
Mücerrebatı Nasreddin Hoca

 

1 - Zalimi görevinden azlettirmek rezil ve perisan etmek icin.

Cuma günü aksam namazindan sonra eve gir bedenin ve oturdugun yer tertemiz olmasi lazim. Bin defa
istigfari serif getir.(estagfirullah el aziym ve etubu ileyke). Bin defa salavat serife ve Bin defa Fil suresi
okunur. sonra 313 defa sunlar okunur

 

نورضحم انیدل  عیمج  مهاذاف  ةدحاو  ةحیص  الا  تناك  نا  ةوقلاو  لوحلا  هب  ناك  ثیح  قحلا  رصان  رابجلا  رهاقلا  ردتقملا  رداقلا  هللااب 

 

not: eger mustehak birisine yapmazsaniz dua ,eden kisiye zarar verir. yani yaptiginiz kisi beddua yi hak
etmis olacak mesela bush gibi adamlara yani..

 

Türkcesi Billahil kadir il muktedir el kahir el cebbar nasiril hakki haysu kane bihil havli vel kuvveti in
kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun

 

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.

 

3-