kefil, ya Delil, ya Kabil, ya Müdil, ya 

Münil, ya Mukil, ya Muhil. Subhaneke ya ilahe illa 

ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

14 Kötülüklerin def’i için: 

 
 جارا ی���ا لمستص�������������رخین ا ص������ریخ ی���ا الُمستغیثین غی���اث ی���ا الُمتحیّرین دلیلَ  ی���ا
 ی���ا المس��������اكین راحم ی���ا الم������ؤمنین عون ی���ا الخ���������اءفین مانا ی���ا المس����������تجرین
 ی���ا س��������بحانك الُمضطّرین ال��دعوة ُمجیب ی���ا الُمذنبین غ����افر ی���ا العاص���������ین ملج��اء
اال ال��ھ   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya Delile’l-mütehayyirin, ya Gıyase’l-müstagısin, ya 

Sarihe’l-müstasrıhin, ya Cara’l-müstecirin, ya 

Amane’l-haifin, ya Avne’l-mü’minin, ya Rahime’l-

mesakin, ya Melce’e’l-a’sin, ya Gafire’l-müznibin, ya 

Mucibe’d-da’veti’l-mudtarrin. Subhaneke ya ilahe 

illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

15 Rızkın kolaylığı ve rahatlığı için: 

 
 القُْدس ذا ی���ا واالمان االم��ن ذا ی���ا واِالمتِنان الفض��������ل ذا ی���ا واالحس�����ان دالج���و ذا ی���ا
 الحج��ة ذا ی���ا والرض����وان الرحم��ة ذا ی���ا والبی��������ان الحكم���ة ذا ی���ا والس��������بحان
 العف�������و ذا ی���ا والمس��������تعان الرأف�����ة ذا ی���ا والس������لطان العَظَمة ذا ی���ا والبرھ����ان
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك والغف�������ران   ن��ارال من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 



 

Ya Za’l- cudi ve’l-ihsan, ya Za’l-fasli ve’l-imtinan, ya 

Za’l-emni ve’l-aman, ya Za’l-kudsi ve’l-sübhan, ya 

Za’l-hikmeti ve’l-beyan, ya Za’r-rahmeti ve’r-rıdvan, 

ya Za’l-hücceti ve’l-burhan, ya Za’l-azameti ve’s-

sultan, ya Za’r-re’feti ve’l-müste’an, ya Za’l-afvi ve’l-

gufran. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-

gavsa hallisna mine’n-nar.  

 

 

16 Mühim işler kolaylık ve açıklığı için: 

 
 ھو من ی���ا ش���ئ ك��ل خ���الق ھو من ی���ا ش���ئ ك��ل ال��ھ ھو من ی���ا ش���ئ كلِ  رب ھو من ی���ا
 ھو من ی���ا ش���ئ ك��ل بع�����د ھو من ی���ا ش���ئ ك��ل قب������ل ھو من ی���ا ش���ئ ك��ل ص�����انع
 من ی���ا ش���ئ ك��ل عل���ى ق���ادر ھو من ی���ا ش���ئ بك�����ل ع��الم ھو من ی���ا ش���ئ ك��ل ف����وق
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك ش���ئ ك��ل ویف����������نى یبق���������ى ھو  خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من

 

Ya men hüve rabbü külli şey’in, Ya men hüve ilahü 

külli şey’in, Ya men hüve sani’u külli şey’in, Ya men 

hüve kable külli şey’in, Ya men hüve ba’de külli 

şey’in, Ya men hüve fevka külli şey’in, Ya men hüve 

alimu bikülli şey’in, Ya men hüve kadiru ala külli 

şey’in, Ya men hüve yebka ve yefna külli şey’in. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar.  

 

 

17 Hacetlerin yerine gelmesi için: 

 
 ی���ا ُمبیّن ی���ا ُملقّین ی���ا مثكّون ی���ا ُمھیمن ی���ا مؤمن ی���ا بس�����مك اس�������ئلك ان���ى اللھ���م
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك ُمقیم ی���ا ُمعین ی���ا ُمزیّن ی���ا ُممّكن ی���ا ُمھّون  الغ����وث ان���ت 



  الن����ار من خلّصنا الغ����وث

Allahümme inni es’elüke bismike ya Mü’min, ya 

Müheymin, ya Mütekevvin, ya Mulakkin, ya 

Mübeyyin, ya Mühevvin, ya Mümekkin, ya Müzeyyin, 

ya Mu’in, ya Mukim. Subhaneke ya ilahe illa ente el-

gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.  

 

 

18 Keder ve sıkıntıdan kurtulup rahatlamak için: 

 
 جالل���ھ ف�����ى ھو من ی���ا ق������دیم س������لطانھ ف�����ى ھو من اي مقی�����م ملك���ھ ف�����ى ھو من ی���ا
 بم���ن ھو من ی���ا علی�����م ش���ئ بك�����ل ھو من ی���ا رحی����م عب���اده عل���ى ھو من ی���ا عظی���م
 من ی���ا لطی�����ف حكمت����ھ ف�����ى ھو من ی���ا ك�����ریم رجاه بم���ن ھو من ی���ا حلی������م عص���اه
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك ق������دیم لطف�����ھ ف�����ى ھو   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

Ya men hüve fi mülkihi mukim, Ya men hüve fi 

sultanihi kadim, Ya men hüve fi celalihi azim, Ya 

men hüve ala ibadihi rahim, Ya men hüve bikülli 

şey’in alim, Ya men hüve bi-men asahu halim, Ya 

men hüve bi-men recahu kerim, Ya men hüve fi 

hikmetihi latif, Ya men hüve fi lutfihi kadim. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar.  

 

 

19 İşlerin kolaylaşması için: 

 
ال من ی���ا اال یُرجى  ال من ی���ا فضلُھ  اال یُْسئل  ال من ی���ا عْفُوهُ   اال یُنظر  ه   من ی���ا بِرُّ
ال اال ی���دوم  ال من ی���ا ملك���ھ  اال س����لطان   ت���ھرحم ش���ئ كلَّ  وس����عت من ی���ا س������لطانھ 
 مثلَھُ  احدٌ  لی�����س من ی���ا علمھ ش���ئ بك�����ل احاط من ی���ا غصبَھُ  رحمتُھُ  سبَقت من ی���ا
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya men la yurca illa fadluhu, Ya men la yus’alu illa 



afvuhu, Ya men la yunzaru illa birruhu, Ya men la 

yedumu illa mülkuhu, Ya men la sultane illa 

sultanehu, Ya men vesi’at külle şeyin rahmetehu, 

Ya men sebakat rahmetuhu gadabahu, Ya men 

ihata bi-külli şey’in ilmuhu, Ya men leyse ahadun 

mislehu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-

gavsa hallisna mine’n-nar.  

 

 

20 Güçlük ve belaların def’i için: 

 
 الخل����ق خ���الق ی���ا الث�����وب قاب������ل ی���ا غافرال��������ذنب ی���ا الغمّ  كاش����ف ی���ا الھمّ  فارجَ  ی���ا
 االن����ام رازق ی���ا الَحبّ  ف������الق ی���ا السرّ  ع��الم ی���ا العھ���د ُموفى ی���ا الوع��د ص���ادق ی���ا
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك  الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya Farice’l-hemm, ya Kaşife’l-gamm, ya Gafire’z-

zenb, ya Kabile’s-sevb, ya Halıke’h-halk, ya 

Sadıke’l-va’d, ya Mu’fiye’l-ahd, ya Alime’s-sır, ya 

Falike’l-habb, ya Razıke’l-enam. Subhaneke ya ilahe 

illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

21 Fayda ve menfaat bulmak için: 

 
 ی���ا زكىّ  ی���ا رضىّ  ی���ا حفىّ  ی���ا ملىّ  ی���ا وفىّ  ی���ا علىّ  ی���ا بس�����مك اس�������ئلك ان���ى اللھ���م
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك ولىّ  ی���ا قوىّ  ی���ا بدىّ    الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Allahümme inni es’elüke ya Ali, ya Vafi, ya Meli, ya 

Hafi, ya Radi, ya Zeki, ya Kavi, ya Veli. Subhaneke 

ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-

nar. 



 

 

22 Rızk bolluğu için: 

 
 من ی���ا ب��������الجریرة یؤاخ����ذ ل��م من ی���ا القبی�����������خ س������تر من ی���ا الجمی�����ل اظھر من ی���ا
 ی���ا المغف�������رة واس���ع ی���ا التج�����اوز حَسنَ  ی���ا العف�������و عظی���م ی���ا السرّ  یھت������ك ل��م
 ی���ا س��������بحانك شْكوىَ  كلّ  منتھىَ  ی���ا نْجوىَ  كلّ  ص���احب ی���ا بالرحم�����ة الیدَْین باس������ط
اال ال��ھ   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya men ezhare’l-cemil, Ya men setere’l-kabih, Ya 

men yu’ahiz bil-cerire, Ya men lem yeheteki’s-sır, 

Ya azime’l-afvi, Ya hasene’t-tecavüz, Ya vasi’e’l-

magfireti, Ya basite’l-yedeyni bi-r-rahmeti, Ya 

sahibe külli necva, Ya müntehaye külli şekva. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar.  

 

 

23 Üzüntü ve kederin izalesi için: 

 
 ذا ی���ا الس���������ابقة المنّة ذا ی���ا الواس�����عة الرحم��ة ذا ی���ا الس��������ابغة النْعمة ذا ی���ا
 الكرام���ة ذا ی���ا القاطع�����ة الحّجة ذا ی���ا الكامل����ة الق����درة ذا ی���ا البالغ��������ة الحكم���ة
 المنیع��������ة العظم���ة ذا ی���ا المتین���������ة القّوة ذا ی���ا الدائم����ة العّزة ذا ی���ا الظاھرة
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya Za’n-nimeti’s-sabiga, ya Za’r-rahmeti’l-vasia, ya 

Za’l-menneti’s-sabıka, ya Za’l-hikmeti’l-baliga, ya 

Za’l-kudreti’l-kamile, ya Za’l-hücceti’l-kati’a, ya Za’l-

kerameti’z-zahire, ya Za’l-izzeti’d-daime, ya Za’l-

kuvveti’l-metine, ya Za’l-azameti’l-meni’a. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar. 



 

 

24 Islah-ı hal, kötü ahlakdan uzaklaşmak için  

 
 ی���ا الع�������ثرات مقی�����ل ی���ا الع�������برات راحم الظلم���ات جاعل ی���ا الس����موات ب�������دیع ی���ا
 ی���ا الحس�������نات مضعّف ی���ا االی�����ات ُمنَّزل ی���ا االم��وات ُمحیى ی���ا الع����ورات س������اتر
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك النقام������ت السیئـ����������ات ماحى  من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 
  الن����ار

Ya Bedi’e’s-semavat, ya Caile’z-zulumat, ya 

Rahime’l-aberat, ya Mukile’l-aserat, ya Satire’l-

averat, ya Muhyiye’l-emvat, ya Münezzile’l-ayat, ya 

Muda’ife’l-hasenat, ya Mahiye’s-seyyi’ati’n-nekamat. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar. 

 

 

25 Sıkıntı ve kederin def’i için:  

 
 ی���ا ُمنّور ی���ا ُمطّھر ی���ا ُمدبّر ی���ا ُمقدّر ی���ا ُمصّور ی���ا بس�����مك اس�������ئلك ان���ى اللھ���م
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك مؤّخر ی���ا ُمقدّم ی���ا ُمْنذر ی���ا ُمبّشر ی���ا ُمیّسر  الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا الغ����وث

 

Allahümme inni es’elüke bismike ya Musavvir, ya 

Mukaddir, ya Müdebbir, ya Mutahhir, ya Münevvir, 

ya Müyessir, ya Mübeşşir, ya Münzir, ya Mukaddim, 

ya Mu’ahhir. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa 

el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

26 Veli ve dost mertebesine ulaşmak ve kalb 

gözünün açılması için: 

 



 ربّ  ی���ا الح���رام البل�������د ربّ  ی���ا الح���رام الش����ھر ربّ  ی���ا الح���رام البی��������ت ربّ  ی���ا
 الِحلّ  ربّ  ی���ا الح���رام المس����جد ربّ  ی���ا الح���رام مش����عر ربّ  ی���ا والمق����ام ال����ركن
 ف�����ى الق����درة ربّ  ی���ا والس�����الم التحیّة ربّ  ی���ا والظ���الم الن����ور ربّ  ی���ا والح���رام
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك االن����ام   الن����ار من خلّصنا ثالغ����و الغ����وث ان���ت 

 

Ya Rabbe’l-beyti’l-haram, ya Rabbe’ş-şehri’l-haram, 

ya Rabbe’l-beledi’l-haram, ya Rabbe’r-rükni ve’l-

makam, ya Rabbe’l-meş’ari’l-haram, ya Rabbe’l-

mescidi’l-haram, ya Rabbe’l-hılli ve’l-haram, ya 

Rabbe’n-nuri ve’z-zulam, ya Rabbe’t-tahiyyeti ve’s-

selam, ya Rabbe’l-kudreti fi’l-enam. Subhaneke ya 

ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

27 Büyükler katına varmak için: 

 
 اطھر ی���ا الص����������ادقین اص���دق ی���ا الع��������ادلین اعدل ی���ا الح������اكمین احك��م ی���ا
 ی���ا الس��������امعین اس���مع ی���ا الحاس�����������بین اس���رع ی���ا الخ���������القین احس���ن ی���ا الط����اھرین
 ال��ھ ی���ا س��������بحانك االك������رمین اك��رم ی���ا الش������������افعین اش�������فع ی���ا الن�������اظرین ابص������ر
اال   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya ahkame’l-hakimin, Ya a’dele’l-adilin, Ya 

asdake’s-sadıkin, Ya ethare’t-tahirin, Ya ahsene’l-

halıkin, ya esra’e’l-hasibin, Ya esma’e’s-sami’in, Ya 

ebsare’n-nazirin, Ya eşfa’e’ş-şafi’in, Ya ekreme’l-

ekremin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-

gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

28 Rical-i devlet, büyükler ile görüşme anında:  

 
ال من عمادَ ی���ا ال من س�����ند ی���ا ل��ھ عمادَ   ال من ذُْخرَ  ی���ا ل��ھ س�����ند   ِحْرزَ  ی���ا ل��ھ ذُْخرَ  



ال من ال من غی���اث ی���ا ل��ھ ِحْرزَ   ال من فْخرَ  ی���ا ل��ھ غی���اث  ال من عزَّ  ی���ا ل��ھ فخ����ر   
ال من ُمعینَ  ی���ا ل��ھ عزّ  ال من انی������س ی���ا ل��ھ معی����ن  ال من امان ی���ا ل��ھ انی������س   امان 
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك ل��ھ   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya i’made men la i’made leh, Ya senede men la 

senede leh, Ya zuhra men la zuhra leh, Ya hirze 

men la hirze leh, Ya gıyase men la gıyase leh, Ya 

fahre men la fahre leh, Ya izze men la izze leh, ya 

mu’ine men la mu’ine leh, Ya enise men la enise 

leh, ya amane men la amane leh. Subhaneke ya 

ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

29 Düşman ve hasudların dilinin bağlanması için 

 
 ی���ا ح��اكم ی���ا راحم ی���ا دائ���م ی���ا ق������ائم ی���ا عاص���م ی���ا بس�����مك اس����ألك ان���ى اللھ���م
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك باس������ط ی���ا ق������ابض ی���ا قاس�����م ی���ا ع��الم  الغ����وث الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا

 

Allahümme inni es’elüke bismike ya Asım, ya Kaim, 

ya Daim, ya Rahim, ya Hakim, ya Alim, ya Kasım, ya 

Kabıd, ya Basit. Subhaneke ya ilahe illa ente el-

gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

30 Güç ve kuvvet bulmak için: 

 
 ی���ا اس�����������تغفره من غ����افر ی���ا اس�����ترحمھ من راحم ی���ا استعص���������مھ من عاصمَ  ی���ا
 ی���ا اس������تكرمھ من مك�رم ی���ا اس���������تحفظھ من ح����افظ ی���ا استنص����������ره من ناص�����ر
 ی���ا اس���������تعانھ من معی����ن ی���ا استص��������رخھ من ص������ریخ ی���ا استرش��������ده من مرش��د
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك اس���������تغاثھ من مغی����ث   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 



Ya Asıme men ista’semehu, ya Rahime men 

isterhamehu, ya Gafire men istagferehu, ya Nasıre 

men istansarehu, ya Hafıze men istahfazehu, ya 

Mükrime men istekremehu, ya Mürşide men 

isterşedehu, ya Sarihe men istasrahahu, ya mu’ine 

men isti’anehu, ya Mugise men istigasehu. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar. 

 

 

31 Nazar ve göz isabeti için: 

 
ال عزیزاً  ی���ا ً  ی���ا یُضام  ال لطیفا ً  ی���ا یُرام  ال قیوما ً  ی���ا یَنام  ال دائما ً  ی���ا یف�������وت  ال حیّا  
ً  ی���ا یم���وت ال ملكا ً  ی���ا ی���زول  ال باقیا ً  ی���ا یف����������نى  ال عالما ال صمداً  ی���ا یجھ���ل   یُْطعم 
ً  ی���ا ال قویّا اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك یَْضعُف    الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث تان 

 

Ya Azizen la yudamu, ya Latifen la yuramu, ya 

Kayyumen la yenamu, ya Daimen la yefutu, ya 

Hayyen la yemutu, ya Meliken la yezulu, ya Bakiyen 

la yefna, ya Alimen la yechelu, ya Sameden la 

yut’amu, ya Kaviyyen la yad’ufu. Subhaneke ya 

ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

32 Düşmanı hor ve zelil kılmak, yapılan sihir ve 

kötülüklerin iadesi için: 

 
 راش���د ی���ا حامد ی���ا ماجد ی���ا ش��اھد ی���ا احد ی���ا واحد ی���ا باس�����مك اس�������ئلك ان���ى اللھ���م
  وارث ی���ا باع���ث ی���ا
اال هال ی���ا س��������بحانك ن�������افع ی���ا ضارّ  ی���ا   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Allahümme inni es’elüke bismike ya Vahid, ya 



Ahad, ya Şahid, ya Macid, ya Hamid, ya Raşid, ya 

Ba’is, ya Varis, ya Darr, ya Nafi’. Subhaneke ya 

ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

33 Halk indinde muhabbet bulmak ve bir kimsenin 

kalbine muhabbet salmak için: 

 
 من اعل��م ی���ا رحی����م كلّ  من ارحم ی���ا ك�����ریم كلّ  من اك��رم ی���ا عظی���م كلّ  من اعظمَ  ی���ا
 كب��������یر كلّ  من اك�����بر ی���ا ق������دیم كلّ  من اق���دم ی���ا حكی�����م كلّ  من احك��م ی���ا علی�����م كلّ 
 س��������بحانك ع���زیز لّ ك من اعزّ  ی���ا جلی������ل كلّ  من اجلّ  ی���ا لطی�����ف كلّ  من الط��ف ی���ا
اال ال��ھ ی���ا   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

Ya a’zame min külli a’zim, Ya ekreme min külli 

kerim, Ya erhame min külli rahim, Ya a’leme min 

külli a’lim, Ya ahkame min külli hakim, Ya akdeme 

min külli kadim, Ya ekbere min külli kebir, Ya eltafe 

min külli latif, Ya ecelle min külli celil, Ya e’azze 

min külli aziz. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa 

el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

34 Gölgeden mütevellid korkunun izalesi için: 

 
 دائ���م ی���ا الفض��������ل ق������دیم ی���ا الخ������یر كث��������یر ی���ا المنّ  عظیمَ  ی���ا الصْفح كریمَ  ی���ا
 ی���ا المل����ك مال��ك ی���ا الُضرّ  كاش����ف ی���ا الك����رب منفّس ی���ا الُصْنع لطی�����ف ی���ا اللط����ف
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك الح���ق قاض������ى   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

Ya kerime’s-safhi, Ya azime’l-menni, Ya kesire’l-

hayri, Ya kadime’l-fadli, Ya daime’l-lutfi, Ya latife’s-

sun’i, Ya müneffise’l-kerbi, Ya kaşife’d-durri, Ya 

malike’l-mülki, Ya kadiye’l-hakk. Subhaneke ya 

ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 



 

35 Gece korkusunun izalesi için: 

 
 ی���ا علىّ  قّوتھ ف�����ى ھو من ی���ا قوىّ  وفائ������ھ ف�����ى ھو من ی���ا وفىّ  عھده ف�����ى ھو من ی���ا
 ش������ریف لُطفھ ف�����ى ھو من ی���ا لطی�����ف قُْربھ ف�����ى ھو من ی���ا قری������ب ُعلُّوه ف�����ى ھو من
 عطمت���ھ ف�����ى ھو من ی���ا عظی���م عّزه ف�����ى ھو من ی���ا ع���زیز ش������رفھ ف�����ى ھو من ی���ا
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك حمی���د مْجده ف�����ى ھو من ی���ا مجی���د  الغ����وث الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا

 

Ya men hüve fi ahdihi vefiy, Ya men hüve fi vefaihi 

kaviy, Ya men hüve fi kuvvetihi aliy, Ya men hüve fi 

uluvvihi karib, Ya men hüve fi kurbihi latif, Ya men 

hüve fi lutfihi şerif, Ya men hüve fi şerefihi aziz, Ya 

men hüve fi izzihi azim, Ya men hüve fi azametihi 

mecid, Ya men hüve fi mecdihi hamid. Subhaneke 

ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-

nar. 

 

 

36 Gündüz korkusunun izalesi için: 

 
 ی���ا ھادى ی���ا مع������افى واف�����ى ی���ا ش�������افى ی���ا ك������افى ی���ا باس�����مك اس�������ئلك ان���ى اللھ���م
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك ب������اقى ی���ا ع���الى ی���ا راض���ى ی���ا قاض������ى ی���ا داعى  ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث

Allahümme inni es’elüke bismike ya Kafi, ya Şafi, 

ya Vafi, ya Mu’afi, ya Hadi, ya Da’i, ya Kadi, ya Radi, 

ya A’li, ya Baki. Subhaneke ya ilahe illa ente el-

gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

37 Cinlerin def’i için: 

 



 ی���ا ل��ھ ك�����ائن ش���ئ كلّ  من ی���ا ل��ھ خاش����ع ش���ئ كلّ  من ی���ا ل��ھ خاضعٌ  ش���ئ كلّ  من ی���ا
 ی���ا ب���ھ خ����ائف ش���ئ كلّ  من ی���ا الی�����ھ منی�����ب ش���ئ كلّ  من ی���ا ب���ھ موجود ش���ئ كلّ  من
 یس���������بح ش���ئ كلّ  من ی���ا الی�����ھ س������ائر ش���ئ كلّ  من ی���ا ب���ھ ق������ائم ش���ئ كلّ  من
اال ھالك ش���ئ كلّ  من ی���ا بحم���ده اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك وجھھ   الغ����وث الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا

 

Ya men küllü şey’in hadi’un leh, Ya men küllü şey’in 

haşi’un leh, Ya men küllü şey’in kainun leh, Ya men 

küllü şey’in mevcudun bih, Ya men küllü şey’in 

münibun ileyh, Ya men küllü şey’in haifun bih, Ya 

men küllü şey’in kaimun bih, Ya men küllü şey’in 

sairun ileyh, Ya men küllü şey’in yüsebbihu bi-

hamdih, Ya men küllü şey’in halikün illa vecheh. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar. 

 

 

38 Karanlık korkusunun izalesi için: 

 
ال من ی���ا اال مفرّ   ال من ی���ا الی�����ھ  اال مف���زع  ال من ی���ا الی�����ھ  اال مقص�����د   ی���ا الی�����ھ 
ال من اال منج���ى  ال من ی���ا ی���ھال  اال یُرَغب  ال من ی���ا الی�����ھ  وال حول  اال قّوة   ی���ا ب���ھ 
ال من اال یُعبد  اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك ای���اه    الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya men la meferre illa ileyh, Ya men la mefza’a illa 

ileyh, Ya men la maksada illa ileyh, Ya men la 

münciye illa ileyh, Ya men la yurgabu illa ileyh, Ya 

men la havle vela kuvvete illa bih, Ya men la 

yu’badu illa iyyah. Subhaneke ya ilahe illa ente el-

gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

39 Yelin (surh-bad) izalesi için: 



 
 ی���ا خیرالمس���������������ئولین ی���ا خ�����������یرالمرغوبین ی���ا الم�������رھوبین خ����یر ی���ا
 خ����یر ی���ا المش��������كورین خ����یر ی���ا خیرالم���������ذكورین ی���ا المقص���������ودینخ����یر
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك المستأنس��������������ین خ����یر ی���ا المعّزین خ����یر ی���ا المحب�����������وبین  
  الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت

Ya hayre’l-merhubin, Ya hayre’l-mergubin, Ya 

hayre’l-mes’ulin, Ya hayre’l-maksudin, Ya hayre’l-

mezkurin, Ya hayre’l-meşkurin, Ya hayre’l-

mahbubin, Ya hayre’l-mu’izzin, Ya hayre’l-

müste’nisin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa 

el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

40 Çocuk ağlamasının izalesi: 

 
 ی���ا ف����اطر ی���ا ق��اھر ی���ا ق���ادر ی���ا س������اتر ی���ا غ����افر ی���ا باس�����مك اس�������ئلك ان���ى اللھ���م
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك ناص�����ر ی���ا ن��اظر ی���ا ذاك��ر ی���ا اب���رج ی���ا كاس����ر  الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا الغ����وث

Allahümme inni es’elüke bismike ya Gafir, ya Satir, 

ya Kadir, ya Kahir, ya Fatır, ya Cabir, ya Zakir, ya 

Nazir, ya Nasır. Subhaneke ya ilahe illa ente el-

gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

41 Kuluncun defi’: 

 
 یس������مع من ی���ا الب������الء یكش�������ف من ی���ا فھ���دى قدّر من ی���ا فسّوى خل���ق من ی���ا
 ی���ا المرض�����ى یش����������فى من ی���ا الھلك�����ى یُنجى من ی���ا الغ�������رقى یُنِقذ من ی���ا النج�����وى
 واالن��������ثى ال����ذكر ال������زوجین خل���ق من ی���ا اح�����یى و امات من ی���ا ابك������ى و اض���حك من
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya men halaka fe-sevva, Ya men kaddere fe-heda, 

Ya men yekşefu’l-bela, Ya men yesma’u’n-necva, Ya 



men yunkizu’l-garka, Ya men yunci’l-helka, Ya men 

yeşfi’l-marda, Ya men edhaka ve ebka, Ya men 

emate ve ehya, Ya men halaka’z-zevceyni’z-zekere 

ve’l-ünsa. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-

gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

42 Kol ağrısının izalesi için: 

 
 االی�����ات ف�����ى من ی���ا ایات������ھ االف�����اق ف�����ى من ی���ا سبیلُھ والبح������ر البرّ  ف�����ى من ی���ا
 ف�����ى من ی���ا عبرت������ھ القب�������ور ف�����ى من ی���ا قدرت�����ھ الممات ف�����ى من ی���ا برھان����ھ
 من ی���ا قض�����اؤه الم�����یزان ف�����ى من ی���ا ھیبت��������ھ الحس�����اب ف�����ى من ی���ا ملك���ھ القیم������ة
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك عقاب�����ھ الن����ار ف�����ى من ی���ا ثواب������ھ الجنّة ف�����ى  الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا الغ����وث

Ya men fi’l-berri ve’l-bahr sebiluhu, Ya men fi’l-afaki 

ayatuhu, Ya men fi’l-ayati burhanuhu, Ya men fi’l-

memati kudretuhu, Ya men fi’l-kuburi ibretuhu, Ya 

men fi’l-kıyameti mülkühü, Ya men fi’l-hisabi 

heybetuhu, Ya men fi’l-mizani kadauhu, Ya men fi’l-

cenneti sevabuhu, Ya men fi’n-nari ikabuhu. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar. 

 

 

43 Günahlardan uzaklaşmak ve güzel ahlak sahibi 

olmak için 

 
 یقُصد الی�����ھ من ی���ا الم�������ذنبون یف�������زع الی�����ھ من ی���ا الخ���������ائفون یھ���رب الی�����ھ من ی���ا
 ی���ا المتح��������یرون یلج�����اء الی�����ھ من ی���ا الزاھدون یرغ���ب الی�����ھ من ی���ا المنیب����������ون
 عف����وه ف�����ى من ی���ا المحبّون یفتخ����������ر ب���ھ من ی���ا المری�����دون یس�����������تأنس الی�����ھ من
 المتوّكلون یتوّكل علی�����ھ من ی���ا الموقن������ون یس�������كن الی�����ھ من ی���ا الخ�����اطئون عیط���م
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 



Ya men ileyh yehribu’l-haifun, Ya men ileyh 

yefza’u’l-muznibun, Ya men ileyh yaksudu’l-

munibun, Ya men ileyh yergabu’z-zahidun, Ya men 

ileyh yelce’u’l-mütehayyirun, Ya men ileyh 

yesteni’su’l-müridun, Ya men bihi yeftaharu’l-

muhibbun, Ya men fi afvihi yatma’u’l-hati’un, Ya 

men ileyh yeskunu’l-mukinun, Ya men aleyh 

yetevekkülü’l-mütevekkilun. Subhaneke ya ilahe 

illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

44 Güven ve emn bulmak için: 

 
 ی���ا رقی������ب ی���ا قری������ب ی���ا طبی������ب ی���ا حبی�������ب ی���ا باس�����مك اس�������ئلك ان���ى اللھ���م
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك بص���������یر ی���ا خب�������یر ی���ا ُمجیب ی���ا ُمثیب ی���ا ُمھیب ی���ا حس������یب  
  الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت

 

Allahümme inni es’elüke bismike ya Habib, ya 

Tabib, ya Karib, ya Rakib, ya Hasib, ya Mühib, ya 

Müsib, ya Mucib, ya Habir, ya Basir. Subhaneke ya 

ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

45 Borcdan kurtulmak için: 

 
 ی���ا بص���������یر كلّ  من ابص������ر ی���ا حبی�������ب كلّ  من احبّ  ی���ا قری������ب كلّ  من اق���رب ی���ا
 اغ���نى ی���ا ق���وى كلّ  من اق���وى ی���ا دفی��������ع كلّ  من ادف�����ع ی���ا فش���ري كلّ  من اش���رف
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك رؤف كلّ  من ارءف ی���ا جواد كلّ  من اجود ی���ا غ���نى كلّ  من  
  الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت

Ya akrabe min külli karib, Ya ahabbe min külli 

habib, Ya absara min külli basir, Ya eşrefe min külli 

şerif, Ya edfa’a min külli defi’, Ya akva min külli 



kavi, Ya agna min külli gani, Ya ecvede min külli 

cevad, Ya er’afe min külli ra’uf. Subhaneke ya ilahe 

illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

46 Baş ağrısı için:  

 
ً  ی���ا ً  ی���ا مغل���وب غ���یر غالبا ً  ی���ا مص����نوع غ���یر صانعا ً  ی���ا مخل��وق غ���یر خالقا  مالكا
ً  ی���ا مقھ�ور غ���یر قاھراً  ی���ا مملوك غ���یر ً  ی���ا م����رفوع غ���یر رافعا  محف����وظ غ���یر حافظا
ً  ی���ا مش��ھود غ���یر شاھداً  ی���ا منص�����ور غ���یر ناصراً  ی���ا  س��������بحانك بعی��������د غ���یر قریبا
اال ال��ھ ی���ا   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya galiben gayrı mağlub, Ya sani’en gayrı masnu’, 

Ya halıken gayrı mahluk, Ya maliken gayrı memluk, 

Ya hafızen gayrı mahfuz, Ya nasıren gayrı mansur, 

Ya şahiden gayrı meşhud, Ya kariben gayrı ba’id. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar. 

 

 

47 Alındaki ağrı için: 

 
 الن����ور مقدّر ی���ا الن����ور مدبّر ی���ا الن����ور خ���الق ی���ا الن����ور منّور ی���ا الن����ور ن���ور اي
 ی���ا ن���ور كلّ  ف����وق نوراً  كلّ  بع�����د نوراً  ی���ا ن���ور كلّ  قب������ل نوراً  ی���ا ن���ور كلّ  نورَ  ی���ا
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك ن���ور كمثل������ھ لی�����س نوراً   من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 
  الن����ار

Ya nuru’n-nur, Ya halıku’n-nur, Ya müdebbiru’n-nur, 

Ya Mukaddiru’n-nur, Ya nura külli nur, Ya nuran 

kable külli nur, Ya nuran ba’de külli nur, Ya nuran 

fevka külli nur, Ya nuran leyse kemislihi nur. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar. 



 

 

48 Bütün ağrıların def’i için: 

 
 احس�����انھ من ی���ا مقی�����م لطف�����ھ من ی���ا لطی�����ف فعل�������ھ من ی���ا ش������ریف عطاؤه من ی���ا
 عذاب���ھ من ی���ا فض������ل عف����وه من ی���ا ِصْدق وعده من ی���ا حق قول����ھ من ی���ا ق������دیم
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك عمی���م فض�������لھ من ی���ا ُحْلوٌ  ذك��ره من ی���ا عدل  الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا الغ����وث

Ya men a’tauhu şerif, Ya men fi’luhu latif, Ya men 

lutfuhu mukim, Ya men ihsanuhu kadim, Ya men 

kavluhu hakk, Ya men va’duhu sıdk, Ya men afvuhu 

fadl, Ya men azabuhu adl, Ya men zikruhu hulv, Ya 

men fadluhu amim. Subhaneke ya ilahe illa ente el-

gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 

 

49 Göz ağrısı için: 

 
 ی���ا ُمنّزل ی���ا مذلّل ی���ا ُمبدّل ی���ا ُمفّصل ی���ا ُمسّھل ی���ا باس�����مك اس�������ئلك ان���ى اللھ���م
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك ُمجزل ی���ا ُمْمحل ی���ا مفّضل ی���ا ُمنّول  الغ����وث الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا

 

Allahümme inni es’elüke bismike ya Müsehhil, ya 

Mufassıl, ya Mübeddil, ya Müzellil, ya Münezzil, ya 

Münevvil, ya Mufaddil, ya Mumhil, ya Müczil. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar. 

 

 

50 Göz aydınlığı için: 

 
وال ی���رى من ی���ا وال یخل������ق من ی���ا یُرى  وال یھ���دى من ی���ا یُخلَق   من ی���ا یُھدىَ  



وال یُحیى وال یس���������ئل من ی���ا یُحیىَ   وال یُْطِعم من ی���ا یُسئل   یُجار یج�������یر من ی���ا یُطعم 
وال یقض���������ى من ی���ا علی�����ھ وال یحك�����م من ی���ا علی�����ھ یُقضى   ل��م من ی���ا علی�����ھ یُحكم 
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك احد كفواً  ل��ھ یك�����ن ول��م یول�����د ول��م یل�����د  الغ����وث الغ����وث ان���ت 
  الن����ار من خلّصنا

Ya men yera ve-la yura, Ya men yahluku ve-la 

yuhlak, Ya men yehdi ve-la yuhda, Ya men yuhyi ve-

la yuhya, Ya men yes’elu ve-la yus’al, Ya men 

yut’imu ve-la yut’am, Ya men yeciru ve-la yucaru 

aleyh, Ya men yakdi ve-la yukda aleyh, Ya men 

yehkamu ve-la yuhkamu aleyh, Ya men lem yelid ve 

lem yuled ve lem yekun lehü küfüven ahad. 

Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 

hallisna mine’n-nar.  

 

 

51 Gözdeki karanlığın izalesi için: 

 
 نِْعم ی���ا القری�������ب نِْعم ی���ا الرقی��������ب نِْعم ی���ا الطبی��������ب ِنْعم ی���ا الحبی���������ب نِْعم ی���ا
 ی���ا المول����ى منِعْ  ی���ا الوكی�������ل نِْعم ی���ا الكفی����������ل نِْعم ی���ا الحس��������یب نِْعم ی���ا المجی�����ب
اال ال��ھ ی���ا س��������بحانك النص����������یر نِْعم   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya ni’me’l-habib, Ya ni’me’t-tabib, Ya ni’me’r-rakib, 

Ya ni’me’l-karib, Ya ni’me’l-mucib, Ya ni’me’l-hasib, 

Ya ni’me’l-kefil, Ya ni’me’l-vekil, Ya ni’me’l-mevla, 

Ya ni’me’n-nasir. Subhaneke ya ilahe illa ente el-

gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.  

 

 

52 Gece körlüğünün izalesi için: 

 
 حبی�������ب ی���ا المری��������دین انی������س ی���ا المحبّین ُمنى ی���ا الع����������ارفین س���رور ی���ا
ً  ی���ا العاب���������دین عی���ن ق���رة ی���ا الُمذنبین رجاء ی���ا الُمِقلّین رازق ی���ا الت�����������وابین  ُمنفّسا



ً  ی���ا المك���������روبین عن  س��������بحانك واالخ�����رین االّولین ال��ھ ی���ا المغم�����ومین عن ُمفّرجا
اال ال��ھ ی���ا   الن����ار من خلّصنا الغ����وث الغ����وث ان���ت 

 

Ya sürure’l-arifin, Ya müniye’l- muhibbin, Ya enise’l-

müridin, Ya habibe’t-tevvabin, Ya razıka’l-mukallin, 

Ya kurrete ayni’l-abidin, Ya müneffisen ani’l-

mekrubin, Ya müferricen ani’l-magmumin, Ya 

ilahe’l-evvelin ve’l-ahirin. Subhaneke ya ilahe illa 

ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

                       MÜCERREB FAYDALI TILSIMLAR  VE 

VEFKLER 

Zina Ve Kötülükten Uzaklaştırma Tılsımı  

Kötü yolda gezeni zina edeni engelemek icin yazilir 

mümkünse suyu içirilir değilse onun yoluna ağir bir 

taş altina konulur.. 

 

http://hocamsir.com/2011/05/05/zina-ve-kotulukten-uzaklastirma-tilsimi/


                              Geçimsiz Aile İçin Çalışma  

Tılsımı yaz ve geçimsiz olan aileye içir yuvaları 

düzelir muhabbetleri artar..  

 

Bol rızık için yazılacak vefk budur vefki bu vefk 

ihlas suresi ayetlerinin vefkidir yazmak için cuma 

günü zühre saati seçilerek zaferan mürekkebi 

kullanırlarak yazılır  

 
 Nur Dairesi Seyyid Ebu Hasan Şazeli Hazretlerine 

nispet edilir. Evliya ve salihlerin kalkanıdır. Her 

http://hocamsir.com/2011/05/05/gecimsiz-aile-icin-calisma/


çeşit derde çare olan bir çeşit manevi ilaçtır.  

 



 
         Esmaül hüsna vefki her murad için vefk hayırlı 

bir saatte yazılır taşınır  

 



 Cinlerin ve kötüşeylerin şerrinden koruyan 

zırhtır.bu tertibi eşrefbir saatte safran 

mürekkebiyle yazıp üzerinize alın.biznillah tesirlidir. 

   

 
 Cinlerin şerrinden koruyan zırh.isim yazan yere 

kendi isminizi Arapça yazıp .bu tertibi eşrefbir 

saatte safran mürekkebiyle yazıp üzerinize 

alın.biznillah tesirlidir   



 
 

          CÜNNETÜL-ESMA     DAİRESİ  

 



Evde de üzerin de taşıyabilirsiniz sakın yanlış 

yapmayın şakaya gelmez en kuvvetl vekftir 

Bir çok sırları vardır 

İnsanlar tarafından şirin görünmesi, 

Kötü gözü dili bağlamak, 

koruma niyet susturma 

şeytan cinler 

düşman yaklaşamaz 

hırsız girrmez 

yangın anında sağ kurtursun 

Allah seni her türlü beladan korur 

daha bir şeyler 

sevgi muhabbet 

Anneye babaya itaat 

Allaha itaat 

Allah güzel kulu olursun 

seni her gören sevgiyle muhabetle Aşkla konuşur 

nurlanırsın. 

cünnetül Esma DualarıHerSıkıntı Ve Hacet İçin 

 Okuma Yöntemleri 



dil bağlamak için dua zalimden intikam almak için 

dua düşmanın dilini bağlamak dilini dil dualar 

'Allah'ın isimleriyle (korunma) kalkanları'' manasına 

gelen cennetül esma duaları 

İmam Gazali Hazretleri tariki ile Hazretleri Ali 

Efendimize dayanmakta ve pek çok dua 

kitaplarında yer almaktadır... 

Bu duaları Nakşibendi meşâyıhı da tavsiye 

buyurmaktadır... 

Dikkatlice ve usulüne göre yanlışsız okunursa 

neticeleri elde edilir... 

Bu dualar sabah ve akşam besmele ile 19 defa 

okunursa aşağıdaki istekler biiznillah yerine gelir. .. 

  

ALLAH`IN (C.C.) CEMÂLİNİ GÖRMEK İSTEYENLER: 

Bismillâhir-rrahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün anetil vücüühü 

lilhayyil kayyuum. 

  

KALBİN NURLA VE TEVHİDLE DOLMASINI 

İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün lâ ilâhe illâ 

hüve yuhyi ve yümiyt. 



  

DUALARININ KABUL OLMASINI İSTEYENLER ŞU 

DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün üd uunii 

estecib leküm. 

  

SÖZÜ GEÇMEK,DİLEĞİ MAKBUL OLMAK 

İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün inellâhe kâne 

semiy`an aliymâ. 

  

İLİM,HİKMET VE MAĞFİRET İSTEYENLER ŞU 

DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün vallahü 

aliymün bi zâtissuduur. 

  

FETİH,NUSRET VE DÜŞMANA GAALİP GELMEK 

İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün innâ fetahnâ 

leke fethan mübiynâ. 



  

DÜŞMANA GALEBE VE BAĞLI İŞLERİ AÇMAK 

İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve 

yensurakellahü nasran aziyza. 

  

KATI GÖNÜLLERİ YUMUŞATMAK İSTEYENLER ŞU 

DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve innellâhe 

biküm le rauufürrahıym. 

  

BİR ŞİDDET VE SIKINTIYA MARUZ KALAN VE GÜÇ 

İŞLERİN KOLAYLAŞMASINI İSTEYENLER ŞU 

DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve 

yec`alüllahü ba`de usrin yüsraa. 

  

ZALİM DÜŞMANDAN VE ZALİMİN ZULMÜNDEN 

KURTULMAK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM 

EDERLER: 



Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün necciniiminel 

kavmiz-zaalimiyn. 

  

YİNE ZALİM DÜŞMANA GALİP GELMEK 

İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün inne hızbellâhi 

hümül gaalibuun. 

  

DÜŞMANLARINI KAHRETMEK İSTEYENLER ŞU 

DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün inna erselnaa 

aleyhim haasıbâ. 

  

DÜŞMANLARIN HİLELERİNDEN KURTULMAK 

İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün hasbünallâhü 

ve ni`mel vekiyl. 

  

GENİŞ RIZIK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM 

EDERLER: Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün 



hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve 

terzüku men teşaaaü bigayri hısaab. 

  

OĞUL VEYA KIZ İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM 

EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün heb lii min 

ledünke veliyyen yerisünii. 

  

DEVLET VE İZZET İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM 

EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün tüızzü men 

teşaaaü ve tüzillü men teşaaaü. 

  

NİMET VE DEVLET İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM 

EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün feteaalellahül 

melikül hakkul mübiyn. 

  

SEKİNET VE VAKAR İSTEYENLER ŞU DUAYA 

DEVAM EDERLER: 



Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün fe enzelellahü 

sekiynetehüü aleyhi. 

  

KEDER VE ÜZÜNTÜYÜ GİDERMEK İSTEYENLER ŞU 

DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün lâ 

yahzünühümül feze`ul ekber. 

  

FERAHLIK VE KALBİN RAHATLAMASINI 

İSTEYENLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün yürzekuune 

ferihıyne bimaa âtâhüm. 

  

ÜZÜNTÜYÜ GİDERMEK İSTEYENLER ŞU DUAYA 

DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve ene âlâ 

zehâbin bihii le kaadiruun 

  



RİYAZAT EHLİ OLUP AÇLIĞI VE SUSUZLUĞU 

GİDERMEK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM 

EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün vellezi hüve 

yut'ımünii ve yeskıyn. 

  

YAĞMUR İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM 

EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve enzele 

leküm mines-semaai maaen. 

  

YAPILAN SİHİRLERİ BOZMAK İSTEYENLER ŞU 

DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün min 

şerinneffasaati fil'ukadi. 

  

HASTALIKTAN ŞİFA BULMAK İSTEYENLER ŞU 

DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün lilleziyne 

âmenüü hüden ve şifaaün. 



  

SITMA,ATEŞ VE HARARETİ SÖNDÜRMEK 

İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün yaa naaru 

küünii berden ve selaamaa. 

  

VEBA VE TAUNDAN EMİN OLMAK İSTEYENLER ŞU 

DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün evemen kâne 

meyten fe ahyeynaahü. 

  

MÜNKİRLERİN İNKÂRINI DEF ETMEK İSTEYENLER 

ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve 

yühıkullahül hakka bi kelimaatihii. 

  

ZALİM DÜŞMANDAN İNTİKAM ALMAK İSTEYENLER 

ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün men aade fe 

yen tekımüllâhü minhü. 



  

ZALİM DÜŞMANIN DİLİNİ BAĞLAMAK İSTEYENLER 

ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün elyevme 

nahtimü alâ efvaahihim. 

  

ZALİM DÜŞMANIN GÖZÜNÜ BAĞLAMAK 

İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ağşeynaahüm 

fehüm lâ yübsıruun. 

  

DÜŞMANIN DİLİNİ BAĞLAMAK İSTEYENLER ŞU 

DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün summün 

bükmün umyün fehüm lâ yubsıruun. 

  

CEHENNEM AZABINDAN KURTULMAK İSTEYENLER 

ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün rabbenasrif 

annâ azâbe cehennem. 



  

ÖLÜMÜN KOLAY OLMASINI İSTEYENLER ŞU 

DUAYA DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve caaaet 

sekretülmevti bil hakkı. 

  

ŞERLERİN HAYRA İSYANLARIN İTAATE 

DÖNÜŞMESİNİ İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM 

EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün asâ rabbünâ 

en yübdi lenâ hayraa. 

  

BİR BÜYÜKTEN İHSAN İSTEYENLER ŞU DUAYA 

DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve ahsin kema 

ahsenallahü ileyk. 

  

HAPİSTE OLANLARI ÜZÜNTÜDEN KURTARMAK 

İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER: 



Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün iyyâke na'büdü 

ve iyyâke nesteıyn. 

  

DALÂLETTEN HİDÂYETE VE SIKINTIDAN 

SELÂMETE ERİŞMEK İSTEYENLER ŞU DUAYA 

DEVAM EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ihdines-

sıraatal müstekıym. 

  

ALLAH'IN NİMETLERİNE TAM MANASIYLA 

ŞÜKRETMEK İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM 

EDERLER: 

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün 

kayyûmün hakemün adlün kuddûsün velhamdü 

lillâhi rabbil'âlemiyn.  

  

  

  

Cünnetûl esma:“Esmaların kalkanı” demektir. 

İmam-ı Ali (k.v.) Efendimiz’in eseri ve ihsanıdır.Bu 

esma ve ayetlerle her ne arzu edersen Cenabı Hakk 

ihsan buyurur. 



Her namazdan sonra 

üç kere Ayet’el-Kürsi okunur ve bundan sonra 

aşağıdaki dua (19) kere okunur: 

  

Bismillâhir rahmânir rahıym 

* Ferdün Hayyün Kayyûmun Hakemün Adlün 

Kuddûsün 

* E ve men kâne meyten fe ahyeynâhü yâ metiynü 

yâ mâniu 

*Arkasından da gücün yeterse (661) kere “Yâ Metîn 

yâ Mânı’ ism-i şeriflerini okursun. 

Şayet okuyamazsan bu iki ismi günde bir defa oku. 

Şayet beş vakit namazdan sonra esma ve ayetleri 

muntazaman okumak mümkün olmazsa 

ya sabah veya yatsı namazından sonra bir oturuşta 

(15) Ayet’el-Kürsi, 

(95) defa da esma ve ayeti okuyarak o günün 

adedini tamamla. 

Bundan sonra ya (3305) veyahut (661) kere vefkin 

ortasında yazılı esmaları zikret. 

  

E ve men kâne meyten fe ahyeynâhü. 



Ayet-i kerimesi her türlü maddî, manevî ve sari 

hastalıklardan, ihtiyaç ve zaruretten kurtulmak, 

ilme nail olmak için okunur. 

Herkes arzu ve muradına uygun olarak aşağıda 

hassaları ile beraber yazacağım on dokuz harfli 

ayet-i 

  

kerimelerden herhangi birisini intihap ederek 

Besmele ve esmalarla birleştirerek okur. Vefkin 

ortasına da arzusuna uygun tek, çift, yahut üç esma 

bularak vefk eder ve onu zikredersin. 

  

Mesela: Bir ev sahibi olmak isteyen kimse: 

  

Allahü yli’tî mülkehû men yeşâAyet-i kerimesini 

esmalara ilave ederek şöyle okur. 

(3) Ayet’el-Kürsi, (19) Bismillâhirrahmânirrahıym, 

Ferdün Hayyün, Kayyûmün, Hakemün, Adlün, 

Kuddûsün; Allâhü yü'tî mülkehû men yeşâ’... 

esmada. “Yâ Mukıyt yâ Cemiy’” yahut (660) adedine 

uygun gelecek daha başka esmalar seçilir ve 

okunur. 

  

  



Herhangi bir iş için okunursa okunsun devam 

müddeti (19) gündür. 

Bir günde (15) Ayet’el-Kürsi, (95) de esma ve 

ayetler okunduğuna göre ceman (110) olmuş olur 

ki, bu da “Ali” ismine muadildir. Besmele (19), 

esmalar (19), ayet (19) harf olduğuna göre ceman 

(57) harf olmuş olur ki, bu da Ayet’el-Kürsrdeki 

kelimelerin adedine muadildir. İki (57) de (114) olur 

ki bu da Kufan-ı Kerim’deki mecmu surelerin ve 

Cami’ ism-i şerifinin adedine müsavidir. Bu şu 

demektir ki, iman, ihlas ve devamla bu şekilde 

yapılan dua herhalde seni arzuna kavuşturur, 

matlubuna erdirir manasına gelir. 

  

  

ve dairenin en dışına Ayetel Kürsiyi yaz. 

  

İkinci daireye Kufi harflerini yaz. 

Bu şekiller birer harfi temsil etmektedir. 

  

Bir rivayete göre eski Hint lisanına ait olduğu 

söylenmektedir. 

  

Üçüncü dairenin içine Allah c.c. ın şu isimleri: 



Elmeliku Elazîmu elcebbâru Elmutekebbiru 

Elmuheymin Elkahhâru Elaliyyu Elkebîru Elmuteâli 

Elkâdiru Elmuktediru Elhakemu Eladlu Elhasîbu 

Elhakîmu Elhabîru Elazîzu Elmuzillu Elmuntekimu. 

  

Dördüncü dairenin içine: 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

  

Beşinci dairenin içine: Ferdun Hayyun Kayyûmun 

Hakemun Adlun Kuddûsun. 

  

Altıcı daireniniçine maksadına münasip Ayeti 

Kerime. 

Örneğin: Eve men kâne meyten feahyeynâhu 

Dairenin ortasınada ''Evemen kâne meyten 

feahyeynâhü'' Ayetinin dörtlü vefkini yaparsın. 

Böylece Cünnetül Esma dairesi iki adet yazılıp 

tamamlanır. 

  

Cünnetül Esma nın birini üzerine alıp, diğerinide 

suya ıslattıktan sonra, 

19 gün her farz namazın arkasından , maksadına 

münasip olan Ayeti Kerime Esmalara ilave edilerek 

okunur ve okuma günlerinde 19 gün suyunu içersin. 



  

Her 19 defa okumanın sonunda da Cünnetül Esma 

duasını bir (1) defa okursan, 

  

Allah Teala nın izniyle murat ettiğin şey hasıl olur. 

  

Cünnetül Esma duası budur: 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Allâhüme inni eselüke bi fail ferdaniyyeti ve ra-ir 

rububiyyeti ve dalid devamid deymumiy- yeti ve ha-

il hayatis sermediyyeti ve ya-i yenabibiul hikmetive 

kafil kuryeti ve ya-il yusreti ve vavil vücühü ve 

mimil mülki ve ha-il hukmi ve kafil Kibriya-i ve 

mimil melekuti ve aynil inayeti ve dalid dirayeti ve 

sinis sekineti. Aksemtu aleyküm eyyühel ervahir 

ruhaniyetin nuraniyyeti huddame hazihil Hurufi vel 

ayatil izami vel esma-il müşerrefatil kirami illa ma 

ecebtüm da'veti ve beraztüm kısmeti ve eseltüm fi 

kada-i haceti feyezkuruha ve fi külleha yerdallahü 

ve fi salahi emri ve bi hakki nuri vechillahil azimül 

a'zamü ve Kibriya-ihi ve azametihi aleyküm iz la 

yesifül vasifüne künhü azametihi fe bi hakkihi 

aleykümül inkiyadi fihi emertiküm bihi bi hakki 

esma- ihil azimül a'zamü aleyküm ve bi hürmetihi 

ve kudretihi ledeyküm barakallahü fiküm ve 

aleyküm . Ve kalu semi'na ve ata'na ğufraneke 



Rabbena ve ileykel masir. Ni'mel Mevla ve ni'men 

nasir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül 

azim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve 

alihi ve sahbihi ecmeıyn 

et tayyibinet tahirin. 

Bi rahmetike ya erhamer rahimin. 

  

Cünnetül Esma, Hazretleri Ali (k.v.)’nin devamlı 

okudukları isimlerden oluşmaktadır. 

Bu isimler 

her muradın husulü, 

düşmanın kahrı, 

cin ve insanların şerrinden korunmak gibi bir çok 

sırları ihtiva etmektedir.  

  

Hüccetül İslam İmam Ğazali (r.a.) hazretleri şöyle 

anlatıyor. A'bitlerin, kutup ve evtatların gömülü 

bulunduğu Bağdat'ta medrese-i nizamiyede 

oturuyordum. Elimden geldiği kadar taliplere ilim 

öğretiyor, bazı zamanlarda ise vaaz 

veriyordum. Birgün tek başıma otururken kapı 

çalındı, açtım. 

Bir şahıs girdi ve selam verip: 



Ben Emirel mü'minin Halife hazretleri 

tarafından geliyorum. Halife sizi hemen görmek 

istiyor dedi. 

Ben: Bir saat sonra gitsek olmazmı? dediğimde: 

Asla! Halife hazretleri hemen gelmenizi rica ediyor, 

dedi. 

Peki, gidelim. Bismillah! diye yerimden kalkıp 

merkebe bindim. Saraya vardığımızda gördümki 

beni bekliyorlar. Hususi bir oda ya aldılar, Halife 

içeri girdi ve izzetle selam verdi. 

Mukabelesinde ayağa kalktım. 

Halife bana dediki: 

Ya İmam, sizi acele çağırmak tan maksadım; 

Sarayın hazinesinde ceddim Harun-u Reşid 

ten kalma deri üzerine yazılmış birkaç evrak 

buldum. 

Bunlar, Hazreti Emirel mü'minin İmamı Ali (k.r.v.) 

tarafından yazılmış, okuması gayet güç olup, bu 

okunamadı ve ne yazılı olduğu bilinemedi. Henüz 

ben çocukken benden evvelki Halife, her sene 

başında bunu tazim (hürmet) ve tekrim (saygı 

gösterme) ile başına koyarak açar, güzel kokulu 

buhurların dumanına tutarak dualar edip, yüzüne ve 

gözüne sürerdi. Sonra tekrar sandığına 

koyardı. Savaşlarda onu beraberinde götürür ve 

daima savaşı kazanırdı. Bende aynı adeti takip 



ediyorum. Fakat evrakta neler yazılı olduğunu 

merak ediyorum. Ya İmam! Bu asırda senden üstün 

bir Din alimi yoktur. Lütuf ve ihsan edip, benim bu 

müşkilimi hallet.  

Dedimki: 

Ya Sultan! Hüda-i müteal seni dünyada enva-i fadıl 

ve ihsan ile sevindirip, ahirettede makamın yüce 

olsunki, sen ülemaya hürmet ediyorsun. İnşâallâhür 

rahmân bu dileğini yerine getireceğim. Halife bir 

gence emir verdi, hazineyi açtılar ve enva-i 

türlü mücevherlerle işlenmiş bir sandık getirdiler. 

Sandık açıldı ve içinden çelik bir sandık daha çıktı. 

Üzerindeki bir zincirde anahtarı asılı idi. O çelik 

sandıkta açıldı ve içinde ipeklere sarılmış 

birkaç evrak çıktı. Halife o evrakları alıp, yüzüne ve 

gözüne sürdükten sonra bana uzattı. Bende hürmet 

ve saygıyla evrakları alıp açtım. Gördümki 

anlatıldığı gibi Hazreti Ali (k.r.v.) nin mübarek eliyle 

Kufi olarak yazılmış. 

Biraz tetkik edip okumaya başladım. 

Önce Besmele-i şerif ile Allah Teala ya hamdü 

senalar ediyor ve sonra şu beyitleri söylüyordu:  

  

  



Men lem akvâlüna terdeuh Fezâke an sudûdinâ 

tedfeuh. (Her kim bizim sözümüzü red ederse Bizde 

gönülden onu red ederiz).  

  

Bu beytin ardından iki Kaside yazılmış. Bunlarda 

dünya ve ahiret hususunda öğütler ve bazı esmalar 

var. Rumuz ile İsmi a'zamı ehline anlatmaya 

çalışmış, ehli olmayandanda gizlemiş. Bunların 

yanında yine Kufi hattı ile bu iki Kasideyi 

yazmaktan maksadının ne olduğunu ve ne şekilde 

kaleme aldığını bildirmiş.  

  

Bunlarda diyorki: 

Kufe ve Basra'da büyük bir taun hastalığı 

çıktı. Birçok kimseler öldü. Hatta bazı yerlerde o 

kadar çok zayiat olduki, ölüler gömülemedi, yırtıcı 

kuşlar leşleri yemeye başladılar. (Ömer-ül Faruk r.a. 

un halifeliği zamanında, Kufe ve Basra da bir 

taun vakasının olduğunu tarihlerde okumuştum. 

Acaba o zamandaki vakamıydı? 

Yoksa daha sonramı olmuştu? Her ne ise). Bu 

hastalığın ortalığı kapladığı bir sırada Kufe şehri 

eşrafından Abdullah ibni Ebul Münzer (r.a.) kalkıp 

yanıma geldi. Bana İslam ların çektiği azab ve 

belalardan bahsederek bundan ne 

şekilde kurtulabileceklerini sordu. 



Bende dedimki: Ya Ebal Münzer! Bu haller vâki 

olduğunda Hazreti Peygamber s.a.v. in okumuş 

olduğu nice dualar vardır. Onları okuyup, Cenabı 

Hak'tan bu hastalığın def olmasını niçin 

istemiyorsunuz.? Ebul Münzer dediki: Vallahi 

Ya İmam! Beş vakit namaz ardından elimizden 

geldiği kadar bildiğimiz duaları okuyor ve 

yalvarıyoruz. Fakat bir netice elde edemiyoruz.  

  

Hazreti Ali (k.r.v.) buyurduki:  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. (Biz, Allah' a 

yönelmişizdir ve mutlaka ona dönüp varacağız).  

  

Acaba bu sizin duanız makbül olmadığından veya 

niyetinizin halis olmadığındanmıdır? Yahutta 

dualarınızda istihza (alay) mı var? Haşa Sultanım 

dua ile istihza etmiyoruz. Fakat buyurduğunuz gibi 

niyetimiz halis değildir. Lütfedin, yüce 

Peygamberimizden öğrendiğiniz o İsmi a'zamı bize 

öğretinizde, yazalım ve başımızda götürelim.  

Ya Ebal Münzer! Bu dediğini açıkça söylemek İsmi 

a'zamı ifşa (Duyurmak) etmek olmaz. Fakat sana 

birkaç şey söyleyeceğim. Bu sizleri bela ve taundan 

kurtarmaklığa vesile olur. Bir kimse bizim 



sözümüzü cahilliğinden kabul etmezse, Allah c.c. ın 

şu Ayeti:  

  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Ve kad mekerû mekerahum ve indallâhi mekruhum 

ve in kâne mekruhum li tezûle 

minhul cibâl. (Gerçekten onlar hile ve tuzaklarını 

kurdular. Onların hileleri dağları yerinden 

oynatacak olsada, Allah katında onlara 

cezalar vardır). Bu sebeple o küfreden inkarcının 

başına zeval gelsin. Enam suresinin 122. Ayeti 

Kerimesi olan:  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Eve men kâne meyten feahyeynâh.  

  

Bu Ayeti Kerimenin 19 harf olduğunu bu harflerin 

cehennem zebanilerinin alınlarında yazılı 

bulunduğunu söyleyip, onların bu harfler dolayısıyla 

Cehennem ateşine takat getirdiğini ve altı 

(6) esmaki, 

harflerinin toplamı ondokuz (19) dur. 



Esmanın kılıçtan keskin olup, taun ateşini def 

ettiğini bildirmiş.  

                              CELCELUTİYE DUASI VE HAVAS 

ESRARI 

  

tesir alanı oldukça geniş bir duadır. 

Peygamberimize (s.a.v.) Cebrail (as) tarafından 

indirilmiş olan, içerisinde İsm-i Azam'ı barındıran, 

Hz Ali tarafından Süryanice "bedi" anlamına gelen 

Celcelutiye adıyla, cifir ilmine göre tarih düşülerek, 

Süryanice nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiş. 

Bir isimler hazinesi olduğu söylenebilir. Allah'ın 

rahmetine vesile olmasıyla rahmet hazinesi ya da 

Cennet hazinesi de denilebilir. Yüce Rabbimizin en 

büyük ismi İsm-i Azam bu duada gizlenmiştir. Bu 

yüzden duayı okuyan ve Allah'a sığınan kişiye, 

dünya ve ahirette müjdeler ve kolaylıklar, 

bereketler sunulmuştur. Bu duanın yolundan 

gidenlere bazı sırlar açıklanmış, perdeler 

aralanmıştır.  

Celcelutiye duasının  Havası 

 Kuraklığa karşı 31 defa okunmalıdır. 

 Ateş ve yangından korunmak için 7 defa 

okuyarak, ateşe üflenmelidir. 

 Denizde olan fırtınaya karşı 31 defa 

okunmalıdır.Her Ne Muratla okunursa Biznillah 



Gerçekleşir.Kısa zamanda ruhanilerle irtibat 

oluşur.Bunu Bil irşad olursun. 

Celcelutiye duası  

"Bede'tü bibismillehi ruhi bihi nehtedet. İle keşfi 

esrarin bibatinihi intavet. 

Ve salleyte fişşani ala hayrü halkihi. Muhammedin 

men zahaddalalete velğalet. 

İlahi lekad aksemtü biismike daiyen. Biacin 

ehvecin celcelutin helhelet. 

Seeltüke bil ismil azami gadruhü. Ve yessir umri ye 

elihi bisalmehet. 

Ve ye hayyü ye gayyumu ed'üke racian. Bievin 

eyucin celceliyyütin helhelet. 

Bisamsamin tamtamin ve ye hayra bezi hin. 

Bimihrasi mihrasi mihrasin bihin neru uhdimet. 

Biacin ehucin ya ilahi muhevvicin. Ve ya celcelutin 

bil icabeti helhelet. 

Lituhyi hayatel kalbi min denesin bihi. Bigayyumin 

gamessiru fihi ve eşragat. 

Aleyye ziyaun minbeverigi nurihi. Feleha ale veçhi 

senaün ve ebragat. 

Ve subbe ale kalbi şeabibu rahmetin. Bihikmeti 

mevlanel kerimi feentagat  



Ehatat bihil enveru min külli canibin. Ve heybetü 

mevlenel azimi bina alet. 

Fe Sübhaneke'llahümme ye hayra bariin. Ve ye 

hayra hallagin ve ekramel men beat. 

Febelliğini gasdi ve külle meraribi. Bihaggi hurüfin 

bilhicai tecemmeat. 

Bisırrı hurüfin üdiat fi azimeti. Binüri nüri senail 

ismi verrühi gad alet. 

Efizli min'el envari ya Rabbi feyzuhü. Bissirri ve 

ahya meyyiti kalbi bisalsalat. 

Ele ve elbisenni heybeten ve celaleten. Ve küffe 

yedel a'dai anni bi ğalmehet. 

Ele ve ahcübenni min adüvvin ve hasidin. Bi hakkı 

şemahın eşmehın sellemet semet. 

Bi nüri celalin bazihın ve şerantahın. Bi kuddüsin 

berkütin bihiz zulmatüncelet. 

Ele vakdı ya Rabbahü bin nüri haceti. Bi nüri 

eşmehin celya serian kadınkadat. 

Biyadin ve yayühin nemühin asaliyen. Ve ya aliyen 

yessir ümuri bi saysalet. 

Ve amnahni ya zel celali kerameten. Bi esrari ilmin 

ya haliymü bikencelet. 

Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin. Eya cabiral 

kalbil kesiyri minel habet. 



Ve ahrisni ya zelcelali bi kafi kün. Bi nassı hakıymı 

katııs sırri asbelet. 

Ve sellim bi bahrin ve a'tıni hayra berriha. Fe ente 

melazi vel kürubi bikencelet. 

Ve subbe aleyyer rizka sabbate rahmetin. Fe ente 

racaul alemiyne velev tağat. 

Ve asmim v ebkim sümme a'mi adüvvena. Ve 

ahrıshüm ya zelcelali bi havsemet. 

Ve fi havsemin mea devsemin mea devsemin ve 

berasemin. Tehassantü bil isnil azıymi minelğalet. 

Ve a'tıf kulübel aleymiyne bi eshira. Aleyye ve 

elbisenni kabulen bi şelmehet. 

Ve yessir umürana ya ilahi ve a'tına. Minel ızzi vel 

ulya bi şemhın ve eşhamet. 

Ve esbil eleynes setra veşfi kulübena. Fe ente 

şifaün lil kulübi minel ğaset. 

Ve barik lenallahümme fi cem'ı kesbina. Ve hülle 

uküdel usri biyayühin irtehat. 

Biyahin ve yayühin ya hayra bazihın. Ve ya men 

lenelerzaku min cüdihi nemet. 

Nehruddü bikel a'dae min külli vichetin. Ve bil ismi 

termihim minel bu'di bişşetet. 

Ve ahzilhüm ya zelcelali bi fadli men. İleyhi seat 

dabbül felati ve kad şeket. 



Fe ente recai ya ilahi ve seyyidi. Fe fülle lemimel 

ceyşi in rame bi adet. 

Ve küffe cemiyal mudırrine keydehüm. Ve anni bi 

aksamike hatmen ve ma havet. 

Fe ya hayra mes'ulin ve ekramel men a'ta. Ve ya 

hayra me'mulin ila ümmetin halet. 

Ekıd kevkebi bil ismi buran ve behceten. Meded 

dehri vel eyyami ya nuru celcelet. 

Biacin ahucin celemhucin celaletin. Celilin 

celcelutin cemahin temehracet. 

Bi ta'dadi ebrumin ve simrazi ebramin. Ve behrati 

tibrizin ve ümmin teberreket. 

Tükadü siracün nuri sirran beyaneten. Tükadü 

siracüs sürci sirran tenevverat. 

Bi nuri celalin bazıhın ve şerantahın. Bi kuddüsi 

berkütin bihin naru uhmidet. 

Biyahin ve yayühin nümuhin esaliyen. Bi tamtamin 

mihraşin li naril ıda semet. 

Bi halin ehilin şel'ın şel'ubin şaliın. Tahiyyın tahubin 

taytahübin tayyatahet. 

Enühın bi yemlühın ve ebruhın uksimet. Bi temliyhı 

ayatin şemuhın teşemmehat. 

Ebaziha beyzühın ve zeymühın ba'deha. Hamaruhı 

yeşrühın bi şerhın teşemmehat. 



Bi belhın ve simyanin ve bazuhın ba'deha. Bi 

zeymühın eşmühın bihil kevnu ummirat. 

Bi şelmehatin akbil düai ve kün meıy. Ve kün li 

minel a'dai hasbi fe kad beğat.   

Fe ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha. Ve ya 

aytala hatlür riyahı tehalhalet. 

Bikel havlü ves savlüs şedidu li men eta. Libabi 

cenabike velteca zulmetüncelet. 

Bi taha ve yasin ve tasin kün lena. Bi tasim mimin 

lis seadetıkbelet. 

Ve kafin ve kayain ve aynin ve sadiha. Kifayetüna 

min külli aynin bina havet. 

Bi hamime aynin sümme sinin ve kafiha. 

Himayetüna minhel cibalü tezelzelet. 

Bi kafin ve nunin sümme hamimin ba'deha. Ve fi 

süretid dühani sirran kad uhkimet. 

Bi elifin ve lamin ven nisa ve uküdiha. Ve fi suretil 

en'ami ven nuri nüvvirat. 

Ve elifin ve lamin sümme rain bi sirriha. Alevtü bi 

nuril ismi min külli ma cenet. 

Ve elifin ve lamin sümme mimin ve raiha. İla 

mecmeil ervahi ver ruhi kad alet. 

Bi sirri havamimil kitabi cemiıha. Aleyke bi fadlin 

nuri ya nuru uksimet. 



Bi amme abese ven nazıati ve tarikın. Ve fi 

vessemai zatil bürucı ve zülzilet. 

Bi hakkı tebareke sümme nünin ve salin. Ve fi 

süretit tahmizi veş şemsi küvvirat. 

Ve bizzariyatiz zerri ven necmi iz heva. Ve 

bikterabet liyel ümuru tekarrabet. 

Ve fi süveril kur'ani hizben ve ayeten. Adede ma 

karael kari ve ma kad tenezzelet. 

Fe es'elüke ya mevlaye fi fadikellezi. Ala külli ma 

enzelte kütben tefaddalet. 

Bi ahiyyen şerahiyyen ezunayi sabvetin. Asbavüsin 

ali şeddaye aksemtü bi taytağat. 

Bi sirri büduhın ekhezetin betadin zehecin. Bivahil 

veha bil fethi ven nasri esreat. 

Bi nuri feceşin mea sazhazin ya seyyidi. Ve bil 

ayetil kübra eminni minel fecet. 

Bi hakkı fekacin mea mahmetin ya ilahena. Bi 

esmaikel hüsna ecirni mineş şefet. 

Hurufün li behramin alet ve teşamehat. Ve ismi asa 

musa bihiz zulmetün celet. 

Tevesseltü ya rabbi ileyke bi sirriha. Tevessüle zi 

züllin bihin nasühtedet.  

Hurufün bi ma'naha lehel fadlü şürrifet. Meden 

dehri vel eyyami ya rabbinhanet. 



Deavtüke ya Allahü hakkan ve inneni. Tevesseltü 

bil ayati cem'an i ma havet. 

Fetilke hurüfün nuri fecma havassaha. Ve hakkık 

meaniha bihil hayrü tümmimet. 

Vahdurni avnen hadimen müsehharan. 

Tuheymefyailü bihil kürbetüncelet. 

Fe sehhir li fiha hadimen yütıy'uni. Bi fadli hurufi 

ümmil kitabi ve ma telet. 

Ve es'elüke ya mevlaye fismikellezi. Bihi iza düiye 

cem'ul ümuri teyesserat. 

İlahi ferham da'fi vağfirli zelleti. Bi ma'kad deatkel 

enbiyau ve tevesselet. 

Eya halikıy ya seyyidi ıkdı haceti. İleyke ümuri ya 

ilahi tesellemet. 

Tevesseltü ya Rabbi ileyke bi ahmeda. Ve esmaikel 

husnelleti hiye cümmiat. 

Fe cüd va'fü vasfah ya ilahi bi tevbetin. Ala abdikel 

mikini min nazratin abet. 

Ve veffıkni lil hayri ves sıdkı vettüka. Ve eskinennil 

firdevse mea firkatin alet. 

Ve kün bi raufen fi hayati ve ba'de ma. Emütu ve 

elka zulmetel kabrin celet. 

Ve fil haşri beyyıd ya ilahi sahifeti. Ve sekkıl 

mevazini bi lutfike in eraddet.  



Ve cevvizni haddes sıratı mühervilen. Vahmini min 

harri narin ve ma havet. 

Ve samihi min külli zenbin ceneytühü. Vağfir 

hatıy'atiyel izame ve in alet. 

Feye hamilel ismillezi celle gadruhü. Teveffe bihi 

küllel umüri tesellemet. 

Fegatil vele tehşe veharib ve le tehaf. Vedus külle 

ardin bil vuhuşi teammerat. 

Ve egbil vele tehrab ve hasim men teşeü. Ve le 

tehşe be'sen lil mulüki velev havet. 

Fele hayyetün tehşe vele agrabun tera. Ve le 

esedün ye'ti ileyke bihemhemet.  

Ve le tehşe min seyfin ve le tağni hançerin. Ve le 

tehşe min rumhin ve le şerrin eshemet.  

Ceza men karae haza şefaatü ahmeda. Ve yuhşerru 

fil cennati mea hürin huffifet. 

Va'lem bi ennel Mustafa hayrü mürselin. Ve efdalü 

halkıllahi men kad teferrakat. 

Ve saddır bihi cahihi külle hacetin. Ve selhü li key 

tencüve minel cevri vettağat. 

Ve salli ilahi külle yevmin ve saatin. Alel mustafel 

muhtari ma nesmetün semet. 

Ve salli alel muhtari vel ali küllihim. Ke addi nebatil 

erdı ver rıyhı ma serat. 



Ve salli salaten temleül erda ves semae. Kevebli 

ğamamin ma'ruüdun tecelcelet.  

Fe yekfike ennellahe salla bi nefsihi. Ve emlakehü 

sallet aleyhi ve sellemet. 

Ve sellim aleyhi daimen mütevessilen. Meded dehri 

vel eyyami ma şemsun eşrakat.   

Ve sellim alel athari min ali haşimin. Adede ma 

haccel hacicu ve sellemet. 

Verda ya ilahi an ebi bekrin mea umera. Verda ala 

osmane mea hayderis sebet. 

Kezal alü vel ashabü cem'an cemiuhüm. Meal 

evliyai ves salihıyne ve ma havet. 

Mekalü aliyyin vebni amni Muhammedin. Ve sirru 

alümin lil halaikı cümmiat." 

 

  

İmam Ğazali r.a. hazretleri buyuruyorki: 

Ben bu yazıları okuyup, Halifeye şerh ettikten sonra 

çok memnun oldu ve bana bu söylediklerimi aynen 

yazarak vermemi rica etti. Bende kabul 

ettim. Halife bana üç gün müddet verdi. O evrakları 

alıp haneme geldim. Huzuru kalp ile mütala edip, 

bir nüshasını halifeye, bir nüshasınıda kendime 

yazdım ve Halife hazretlerine bildirdim. Bana izin 



verip, enva-i ihsan ve ikramlarda bulundu. Ben bu 

Esmalar sayesinde birçok ilahi lütfa eriştim. Tavrım 

ve şeklim bile düzelmiş. 

Birgün birisi bana dediki: 

Ya İmam! Sizi daima zayıf ve hastalıklı olarak 

görüyorduk. 

Fakat bu günlerde sizde başka bir hal görmekteyiz. 

Yüzünüz nurlar içinde ve vücudunuz sihhatli. Acaba 

bu ani değişikliğin sebebi nedir? Bunu bize 

anlatmak lütfunda bulununda bizde sayenizde 

düzelelim.  

Bende o şahsın sorusunu münasip bir şekilde 

cevaplandırdım. 

Bu sırrı ehli olmayandan gizlemesini tenbih ettim. 

  

Kendim bazı hususlarda bu isimlerle meşgul 

oluyordum. Bir yere misafir olarak gitmiştim. 

Dönüşümde yolda eşkiyaların saldırısına uğradık. 

Yüz (100) atlı kadar vardılar. Dolu 

dizgin kervanımıza saldırıya geçmişlerdi. Yanımdaki 

kervan halkı korkup, mallarından ve canlarından 

ümitlerini kesmişler, kollarını 

bağlayıp titreşiyorlardı. Ben fakir, Hazreti Ali (k.r.v.) 

nin buyurduğu şekilde on (10) defaTekbir getirip, 

Esma-i a'zam'ı onların tarafına 19 defa okudum. 



Birden Atlar ürktüler ve oldukları yerde durdular. 

Bir adım bile atamıyorlardı. Eşkiyalardan birisi 

bizim tarafa seslendi: Ey kafile halkı! Kabe-i 

muazzama hakkı için olsun haber verin bize…. Sizin 

aranızda sihir yapan var mı? Yoksa ismi A'zamı 

bilen mi mevcut? Çünkü bizi bir anda kudretsiz 

kıldınız. Atlarımız yürüyemiyor. Sizi yağma 

etmekten bizleri aciz kıldı. İçimizden birisi seslendi: 

Aramızda sihir yapan yoktur. Fakat ismi a'zamı 

bilen kimse mevcuttur!.. Evet, dediğiniz doğrudur. 

Bu sihir olamaz, ama ismi a'zamla olabilir. Çünkü 

sihir bu kadar korku veremez. Varın yolunuza gidin! 

Biz, Sübhan olan Allah Teala hazretlerine 

şükürler edip, yolumuza devam ettik. Ey aşkı ilahi 

ile dolanan kişi! Bu yazdıklarım eline geçti. 

Bunu canından aziz sakla, çünkü bu Cenabı Hak'tan 

kullarına bir hediyedir. Eğer kıymetini bilip, hakkına 

riayet ederek amel edersen ve halkın nazarından 

gizleyip, sözüme itimat edersen, bu alemi kevni 

fesatta nice tasarruflar edip, dünya halkının 

arasında kalplerin sevgilisi olursun. Çalış ki, 

yanlışsız yap! Sana bu maksat ile ilgili 

Ayeti kerimeleri (19 harfli olanlar) bir bir izah 

edeceğim. Hiç şüphe etme ki, ismi azam bunların 

içindedir. Buna inan. Bu daireyi üzerinde götüren 

tahareti kamile üzerine olması gerek. Ben bu 

nüshayı yazdığım kitapların hiç birinde 

anlatmadım. Çünkü, Hazreti Ali (k.r.v.) nin tenbihini 

tutmaya çalıştım. Şöhretin etrafa yayılmasını 

istemedim. Seninde eline geçince ulu orta yayma! 



Her kime bu daireyi vereceğin zaman, açıp 

şekline baktırma, kapat ver. Verdiğin şahsın hali 

müsaitse, bir kurban kesip, etini fakirlere 

dağıtsın. Ben bu daireyi bir gümüş levha üzerine 

nakşettirdim ve dairenin üst yanına da Ayetel 

kürsiyi nakşedip üzerimde taşıdım. Esma ve Ayete 

beş vakit namaz ardından devam ettim, Allah Teala 

nın izniyle şifa buldum. Ey Talib! Bu evrak kimin 

elinde vasıl olsa, kudretine, Hazreti Ali (k.r.v.) nin 

ruhuna bir adak adayıp, dilediği şey olunca 

yerine getire ve bu fakiri de hayırla ana. Kurbanı 

şart olduğu Esma-i ilahiye hürmet içindir. Ve 

Hazreti İbrahim (a.s.) peygambere iktida (uymak) 

etmektir. Kurbanın eti de, muhtaç olan fakirlere 

dağıtılmalıdır.  

  

İmam Gazali (r.a) hazretlerinin bu eseri Şam 

şehrinde, derviş Mustafa es Surizi tarafından bir 

azizi kamilden almış, o azizde bunu Şahruz mirza 

isimli padişahın hazinesinde görerek, hicri 

847 yılında kopye etmiştir. Emirel mü'minin, İmam 

Ali k.r.v. nin tarifine göre her farz namazın 

arkasından, önce on (10) defa Tekbir getirilir ve bu:  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun 

Kuddûsun. Esmaların ardından maksadına münasip 



Ayeti Kerime ilave edilip, ondokuz (19) defa 

okunmalıdır. Örneğin: Zor ve güç işlerini 

kolaylaştırmak istersen, her farz namazın 

arkasından önce on (10) defa Tekbir (Allahu 

ekber) getirip, bu Ayeti Kerimeyi: 

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. 

Seyecalullâhi ba'de usrin yusrâ.  

  

Esmalara ekleyip, 19 defa okursun. Yapılan bir işi 

eksik veya fazla yapmamalıdır. Bu Esma ve Ayeti 

Kerimeler her farz namazın arkasından, ondokuz 

(19) ar defa olmak şartıyla 19 gün okunur.  

  

İmam Ğazali r.a. hazretlerinin buyurduğu şu tertip 

üzere okunmalıdır. Ondokuz (19) gün beş vakit farz 

namazın ardından önce on (10) defa tekbir (Allahu 

ekber) getirip, ondokuz (19) defa:  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun.  

  



Bu Esmaların ardından maksadına münasip Ayeti 

Kerime ilave edilip okunur. 

Okuma müddeti 19 gündür. Okumaya başlamadan 

önce maksadına münasip Ayeti Kerime ile beraber, 

iki adet Cünnetül Esma dairesini yaz. 

Birini üzerine alır, 

diğerinide suya ıslatıp okumaya başlarsın. 

Ondokuz (19) gün okur ve okuduğun günlerdede 

19 gün suyunu içersin. 

Her ondokuz defanın sonundada aşağıda gelecek 

olan 

Cünnetül Esma nın duasını bir (1) defa okuırsun, 

Allah Teala hazretlerinin izniyle maksadına nail 

olursun.    

  

  

1. Hazreti Hak celle ve âlâ yı tevhid (Birleme) ve 

temcid (Cenabu hakkın büyüklüğünü bilmek) 

etmek, nuru tevhid ile kalbi dolup bütün eşyalarda, 

Allah Teala nın esrarını müşahede için: Önce on 

(10) defa Tekbir, 19 defa Esmalarla birlikte şu 

Ayeti Kerimeyi: 

  



Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. Lâ ilâhe illâ 

hüve yuhyî ve yumît.  

  

Her farz namazın arkasından 19 gün ve her 19 

defanın ardından aşağıda gelecek olan Cünnetül 

Esma duasınıda okursan, Allah c.c. ın izniyle 

maksadına nail olursun.  

  

2. Cenabı Hak'kın derğahında tevbesi makbül olup, 

Hak Sübhanehü ve Teala dan mağfiret (Rabbin 

affetmesi) talep etmek için: On defa Tekbir getirip, 

19 defada Esmalarla birlikte şu Ayeti Kerimeyi:  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. Ğâfiriz zenbi 

ve kâbilit tevb. Veya şu Ayetlerden herhangi birini, 

tevbelerin kabül olması için Esmalara ilave ederek 

19 defa, ve sonundada aşağıda gelecek olan 

Cünnetül Esma duasınıda 1 defa okursun.  

  

Tüb aleynâ inneke entet tevvâb. İnallâhe kâne 

tevvâben rahîmâ. Allâhü yürîdü en yetûbe 

aleyküm. İnallâhe kâne ğafûran rahîmâ. Febeşşirhü 

bi mağfiratin ve ecrin kerîm. Minhüm mağfiraten ve 

ecran azimâ. Ve kâne bilmü'minine rahimâ.  



  

3. Af istemek için: Esmalarla birlikte aşağıdaki 

Ayeti Kerimeyi 19 gün her farz namazın arkasından 

19 defa okursun: 

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Feinnallâhe 

kâne afüvven kadîrâ.  

  

4. Allah c.c. ın katında dualarının kabül olması için: 

Esmalarla birlikte şu Ayeti Kerimeyi 19 gün, her 

farz namazın arkasından 19 defa okursun.  

  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ve kâle 

rabbekümüd ûnî istecib. 

  

Veya şu Ayetlerden herhangi birini, Esmalara ilave 

ederek 19 gün her farz namazın arkasından 19 defa 

oku:  

  



Vedûhü muhlisîne lehüd dîn. İzâ deâni 

felyestecîbûlî.  

  

5. Allah c.c. ın katında kabül, insanların yanında da 

sözünün geçmesi ve dileğinin makbül olması için: 

Bu Ayeti Kerimeyi Esma larla birlikte, her farz 

namazın arkasından ondokuz (19) defa ve ondokuz 

(19) gün okunur: 

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun İnallâhe kâne 

semîan basîrâ.  

  

6. Allah Teala hazretlerinden ilim, hikmet ve 

mağfiret taleb etmek için: Bu Ayeti Kerimeyi 

Esmalarla birlikte, her farz namazın arkasından 19 

defa, 19 gün oku:  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun İnallâhe kâne 

alîmen hakîmâ.  

  



Veya şu Ayetlerden herhangi birini, Esmalara ilave 

edip, ondokuz (19) gün her farz namazın arkasından 

ondokuz (19) defa oku:  

  

Yüallimükümül kitâbe vel hikmeh. Vallâhü alîmün bi 

zâtis sudûr. 

  

7-Fetih, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı 

yenmek, bağlı işleri açmak ve mühim bir hacetinin 

yerine gelmesi için: Bu Ayeti Kerimeyi Esmalarla 

birlikte, her farz namazın arkasından ondokuz defa 

ondokuz gün oku: 

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun İnn â fetahnâ 

leke fethan mubînâ.  

  

Veya şu Ayetlerden herhangi birini Esmalara ilave 

ederek, her farz namazın arkasından 19 defa, 19 

gün okursun:  

  

Vensura kellâhü nasran azizâ. Men nasru illâ min 

indillâ Feftah beynî ve beynehüm fethâ Asallâhü en 



ye'tî bil feth. Vecal lenâ min ledünke nasîrû Kâle 

rabbin surnî bimâ kezzebûn.  

  

Ey istekli! Şunuda iyi bilmen gerekir ki: Bu Ayeti 

Kerimelerin her biri bir maksat için zikir edilmiştir. 

Cünnetül Esma dairesinin içerisinde yazılı olan 

Ayeti Kerime: 

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Eve men kâne meyten 

feahyeynâhü budur. Bu Ayetin yerine maksadına 

münasip diğer Ayetlerden yazılıp, Cünnetül Esma 

dairesi üzerinde taşınır. Bir adet daha yazılır ve 19 

gün okuma günlerinde suyu içilirse, Allah Teala 

nın izniyle istediğin hacet yerine gelir. 

  

  

8. Denizde boğulmaktan emin olmak için: Şu Ayeti 

kerimeyi Esmalara ilave edip, her farz namazın 

arkasından 19 defa 19 gün okur ve deniz 

yolculuğuna çıkarsan, Allah c.c. ın izniyle 

denizde boğulmaktan ve batmaktan emin olursun. 

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Allâhüllezî 

sehhara lekümül behr.  



  

Veya şu Ayeti kerimeyi ilave edip okursun.  

  

Rabbi enzilnî münzelen mübârakâ.  

  

9. Aşağıdaki Ayeti Kerime cemil olup, şanı yüce ve 

celili kadirdir. Bu Ayeti Kerimede birçok sırlar olup, 

bazıları şunlardır. Herkesin seni sevmesini, 

gönüllerin sana meyl etmesini, yüksek mertebedeki 

kişilerin gözlerine şirin görünmek, büyükler yanında 

kabül olunan biri olmak, istediğin her şeyin olması, 

cebbar ve kibirlileri güzel ahlaklı etmek, düşmanları 

hor ve zelil etmek, düşmanın gözüne heybetli ve 

üstün görünmek için, Ayetlerin içinde bu Ayeti 

Kerime ruh misali saklanmış olup, ismi a'zam bunda 

mevcuttur. Sen bunu cahil kimselere öğretme! İsmi 

A'zam olduğu söylenen bu Ayeti Kerimeyi, her farz 

namazarkasından 19 defa, 19 gün Esmalarla oku: “ 

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Anetil vucûhü 

lil hayyil kayyûm.  

  

10. Katı gönülleri yumuşatmak ve ileri gelen 

büyüklerin kalbinr merhamet düşürmek için: Bu 



Ayeti Kerimeyi, Esmalara ilave edip, her farz 

namazın arkasından 19 defa, 19 gün oku:  

  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ve innallâhe 

biküm le raûfür rahîm  

  

11. Düşmanların şerrinden, belalardan, zalimlerin 

zulmünden emin olmak ve kurtulmak için: Bu Ayeti 

Esmalara ilave edip, her farz namazın ardından 19 

defa, 19 gün oku:  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Necinî minel 

kavmiz zâlimîn. Veya şu Ayetlerden herhangi 

birisini Esmalara ilave edip, her farz namazın 

arkasından 19 defa, 19 gün oku:  

  

  

Necevte minel kavmiz zâlimîn Ve yünecciyellahül 

lezînet tekav. Fenecceynâhü ve ehlehü minel 

kerb. İz necceynâhü ve ehlehü ecmeîn.  

  



12. Düşmana üstün gelmek için: Bu Ayeti Esmalara 

ilave edip, her farz namazdan sonra 19 defa, 19 gün 

oku:  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun inne 

hizballâhi hümül ğalibûn. Veya şu Ayetlerden 

herhangi birini okursun:  

  

Feğalibû hünâlike ven kalebû. Elhükmü lillâhil 

aliyyil kebîr.  

  

  

13. Düşmanları kahretmek, onların zararlarından 

emin olmak ve kast ettikleri zararları kendilerine 

çevirmek için:  

  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Feleyse lehül 

yevme hâhünâ hamîm.  

  

Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:  



  

 İnnâ erselnâ aleyhim hâsibâ. Ehaznâhümahze 

azîzin muktedir. Ye'tîhil mevtü min külli mekân.  

  

14. Düşmanların hilesinden, inkarlarından, kibir ve 

hasetler- inden korunmak ve emin olmak için:  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Hasbunallâhü 

ve ni'mel vekîl. Veya şu Ayetlerden herhangi birisini 

okursun: Ni'mel mevlâ ve ni'men nasîr. İnnallâhe 

kâne aleyküm rakibâ. Kalû sübhâneke ente 

veliyyünâ İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.  

  

  

15. Hak teala dan rızık istemek ve zengin olmak 

için:  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ve terzuku 

men teşâ-ü bi ğayri hisâb. Veya şu Ayetlerden 

herhangi birisini okursun: Febteğû indallâhir 

rizk. Vağted nâlihâ rızkan kerimâ İnnallâhe hüvel 

ğaniyyül hamîd. A'lemû ennallâhe ğaniyyün hamîd  



  

16. Hak Teala dan hayırlı bir evlat isteyen ve 

çocuğu olmayan kadın için: Cünnetül Esma 

dairesini ve maksut olan Ayeti Kerimeyi dairenin 

içine yazıp, kadın bunu üzerinde taşır. İkinci bir 

Cünnetül Esma yazılır, kadın bunun suyunu içer ve 

19 gün her farz namazın arkasından 19 defa 

Esmalara maksut olan Ayeti Kerimeyi okursa, Allah 

Teala en kısa zamanda o kadına Salih bir çocuk 

ihsan eder.  

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Hebli min 

ledünke veliyyen yerisünî. Veya şu Ayetlerden 

herhangi birini okursun:  

  

Nuhricüküm tiflan sümme li tebluğû. Rabbüke 

yahlüku mâ yeşâ-ü ve yuhtâr.  

  

17. Yüksek mertebelere erişmek, nimete hasıl 

olmak, devlet ve refah için: Bu Ayeti Kerimeyi 

okursun.  

  



Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Feteâ lallâhül 

melikül hak.  

  

18. Hak teala dan izzet ve devlet istemek 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Tüizzü men 

teşâ-ü ve tüzillü men teşâ'. Veya şu Ayeti Kerimeyi 

okursun. Kad cealal lâhü li külli şeyin kardâ.  

  

19. Sükünet ve vakar (Ağırbaşlılık) hasıl etmek 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Fe 

enzelallâhü sekinetehü aleyh 

  

  

20. Gönülden gam ve gusse (Üzüntü) yi gidermek 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Lâ 

yahzünühümül fezeul ekber.  

  

21. Safayı kalb için bu Ayeti Kerimeyi 

oku: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Yerzükûn. 

Ferihîne bimâ âtâhüm.  



  

22. Elemi (Üzüntüleri) ve ağrıları gidermek 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun İnnâ alâ 

zehâbin bihi le kâdirûn.  

  

23. Riyazet ehlinin açlığı ve susuzluğu gidermesi, 

ittifakı başarı ile yemeden, içmeden bitirmesi 

için:Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

KayyûmuHakemun Adlun Kuddûsun Vellezî hüve 

yutımunî ve yesVeya şu Ayeti Kerimeyi: Sekâhüm 

rabbühüm şerâben tuhûrâ  

  

24. Hak Teala dan yağmur taleb etmek 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Vellezî 

nezzele mines semâ-i mâ'.  

  

25. Kadâ-i hacet ve bir muradının olması 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Hâceten fî 

nefsi ya'kûbe kadâhâ.  

  

26. İki kişiyi birbirinden ayırmak, aralarına buğz ve 

adavet sokmak için, şu Ayeti Kerimeyi 



oku: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Kâle hazâ 

firâku beynî ve beynek.  

  

Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:  

  

Ve elkaynâ beynehümül adâveh. Feağreynâ 

beynehümül adâveh. Bedetil bağdâ-ü min 

efvâhihim. Hadmâni yeğa bağdunâ alâ bağd.  

  

27. Sihirleri batıl etmek ve zararları def etmek için: 

Bu Ayeti kerimeyi esmalara ilave edip, her farz 

namazın ardından 19 defa 19 gün 

okursun. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Min şerrin 

neffâsâti fil ukad. Veya şu Ayeti Kerimeyi: Ve lâ 

yüflihus sâhiru haysü etâ. 

  

28. Zor işleri kolaylaştırmak 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. 

Seyecalullâhi ba'de usrin yusrâ. Veya şu Ayeti 

Kerimeyi okursun: Ve kâne zâlike alallâhi yesirâ 

  



29. Hastalıklardan şifa bulmak 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddusun Vellezîne 

âmenû hüden ve şifâ'.  

  

30. Ateşten korunmak ve def etmek 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Yâ nâru kûnî 

berden ve selâmâ. (Hazreti İbrahim a.s. Nemrud 

tarafından ateşe atıldığı zaman, bu Ayeti Kerimenin 

mucizatıyla ateş onu yakmamıştı). 

  

31. Tâun hastalığından emin olmak 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakem- un Adlun Kuddûsun Eve men 

kâne meyten feahyeynâhu. (Cünnetül Esma 

dairesinde bu Ayeti Kerime yazılı idi. Ebcedi Kebir 

ile adedi 784 tür. İlmi Cifre göre rakamlar yan 

yana toplanırsa, 19 sayısı çıkar. Buda Besmele nin 

harflerinin adedidir).  

  

32. İnkarcıların inkarını def etmek 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ve 

yühikkullâhül hakku bikelimâtih.  

  



33. Düşmandan intikam almak 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ve men âde 

feyentekimullâhü minh.  

  

34. Senin hakkında kötü konuşan düşmanın veya 

insanların dilini bağlamak 

istersen: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. El yevme 

nahtimü alâ efvâhihim.    

  

35. Düşmanların gözlerinden gizlenmek, 

düşmanların ve diğer insanlarında gözlerini 

bağlamak için:Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun 

Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. 

Ağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn. (Hazreti Fahri 

kainat s.a.v. efendimiz Mekke de hicretten 

evvel evinin etrafı müşriklerle sarılmıştı. Hazreti 

Rasulullah s.a.v. gece bu Ayeti Kerimeyi okuyup 

aralarından geçti ve Hazreti Ebubekr sıdık ile 

beraber Medine nin yolunu tuttular. Kafirler 

onu görememişlerdi).  

  

  

36. Dilleri bağlamak için: Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun 



Kuddûsun Summun bukmun umyun fehüm 

lâ yubsirûn.  

  

  

37. Cehennem ateşinden emin olmak ve kurtulmak 

için:Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Rabbenasrif 

annâ azâbe cehennem. (Bazı İslam alimleri ve 

meşayihi izam hazarati 70.000 Kelime-i 

Tevhid'i okumakla, kabir azabının ve cehennem 

ateşinden kurtulunacağını bildiriyor. Bu konuda 

Hadisi şerif de vardır).  

  

38. Sekerati mevtte kolaylık ve ölüm şerbetini 

lezzetli tatmak için: Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun 

Kuddûsun Ve câet sekeretül mevti bil hak.  

  

39. Günahlardan arınıp, ibadet haline dönmek ve 

şerleri hayra çevirmek 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Asâ 

rabbunâen tübdi lenâ hayrâ.  

  



40. Büyük kişiden ihsan taleb etmek 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ahsin kemâ 

ahsenallâhü ileyk.  

  

41. Hapisten, kapalı ve tehlikeli durumlardan 

kurtulmak için:Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun 

Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun 

İyyâke na'budu ve iyyâ kenesteîn.  

  

42. Karanlık ve delalet yolundan kurtulup, hidayet 

yoluna erişmek için, bu Ayeti Esmalarla birlikte 19 

def 19 gün okursun: Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun 

Kuddûsun İhdinas sırâtel müstekîm.  

  

43. Cenabı Hak'ka şükrü nimeti eda 

için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun 

Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Velhamdü 

lillâhi rabbil âlemîn.  

  

Cünnetül Esma da zikir olunan Ayeti Kerimeler 89 

adet olup, maksatlar ise 43 dir. 

  



Her ne tür muradın olursa olsun, muradına münasip 

olan Ayeti Cünnetül Esma dairesine ilave edip iki 

adet yazdıktan sonra, birini üzerine alıp, diğerinide 

suya ıslatıp, 19 gün her farz namazın arkasından 19 

defa defa Esmalarla birlikte Ayeti okur ve 

okuduğun günlerde suyunu içerse, Allah ın izniyle 

muradına nail olur.  

  

Ama her 19 defa okumanın ardından, Cünnetül 

Esma duası diye isimlendirilen bu duayı bir (1) defa 

okumalıdır. 

  

Cünnetül Esma duası budur: 

  

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Allâhüme inni eselüke bi fail ferdaniyyeti ve ra-ir 

rububiyyeti ve dalid devamid deymumiy- yeti ve ha-

il hayatis sermediyyeti ve ya-i yenabibiul 

hikmetive kafil kuryeti ve ya-il yusreti ve vavil 

vücühü ve mimil mülki ve ha-il hukmi ve kafil 

Kibriya-i ve mimil melekuti ve aynil inayeti ve dalid 

dirayeti ve sinis sekineti. 

Aksemtu aleyküm eyyühel ervahir ruhaniyetin 

nuraniyyeti huddame hazihil Hurufi vel ayatil izami 

vel esma-il müşerrefatil kirami illa ma 

ecebtüm da'veti ve beraztüm kısmeti ve eseltüm fi 



kada-i haceti feyezkuruha ve fi külleha yerdallahü 

ve fi salahi emri ve bi hakki nuri vechillahil azimül 

a'zamü ve Kibriya-ihi ve azametihi aleyküm iz la 

yesifül vasifüne künhü azametihi fe bi hakkihi 

aleykümül inkiyadi fihi emertiküm bihi bi hakki 

esma-ihil azimül a'zamü aleyküm ve bi hürmetihi ve 

kudretihi ledeyküm berakallahü fiküm ve aleyküm . 

Ve kalu semi'na ve ata'na ğufraneke Rabbena ve 

ileykel masir. 

Ni'mel Mevla ve ni'men nasir. 

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim.  

Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi 

ve sahbihi ecmeinet tayyibinet tahirin. 

Bi rahmetike ya erhamer rahimin. 

 

  Birçok kişinin heves edip elde edemediği ve 

herkesin buna muhtaç olduğu bir ilimdir. Ama 

alimler bu ilmi birçok kişiden gizlemişlerdir. Bu 

ilmin şartları çoktur. 

 

Allah Teala hazretleri bu ilmi kolaylıkla ihsan etti. 

Sadık bir arkadaşım vardı. Bu sırrın hakikatini 

bende olduğunu öğrendi. Bana türlü hizmetlerde 

bulunduktan sonra, ona bir risale yazıp verdim. 

 

    Ey Talip ! Bu mübarek ilim bütün isteklerine reva 

(Uygun, layık) olsun. Bu kitabı cahil, münafık ve 



basireti kör olanlardan sakının. Zira böyle cahil, 

münafık ve basireti kör olanlar, bu ilmin kıymetini 

bilmeyip hor ve hakir görerek inkar ederler. 

  

  

                                                  EBCEDİ  KEBİR 

     Ey Talip! Ebced hesabında rakamlar (1) birden 

(10) ona kadar (1) birer birer, ondan (100) yüze 

kadar (10) onar onar, (100) yüzden bine (1000) 

kadarda (100) yüzer yüzer artar. 

    Ebcedi Kebir ( Büyük Ebced ) budur : 
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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. 

    Örneğin: Lam (ل) harfinin Ebcedi Kebirdeki adedi 



(30) otuzdur. Bu rakamdan 12-12 çıkarılırsa bakide 

altı (6) kalır. Lam (ل) harfinin Ebcedi Sağir deki 

karşılığı altı (6) rakamıdır. 

    Ebcedi Sağir ( Küçük Ebced ) budur : 
 

 ا ب ج د ھـ و ز
 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 ح ط ى ك ل م ن
 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

9 
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 س ع ف ص ق ر ش
 

Sakıt 

 

8 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

Sakıt 

 ت ث خ ذ ض ظ غ
 

4 

 

Sakıt 

 

8 

 

4 

 

Sakıt 

 

8 

 

4 

    Ebcedi Sağirde (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. 

 

HARFLERİN  ANASIRI 

    Mevcut olan yirmisekiz harf  anasırı erbaaya ( 

Dört unsur ) ayrılmış olup, her unsurda yedi (7) harf 

vardır. Bu harfler ve mensub oldukları unsurlar 

şöyledir: 

 

    1. Ateş unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler 

meftuh (açık) tur. Kuru ve sıcak olup, safravi 

tabiatıdır. Ateş harflerinin yönü doğu olup, cezb 



edici ve galiptir. 

    Ateşe mensub olan harfler bunlardır:  
 

 ا    ھـ    ط    م    ف    ش    ذ
 

          Zel     Şin      Fe     Mim     Tı         He     Elif 
 

    2. Toprak unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler 

meczum (kesik) dur. Kuru ve soğuk olup, sevdaviye 

tabiatıdır. Toprak harflerinin yönü güney olup, cezb 

edilen ve mağluptur. 

    Toprağa mensub olan harfler bunlardır: 
 

 ب    و    ى    ن    ص    ت    ض
 

         Dat       Se       Sat     Nun    Ye     Vav    Be 

 

    3. Hava unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler 

mağmum ( kapalı ) dur. Nemli ve sıcak olup, 

demeviye tabiatıdır. Hava harflerinin yönü batı olup, 

cezb edici ve galiptir. 

    Havaya mensub olan harfler bunlardır: 
 

 ظ    ج    ز    ك    س    ق    ث
 

           Se       Kaf     Sin     Kef    Ze    Cim      Zı 

    4. Su unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meksur 

(kırık) dur. Nemli ve soğuk olup, balgam tabiatıdır. 

Su harflerinin yönü Kuzey olup, cezb edilen ve 

mağluptur. 

    Suya mensub olan harfler bunlardır: 
 

 د    ح    ل    ع    ر    خ    غ
 

          Ğayın    Hı      Ra    Ayın   Lam   Ha     Dal 

    Cedvelde şu tertip üzere toplanmıştır : 
 

 

KAME

R 

 

UTARİ

D 
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E 

 

ŞEMS 

 

MERİ

H 
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İ 
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L 

 
ANASIR

I            

ERBEA 



 ا ھـ ط م ف ش ذ
 

ATEŞ 

 ب و ى ن ص ت ض
 

TOPRA

K 

 ج ز ك س ق ت ظ
 

HAVA 

 د ح ل ع ر خ غ
 

SU 

 

NURANİ VE ZÜLMANİ HARFLER 

    Yirmisekiz harfin ondördü nurani ve ondördü 

zülmani olarak ikiye ayrılmıştır. 

    Nurani harfler bunlardır : 
 

ن ھـ ى   ما  ح  ر  س  ص  ط  ع  ق  ك ل  
 

Elif Ha Ra Sin Sad Tı Ayın Kaf Kef Lam Mim Nun Ye. 

    Zülmani harflerde bunlardır:  
 

 ب  ت  ث  ج  خ  د ذ ز ش ض ظ غ ف و
 

Be, Te, Se, Cim, Hı, Dal, Zel, Ze, Şın, Dat, Zı, Ğayın, Fe, Vav. 
 

ANASIRIN BİRBİRİNE 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. 
 

ANASIRIN MEVSİMLERDE DOSTLUĞU 

    İlkbahar mevsiminde Ateş ile Toprak dosttur. 

    Yaz mevsiminde Ateş ile Toprak dosttur. 

    Sonbahar mevsiminde Su ile Hava dosttur. 

    Kış mevsiminde Su ile Hava dosttur. 
 

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 uğursuzdur. 

     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.  

 

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. 

    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  HARFLERİ 
 

 

Zühal 
 

gezegeninin 

 

harfleri ا ب ج د 
 

Müşter

i 

 

gezegeninin 

 

harfleri ھـ و ز ح 

 

Merih 

 

gezegeninin 

 

harfleri ط ى ك ل 
 

Şems 

 

gezegeninin 

 

harfleri م ن س ع 
 

Zühre 

 

gezegeninin 

 

harfleri ف ص ق ر 
 

Utarid 

 

gezegeninin 

 

harfleri ش ت ث خ 
 

Kamer 

 

gezegeninin 

 

harfleri ذ ض ظ غ 
 



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. 

 

GEZEGENLERİN SAİD VE NAHISLARI 

    Gezegenler said (İyi) ve nahıs (Kötü) olarak şu 

tertip üzere ikiye ayrılmıştır. 

    Zühal gezegeni nahıs tır . 

    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 

istiyorsan, ameline uygun saatleri seçersin. Aksi 

takdirde amelin sahih ( gerçek ) olmaz. Amellere 

göre ise 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. İkinci saati Zühre, üçüncü 

saati Utarid, dördüncü saati Kamer, beşinci saati 

Zühal, altıncı saati Müşteri, yedinci saati Merih, 

sekizinci saati Şems, dokuzuncu saati Zühre, 

onuncu saati Utarid, onbirinci saati Kamer ve 

onikinci saati ise Zühaldir. Pazar gecesinin ilk saati 

Utarid, ikinci saati Kamer'dir. Böylece saat (12) 

oniki ye kadar devam eder. Aşağıdaki cetvelde şu 

tertip üzere gösterilmiştir. 

    Saatler Cetveli budur : 
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Şems 
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12 

 

Zühal 

 

Şems 

 

Kamer 

 

Merih 

 

Utarit 

 

Müşteri 

 

Zühre 

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 ise Sandal 

dır. Dost burcu İkizler olup, 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 Zühredir. 

(Venüs) Boğa burcunun cinsiyeti dişi, madeni bakır, 

günü Cuma, gecesi Salı olup, buhuru ise Lübandır. 

Dost burcu Yengeç, düşman burcu Aslandır. Tabiatı 

itibariyle düşmanı Havadır. 

 

    3. Cevza (İkizler) burcu: Bu burcun tabiatı nemli 



sıcak olup, anasırı hava ve gezegeni Utarid ( 

Merkür ) dir. İkizler burcunun cinsiyeti erkek, 

madeni civa, günü Çarşamba, gecesi  Pazar ve 

buhuru ise Mastakidir. Dost burcu Aslan olup, 

düşman burcu Balıktır. Tabiat 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 olup, düşman burcu ise 

Hameldir. 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 olup, madeni ise 

altındır. Günü Pazar, gecesi Perşembe ve buhuru 

Ud dur. Dost burcu İkizler olup, düşman burcu 

Boğadır. 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 Mastakidir. Dost burcu Akrep, düşman 

burcu  Yaydır. 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 Lübandır. Dost 

burcu Yay, düşman burcu Oğlaktır. 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 Sandaldır. Tabiatı 

itibariyle düşmanı Ateştir. 

    

    9. Kavs (Yay) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak 

olup, anasırı ateş ve gezegeni Müşteri (Jüpiter) dir. 

Yay burcunun cinsiyeti erkek olup, madeni Kalay, 

günü Perşembe, gecesi Pazartesi ve buhuru 

Ladendir. Dost burcu Kova, düşman burcu Balıktır. 

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 Harmeldir. Dost burcu Balık, düşman burcu 

Koçtur. Tabiatı itibariyle düşmanı dört unsurdan 

biri olan Havadır. 

 

    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 Akreptir. Tabiatı itibarıyla düşmanı dört 

unsurdan biri olan Toprak tır. 

    

    12. Hut (Balık) burcu: Bu burcun tabiatı nemli 

soğuk olup, anasırı Su ve gezegeni Müşteri (Jüpiter) 

dir. Balık burcunun cinsiyeti dişi olup, madeni ise 

Kalaydır. Günü Perşembe, gecesi Pazartesi, buhuru 

ise Ladendir. Dost burcu Boğa, düşman burcu 

İkizlerdir. Tabiatı itibariyle düşmanı dört unsurdan 

biri olan Ateş tir. 

    Aşağıdaki Cetvelde oniki burcun gezegeni, 

tabiatı, yıldızı, madeni, buhuru, cinsiyeti, sanatı, 

tuluu, gündüzü ve gecesi gösterilmiştir. 
 

 

 

 

 

     Cetvel in şekli budur: 
 

S

I

R

A

S

I 

BUR

CU 

GEZ

EGE

Nİ 

TAB

İATI 

YILD

IZI 

MA

DE

Nİ 

BU

HU

RAT

I 

CİN

SİY

ETİ 

SAN

ATI 

TUL

U’U 

GÜ

ND

ÜZ

Ü 

GE

CE

Sİ 

 

1 

 

 

Hamel 

 

Merih 

 

Ateş 

 

Ülker 

 

Demir 

 

Sanda

l 

 

Erke

k 

 

Bey 

 

Kuze

y 

 

Salı 

 

C.tes

i 

 

2 

  

 

Sevr 
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k 

 

Akyıldı

z 

 

Bakır 

 

Lüban 

 

Dişi 

 

Dansö

z 

 

Kuze

y 

 

Cuma 

 

Salı 

 

3 

 

 

Cevza 

 

Utarid 

 

Hava 

 

Bedig

er 

 

Civa 

 

Masta

ki 

 

Erke

k 

 

Katip 

 

Kuze

y 

 

Ç.mb

a 

 

Paza

r 

 

4 

 

 

Sereta

n 

 

Kame

r 

 

Su 

 

Ay 

 

Gümü

ş 

 

Misk 

 

Dişi 

 

Tabib 

 

Kuze

y 

 

P.tesi 

 

Cum

a 

            



5 

 

Esed Şems Ateş Şeref Altın Ud Erke

k 

Sultan Kuze

y 

Pazar P.mb

e 

 

6 

 

 

Sünbül

e 

 

Utarid 

 

Topra

k 

 

Bedig

er 

 

Civa 

 

Masta

ki 

 

Dişi 

 

Katip 

 

Kuze

y 

 

Ç.mb

a 

 

Paza

r 

 

7 

 

 

Mizan 

 

Zühre 

 

Hava 

 

Akyıldı

z 

 

Bakır 

 

Lüban 

 

Erke

k 

 

Dansö

z 

 

Güne

y 

 

Cuma 

 

Salı 

 

8 

 

 

Akreb 

 

Merih 

 

Su 

 

Ülker 

 

Demir 

 

Sanda

l 

 

Dişi 

 

Bey 

 

Güne

y 

 

Salı 

 

C.tes

i 

 

9 

 

 

Kavs 

 

Müşte

ri 

 

Ateş 

 

Kerva

n 

Kıran 

 

Kalay 

 

Laden 

 

Erke

k 

 

Kadı 

 

Güne

y 

 

P.mb

e 

 

P.tes

i 

 

10 

 

 

Cedi 

 

Zühal 

 

Topra

k 

 

Demir 

Kazık 

 

Kurşu

n 

 

Harm

el 

 

Dişi 

 

Cellat 

 

Güne

y 

 

C.tesi 

 

Ç.mb

a 

 

11 

 

 

Deliv 

 

Zühal 

 

Hava 

 

Demir 

Kazık 

 

Kurşu

n 

 

Harm

el 

 

Erke

k 

 

Cellat 

 

Güne

y 

 

C.tesi 

 

Ç.mb

a 

 

12 

 

 

Hut 

 

Müşte

ri 

 

Su 

 

Kerva

n 

Kıran 

 

Kalay 

 

Laden 

 

Dişi 

 

Kadı 

 

Güne

y 

 

P.mb

e 

 

P.tes

i 

 

    Bu Cetveldede oniki burcun gezegenlerini, 

aylarını, anasırını, mevsimlerini ve madenlerini 

göstermektedir. 

     Cetvelin şekli budur: 

 
SI

R

A

SI 

BURC

U 

GEZE

GENİ 

TABİ

ATI 

ANAS

IRI 

AYLAR

I 

MEVSİ

Mİ 

MADE

Nİ 

BUH

URAT

I 

 

1 

   

Hamel 

Merih Kuru 

Sıcak 

Ateş Mart İlkbahar Demir Sanda

l 

 

2 

Sevr Zühre Kuru 

Soğuk 

Topra

k 

Nisan İlkbahar Bakır Lüban 

 

3 

Cevza Utarid Nemli 

Sıcak 

Hava Mayıs İlkbahar Civa Masta

ki 

 

4 

Sereta

n 

Kamer Nemli 

Soğuk 

Su Haziran Yaz Gümüş Misk 

 

5 

Esed Şems Kuru 

Sıcak 

Ateş Temmuz Yaz Altın Ud 

 

6 

Sünbül

e 

Utarid Kuru 

Soğuk 

Topra

k 

Ağustos Yaz Civa Masta

ki 

 

7 

Mizan Zühre Nemli 

Sıcak 

Hava Eylül Sonbaha

r 

Bakır Lüban 

 

8 

Akreb Merih Nemli 

Soğuk 

Su Ekim Sonbaha

r 

Demir Sanda

l 

 

9 

Kavs Müşter

i 

Kuru 

Sıcak 

Ateş Kasım Sonbaha

r 

Kalay Laden 

 

10 

Cedi Zühal Kuru 

Soğuk 

Topra

k 

Aralık Kış Kurşuı

n 

Üzerli

k 

 

11 

Deliv Zühal Nemli 

Sıcak 

Hava Ocak Kış Kurşun Üzerli

k 



 

12 

Hut Müşter

i 

Nemli 

Soğuk 

Su Şubat Kış Kalay Laden 

 

BURÇLARIN  VASIFLARI 

 

    Koç, Aslan ve Yay burçlarının tabiatlar kuru ve 

sıcaktır. Bu Üç burca  müsellesatı nariye denir. 

 

    Boğa, Başak ve Oğlak burçlarının tabiatları kuru 

ve soğuktur. Bu üç burca müsellesatı türabiye 

denir. 

    İkizler, Terazi ve Kova burçlarının tabiatları 

nemli ve sıcaktır. Bu üç burca müsellesatı havaiye 

denir. 

 

    Yengeç, Akrep ve Balık burçlarının tabiatları 

nemli ve soğuktur. Bu üç burca müsellesatı maiye 

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. 

 

    Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay ve Kova burçları 

erkek ve gündüz diye itibar olunur. 

 

    Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık 



burçları dişi ve gece diye itibar olunur. 

 

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak burç 

larına Burucu Şimaliye ( Kuzey burçları ) denir. 

 

    Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık 

burçlarına Burucu Cenubiye ( Güney burçları ) 

denir. 

 

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. 

 
AYLARIN  TILSIMATI 

    Her Arabi ayın bir tılsımatı vardır. Bu tılsımatların çok büyük 

ehemmiyeti vardır. Ayların Tılsımatı şunlardır. 

    Muharrem ayının tılsımı : 
 

 اا  7اا ع    9ط  اا  اا    7ااا  ك    8ااا  اا  ع  ع    8اا  
 

    Safer ayının tılsımı: 
 



 اا  اا  9  9  9ط  ط  ااا    6 و  و  و 
    Rabuül evvel ayının tılsımatı: 
 

 8  8ا    9ااا    8ااا  ااا    9ا  ھـ  ا  
 

    Rabuül ahir ayının tılsımı: 
 

 ا ا6 6م ا م ال ط  3ا ا  9 9ع اا اا 
 

    Cemaziyel evvel ayının tılsımı:  
 

  9  9ا   8م  9  8  8ع  ط  ا    2ا  م  ح  ص  ح  ال  

8  8  8 
 

    Cemaziyel ahir ayının tılsımı: 
 

  9اا ال  اا   7ر  ح  ط   2ااا  م  اا    6ل    5و  ھـ  

 اا  و  و  ع و  ط  6
 

    Receb ayının tılsımı: 
 

 ل  اا  5  9اا  اا  اا    6  8ا    8ط  
    Şaban ayının tılsımı: 
 

 9 9 9ا   8اا م  9اا  9سا ى ع ااا 
    Ramazan ayının tılsımı: 
 

 و  ل  الم یَاَرْحَمْن ُكلَّ َشْىٍء َواِحدْ   9ط  مو  ع  ل  ااا  ل  اا  
 

    Şevval ayının tılsımı: 
 

 3. 8  8 8 8 9ااا  8 8 8ا  8ا  9
 

    Zilkade ayının tılsımı:  
 

 8 4 8 8 8 9ااا  8 8 8 8ا  8ھـ 
 

 Zilhicce ayının tılsımı: 
 



 4  4  4َھعَى َصاِلْك َمِلْك َطعََس  ال  ال  
 

GÜNLERİN  TILSIMATI 

    Her günün bir tılsımatı vardır. Bunlarında çok 

büyük bir ehemmiyeti vardır. Haftanın yedi gününe 

ait olan Tılsımlar şunlardır.   

    Pazar gününün tılsımı: 
 

ط  ط  ط ال  ك  ط  ط   8  ھـ  م  اا  اا  اا  8اا  اا  ااا  اا 

 7ا    8 
    Pazartesi gününün tılsımı: 
 

اااا  ااا ط  ط و ال  ك  ا    9ا    7م  ااا  اااا  ا    9  8ك  

 8اا    8م  ط  ا  
 

    Salı gününün tılsımı: 
 

  9ك  اا  ك  ا    9ااا    8اا  ك  ا    9ط  ا    7اا  اا  ط  

ا  ا  9م  اا   9 
 

    Çarşamba gününün tılsımı: 
 

ا  ك اا ااا  ااااا   7ا  م  م  ك  ا    2ااااااا    8  9ك  اااااا  

 ھـ  2  2.
 

    Perşembe gününün tılsımı: 
 

ااااا ك  اا  ه   9  9ا    8ا  ط  اااااااااا    9اااااا    2  7ا  

 اا  ط  ه  6 ه  ا  
 

    Cuma gününün tılsımı: 
 

 اااا  ااا  ط ط  9ا    7م  ااا  اااا  ا    9  8ك  
 و  ال  ك
 



    Cumartesi gününün tılsımı: 
 

ااااا  ال  ااااااا  و  2  2ھـ ھـ ھـ   5ع  اا  ال  و  ال  اا   7
  و  و  و  و  
  

    Ey Talip! Bir nüsha yazdığın zaman nüshanın 

altına veya arkasına yazdığın güne ait gezegenin 

harflerini,  içinde bulunduğun günün ismini, o günün 

ulvi ve ardi meleğini, o günün harfini, o günün 

tılsımını ve içinde bulunduğun arabi ayın tılsımını 

yazarsın. 

 

    Ey bu ilme rağbet eden Talip! Bir ameli yaparken 

nüshayı yazdıktan sonra ameline uygun buhuru 

yakıp, "Ey fülan Cin! Fülan kişinin yüreğine ve 

gönlüne fülan kişinin sevgisini acele yak" dersin. 

Buhurlarınıda eksik yapma! 

 

    Aşağıda gelecek olan Cedvel günleri, Hatemi 

Süley manı, günlerin harflerini, günlerin esmasını, 

günlerin ardi meleklerini, günlerin ulvi meleklerini, 

günlerin Cin isimlerini, burç isimlerini, gezegenleri, 

burç meleklerini, gezegen müvekkellerini, günlerin 

renklerini, günlerin mürekkebini ve günlerin 

buhurlarını göstermektedir. 

 

 

 

 

 

     Cetvel in şekli budur: 
 

 

C.TESİ 

 

CUMA 

 

P.ŞEMB

E 

 

Ç.ŞAMB

A 

 

SALI 

 

P.TESİ 

 

PAZAR 

 

GÜNLERİ 



       
HATEMİ 

SÜLEYMAN 

  ف ج ش ث ظ خ ز

GÜNLERİN 

HARFLERİ 

  فَْردٌ  َجبَّارٌ  َشُكورٌ  ثَابِتٌ  َظِھیرٌ  َخبِیرٌ  َزِكىٌّ 

GÜNLERİN 

ESMASI 

َشْمُھورَ  اَْبیَضْ  َمْیُمونْ 
 شْ 

ةْ  اَْحَمرْ  بُْرقَانْ  ْذِھبْ مُ  ُمرَّ   

ARDİ 

MELEKLER 

َصْرفَیَائِی َعْنیَائِیلْ  َكْسفَیَائِیلْ 
 لْ 

َسْمَسَمائِ  ِمیَكائِیل
 یلْ 

  ُروْقیَائِیلْ  َجْبَرائِیلْ 

ULVİ 

MELEKLER 

َجْھھََ◌طْ  لَْخَھْطِطیلْ 
 ِطیلْ 

نَْھَھْطِطی
 لْ 

فَْھَطْیِطی
 لْ 

  ِلْلَطْھِطیلْ  َمْھَطْھِطیلْ  قَْھَطْیِطیلْ 

CİN 

İSİMLERİ 

 

Cedi 10 

Deliv 11 

 

Sevr 2         

Mizan 7 

 

Kavs 9       

Hut 12 

 

Cevza 3 

Sünbüle 

6 

 

Hamel 1 

Akrep 8 

 

Seretan 4 

 

Esed 5 

 

BURCLAR 

 

Zühal 

 

Zühre 

 

Müşteri 

 

Utarid 

 

Merih 

 

Kamer 

 

Şems 

 

GEZEGEN 

LER 

 َطُموًطا
 َمْھَكائِیلْ 

 ِمْھَرَكائِیلْ 
 اَْجَمائِیلْ 

 َعَواِطیلْ 
 قَغَائِیلْ 

اِْسَراِعی
 لْ 

 َشْفیَائِیلْ 

 بَلَْدَحِمیلْ 
 َمْرَصائِیلْ 

 بَْشدَاِطیلْ  نَْھنَائِیلْ 

 

 

BURÇ 

MELEKLERİ 

 
 اَْبیَائِیلْ 

 
 اَْلَمْیُمونْ 

 
 نَْجَرادٍ 

 
 اَْشَكرْ 

 
 بََھائِیلْ 

 
 تَْقِویلٍ 

 
 َكْلِمثَا

 

GEZEGEN 

MÜVEKKİL

LERİ 

 

Siyah 

 

Gri 

 

Yeşil 

 

Mavi 

 

Kırmızı 

 

Beyaz 

 

Sarı 

 

GÜNLERİN     

RENKLERİ 

 

Zac 

 

Kafur 

 

Zencar 

 

Anzeru

t 

 

Zencebi

l 

 

Üstübeç 

 

Sarı 

Zırnık 

 

GÜNLERİN 

MÜREKKEB 

 

Üzerlik 

 

Lüban 

 

Laden 

 

Mastak

i 

 

Sandal 

 

Misk 

 

Ud 

 

GÜNLERİN 

BUHURLAR

I 

 

    Ey Talip! Herhangi bir amel yapmak istediğin 

zaman talip, matlup ve annelerinin isimlerini ebced 

ile hesap et. Eğer burç ve gezegenleri dost ise 

matlubun gezegenin in gününde ve saatinde 

yaparsın. Eğer burç ve gezegen leri düşman ise boş 

yere emek çekme, amelin asla gerçekleşmez. 

Muhabbet için tılsım veya nüsha yazmak istersen, 

Arabi ayın ilk günlerinde, güneş doğmadan önce 

yüksek bir yerde yazarsın. 

 

    Dil bağlamak için yazarsan, karanlık bir yerde ve 

orada canlı bir nesne bulunmaması gerekir. 



 

    Muhabbet için: Muklil ezrak, Misk, Amber, 

Ud,Tarçın tohumu, Lüban ve Amber kabuğu 

buhurlarını yakarsın. 

 

    Dil bağı için: Siyah günlük yağı, Karanfil ve Darı 

fülfül buhurlarını yakarsın. 

 

    Tefrik ve adavet için: Katran, Keçi kılı, Soğan 

kabuğu, Cin tırnağı ve Kuş dili buhurlarını yakarsın. 

 

    Ey Talibi Aşık! Önce üç gün riyazatlı olarak oruç 

tutup, taharetli ve abdestli olarak tenha bir yerde 

halvete gir. Halvette üçüncü gün kalemi eline alıp, 

niyet ettikten sonra, on ( 10 ) defa İstiğfar getirip 

maksadın her ne ise  yazmaya başlarsın. 

 

    O güne ait gezegenin dört harfini, içinde 

bulunduğun günün ismini, o günün Ulvi ve Ardi 

meleğini, o günün harfini, o günün tılsımını ve 

içinde bulunduğun Arabi ayın tılsımını yazdığın 

nüshanın arkasına veya altına yazarsın. Bu şartları 

yerine getirmelisin. Melek lerin Cin lerin ve bütün 

yazılacak olanların hepsi yukarıdaki Cedvelde 

gösterilmiştir. Bu işe talip kardeşlerimize kolay 

olması için. Şayet hatalarımız olduysa 

yanlışlarımızın düzeltilmesini arz ederiz. Sevgili 

İdris Çelebi Hocamın Ruhu Şeriflerine Fatiha 

Okumayı İhmal etmeyiniz.Halil doğan.  

                                                     



 
 

ÇOCUĞUNU DÜŞÜREN KADIN İÇİN 

    Hamile olan kadının karnındaki çocuğun 

düşmemesi için: Aşağıdaki isimlerle Ayeti kerimeyi 

yazıp hamile kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah 

Teala hazretlerinin izniyle bir daha çocuğu düşmez 

ve kolay bir hamilelik dönemi geçirir. 

    Yazılacak olanlar budur : 

 
اَفٍِق َمِریٍق تَِزیٍق َوِثیٍق الَبُدَّ َوالَتَِزیْغ اُْسُكْن اُْسُكْن اَیَُّھا اْلَمْولُوْد بَِرّبِ َعاٍد َوثَُموْد َونُِقرُّ فِى 

ىاْالَْرَحاِم َما نََشاُء اِلَى   اََجٍل ُمَسمَّ

 

Efikın Merikın Tezikın Vesikın la büdde vela teziğ 

üskün üskün eyyühel mevlüd birabbi adin ve 

semud. Ve nükırrü fil erhami ma neşa-ü ila ecelin 

müsemma. 

 

İSTİHARE İÇİN 

    Şu Esmaları sağ elinin avucuna yazıp, dünya 

kelamı konuşmadan yat. Rüyanda bir ruhani gelip, 



murat ettiğin şeyi sana söyler ve haber verir. 

    Sağ avuç içine yazılacak Esmalar budur: 

 
 بِْسِم هللاِ َشَھْث َشَھْث َھْث تََھثْ 

 

Bismillahi şehes şehes hes tehes 

 

  

2 - Bagli bir kimseyi cözmek icin (bütün bedeni 

tutmayanlar veya bedeninin herhangi bir azasi 

tutmayanlar icin)  

Yeni tertemiz bir kap alinir, icine bakara suresi nin 

tamami yazilir sonra yagmur suyu ile silinir ve o 

suyla bagli olan kisi büyükce bir legen gibi bir seyin 

icinde yikanir banyo yaptirilir. kullanilan su ayak 

degmeyen bir yere dökülür. Allah in izni ile sifa 

bulur. 

 

 

4- İşlerinin acılması için Şu ayeti kerime 350 kere 

okunur. kitap tecrübe olunmuştur diyor. Ayet  
هللا بی�������د انالفض�����������ل ق���ل وهللا یش������اء من یؤتی����������ھ   العظی�������م الفض���������ل ذو 

 

Türkcesi : Kul innel fadle bi yedillahi yü'tiyhi men 

yeşau vallahu zül fadlil aziym. 

 

 

 

5- Kolay ca rızkını temin etmek için İş bulmak için : 

Yasin suresi sabah namazından sonra hic 



konusmadan şu şekil üzere okunur, 10 defa 

efendimize salavatı serife okunur (Allahümme salli 

Ala seyyidina Muhammedin Ve ala Ali seyyidina 

muhammed) sonra 25 defa Nasr Suresi okunur (iza 

ca e nasrullahi vel feth..) 10 salavat daha 

okunur.sonra besmele ile yasin okunmaya baslanır, 

bastaki (yasin) lafzı 10 defa tekrar edilir, sonra 

devam edilir ( zalike takdiyrul azizil aliym ) ayetine 

gelince 4 defa tekrar edilir, (selamun kavlen min 

rabbirrahiym ) ayetine gelince 15 defa tekrar edilir, 

ve son 2 ayeti kerimesi 6 defa tekrar edilir. bitince 

tekrar 10 defa salavat okunur. en son gök yüzüne 

dogru üfürülür, ihtiyaclarınız bitinceye kadar 

okumaya devam edilir.. 

 

 

 

6- Rızık Kapılarının acılması için Dua bittikten 

sonra sag tarafına yatılıp uyunur ve rüyasında 

kendisine Rızkının nerde oldugu ne yapması 

gerektigi gösterilir. 

Yapılış şekli : 

Önce cuma namazından sonra Allah rızası için fakir 

bir kimseye sadaka verilir, ve cuma günü gece 

yarısı kalkılır, Bir daha işlememk üzere bütün 

günahlara tevbe edilir, bundan sonra 100 defa 

istigfar ı şerif okunur, bitince Efendimize 100 

salavat okunur, sonra şu ayeti kerime besmele 

cekerek 100 defa okunur, talak suresinin 7.ci ayeti 

. sonra Efendimize tekrar salavat okunur, 

 



 

 

7- Bir kimseden bir isteginiz oldugunda Onu 

yaptırmak için sag avucun içine şu yazılır.. 

ve istegin söylenir..  

 
 ك��ب طعس����ا

 

 

8- Baş agrısı için  

 

Bir kagıda 90 tane sad ( ص ) yazılır. Ve (  
ً  لََّرأَْیتَھُ  َجَبلٍ  َعلَى اْلقُْرآنَ  َھذَا أَنَزْلنَا لَوْ  ً  َخاِشعا تََصِدّعا نْ  مُّ ِ  َخْشیَةِ  ِمّ  نَْضِربَُھا اْألَْمثَالُ  َوتِْلكَ  ا�َّ
 یَتََفكَُّرونَ  لَعَلَُّھمْ  ِللنَّاِس 

) ( Haşr suresi 21 .ci ayet ) sonuna kadar yazılır 

basa konur.. 

 

 

 

9- Peygamber efendimizi rüyada görmek için 

Cuma Gecesi Bin defa Kevser suresi okunur , sonra 

Bindefa salavatı serife okunur hiç konusmadan sag 

tarafa yatılır, 

 

 

10- Bir kişinin Hanımı kısır olsa : Kadın ve koca 

persembe günü oruc tutmalı, bedenlerini 

elbiselerini yıkamalı temizlemeli sonra yavrusu 

erkek olan bir inek ten süt alınıp üzerine 7 defa 

müzemmil suresi okunur o sütle iftar edilmeli sütün 

azını koca cogunu ise kadın içmeli ve cuma günü 



cima edilmeli eger süt kadının karnında sabit 

kalırsa hamile olur sabit kalmazsa olmaz. 

 

 

 

13- Gece uyuyamayanlar icin 

sunlar yazilir ve yastigin altina konur 

  فالن�������ة ب����ن ف�����الن) عل���ى ان���وم الق�����و أروخا أرخا ملخ���ا س�����لخا

kirmizi yazan yere önce kendi ismin sonra annenin 

ismini yazman lazim. eger uyumak isteyen kadinsa 

birinci kirmizi dan sonra gelen ب����ن kelimesinin 

yerine بن������ت yazmalidir. 

 

 

16- Tevbe suresinin sondan 2 ayeti kerimesi ـــــد  لق
ــن رســـول جـــــــائكم عــــزيز انفســــــــكم م  (lekad caaekum 

rasuulun min enfusikum aziyz) diye başlayan 

ayetler sabah namazından sonra 7 defa okunursa o 

gün o kişi ölmez ve kendisine demir den icat 

edilmiş hiç bir şey zarar vermez (ayrıca bunun 

hakkında hadis i şerifte vardır) 

 

 

17- Nisan yagmurunun havvası (hadisi şerif tir) 

Kimki yagmur suyunu alırsa üzerine 70 defa fatiha 

,70 defa ayetel kürsi,70 defa ihlas,70 defa felek ve 

nas, muhakkakki cebrail A.S bana haber verdiki 

kim bu sudan 7 gün devamlı içerse ac karnına Allah 

ondan vucudunda bulunan dertlere şifa verir, ve 

yine buyurduki, kimin gözünde zayıflık olursa veya 

bir sızı veya bir acı olursa ayın ilk hilaali ni gözlesin 



eger göremezse ikinci gün yine gözlesin (arabi 

ayların) hilali gördügü zaman sag eli ile gözlerini 

mesh etsin 10 defa besmele ile fatiha okuyup 

sonunda amin desin, sonra 3 kere ihlas suresini 

okusun, sonra 7 defa ((şifaaun min külli daain bi 

rahmetike yaa erhamerraahimiin)) desin sonra 5 

defaa ((yaa raab)) desin ,bu göz için şifa dır 

buyurdu. 

 

 

18- Yatsı namazından selam verdikten sonra hic 

konusmadan (inşirah ) suresi elem nesrah leke 

okusa hiç fakirlik görülmezmez, 

Çok özel bir Not daha : Vitir vacib namazının 1.ci 

rekatında (inşirah suresi ) 2.ci sinde tebbet suresi. 

3.cü de ihlas suresini okumaya devam eden kişi 

hayatında fakirlik ve diş agrısı görmez. 

 

 

19- Bevl etmekte zorlananlar için (prostat) hastalıgı 

için su ayetler bir kagıda yazılır ve su yun içine atlır 

ve su içilir ayetler arapca yazılmalıdır, 

Ayetler Vakıa Suresinin 5 ve 6 cı ayetleridir. 

 

 

20- Küçük cocuk lar sabah ac karnına besmele ile 

21 tane cekirdeksiz kuru üzüm yeseler Zekaları 

artar 

 

 

21- Evlenmek isteyenler icin (sadece kadinlar icin)  



su tilsim carsamba günü utarit saatinda 7 tane 

kagida, zagferan(safran) su ve beyaz misk ile 

yazilir. sonra hergün bir tanesi büyükce bir kovanin 

icine atilarak yazi silinir. ve kovadaki su ile banyo 

yapilir. 7 gün bitince persembe günü müsteri saat 

inda tekrar yazilir , ve basinda tasinilir.  

 

carsamba = طشفسلمسططھطمسللھســــــــــــــــــــعطيلميس 

 

persembe günü = طشفسلمسططھطمسللھســــــــــــــــــــعطيلميس 

ــــا توكلـــــــــوا ـــــدام ي ــــب الطلســــــــم ھــــذا خ الخطــــــاب بجل  

ــــــــة بنــــت لفالنــــــــــة ـــــــــا فالن ــي وزينوھ ـــــن ف الرجـــــــال اعي  

للنـــــــــــاظرين وزيناھــــــــــا بحـــق  

siyah yazilan ilk yere senin adin sonrakine annenin 

ismini yaz.  

 

 

22- Bütün dertlerin dermanı, Hastaların ilacı 

Muhtac ların sığınağı, Kur'anı kerim in kalbi, 

Sıkıntıların Çaresi, Hastaların şifası, Gözlerimizin 

Nuru , Yasin Sure-i Şerife sinin Çok ama Çok Nadir 

bilinen , Ve En te'sirli, en cabuk kabul olunan, 

Bütün dertler için bütün sıkıntılar için Her şey için 

Okunan Şekli, 

Bedenini ve Elbiseni Tam bir Temizlik ile temizle, 

sonra Sabah namazını Kıl, namazdan sonra Hiç 

konusmadan Yasin suresini okumaya basla Yasin 

suresi bitince Mülk suresi okunacaktır, Lakin Şekil 

şudur, Önce 1 Fatiha 3 İhlas suresi okunur sonra su 

sekilde hediye edilir (Allahım okumus oldugum 

Fatiha dan ve ihlas suresinden hasıl olan sevabı 



basta rasulullah efendimizin sonra bütün evliya ı 

kiramın ruhlarına hediye ettim)denir. Hem yasin 

suresinde hemde Mülk suresinde 4 Rahman 4 Allah 

Kelimesi vardır. Yasin suresi okunurken Her 

rahman kelimesinde Sol elin serce parmagindan 

baslanilir kapatmaya her rahmanda 1 tanesi 

kapatilir, Allah isminde ise sag elin serce 

parmagindan birtane yumulur .Bitince Parmaklar 

acılmadan Mülk suresi okunmaya baslanılır, Ordaki 

Rahman a gelince yasin suresinde kapatılan ilk 

parmak acılır böyle devam edilir.Allah ismindede 

Sol tarafta kapatılan parmaklar sırası ile acılır. 

bitince 2 rekat Allah rizasi icin namaz kilinir. sonra 

efendimize 100 defa salavat okunur. Bir gün veya 

üç gün veya yedi gün okunur bu sekilde. Bu şekil o 

kadar müessirdirki okadar te'sirlidirki Tarifi 

imkansızdır. Herşey için okunur. (sizlere 

anlatacagım En kıymetli havvas budur).  

 

23- Yağmur yağdırmak için 72 bin taş a (küçük 

çakıl taşlarına) her birinde besmele ile şu ayet 

okunur ve bir akar suya cuval içinde ağzı sıkıca 

bağlanarak konur (eğer cuval kaybolursa veya ağzı 

acılırsa yağan yağmur durmaz felate sebeb olur) 

istenilen kadar yağmur yağdıktan sonra cuval 

tekrar sudan cıkarılmalıdır. Ayet budur. Hüvellezi 

yünezzlül gayse min ba'di ma kanetuu ve yünşiru 

rahmetehuu ve hüvel veliyyül hamiid 

 

24- Doktorların care bulamadıgı hastalık tan 

kurtulmak ıcın 41 defa Ya şekuur (arapca yazılması 



lazım) yazılır ve suda bozulur içilir. Biznillah gecer. 

 

 

25- 19 Adet Besmele yazılıp ev dükkan veya nereye 

asılırsa C.Allah orayı her türlü beladan muhafaza 

eder. 

 

26- En müthiş Hastalıklardan ,tıbbın çare 

bulamadığı bütün hastalıklardan kurtulmak için, 72 

Bin kelimei tevhit ( الشــــــــافى هللا اال الإلــــــــه  

 (Laa ilaahe illallah eşşaafii eşşaafii) ( الشــــــــافى

okunur, Her yüzde bir defa ( ــــد هللا رســـول محم  

ــــــــفيع ــــــــفيع الش الش ) (Muhammedun rasulullah 

eşşefiiu eşşefiiu) eger hasta kendisi okuyabilirse 

okur. okuyamazsa başkası suya okur ve her 100 cü 

de suya (Huu) diye üfürür hasta o suyu içer.  

 

 

27- Herhangi bir hastalıktan dolayı hasta yatan 

kişinin başına Elini koyup Euzu besmele cekerek 3 

defa Sure i Haşr ın son 4 ayeti okunup hastaya 

(huu) diye üfürülür. ve sonunda (sadakallahülaziim, 

ve sadakarasuuluhul keriim) denir.Hastalık tan tez 

zamanda kurtulur ve eser kalmaz.Allah ın izni ile 

 

 

28- Ağız Kokusu olan bir kimse  

Herhangi bir arabi ayın 21ci günü 2 omuz küreği 

arasından Kan aldırırsa Ağız kokusu kalmaz. 

 

 



29- Gögüs tutkunluğu için 526 defa besmele ile 

(Yaa şekuur) ismi şerifi bir suya okunur ve içilir. 

 

 

30- Burun kanı için Kan durmazsa veya kan gelirse 

bir kalemle kağıda yazılıp alna yapıştırılır. (اســــكن 
آدم بحـــق يـــــــادم ) Kan anında durur 

 

 

31- Bir kimsenin mide si yemeği içmeyi kabul 

etmeyip durmadan kusarsa, Nane yapragı ile limon 

kabugunu kaynatıp sogunca içmesi lazımdır gecer. 

 

 

32- Nezle için  

Yarım bardak tendürdüyotla suyu karıştırıp Çay 

rengi kararında olunca ağza koyup gargara yapılır 

ve birazcık ta burna cekilecek derhal nezle kesilir. 

(Bir cok defa ben kendimde tecrübe ettim) (Ancak 

içilmemesi lazım)  

 

 

33- Bele kupa vurmak (yani bardak cekmek) Bu iş 

halk arasında yaygın olarak yapılır ancak çok 

tehlikelidir. Çünkü insanın belinde gayet ince ve 

ufak damarlar vardır onları kırar,bu damarlar 

kırılıncada o insanın vucudu ufak tefek 

hastalıklardan kurtulmaz. 

 

34- Romatizma yı temelden gecirmek için Ağrıyan 

yerlere iyice defne yağı sürmek lazımdır. 



 

35- Ekşi Ayran ve limon cok yiyen kişide Şeker 

hastalığı olmaz. Hatta ekşi ayran limon ve biber 

yemek Şeker hastalığına iyi gelir. Bunları cok 

tüketen memleketlerde fazla şeker hastalıgı 

görülmez, Çobanlarda şeker hastalığının 

olmamasının sebebi Ekşi ayran içmelerindendir. 

(Şiddetle uygulanmasını tavsiye ediyor kitap)  

 

 

36- Meşhur 11 Adım Dua sı. 

Yapılışını bizzat kitap tan yazıyorum kesinlikle bir 

eksiklik yoktur. 100 de 100 etkilidir. Ancak öyle boş 

şeyler için yapılamamalıdır. Çok Sıkıntılı anlarda 

Çok kötü hastalıklarda veya Çok muhtac olunan bir 

anda yapılmalıdır. Hele hele kesinlikle Gayrı meşru 

işlerde kullanılmaz tehlikelidir. 

Mesela bir hastalıgın tedavisi için: Allah rızası için 

Cuma gecesi 2 rekat namaz kılınır her rekatte 

Fatiha dan sonra 11 ihlas okunur namazdan sonra 

güneşin doğdugu tarafa (doguya doğru) 11 adım 

veya 11 ayak yürür orada 11 Fatiha ve 11 ihlas 

okunur ve oldugun yerde sağ elini sağ yüzüne 

koyarak (mede yaa seyyid abdul kadir geylaanii) 

veya (medet yaa zel eşeb) denilerek bu vasıta ile 

C.Hakka iltica edilir. ve o gece Abdulkdir geylani 

H.Z leri gelir icab ederse ameliyyat (manevi)yapar. 

Şeker nefes darlığı kanser buna benzer aklınıza ne 

geliyorsa.veya baska bir hacetiniz varsa iltica 

ederken onu söyleyin. Bu dua defalarca tecrübe 

olunmuştur.hepsindede sonuç alınmıştır.  



 

37- İdrarı tutalan (prostat hastalığı için) 

Şu isimler sağ elin tırnak larına yazılır, Zarurreti def 

edinceye kadar okunur,(def'i hacet yapılıncaya 

kadar) isimler. (Erdeşin, Yauuneşin, Aytalaşin, 

Ayuuşin, Aaruuşin) iş bitince tırnaklardan yazılar 

silinmelidir. (Not= İsimlerin Sonu, İyl mesela 

cebraiyl gibi biten isimler Melek isimleridir. hayır 

işlerinde yardımcı olurlar. Ancak isimlerin sonu -

Şin, gibi bitiyorsa Kötü işlerde veya kötü yerlerde 

yardım eden ruhların isimleridir. 

 

38- Başarı için veya hertürlü iş için  

Ayet el kürsi 313 defa okunur. sa başlanılan iş 

hayırla sonuç lanır. Çok te'sirlidir. 

 

 

39- Bağlı olan Kişi leri Çözmek için Bir suya 7 Ayet 

el kürsi, 6 sure i cin, 32 sure i Nas, okunup üflenir. 

Erkek ve kadın her ikiside hem içecekler hemde 

yıkanacaklar. Allah ın izni ile gecer 

Başka bir formül ise (Amenerrasulu) hurufu 

mukatta olarak yani tek tek harler ayrık ayrık 

yazılır, ve bir su da bozulur sonra erkek ve kadın bu 

sudan hem içerler hemde yıkanırlasa gecer.(Kitap 

tecrübe olunmuştur diyor) 

 

 

40- Sar'a (sarılık) Hastalığı için. 21 Ayet el kürsi 

okunur ve üflenirse,Hemen ayılır ve şifa bulur. 

 



 

41- Bir kimsenin Aklını ve fikrini ölçmek istersen 

(IQ) dedikleri şey oluyor.Ama bu 100 de 100 dür. 

Öyle soru larla falan değil. İşlem şöyle yapılır. 

Aklını ölçmek için= Kendi ismini ve Anne nin ismini 

Ebced Hesabı ile hesapla Cıkan sayıdan 9 ar 9 ar 

Çıkar Geriye kalan sayı senin Aklındır. 

Fikrini Ölçmek için= Kendi İsmini ve babanın ismini 

Topla (ebcedle) cıkan sayıdan 9 ar 9 ar Eksilt 

geriye kalan senin fikrindir. 

Yani Anne tarafından akıl Baba tarafından Çocuğa 

Fikir intikal eder.  

 

 

42- Hadis Meali, Kaza namazı için. Her ayın son 

cuma günü 12 rekat namaz kılsa namaz dan sonra 

Ya rab Beni dünyadan Kaza namazı ile Ahirete Alma 

dese, Okimse Kaza namazı varken Vefat etmez. 

(illaki onları Allah Tamamlatır sonra vefat eder) 

 

 

43- Titreyen A'za için. Titreme hastalığı olan eli 

veya kolu veya ayağı durmadan titreyen ve 

tutmayanlar için. 

Şura suresinin 33 cü ayeti kerimesi ve Kaside-i 

bürdenin (Fema li ayneyke vema li kalbike) 

mısraları bir kağıda hurufu mukatta ile yazılıp bir 

muşammayla titreme hastalığı olan yere 

bağlanacaktır. Denemmiştir. Ve sonuç 100 de 100 

dür 

 



 

 

 

            BEDENSİZ VARLIKLARDAN NASIL 

KORUNABİLİRİZ 

3 Hafta Boyunca Haftada Bir Defa Evde Yapılacak 

İşlemler 

1. İkinci ve üçüncü sayfadaki tüm ayet ve duaları 

bir şişe içme suyuna, bir şişede musluk suyuna 

okuyup üflüyoruz. İçme suyunu 1 hafta boyunca 

ailece kullanıyoruz. Musluk suyunu da bütün 

odaların köşelerine, kapı ve pencere 

pervazlarını spreyliyoruz. 

2. Aynı ayetleri tüm odalara okuyup üflüyoruz 

(tuvalet ve banyo hariç). 

3. Yedi dükkân süprüntüsü ya da üzerlik tohumu 

isimli tütsülerle evin tamamını tütsülüyoruz. 

4. Dışa açılan tüm kapıları ve pencereleri Ayet-el 

Kürsi okuyarak siyah saplı ekmek bıçağıyla 

işaretliyoruz. 

Rızık İçin Yapılacak İşlemler 

1. İş yerimizde, mümkün değilse, evimizde sela ile 

cuma ezanı arasında “yedi dükkân süprüntüsü” 

ile tütsü yapıp amen’er resulü’yü toplam 33 

defa okuyup üflüyoruz. 

2. Her gün sabah ve akşam birer defa karınca 

duasını okuyoruz.  



3. Her gün 100 defa “ya rezzak” (rızık veren - rızık 

verenlerin en hayırlısı) çekiyoruz.  

4. Her gün toplum içine çıkmadan önce 7 

tarafımıza besmele ve “ha-mim” diyerek 

üflüyoruz. Sekizinciyi içimize çekiyoruz. Her 

işimize besmele ile başlıyoruz. 

5. Rızkın en büyük düşmanının içki ve zina 

olduğunu unutmuyoruz. 

Büyü Çözmek İçin Yapılacak İşlemler 

Öncelikle yukarıda bahsedilen evde yapılacak 

işlemleri harfiyen uyguluyoruz. 

Genel Yöntemler 

 Tam olarak kusuyoruz.  

 Kızılay’a veya bir sağlık birimine kan veriyoruz.  

 Haftada bir defa olmak üzere 3 hafta boyunca 

2. ve 3. Sayfadaki tüm ayet ve duaları 5 lt suya 

teker teker okuyup üflüyoruz. Bu suyla geniş 

bir leğenin içerisinde gusül abdesti alıyoruz. 

Leğendeki suyu ayak değmeyen bir yere 

boşaltıyoruz.  

Denize Girme 

 Çok etkili bir yöntemdir. Büyüye, cin 

tasallutuna ve nazara karşı kesin çözümlerden 

biridir.  

 Euzu Besmele ile denize girin.  

 Suya dalın ve nefesiniz tükenene kadar dipte 

kalın. Dipteyken vücudunuzun hiçbir 



bölümünün havayla temas etmemesi çok 

önemlidir. Dipten çıkınca iyice soluklanın.  

 Dibe dalma işlemini yedi defa tekrarlayın.  

 Bu işlemi gün üç defa tekrarlayın.  

  Mübin’li Yasin Okuma Yöntemi 

 Namaz abdesti alın.  

 Gusül abdesti alabileceğiniz miktarda ve 

sıcaklıkta su alın. Okuma uzun süreceği için 

mümkün olduğunca sıcak bir su almanız daha 

uygun olacaktır.  

 Yasin suresinde mübin kelimesiyle biten 7 ayet 

bulunmaktadır (12. ayet, 17. ayet, 24. ayet, 47. 

ayet, 60. ayet, 69. ayet, 77. ayetler). Ezuzu 

besmele çekerek birinci mübin’e kadar (12. 

ayetin sonuna kadar) Yasin Suresini okuyun. 

Okuma bitince suya üfleyin.  

 Euzu besmele çekin ve ikinci mübin’e kadar 

(17. ayet) Yasin okuyun. Okuma bitince suya 

üfleyin.  

 Euzu besmele çekin ve üçüncü mübin’e kadar 

(24. ayet) Yasin okuyun. Okuma bitince suya 

üfleyin.  

 Euzu besmele çekin ve dördüncü mübin’e kadar 

(47. ayet) Yasin okuyun. Okuma bitince suya 

üfleyin.  

 Euzu besmele çekin ve beşinci mübin’e kadar 

(60. ayet) Yasin okuyun. Okuma bitince suya 

üfleyin.  



 Euzu besmele çekin ve altıncı mübin’e kadar 

(69. ayet) Yasin okuyun. Okuma bitince suya 

üfleyin.  

 Euzu besmele çekin ve yedinci mübin’e kadar 

(77. ayet) Yasin okuyun. Okuma bitince suya 

üfleyin.  

 Euzu besmele Yasin Suresi’nin tamamını 

okuyun. Okuma bitince suya üfleyin.  

 Suyla gusül abdesti alın ancak suyun lağıma 

karışmamasına dikkat edin. Bunun için bir 

leğen içinde abdest alabilirsiniz.  

 Abdest aldığınız suyu ayak değmeyen bir yere 

(ağaç dipleri, çiçek dipleri gibi) dökün. (Ayet-el 

Kürsi okuyarak dökerseniz daha iyi olur)  

  Muavazateyn’li Yöntem 

 Namaz abdesti alın.  

 10 metre uzunluğunda pamuk ipliği alın.  

 Bu ipe sizinle kan bağı bulunmayan birisine 101 

tane çözülebilir (ayakkabı düğümü gibi) düğüm 

attırın.  

 İpi alın, Felak Suresini okuyun, birinci düğümü 

çözün ve “Allah’ın izniyle büyüm çözüldü” diyin.  

 Nas Suresini okuyun, ikinci düğümü çözün ve 

“Allah’ın izniyle büyüm çözüldü” deyin.  

 Bütün düğümleri sırayla bu şekilde bir Felak bir 

Nas okuyarak çözün.  

 Çözme işlemi bitince ipi gusül abdesti 

alabileceğiniz miktarda ve sıcaklıktaki suyun 

içine atın.  



 İp iyice suyu çekince ipi sudan çıkartı ve 

kurutun.  

 Suyla gusül abdesti alın ancak suyun lağıma 

karışmamasına dikkat edin. Bunun için bir 

leğen içinde abdest alabilirsiniz.  

 Abdest aldığınız suyu ayak değmeyen bir yere 

(ağaç dipleri, çiçek dipleri gibi) dökün. Dökme 

esnasında Ayet-el Kürsi okumanız faydalıdır.  

 Kuruttuğunuz ipi yakın ve küllerini de ayak 

değmeyen bir yere dökün. (Ayet-el Kürsi 

okuyarak dökerseniz daha iyi olur)  

  Ayet-El Kürsi Yöntemi 

 Bir bardak su ve 1 metre boyunda ip alın.  

 İpe 7 tane çözülebilir düğüm atın. (bu yöntemde 

düğümleri kan bağı olmayan birisinin atması 

gerekmiyor)  

 Euzu besmele ile Ayet-el Kürsi okuyun, birinci 

düğümü çözün söyleyin ve “Allah’ın izniyle 

büyüm çözüldü” deyin.  

 Tüm düğümleri aynı işlemi tekrarlayarak çözün.  

 İpi suyun içine koyun Euzu besmele ile Ayet-el 

Kürsi okuyun ve suya üfleyin. Bu işlemi de 7 

kez tekrarlayın.  

 İpi sudan çıkartın.  

 Euzu besmele ile suyu için.  

 Çıkarttığınız ipi bir yere gömün. Gömerken 

Ayet-el Kürsi okuyun Euzu besmele “Allah’ım 

bu ipi çürüttüğün gibi bana yapılan büyüyü de 

çürüt” deyin.  



HER GÜN OKUNACAK AYETLER 

Nazara Karşı Okuyacağımız Ayetler 

Ve in yekadüllezine keferu le yüzliguuneke bi 

ebsarihim lemma semiuzikre ve yeguulune innehu 

le mecnun ve ma hüve illa zikrun lilalemiyn. (Kalem 

Suresi, 51)  

Ferc’ıl basara hel tera min fütuur. (Mülk Suresi, 3) 

Ve yeşfi sudure kavmin mü’miniyn (Tevbe Suresi, 

14) 

Ve iza meriztü fe hüve yeşfin (Şuara Suresi, 80) 

Ve şifaün lima fissuduri ve hüden ve rahmetün 

lilmüminiyn. (Yunus Suresi, 57) 

Kul hüvelleziyne amenüu hüden ve şifaa (Fussilet 

Suresi, 44) 

Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve 

rahmetül lilmüminin (İsra Suresi, 82) 

Fihi şifa ün linnaas (Nahl Suresi, 69) 

Euzü bikelimatillahit tammaati min külli şeytanin ve 

haammetin ve min külli aynin  

Lammeh (Peygamber Efendimizin Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin Efendimize nazar değmemesi için 

buyurdukları dua) 

Büyüye Karşı Okuyacağımız Ayetler 

Felemma elgav gale musa ma ci’ tüm bihissihr 

innallahe seyübtilüuh innallahe la yuslhu amelel 

müfsidin. Ve yühıggullahül hagga bikelimatihi velev 

kerihelmücrimun. (Yunus Suresi, 81–82) 



Fe vegaal haggu ve batale ma kaanu ya’ melun. 

(Araf Suresi, 118) 

İnnema sanau keydu sahir vela yuflihussahiru haytü 

eta. (Taha Suresi, 69)  

Gece uyuyamama (kabus görme) 

Euzü bikelimatilahittammeti min gadabihi ve igabihi 

ve şerri ibadihi ve min hemezatişeyatini ve en 

yahdurun (peygamber efendimizin duası) 

Cinlere Karşı Okuyacağımız Dualar 

Euzü bikelimatillahittammeti min şerri ma halaga 

ve zerae ve berae min şerri ma yenzilu minessemai 

ve min şerri ma ya’ rucu fiyha ve min şerri 

fitnetilleyli venneh- hari ve min şerri külli taarıgın 

illa tarigan yetruku bi hayrin ya rahman. (sevgili 

peygamberimizin duası) 

Lailahe illallahü vahdehu la şeriykeleh lehul mülkü 

ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’ in kadiyr. 

(peygamber efendimizin duası. 100 defa okunacak) 

Sıkıntıyı Gidermek İçin Okuyacağımız Ayetler 

Elif lam mim zalikel kitabü la raybe fiyhi hüden lil 

müttagıyn. Ellezine yü’ minune bilgaybi ve 

yügilmünes salate ve mimma razagnahüm 

yünfiguun. Velle ziyne yü’minune bima ünzile ileyke 

vema ünzile min gablik ve bilahireti hüm yuuginun. 

Ülaige alaa huden min rabbihim ve ülaaike hümül 

müflihun. (Bakara Suresi, 1–5) 

Ve ilahikum ilahünvahid. La ilaheillallahü 

verahmanürrahiym. (Bakara Suresi, 63) 



Lillahi ma fissemavati vema filard ve in tübdu ma fi 

enfüsikum ev tuhfihu yühaasibküm bihillehi 

feyağfiru limenyeşaü ve yüazzibu men yeşaü velehü 

ala külli şey’ in kadir. Amenerresulü bima ünzile 

ileyhi min rabbihi velmüminun, küllün amene billahi 

ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih, la nuferriku 

beyne ehadin min rusulih, ve gaalu semina ve ata’ 

na gufraneke rabbena ve ileykel masıyr. La 

yükellifullahü nefsen illa vüs’ aha leha ma kesebet 

ve aleyha mektesebet, rabbena la tüahizna in 

nesiyna ev ahta’ na rabbena ve la tahmil aleyna 

isran kema hameltehüu alellezine min kablina, 

rabbena ve la tühammilna ma la ta gate lena bih va’ 

fu anna vağfirlena, verhamna, ente mevlana 

fensurna alelgavmilkafiriyn. (Bakara Suresi, son üç 

ayet)  

Şehidallahü ennehü la ilahe illa hu velmelaiketü 

veülül’ ilm, gaimen bilgıst, la ilahe illa hu vel 

aziyzülhakiym. (Ali İmran Suresi, 18)  

Ve ennehü teala ceddü rabbina mettehaze 

sahibeten vela veleda. (Cin Suresi, 3) 

Vessaffati saffa. Fezzacirati zecra. Fettaliyati zikra. 

İnne ilaheküm levahıt. Rabbüs- semavati vel ardı ve 

ma beynehüma ve rabbülmeşarıg. İnna zeyyennes 

semaeddünya biziynetinilkevakib. Ve hıfzan min 

külli şeytanin marid. La yes-semme’ une ilelmeleil’ 

ala ve yukzefune min külli canib. Dühuren ve lehüm 

azabün vasıb. İlla men hatifelhatfete fe’ etbe’ ahü 

şihabun sakıb (Saffat Suresi, ilk 10 ayet) 

İnne rabbekümullahülleziy halakassemavati vel’ 

arda fiy sittetieyyamin sümmesteva alel’ arş, 



yuğşiylleylennehare yatlubühü hasiysen veşşemse 

velgamera vennücume müsahharatin biemrih, ela 

lehülhalku vel’ emr, tebarekallahu rabbül’ alemin 

(Araf Suresi, 54) 

Fetealallahül melikül hakk, la ilahe illa hu, 

rabbül’arşilkeriym (Müminün Suresi, 116) 

Huvallahüllezi la ilahe illa hu, alimulgaybi 

veşşehadeh, hüverrahmanür- rahiym. 

Hüvellahülleziy la ilahe illa hu, 

elmelikülkuddusüsselamül mü’ minülmüheyminül 

aziyzül cebbarül mütekebbir, sübhanallahi 

ammayüşrikun. Huvallahül haligulbariül- Musavvirü 

lehül’ esmaül-hüsna, yüsebbihu lehü ma 

fiyssemavati vel’ ard ve hüvel’ aziyzülhakiym. (Haşr 

Suresi, son üç ayet)  

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül gayyum. La 

tehuzühu sinetün vela nevm.lehü ma fis semavati 

ve ma fil ardı. Men zellezi yeşfeu indehu illa biiznih. 

Yalemu ma beyne eydihim Ve ma halfehüm. Vela 

yühitüne bişeyin min ilmihi illa bimaşae, vesia 

kürsiyyühüssemava ti vel ard. Vela yeudühu 

hifzühima ve hüvel aliyyül aziym. (Ayet-el Kürsi) 

Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanerrahim. 

Maliki yevmiddin. İyyake na’ büdü ve iyyake 

nestain. İhdinassıratel mustakim. Sıratellezine en 

amte aleyhim. Ğayril mağdubi aleyhim veleddalin. 

(Fatiha Suresi) 

Kul e’ üzü birabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min 

şerri gaasikın iza vekab. Ve min şerrineffasati fiyl’ u 

kad. Ve min şerri hasidin iza hased. (Felak Suresi) 



Kul e’ üzü birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min 

şerril vesvasil hannas elleziy yüvesvisü fiy 

sudurinnas. Minel cinneti vennas. (Nas Suresi) 

Kul hüvallahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve 

lem yuled. Velem yekün lehü küfüven ehad (İhlas 

Suresi) 

Hergün Çekilecek Zikirler 

1. Estağfirullah el aziym ve etubu ileyh. (33 defa) 

2. Bir Fatiha üç İhlas okuyup Resulullah (sav) 

Efendimizin ehlibeytin ve tüm şehitlerin ruhu 

şeriflerine hediye ediyoruz. 

3. La ilahe illallah muhammeden resullallah (33 

defa) 

4. La ilahe illallah (33 defa) 

5. Ya Allah (33 defa) 

6. Ya şafi (33 defa) 

7. Ya sabır ya selamet (33 defa) 

8. Allahumme salli ala seyidine Muhammed ve ala 

ali Muhammed (33 defa) 

9. Hasbinallahü ve niğmel vekil ve niğmel masir 

ve niğmel mevla (33 defa)  

10. La havle vela kuvvete illa billahül aliyyül 

aziym. (33 defa) 

11. Selamun kavlen min rabbin rahiym. (33 

defa) 

12. La ilahe illa ente sübhaneke inne küntü 

minezzalimiyn (33 defa) 



GENEL BİLGİLER 

1. Büyü dinimizde şirktir. Yapan ve yaptıran 

dinden çıkar. (Bakara Suresi, 102, yunus 

Suresi, 77–81)  

2. Fal’ a bakarak gelecekten haber vermek 

haramdır. (Maide Suresi, 3–90) 

3. Geleceği Allah’ tan (c.c.) başka kimse bilemez. 

(sebe Suresi,14 cin Suresi, 10 en’ am Suresi, 59 

hud Suresi, 123 kehf Suresi, 26) 

4. Temime (nazar boncuğu vb.) Hurafedir. (buhari-

müslim-ibn-i mace-fetavayihindiyye) 

5. Cinleri inkâr eden kâfir olur. (Ahkaf Suresi 23, 

En’am 130, Rahman 33,nur 21, cin 1–6) 

6. Nazar gerçektir. (kalem 51–52, kenz-ül ümmal, 

ibn-i mace, ebu naim, nesei) 

7. Tivele (sevgi bağı) yaptırmak haramdır. 

(fetavayi hindiyye) 

8. Rüya tabiri vardır, haktır. (Yusuf 35–36-41-43-

49-100-101, isra 60, saffat 102-105) 

9. Cin çarpması gerçektir. (bakara 275) 

10. Fincanla ruh (!) Çağırma seansları tehlikeli 

ve boş bir uğraştır.  

11. Odalarımızın duvarlarında insan ve hayvan 

resimlerinin bulundurulması yanlıştır 

12. Ağaçlara çaput bağlamak, mum yakmak, at 

nalı takmak islam akaidine terstir. 

13. Reankarnasyon dinen, ilmen ve mantıken 

yanlış bir inanç sistemidir.  

14. İnsanlar Kuran’ın hükümlerini tek önderimiz 

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a.v)  



15. Efendimizin ilke ve inkılaplarını ehli-beytin 

ve oniki imamın (a.s.) örnek yaşantısını kendi 

nefislerinde tatbik edebildikleri ölçüde 

mutluluğu, sağlığı, huzuru ve başarıyı 

yakalayacaklardır.  

 

45- Dolama hastalığı için. Acı kireçle yumurta 

karıştırılıp Parmağın tamamına Alçı yapılır. 24 saat 

sonra eser kalmaz. 

 

46- Vucudun herhangi bir yerinde kabarcıklar 

olursa, Pul pul olursa 

Limon suyu sürülürse iyi olur. 

 

 

47- Gögüs tutkuluğu için, 

2 kilo halis zeytin Yağının içine 1 kilo Alabalık 

olduğu gibi konur (yani içini falan açmadan 

temizlemeden kafasıyla beraber) orada balık 

eridikten sonra güzelce süzülür, ve sabahları ac 

karnına birer kaşık içilir. Tortusu içilmez dökülür. 

 

48- Nefes Darlığına Şifa için 

3 kilo su 1 kilo badem posası bunlar ocakta 1 kilo 

kalıncaya kadar kaynatılır. sonra bunun içine Yarım 

kilo tahin helvası, Yarım kilo şeker, Yarım kiloda 

tuz suz tereyağı konulup sabah akşam ac karnına 

yenilir. 

 

49- Nefes Darlığı için 

Zeytin yağının içine Bir miktar inciri 2 ye ayırıp 



konur, Sabah akşam birer kaşık zeytin yağı, ve 

incirdende 2 şer parça yenir. 

 

50- Kanlı basur Hastalığı için 

Papatya çicegini kaynatıp şekerle çay gibi 

içmelidir. Tecrübe olunmuştur. 

 

51- Basur için  

Beyaz böğürtlen dikeninin kökünü kaynatıp şeker 

ile çay gibi içmelidir.(tecrübe olunmuştur diyor 

kitap) 

 

52- Tüberkloz İçin şifa 

Yarım kilo soğanı iyice doğrayıp, içerisine 

yenilebilecek kadar fazlaca tuz koyup bir havanda 

dövülür. 3 gün ayaz da beklttirilir sonra sabah 

akşam yiyebildiği kadar yemelidir. (100 lerce kişide 

tatbik olunmuştur diyor kitap) 

 

 

53- Öksürüğü geçirmek için 

Karabiber i Kara üzüm ile dövüp Nohut gibi hap 

yapıp sabah akşam birer tane yutmalıdır.(tecrübe 

olunmuştur) 

 

54- Sarılık için şifa 

Hıyarı rendeleyip nöbet şekeri ile yemeye devam 

etmeli. 

veya 250 gram kadar hıyarın tohumunu güzelce 

kaynatıp suyunu nöbet şekeri ile içmelidir.(tecrübe 

olunmuştur diyor kitap) 



 

55- Sarılık için Şifa 

Koyun veya keçinin kara cigerini kızartacak gibi 

dilim dilim edip Şap denilen şey güzelce dövülerek 

o karacigerin üzerine ekilir, sağ tarafta olan 

karaciğerin üzerine sarılır bir gün öylece kalır. 

(biraz zahmetli olur) 24 saat sonra kase yoğurdun 

içine yine şap dökülerek ekilir oda yine sağ tarafa 

kara ciğerin üzerine sarılır.24 saat sonra cıkarılır, 

Hastalıktan eser kalmaz. 

 

56- Çıban için 

Yumurtanın beyazını bir kab a akıtıp Biraz ince 

şeker birazda sabun sıyırıp güzelce karıştırılır ve 

çıbanın üzerine sarılır. kısa zamanda çıbanın içini 

temizler. diyor kitap. 

 

57- Tavuk karası Denilen göz hastalığı için 

Yumurtayı su da pişirip iki tarafından tutarakTam 

ortadan kırılır, Kırmızısı içinden alınarak kalan 

beyazın iç tarafına el değmeden her 2 gözede 

sarılır. sabaha kadar geçirir. Tecrübe olunmuştur. 

 

58- Gözde ki kan için 

Gözde kan olursa Patetes soyulup tam ortasından 

kesilir, Temiz bir beze sıyrılır Temiz el ile Göze 

suyu sıkılır damlatırlır.Ve gözün üzerine patates 

sarılır. sabaha kadar bişey kalmaz. 

 

59- 2 Ailenin arasını düzeltmek için Veya 2 kişinin 

arasını düzeltmek veya karı kocanın arasını 



düzeltmek için 

123 defa Yasin suresi bir suya okunur, her (mübiin) 

de (Ya vedüd) denir ve Su ya sıcak nefes olarak 

(huu) diye üflenir. ve su içirilir. 

 

60- Nefes Darlığı için 

Muşmula yaprağını çay gibi kaynatıp içmek şifa dır. 

(Tecrübe olunmuştur) 

 

61- Mide Ülserine Şifa (100%100 Çözüm) 

2 fındık büyüklüğünde sarı balmumu, bir fındık 

büyüklüğünde tane sakız denilen avrupadan gelen 

beyaz yani sarı renkteki sakız, 250 gram halis 

zeytin yağında yağı yakmamak şartı ile her sabah 

bir fincan içilir, üzerine 3 saat yemek yemeyecek. 

acı biber yemek yasak. bunu böyle 40 gün devam 

edecek. 40 gün sonra eser kalmaz hastalıktan. Çok 

defa tecrübe olunmuştur. 

 

62- Felç hastalığına Deva  

1 kilo et kemik yağı 100 gram zencefil ve bal ile 

karıştırır ve aç karnına yer. 

(Başka Bir formül= mercan balığı Tutmayan 

çalışmayan aza lara (yere) sarar 24 saat sonra 

balıkta et kalmaz. Hasta da da hastalıktan eser 

kalmaz. tecrübe olunmuştur. 

 

63- Mahkemede beraat İçin 

1461 defa (valla hu kalibun alaa emrihi) 61 cide ve 

her 100 cü de (vallahi) denilerek okunulur. 

(defalarca denenmiştir) 



 

64- Rızık genişliği Ve Rızık kapılarının ardına kadar 

açılması için iş bulmak işlerinde başarılı olmak 

işlerinin hayırlı bereketli olması için en iyi formül. 

Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 9 Ayet el 

kürsi, Besmele ile 19 cünnetül esma (Ferdün 

Hayyun kayyuumun hakemun adlun kudduusun) 

Besmele ile (terzuku men teşaa u bi kayri hisab) 

100 defa (sübhanallaahi ve bihamdihi sübhanallahil 

aziim ve bihamdihi estağfirullah el aziim ve etubu 

ileyk) denir. 

 

65- Uyku uyuyamayanlar için  

Eshabı kehfin isimlerini yazar boynuna veya 

yastıgına koyarsanız küçük olsun büyük olsun mışıl 

mışıl uyur, İsimler (Yemliihaa, Mekseliinaa, 

misliinaa, mernuuş, debernuuş, şaazenuuş, 

kefeştatayyuuş, kıtmiir.)  

 

66- Unutkanlık için 

Bu duayı seher vaktin de 70 defa okuyan kimse 

unutmayı inkar eder.Dua evliya ların dua sıdır (ismi 

evliya dua sıdır) Tecrübe olunmuştur. Dua budur 

(Allahummerzukna Hıfzal murseliin, ve lhamel 

enbiyaai ve fehmel evliyaai bi keramike Yaa 

ekremel ekremiin. 

 

67- Romatizma için 

2 veya 3 yaşında Sığırın öd ünü Bir bardak gaz 

yağının içine akıtıp romatizma olan yerlere ve 

dizlere sürülmeli. geçirir. 



 

68- Basur için  

Hurmanın Çekirdeğini Dövüp kahve gibi kaynatıp 

içerse geçirir 

 

69- Herhangi bir Azaya Bir yere İğne gibi veya çivi 

gibi bir şey batsa ve çıkarılamasa veya çıkarırken 

çok acırsa, kaplumbağa etini o azaya sarılırsa 

derhal kendiliğin den çıkar 

 

70- Solucan için 

Sabah aç karnına semiz otu yenir. veya kaynatıp 

suyunu sabah aç karnına içilir bir kaç gün devam 

edilir. se solucanları döker. 

 

71- Böbrekteki taş ve kumları dökmek için 

100%100 

İnciri toprak tencereye koyup ağzını çamur ve saire 

ile güzelce sıvayıp Ateşte kaynatılıp sonra 

indirerek suyunu süzerek su yerine içilmelidir. Eğer 

Ağır olursa haif şeker katıp öyle içmelidir. (Çok 

defa tecrübe edilmiştir. denemiştir. Arşivinize alın 

en azın dan başkalarına yardımınız dokunur belki) 

 

72- Böbrek taş ı düşürmek için  

Turp un suyunu sıkıp ayaz da bekletilir, sonra aç 

karnına birer bardak içilir, 1 hafta 10 gün kadar taş 

düşün ceye kadar devam etmelidir. zira taş 

muhakkkak düşer. (Defalarca Denenmiştir) 

 

73- Böbrek taş ı için 



Altun Otu (Taşlarda bulunur) Kaynatılarak içilirse 

muhakkak düşürür. tecrübe olunmuştur. 

 

74- El Ayak Veya vucudun herhangi bir yerinde 

bulunan Ekzama İçin 

Söğüt ağacının Kabuğu yakılıp külü alınır. Pekmez 

ile Karıştırılıp Kına yakar gibi Ekzama Olan yere 

koyulup üzeri sarılır. Sabah olunca cıkarılır, 1 hafta 

devam edilirse gecer. Tecrübe olunmuştur. 

 

75- Ağır bir şekilde Zehirlenmiş bir kişi ye  

Ölecek kadar zehirlenmiş bir kişiye Merkeb eti 

yedirilirse ölümden kurtulur. (kitap tecrübe 

olunmuştur diyor) Hayatul hayvan Kitabı 

 

 

78- Nefes darlığı için 

50 dirhem Merkep Kanı içse Geçer Diyor 

kitap.(hayatul hayvan) da 

 

79- Göze Ak Düşerse 

Devenin Ağız Köpüğünden alınıp yedirseler gecer.  

 

80- Tansiyon yüksek olursa muşmula Yaprağı 

Kaynatılıp içilirse Düşürür  

 

81- Şeker hastalığına şifa  

 

Kara burçak denilen şey kaynatılıp içirilirse Eser 

kalmaz hastalıktan  



 

82-Tifo Hastalığı için 

Tavuğu kesip hemen sıcak sıcak 2 ayağına 

sarılacak.   

 

83- Şeker hastalığı için 

10 gram sinameki, 10 gram hardal tohumu, 3 gram 

anason, 1 buçuk litre suya konularak Aliminyum 

kapta 1 litre kalıncaya kadar kaynatılır. Sabahları 

aç karnına Bir çay bardağı içilirse, Geçer 

 

84- Şeker hastalığına 100%100 deva 

Böğürtlen Dikeninin yalnız yaprağını kaynatıp 

suyunu içmek lazımdır. Allah ın izni ile eser kalmaz. 

 

85- Romatizma için  

15 yumurta kabuğu ile yıkanır,10 limon kabuğu ile 

yıkanır ve güzelce dövülür, 1 kilo bal ın içine Yarım 

kilo tere yağı Konularak hepsi bir arada 10 ila 15 

gün durur, arasıra karıştırılır, 15 gün sonra 

sabahları aç karnına birer miktar yenirse 

hastalıktan eser kalmaz. 

 

86- İdrar yolunda Mesanede Taş veya Kum olursa 

İsrail zeytini suda ezilip içilir, 126 aded yasin suresi 

su ya okunur ve içilir, iyi olduktan sonra Allah rızası 

için ' Tane kurban kesilir. Tecrübe olunmuştur 

 

 

87- Ateşli Bir Kimsenin Ateş ini düşürmek için 19 

defa 



Bismillahirrahmanirrahim, Ferdun Hayyun 

Kayyuumun Hakemun Adlun Kudduusun (Yaa naaru 

kuunii berden ve selaamen). Düşmana 

Görünmemek için  

Parantez içindeki yerine (Fe eğşeynaahum fehum 

laa yubsiruun) okunur. 

 

 

88- Herhangi bir hacetiniz olduğunda 

Cuma günü sabah namzın dan evvel Abdest alıp 

313 defa ayet el kürsi okunur, sonra (Yaa Rabbel 

aziim Bu Ayeti Kerimenin Hürmetine, 313 Bedir 

Ashabının Hürmetine, 313 Talut Ashabının 

Hürmetine, Muradımı İhsan buyur) denilir. Çok Ama 

Çok Tesirlidir. Evlilik isteyenler iş isteyenler Rızık 

genişliği isteyeneler Bir işinin olmasını isteyenler 

Her Hacet için okunur. Allah Yardımcımız olsun. 

 

 

89- Bir kişi Sana El kaldırıp vuracağı 

(fallaahu hayrun haafizan) dersen Okişinin eli 

öylece kalır. sana vuramaz vursada Çarpılır. Ayetin 

manası= Yemin ederim ki O Allah Koruyucuların 

(muhafaza edenlerin) Enhayırlısı dır. Böyle diyince 

kişi 100%100 Allah ın Muhafazası Altına girmiş 

oluyor ki O Sana el kaldıran Kişi Ye Allah ne Yapar 

düşünün. yalnız Sadece müstehak olana 

yapılmalıdır.  

 

 

90- Kadr Suresi : Bir insanın Elbisesinin bir 



parcasına Kadr suresi ve Uyuyan kişinin ismi ve 

Annesinin ismini Yazıp O insanın derin uykuda 

olduğu vakit Göğsüne koyulsa Müddeti ömründe ne 

işlemişse hepsini anlatır. 

 

 

91- Selamun kavlen min rabbirrahiim : 

C.Allah tan her ne Hacet için Olursa olsun Bu Ayeti 

kerimyi Tam bir temizlik ve İnanışla 1479 defa 

sabaha Karşı okuyan kişinin Dileği kabul olur. 

(Denenmiştir) 

 

 

92- Parada Bereket için : 

Şu ayeti kerimeyi misk ve safran ile yazıp 

Cüzdanının içine koyarsa Bereket hasıl olur. Lakin 

cüzdanı Belden aşağı tutması lazımdır. Ayet  

ــــــــرحيم الـــــــرحمن هللا بســــم ال  

ــــــؤاد فأصـــــبح ــــادت ان فارغـــــــا موســـى ام ف ـــــــدى ك بـــه لتب  

ـــى ربطنـــــــا ان لــــــوال ــن لتكــــــون قلبھــــــــا عل ـــــــــــؤمنين م الم  

(Bismllahirrahmanirrahim Fe esbaha Fuaadü ümmi 

musaa faarigan İn keedet Le tübdii bihi Levlaa en 

rabetnaa Alaa kalbihaa litekuune minel mü'miniin 

(arapca yazılmalıdır) 

 

 

93- Ayet el kürsinin Çok Özel formülü 

Sadece Müşkil olan işlerde okunur  

1.ci gün 50, 2.ci gün 170, 3.cü gün 220, 4.cü gün 

313 defa, 5.ci gün 50, 6.cı gün 170, 7 ci gün 313 

defa Gece 11 den sonra sabah 5 e kadar bu zaman 



zarfı içinde okunmalıdır. Çok Ama Çok Tesirli dir. 

Çok defa denenmiştir.  

 

94- Bir türlü Yerine gelmeyen hal olmayan işler için, 

dua ların kabul olması için: 41 gün gece saat 1 den 

sonra 2 rekat namaz kılınır,hiç konuşmadan 1005 

defa ihlas suresi okunur. Rızık kapıları Ardına kadar 

açılır, bütün sıkıntılardan kurtulur ve bütün dua ları 

kabul olur insallah, Defalarca tecrübe olunmuştur. 

       SURELERİN HAVASI   

1) Her kim, FATİHA sûresini vird ederek 

devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin 

dünya ve âhiret bütün maksudunu 

bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden 

muhafaza eder.Doktorların ümit kestikleri 

herhangi bir hasta için yazılır ve suyu 

içilirse, Allah'u teâlâ'nın lûtfu ile şifâ yâb 

olur. 

 

2) BAKARA sûresini okuyan kimseye, aslâ 

şeamet, büyü ve sihir tesir etmez, Hak 

celle ve âlâ kendisini bunlardan muhafaza 

buyurur. 

 

3) AL-i-İMRAN sûresini, her kim üç defa 

okursa Hak Teâlâ ümit etmediği yerden 

mal verir ve zengin eder. Kul borcundan da 

kurtarır. 

 

4) NİSA sûresini, erkek veya kadın her kim 

okursa, Hak Teâlâ karı-kocanın aralarına 



ıslâh eder, dirlik düzenlik ihsan ve inayet 

eyler. 

 

5) MA'İDE sûresini, kırk defa okuyan 

kimseye, Allah'u Teâlâ bol rızk, mal ve 

makam ihsan buyurur. 

 

11) HûD sûresini, her kim üç kere okursa 

haceti reva ve denizde boğulmaktan 

Allah''u Teâlâ''nın lûtfu ile emin olur. 

 

12) YUSUF sûresini,her kim okursa Allah''u 

Teâlâ’nın lûtfu ile hasretine kavuşur ve 

bütün mahlûkatın gözüne şirin görünür. 

 

13) RA''D sûresini, her kim okursa 

çocuklarını görünmeyen kuvvetlerin 

şerrinden Allah''u Teâlâ hıfzeder ve 

ağlayan çocuğa okunsa derhal 

susar.Gerek okuyan gerekse çocukları 

yıldırım ve şimşekten hıfz olunurlar. 

 

14) İBRAHİM sûresini, her kim yedi kere 

okusa, Hak Teâlâ okuyanın düşmanlarına 

fırsat vermez, ana ve babasının rızasında 

bulundurur. 

 

15) HICR sûresini, üç kere okuyan kimse 

alış-verişinde bereket bulur. 

 

16) NAHL sûresini, her kim yüz kere 



okursa düşmanı zafer bulamaz ve Allah''u 

Teâlâ''nın keremi ile her türlü maksuduna 

nail olur. 

 

17) İSRA sûresini, yedi kere 

okuyanlar;gammazların, hasetçilerin 

şerlerinden emin olurlar,Hak Teâlâ 

düşmanlarına fırsat vermez.(Yazılarak 

suyu küçük çocuklara içirilirse,dilleri açılır 

.) 

 

18) KEHF sûresini,her kim Cuma günü bir 

kere okursa,ertesi Cuma gününe kadar 

bütün kazalardan,belâlardan Hak Teâlâ 

kendisini korur, âhir zaman fitnesinden, 

Deccal''dan ve şerlerinden emin olur, 

sıhhat ve âfiyet ihsan buyurur. 

 

19) MERYEM süresini, her kim kırk bir kere 

okursa, Hak rızklar ihsan buyurur ve 

yoksulluktan kurtulur. 

 

20) TA-HA süresini,her kim yirmi bir kere 

okursa, evde kalan kız evladına kısmet 

çıkar, Salih bir er nasip olur. 

 

21) ENBİYA süresini, her kim yetmiş kere 

okursa , gizli kokulardan kurtulur, 

okumağa devam ederse Hak Teala 

kendisine Salih çocuk ihsan buyurur. 

 



22) HAC süresini her kim devamlı olarak 

okursa ,kıyamet korkusundan emin olur ve 

ölümü de asan olur. 

 

23) MÜ’MİNÜN süresini, her kim devamlı 

okursa, Hak Teala kendisine salah-ı hal 

,tövbe tevfik ve müyesser eyler . 

 

24) NUR süresini , her kim daima okursa 

Hak Teala kalbin de imanını muhkem kılar 

ve şeytanın vesvesesinden halas eder. 

 

25) FURKAN süresini her kim yedi kere 

okursa , Hak Teala o kulunun düşman 

şerrinden emin eder ve fena yerlere 

gitmekten korur 

 

26 ) ŞU ARA süresini , yedi kere okuyan 

kimseye , Hak Teala bütün mahlukatı 

muhabbet ettirir ve hepsi ile hoş-hal olur. 

 

27) NEML süresini ,her kim daima okursa 

,Hak Teala o kimseyi zalimlerin 

şerlerinden hıfz eder. 

 

2 KASAS sûresini, yedi defa okuyan 

kimseyi, Hak Teala büyük bir kazadan ve 

büyük düşmandan emin kılar . 

 

29) ANKEBUT süresini, her kim yazarak 

suyunu içerse , Allah’ın keremiyle 



unutkanlığı gider ve kuvve-i hafızası 

sıhhate kavuşur. 

 

30) RUM süresini , harp zamanında zafer 

niyetiyle üç kere okursa, İslam askerini 

nüsret-i ilhi yetişir ve düşmanı mağlup 

eder. 

 

31) LOKMAN süresini , yedi kere okuyan 

kimsenin maddi ve manevi hastalığı ve 

karın ağrısı ve benzeri iletlerine Allah şifa 

ihsan eder. 

 

32) SECDE süresini , yazarak bir şişeye 

koysa ve şişenin ağzını sıkıca kapattıktan 

sonra evin bir tarafına gömse , o ev 

ateşten korunur ve her türlü düşman 

şerrinden emin olur. 

 

33) AHZAP süresini, kırk bir kere okuyanın 

işi ticaret ve kazancı bol olur,Hak Teala 

bütün müşküllerini kolaylaştır ve kendisine 

bereketini ihsan buyurur. 

 

34) SEBE süresini ,yedmiş kere okuyan 

kimsenin büyük yanındaki karışık hacetini 

, Hak Teala giderir. 

 

35) FATIR süresini, her kim okursa 

görünmeyen kuvvetlerin , şeytanların ve 

insan şeytanlarının şerlerinden emin olur, 



Hak Teala bu sûreye devam edenlerin 

ömürlerine bereket verir. 

 

36) YA-SİN süresini , yetmiş kere okuyan 

kimsenin mutlak hacetleri reva olur. Ölen 

kimsenin , yıkandıktan sonra yanında 

kıraat edilse, kabrinde defni sırasında da 

okunsa, o cenazeye sayılarını ancak 

Allah’u Teala’ın bileceği rahmet melekleri 

tabii olurlar ve o meyyitin suali asan olur, 

kabir azabından emin olur. Eğer , yazılarak 

suyu içilse, Hak Teala o kimsenin gönlüne 

öyle bir nur ihsan buyur ki , bu nur ile gamı 

, gasaveti ve bütün endişeleri zayil olur ve 

sıkıntılarından kurtulur. Akşam–sabah 

okunması vird edinilse dünya fakirliğinden 

kurtulur, ahiret azabından emin olur ve 

kendisine cennette yüksek bir makam 

ihsan buyurulur. Zira, resul aleyhisselam 

“Her şeyin kalbi vardır. Kur’anı azamin 

kalbide Ya-sin’i Şeriftir.” buyurmuştur. Ey 

yaranlar Yasin suresini çokça okuyun, 

feyzini ve bereketini görürsünüz. 

 

37) SAFFAT süresini her kim yedi kere 

okursa kendisine rızk bereketi ihsan 

buyurulur. 

 

38) SAD süresini okumaya devam eden 

şeytanın ve insan şeytanların şerlerinden 

emin olur. 



39) ZÜMER süresini okumaya devam eden 

kimse, hak katında aziz olur ve Kerem-i 

İlahiye nail olur. 

 

40) MÜ’MİN Suresi yedi kere okuyan 

kimsenin istek ve hacetini Hak Teala reva 

kılar. 

 

41) FUSSİLET süresini , bir kere okuyan 

kimse hırsız, yankesici ve eşkıya şerrinden 

emin olur. 

 

42) ŞURA süresini , otuz üç kere okuyan 

kimseyi, Allah celle düşman korkusundan 

emin kılar. 

 

43) ZUHRUF süresini, okuyan kimsenin 

gönlüne şeytan vesvesesi yol bulmaz. 

 

44) DUHAN süresini, devamlı olarak 

okuyan kimselere, bütün halk muhabbet 

eder. 

 

45) CASİYYE süresini, sefere çıkan bir 

kimse, kırk kere okursa , seferi mübarek 

olur, selametle vatanına avdet eder. 

 

46) AHKAF süresini, bir kimse yazarak 

sandığı veya dolabı içerisine koysa, Hak 

Teala kumaşlarını güve denilen hayvanın 

yemesinden hıfzeder. 



 

47) MUHAMMED süresini, harp vaktinde 

her gün kırk bir kere okurlarsa , Allah’u 

Teala İslam askerlerine nusret , 

muvaffakiyet ve selamet ihsan buyurur, 

düşmanlar ise kahr-ü perişan olur. 

 

48) FETH süresini, kırk bir kere okuyan 

kişinin işlerini Hak Teala feth-i asan 

buyurur. Harp vaktinde , her gün 

MUHAMMED süresi ile birlikte okunsa , 

düşman harp meydanından firar eder. 

(istiklal savaşı sırasında , Sakarya meydan 

muharebelerinde, tabur imamı merhum 

gazi Naci Efendi , harbin en kritik bir 

anında bu iki mübarek süreyi, askerler 

arsında bulunan hafızlara okutmuş ve bi-

nusretillahi teala düşman harp 

meydanından münhezim ve perişan bir 

halde mağlup olarak firar etmiştir. O 

günden sonra da, hiçbir tarafta 

tutunamayarak İzmir den denize 

dökülmüşlerdir. Hadiseyi, merhum Naci 

Efendiden bizzat dinlemiş bulunuyorum. 

Rahmetullahi aleyhi vasi a..) 

 

49) HUCURAT süresini, derdine derman 

bulamayan kimse , yedi kere okuyacak 

olursa, Allah celle o kulunun derdine 

derman verir ve kendisini sıhhatine 

kavuşturur. 



 

50) KAF süresini her Cuma gecesi üç kere 

okuyan kimsenin gözü nurlanır, görme 

hassası asla azalmaz, daima gözü ayrın ve 

mesrur olur. 

 

51) ZARİYAT süresini, kıtlık vaktinde 

yetmiş kere okusalar , Hak Teala lutfü ile 

kıtlığı giderir, bolluk ve ucuzluk verir , 

bütün ekinler bereketli olur. 

 

52) TUR süresini , üç kere hastaya 

okusalar, Allah’u teala sohbetini iade eder. 

Geçimsiz eşlere okusalar, karı- koca 

arasında ülfet ve muhabbet ihsan eder. 

 

53) NECM süresini , yirmi bir kere okuyan , 

matlup ve maksuduna nail olur. 

 

54) KAMER süresini okuyan, korktuğundan 

emin olur, korktuğu kimsenin şerrinden 

kurtulur. 

 

55) RAHMAN süresini okuyanın, gönlü 

mesrur olur, evinde ve ticaretinde bereket 

olur. 

 

56) VAKI’A süresini okuyanı, Allah celle 

zengin ve bay eyler. Namerde muhtaç 

kalmaz. Kendisine ululuk ihsan buyurur. 

(Dünya zenginliği isteyenler, bu süre-i 



celileyi her gün akşam ile yatsı arasında 

okumağa devam etsinler. Yakın bir 

zamanda faydasını görürler.) 

 

57) HADİD süresini, yetmiş kere okuyanın 

işi açılır, gücü artar sıkıntılardan halas 

olur. 

 

58) MÜCADELE süresini, bir kimse bir avuç 

toprak üzerine üç kez okursa ve düşmanı 

üzerine saçsa bi-iznillah düşmanı 

münhezim olur. 

 

59) HAŞR süresini , hacet için üç kere 

okuyanın ne muradı varsa Hak teala acilen 

verir. 

 

60) MÜMTEHİNE süresini, vird ederek 

daima okuyanın gönlündeki nifakı, Allah 

celle giderir. 

 

61) SAF süresini , üç kere okuyarak üstüne 

üfürene düşman zafer bulamaz. 

 

62) CUM’A süresini , dargın olan karı-

kocaların aralarını bulmak için ıslahları 

niyetine beş kere okurlarsa, karı-koca 

barışır ve birbirlerine muhabbet ederler. 

 

63) MÜNAFIKUN süresini, yüz kere okuyan 

kimse, gammaz ve hasetçilerin dillerinden 



emin olur. 

 

64) TEGABUN süresini, yedi kere 

okuyanın, saklandığı eşyayı Hak teala 

hıfzeder. 

 

65) TALAK süresini , yedi kere okuyan 

avrat şerrinden emin olur, borçlu ise 

borcundan kurtulur, ummadığı yerden 

zengin olur. 

 

66) TAHRİM süresini, karı-kocanın iyi 

geçinmeleri için okurlarsa , maksatların 

nail olurlar. 

 

67) MÜLK süresini, yedi kere okuyan 

belalardan emin olur, kaybettiği şeyi bulur. 

Akşam-sabah devam eden kabir azabından 

kurtulur, kabir suallerine cevabı asan olur. 

 

68) KALEM süresini, on kere okuyanın , 

haceti reva olur ve isabeti ayndan (göz 

değmesi) Hak teala kendisini korur. 

 

69) HAKKA süresini , okuyanın düşmanı 

defolur ve düşman şerrinden kurtulur. 

 

70) ME ARİÇ süresini , on kere okuyan 

kimse kıyamet korkularından emin olur. 

 

71) NUH süresini, bir kere okuyanın 



düşmanı red ve def olur. 

 

72) CİN süresini, yedi kere okuyan kimse 

nazarlardan , cin ve şeytan şerrinden , 

fena sözlerden emin olur. Küçük 

çocuklarda, her türlü kötü hallerden 

ÜMMÜ SIBYAN denilen manevi hastalıktan 

korunur. 

 

73) MÜZEMMİL süresini, korkak çocuk 

üzerine okurlarsa, korkusu zail olur. 

 

74) MÜDESSİR süresini, okuyan bütün 

fenalıklardan emin olur. 

 

75) KIYAME süresini okuyan ve devam 

eden kişi, kıyamet 

zorluklarından kurtulur. 

 

76) DEHR süresini , yedi kere okuyan 

kimse bilcümle şerlerden emin olur, Ehl-i 

bey-t Mustafa’ya komşu ve şefaatlerine 

nail olur. 

 

77) MÜRSELAT süresini okuyan kimse 

iftiralardan kurtulur. 

7 NEBE süresini, her gün ikindiden sonra 

okuyan kimse , kabir karanlığı görmez , 

kabri bu süre-i celilenin nuru ile nurlanır. 

 

79) NAZİAT süresini , devamlı okuyan 



kimse , ölüm acısı duymaz, son nefesinde 

canını kolaylıkla Hazreti Melek-ül-Mevte 

teslim eder. 

80) ABESE süresini , bir haceti için üç kere 

okuyanın bi-avnihi teala haceti reva olur. 

81) TEKVİR süresini okuyan cümle 

mahlükat-ı ilahiyyeye heybetli görünür. 

 

82) İNTİFAR süresini , devamlı okuyan 

kimse son nefesinde tövbe ve tevfik ile 

göçer. 

 

83) MUTAFFİFİYN süresini, yedi kere 

okuyan kimsenin , ticaret ve kazancı 

bereketli olur. 

 

84) İNŞİKAK süresini, doğumu güç olan 

kadına doğumu esnasında yazıp suyunu 

içirirlerse , doğum meşakkatinden halas 

olur. 

 

85) BÜRUC süresini , yirmi bir kere okuyan 

kimse , düşman şerrinden halas olur. 

 

86) TARIK süresini , üç kere okuyan kimse 

, cinlerin , şeytanın , hırsızların ve haram 

yiyenlerin şerlerinden halas olur. 

 

87) ALA süresini yazarak meyve bahçesine 

asan kimsenin , bağ ve bahçesine asla 

zarar gelmez. 



 

88) GAŞİYYE süresini, her kim yel ve diş 

ağrısı için okursa , bunlardan kısa 

zamanda kurtulur. 

 

89) FECR süresini, okuyan büyüklerin 

gazabından emin olur. 

 

90) BELED süresini , bütün manevi 

hastalıklara ve hassaten göz ağrısına 

okurlarsa derhal def olur. 

 

91) ŞEMŞ süresini , yirmi bir kere okuyan, 

bütün korkulardan emin olur. 

 

92) LEYL süresini , yedi kere okuyan , 

gece veya gündüz bütün kullardan emin 

olur. 

 

93) DUHA süresini, kırk bir kere okuyanın 

çalınmış malı eline geçer. 

 

94) İNŞİRAH süresini , yeni elbise giydiği 

mübarek olur. Saçını ve sakalını tararken 

okursa asla fakirlik görmez. 

 

95) TIYN süresini, yetmiş kere okuyan 

,bütün mahlukatın gözüne güzel görünür. 

 

96) ALAK süresini, büyüklerin huzuruna 

varacak olan kimse yedi kere okursa 



haceti verilir ve kendisi mükerrem tutulur. 

 

97) KADR süresini, ramazan gecesi bin 

kere okuyan , Allah’ı sübhanehu ve tealayı 

rüyasında görür, pazartesi gecesi beş yüz 

defa okuyan Nebi ekremi mana aleminde 

görür ve bağlı işleri fetholur. 

 

98) BEYYİNE süresini okuyan düşman 

şerrinden emin olur. 

 

99) ZİLZAL süresini, kırk bir kere okuyanın 

düşmanları münhezim ve perişan olur. 

 

100) ADİYAT süresini okumaya devam 

eden kimse, isabet-i ayndan yani şer 

nazardan emin olur. 

 

101) KARİ’A süresini, iki kişinin aralarını 

ıslah için okurlarsa, sulh ve selamete 

neticelenir. 

 

102) TEKASÜR süresini, her gün okuyan 

kabir azabından emin olur. 

 

103) ASR süresini, yetmiş kere okuyanın 

sıkıntıları def olur. 

 

104) HÜMEZE süresini, yirmi bir kere 

okuyan gammaz ve hasetçilerin 

şerlerinden halas olur. 



 

105) FİL süresini, akşam ile yatsı arasında 

iki yüz elli kere okuyanın düşmanı def olur. 

 

106) KUREYŞ süresini, yedi kere okuyan 

kimse, kendisine fenalık edebilecek 

kişinin korkusundan emin olur, yiyecek ve 

içeceğe okununur ve üflenirse bereketli 

olur. 

 

107) MAUN süresini, kırk bir kere küçük 

çocuk üzerine okurlarsa Hak teala o 

yavruyu afetlerden ve beliyyelerden 

hıfzeder. 

 

108) KEVSER süresini , bin kere okuyan 

kimse kevser şarabından Resül-ü Ekremin 

mübarek elleriyle içmek nasip olur. 

 

109) KAFİRUN süresini , bin kere okuyan 

düşmanlarına galip gelir. 

 

110) NASR süresini, üç kere okuyanın 

imanın Hak sübhanehu ve teala şeytanın 

şerrinden saklar, ahirete iman ile göçer. 

 

111) TEBBET süresini, bin kere okuyan 

düşmanlarına galip gelir. 

 

112) İHLAS süresini, haksız olarak 

hapsedilenler için bin kere okurlarsa , Hak 



teala o kimseyi hapisten halas eder. 

 

113) FELAK süresini, her namaz sonunda 

üç kere okuyan kimse, semavi belalardan 

ve dünya kazalarından emin olur. 

 

114) NAS süresini, FELAK ile birlikte her 

namazın sonunda üç kere okuyan kimse, 

afat-ı semaviyye ve araziyyeden ve cümle 

belalardan, hasetçilerin şerlerinden ve 

gammazların dillerinden, kötü nazardan, 

büyücülerden ve sihirbazlardan ve 

hilekarların hile ve mekirlerinden, cin ve 

şeytanların vesvesesinden korunurlar.  

 

                       SIRRUL KURAN 

 

Arifin Mevlana Şeyh Aynel Yakîn / İmam 

Besar Mescid Babus Selam tarafından  

 

manevi mükemmelliğe ulaşmak isteyenler bu 

duayı okusun. 

 

Fatiha tevessül 5 defa okuyup bağışladıktan 

sonra 41,71,313 veya 1001 kez okunabilir. 

 

Fatiha tevessül 

 

1-İla hazreti Nebiyyil Mustafa Muhammed 

Resulullahi s.a.v ve ala alih, mürselin vel 

minen nebiyyin  



ashabi ve ila melâiketil mukarrabîn vel 

kerubiyyun kirami el fatiha  

2-Şeyh Abdülkadir Geylani ruhu için el fatiha  

3-Hızır.a.s ruhu için el fatiha  

4-İmam Hasan Şazeli ruhu için el fatiha  

5-Tüm ümmeti muhammede ve evliyaların 

ruhuna el fatiha  

 

1-Sırrul Kur'an Duası  

 

Bismillahirrahmanirrahim ennel kuvvete 

lillâhi cemîa rabbünallah Hasbünallahi ve 

nimel vekil. 

 

En önemli avantajları: 7 gün boyunca 

içtenlikle okunduğu zaman göklerde ve yerde 

ne varsa tüm varlıklar meleklerde dahil ona 

sevgi ve saygı duyacak. 

 

"Esselamün aleyküm Yâ Veli Allah" diyerek 

duanızı edin. 

 

2-Sırrul Kur'an Duası (İlim Amaçlı)  

 

Arifin Mevlana Şeyh Aynel Yakîn / İmam 

Babus Selam tarafından  

 

“Bismillahirrahmanirrahıym.El hamdü 

lilahillezine halekas semavati vel erda ve 

cealez zulumati ven nura sümmellezine 

keferu bi rabbihim ya’dilun.” 



Huvellezî halakakum min tînin summe kadâ 

ecelâ ve ecelun musemmen ındehu summe 

entum temterûn. 

Ve huvellâhu fîs semâvâti ve fîl ardı, ya’lemu 

sirrakum ve cehrekum ve ya’lemu mâ 

teksibûn." 3 defa okunur 

 

Peygamber Efendimiz s.a.v her kim bu duayı 

okursa Allah ona 40 melek gönderir. 

 

Sırrul Rûhâniyet ve Keşfü'l Gayb Duası  

 

Arifin Mevlana Şeyh Aynel Yakîn ve İmam 

Babus Selam tarafından  

 

Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Hayyu 

Ya Kayyum Eksif li'an Külli Sırrı Mektûm Ya 

Allah Ya Bariu Ya Fettah iftah aleyna sırrul 

gabybi 

La ilahe illa entel muti 

 

uygulama Her sabah güneş doğduktan ve 

yatsı namazından sonra 3 veya 7 gün 313 

defa okunur. 

günlük farz namazından sonra okunur. 

 

doğaüstü güç,altıncı his ve büyüyü anlamak 

ruhani varlıklarla iletişim kurmak mümkün. 
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	Koruma Azimeti 
	2. Havas Öncesi Ayetel Kürsi İle Korunma 
	Zina Ve Kötülükten Uzaklaştırma Tılsımı 
	                              Geçimsiz Aile İçin Çalışma 
	2 - Bagli bir kimseyi cözmek icin (bütün bedeni tutmayanlar veya bedeninin herhangi bir azasi tutmayanlar icin) �Yeni tertemiz bir kap alinir, icine bakara suresi nin tamami yazilir sonra yagmur suyu ile silinir ve o suyla bagli olan kisi büyükce bir legen gibi bir seyin icinde yikanir banyo yaptirilir. kullanilan su ayak degmeyen bir yere dökülür. Allah in izni ile sifa bulur.���4- İşlerinin acılması için Şu ayeti kerime 350 kere okunur. kitap tecrübe olunmuştur diyor. Ayet �قل انالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم��Türkcesi : Kul innel fadle bi yedillahi yü'tiyhi men yeşau vallahu zül fadlil aziym.����5- Kolay ca rızkını temin etmek için İş bulmak için :�Yasin suresi sabah namazından sonra hic konusmadan şu şekil üzere okunur, 10 defa efendimize salavatı serife okunur (Allahümme salli Ala seyyidina Muhammedin Ve ala Ali seyyidina muhammed) sonra 25 defa Nasr Suresi okunur (iza ca e nasrullahi vel feth..) 10 salavat daha okunur.sonra besmele ile yasin okunmaya baslanır, bastaki (yasin) lafzı 10 defa tekrar edilir, sonra devam edilir ( zalike takdiyrul azizil aliym ) ayetine gelince 4 defa tekrar edilir, (selamun kavlen min rabbirrahiym ) ayetine gelince 15 defa tekrar edilir, ve son 2 ayeti kerimesi 6 defa tekrar edilir. bitince tekrar 10 defa salavat okunur. en son gök yüzüne dogru üfürülür, ihtiyaclarınız bitinceye kadar okumaya devam edilir..����6- Rızık Kapılarının acılması için Dua bittikten sonra sag tarafına yatılıp uyunur ve rüyasında kendisine Rızkının nerde oldugu ne yapması gerektigi gösterilir.�Yapılış şekli :�Önce cuma namazından sonra Allah rızası için fakir bir kimseye sadaka verilir, ve cuma günü gece yarısı kalkılır, Bir daha işlememk üzere bütün günahlara tevbe edilir, bundan sonra 100 defa istigfar ı şerif okunur, bitince Efendimize 100 salavat okunur, sonra şu ayeti kerime besmele cekerek 100 defa okunur, talak suresinin 7.ci ayeti . sonra Efendimize tekrar salavat okunur,����7- Bir kimseden bir isteginiz oldugunda Onu yaptırmak için sag avucun içine şu yazılır..�ve istegin söylenir.. ��طعسا كب���8- Baş agrısı için ��Bir kagıda 90 tane sad ( ص ) yazılır. Ve ( �لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ�) ( Haşr suresi 21 .ci ayet ) sonuna kadar yazılır basa konur..����9- Peygamber efendimizi rüyada görmek için�Cuma Gecesi Bin defa Kevser suresi okunur , sonra Bindefa salavatı serife okunur hiç konusmadan sag tarafa yatılır,���10- Bir kişinin Hanımı kısır olsa : Kadın ve koca persembe günü oruc tutmalı, bedenlerini elbiselerini yıkamalı temizlemeli sonra yavrusu erkek olan bir inek ten süt alınıp üzerine 7 defa müzemmil suresi okunur o sütle iftar edilmeli sütün azını koca cogunu ise kadın içmeli ve cuma günü cima edilmeli eger süt kadının karnında sabit kalırsa hamile olur sabit kalmazsa olmaz.����13- Gece uyuyamayanlar icin�sunlar yazilir ve yastigin altina konur�سلخا ملخا أرخا أروخا القو انوم على (فلان بن فلانة �kirmizi yazan yere önce kendi ismin sonra annenin ismini yazman lazim. eger uyumak isteyen kadinsa birinci kirmizi dan sonra gelen بن kelimesinin yerine بنت yazmalidir.���16- Tevbe suresinin sondan 2 ayeti kerimesi لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز (lekad caaekum rasuulun min enfusikum aziyz) diye başlayan ayetler sabah namazından sonra 7 defa okunursa o gün o kişi ölmez ve kendisine demir den icat edilmiş hiç bir şey zarar vermez (ayrıca bunun hakkında hadis i şerifte vardır)���17- Nisan yagmurunun havvası (hadisi şerif tir) Kimki yagmur suyunu alırsa üzerine 70 defa fatiha ,70 defa ayetel kürsi,70 defa ihlas,70 defa felek ve nas, muhakkakki cebrail A.S bana haber verdiki kim bu sudan 7 gün devamlı içerse ac karnına Allah ondan vucudunda bulunan dertlere şifa verir, ve yine buyurduki, kimin gözünde zayıflık olursa veya bir sızı veya bir acı olursa ayın ilk hilaali ni gözlesin eger göremezse ikinci gün yine gözlesin (arabi ayların) hilali gördügü zaman sag eli ile gözlerini mesh etsin 10 defa besmele ile fatiha okuyup sonunda amin desin, sonra 3 kere ihlas suresini okusun, sonra 7 defa ((şifaaun min külli daain bi rahmetike yaa erhamerraahimiin)) desin sonra 5 defaa ((yaa raab)) desin ,bu göz için şifa dır buyurdu.���18- Yatsı namazından selam verdikten sonra hic konusmadan (inşirah ) suresi elem nesrah leke okusa hiç fakirlik görülmezmez,�Çok özel bir Not daha : Vitir vacib namazının 1.ci rekatında (inşirah suresi ) 2.ci sinde tebbet suresi. 3.cü de ihlas suresini okumaya devam eden kişi hayatında fakirlik ve diş agrısı görmez.���19- Bevl etmekte zorlananlar için (prostat) hastalıgı için su ayetler bir kagıda yazılır ve su yun içine atlır ve su içilir ayetler arapca yazılmalıdır,�Ayetler Vakıa Suresinin 5 ve 6 cı ayetleridir.���20- Küçük cocuk lar sabah ac karnına besmele ile 21 tane cekirdeksiz kuru üzüm yeseler Zekaları artar���21- Evlenmek isteyenler icin (sadece kadinlar icin) �su tilsim carsamba günü utarit saatinda 7 tane kagida, zagferan(safran) su ve beyaz misk ile yazilir. sonra hergün bir tanesi büyükce bir kovanin icine atilarak yazi silinir. ve kovadaki su ile banyo yapilir. 7 gün bitince persembe günü müsteri saat inda tekrar yazilir , ve basinda tasinilir. ��carsamba = طشفسلمسططهطمسللهسعطيلميس��persembe günü = طشفسلمسططهطمسللهسعطيلميس�توكلوا يا خدام هذا الطلسم بجلب الخطاب لفلانة بنت فلانة وزينوها في اعين الرجال بحق وزيناها للناظرين�siyah yazilan ilk yere senin adin sonrakine annenin ismini yaz. ���22- Bütün dertlerin dermanı, Hastaların ilacı Muhtac ların sığınağı, Kur'anı kerim in kalbi, Sıkıntıların Çaresi, Hastaların şifası, Gözlerimizin Nuru , Yasin Sure-i Şerife sinin Çok ama Çok Nadir bilinen , Ve En te'sirli, en cabuk kabul olunan, Bütün dertler için bütün sıkıntılar için Her şey için Okunan Şekli,�Bedenini ve Elbiseni Tam bir Temizlik ile temizle, sonra Sabah namazını Kıl, namazdan sonra Hiç konusmadan Yasin suresini okumaya basla Yasin suresi bitince Mülk suresi okunacaktır, Lakin Şekil şudur, Önce 1 Fatiha 3 İhlas suresi okunur sonra su sekilde hediye edilir (Allahım okumus oldugum Fatiha dan ve ihlas suresinden hasıl olan sevabı basta rasulullah efendimizin sonra bütün evliya ı kiramın ruhlarına hediye ettim)denir. Hem yasin suresinde hemde Mülk suresinde 4 Rahman 4 Allah Kelimesi vardır. Yasin suresi okunurken Her rahman kelimesinde Sol elin serce parmagindan baslanilir kapatmaya her rahmanda 1 tanesi kapatilir, Allah isminde ise sag elin serce parmagindan birtane yumulur .Bitince Parmaklar acılmadan Mülk suresi okunmaya baslanılır, Ordaki Rahman a gelince yasin suresinde kapatılan ilk parmak acılır böyle devam edilir.Allah ismindede Sol tarafta kapatılan parmaklar sırası ile acılır. bitince 2 rekat Allah rizasi icin namaz kilinir. sonra efendimize 100 defa salavat okunur. Bir gün veya üç gün veya yedi gün okunur bu sekilde. Bu şekil o kadar müessirdirki okadar te'sirlidirki Tarifi imkansızdır. Herşey için okunur. (sizlere anlatacagım En kıymetli havvas budur). ��23- Yağmur yağdırmak için 72 bin taş a (küçük çakıl taşlarına) her birinde besmele ile şu ayet okunur ve bir akar suya cuval içinde ağzı sıkıca bağlanarak konur (eğer cuval kaybolursa veya ağzı acılırsa yağan yağmur durmaz felate sebeb olur) istenilen kadar yağmur yağdıktan sonra cuval tekrar sudan cıkarılmalıdır. Ayet budur. Hüvellezi yünezzlül gayse min ba'di ma kanetuu ve yünşiru rahmetehuu ve hüvel veliyyül hamiid��24- Doktorların care bulamadıgı hastalık tan kurtulmak ıcın 41 defa Ya şekuur (arapca yazılması lazım) yazılır ve suda bozulur içilir. Biznillah gecer.���25- 19 Adet Besmele yazılıp ev dükkan veya nereye asılırsa C.Allah orayı her türlü beladan muhafaza eder.��26- En müthiş Hastalıklardan ,tıbbın çare bulamadığı bütün hastalıklardan kurtulmak için, 72 Bin kelimei tevhit ( لاإله الا الله الشافى الشافى ) (Laa ilaahe illallah eşşaafii eşşaafii) okunur, Her yüzde bir defa (محمد رسول الله الشفيع الشفيع) (Muhammedun rasulullah eşşefiiu eşşefiiu) eger hasta kendisi okuyabilirse okur. okuyamazsa başkası suya okur ve her 100 cü de suya (Huu) diye üfürür hasta o suyu içer. ���27- Herhangi bir hastalıktan dolayı hasta yatan kişinin başına Elini koyup Euzu besmele cekerek 3 defa Sure i Haşr ın son 4 ayeti okunup hastaya (huu) diye üfürülür. ve sonunda (sadakallahülaziim, ve sadakarasuuluhul keriim) denir.Hastalık tan tez zamanda kurtulur ve eser kalmaz.Allah ın izni ile���28- Ağız Kokusu olan bir kimse �Herhangi bir arabi ayın 21ci günü 2 omuz küreği arasından Kan aldırırsa Ağız kokusu kalmaz.���29- Gögüs tutkunluğu için 526 defa besmele ile (Yaa şekuur) ismi şerifi bir suya okunur ve içilir.���30- Burun kanı için Kan durmazsa veya kan gelirse bir kalemle kağıda yazılıp alna yapıştırılır. (اسكن يادم بحق آدم) Kan anında durur���31- Bir kimsenin mide si yemeği içmeyi kabul etmeyip durmadan kusarsa, Nane yapragı ile limon kabugunu kaynatıp sogunca içmesi lazımdır gecer.���32- Nezle için �Yarım bardak tendürdüyotla suyu karıştırıp Çay rengi kararında olunca ağza koyup gargara yapılır ve birazcık ta burna cekilecek derhal nezle kesilir. (Bir cok defa ben kendimde tecrübe ettim) (Ancak içilmemesi lazım) ���33- Bele kupa vurmak (yani bardak cekmek) Bu iş halk arasında yaygın olarak yapılır ancak çok tehlikelidir. Çünkü insanın belinde gayet ince ve ufak damarlar vardır onları kırar,bu damarlar kırılıncada o insanın vucudu ufak tefek hastalıklardan kurtulmaz.��34- Romatizma yı temelden gecirmek için Ağrıyan yerlere iyice defne yağı sürmek lazımdır.��35- Ekşi Ayran ve limon cok yiyen kişide Şeker hastalığı olmaz. Hatta ekşi ayran limon ve biber yemek Şeker hastalığına iyi gelir. Bunları cok tüketen memleketlerde fazla şeker hastalıgı görülmez, Çobanlarda şeker hastalığının olmamasının sebebi Ekşi ayran içmelerindendir. (Şiddetle uygulanmasını tavsiye ediyor kitap) ���36- Meşhur 11 Adım Dua sı.�Yapılışını bizzat kitap tan yazıyorum kesinlikle bir eksiklik yoktur. 100 de 100 etkilidir. Ancak öyle boş şeyler için yapılamamalıdır. Çok Sıkıntılı anlarda Çok kötü hastalıklarda veya Çok muhtac olunan bir anda yapılmalıdır. Hele hele kesinlikle Gayrı meşru işlerde kullanılmaz tehlikelidir.�Mesela bir hastalıgın tedavisi için: Allah rızası için Cuma gecesi 2 rekat namaz kılınır her rekatte Fatiha dan sonra 11 ihlas okunur namazdan sonra güneşin doğdugu tarafa (doguya doğru) 11 adım veya 11 ayak yürür orada 11 Fatiha ve 11 ihlas okunur ve oldugun yerde sağ elini sağ yüzüne koyarak (mede yaa seyyid abdul kadir geylaanii) veya (medet yaa zel eşeb) denilerek bu vasıta ile C.Hakka iltica edilir. ve o gece Abdulkdir geylani H.Z leri gelir icab ederse ameliyyat (manevi)yapar. Şeker nefes darlığı kanser buna benzer aklınıza ne geliyorsa.veya baska bir hacetiniz varsa iltica ederken onu söyleyin. Bu dua defalarca tecrübe olunmuştur.hepsindede sonuç alınmıştır. ��37- İdrarı tutalan (prostat hastalığı için)�Şu isimler sağ elin tırnak larına yazılır, Zarurreti def edinceye kadar okunur,(def'i hacet yapılıncaya kadar) isimler. (Erdeşin, Yauuneşin, Aytalaşin, Ayuuşin, Aaruuşin) iş bitince tırnaklardan yazılar silinmelidir. (Not= İsimlerin Sonu, İyl mesela cebraiyl gibi biten isimler Melek isimleridir. hayır işlerinde yardımcı olurlar. Ancak isimlerin sonu -Şin, gibi bitiyorsa Kötü işlerde veya kötü yerlerde yardım eden ruhların isimleridir.��38- Başarı için veya hertürlü iş için �Ayet el kürsi 313 defa okunur. sa başlanılan iş hayırla sonuç lanır. Çok te'sirlidir.���39- Bağlı olan Kişi leri Çözmek için Bir suya 7 Ayet el kürsi, 6 sure i cin, 32 sure i Nas, okunup üflenir. Erkek ve kadın her ikiside hem içecekler hemde yıkanacaklar. Allah ın izni ile gecer�Başka bir formül ise (Amenerrasulu) hurufu mukatta olarak yani tek tek harler ayrık ayrık yazılır, ve bir su da bozulur sonra erkek ve kadın bu sudan hem içerler hemde yıkanırlasa gecer.(Kitap tecrübe olunmuştur diyor)���40- Sar'a (sarılık) Hastalığı için. 21 Ayet el kürsi okunur ve üflenirse,Hemen ayılır ve şifa bulur.���41- Bir kimsenin Aklını ve fikrini ölçmek istersen (IQ) dedikleri şey oluyor.Ama bu 100 de 100 dür. Öyle soru larla falan değil. İşlem şöyle yapılır.�Aklını ölçmek için= Kendi ismini ve Anne nin ismini Ebced Hesabı ile hesapla Cıkan sayıdan 9 ar 9 ar Çıkar Geriye kalan sayı senin Aklındır.�Fikrini Ölçmek için= Kendi İsmini ve babanın ismini Topla (ebcedle) cıkan sayıdan 9 ar 9 ar Eksilt geriye kalan senin fikrindir.�Yani Anne tarafından akıl Baba tarafından Çocuğa Fikir intikal eder. ���42- Hadis Meali, Kaza namazı için. Her ayın son cuma günü 12 rekat namaz kılsa namaz dan sonra Ya rab Beni dünyadan Kaza namazı ile Ahirete Alma dese, Okimse Kaza namazı varken Vefat etmez. (illaki onları Allah Tamamlatır sonra vefat eder)���43- Titreyen A'za için. Titreme hastalığı olan eli veya kolu veya ayağı durmadan titreyen ve tutmayanlar için.�Şura suresinin 33 cü ayeti kerimesi ve Kaside-i bürdenin (Fema li ayneyke vema li kalbike) mısraları bir kağıda hurufu mukatta ile yazılıp bir muşammayla titreme hastalığı olan yere bağlanacaktır. Denemmiştir. Ve sonuç 100 de 100 dür���
	�            BEDENSİZ VARLIKLARDAN NASIL KORUNABİLİRİZ
	3 Hafta Boyunca Haftada Bir Defa Evde Yapılacak İşlemler
	Rızık İçin Yapılacak İşlemler
	Büyü Çözmek İçin Yapılacak İşlemler
	Genel Yöntemler
	Denize Girme
	  Mübin’li Yasin Okuma Yöntemi
	  Muavazateyn’li Yöntem
	  Ayet-El Kürsi Yöntemi

	HER GÜN OKUNACAK AYETLER
	Nazara Karşı Okuyacağımız Ayetler
	Büyüye Karşı Okuyacağımız Ayetler
	Cinlere Karşı Okuyacağımız Dualar
	Sıkıntıyı Gidermek İçin Okuyacağımız Ayetler
	Hergün Çekilecek Zikirler

	GENEL BİLGİLER




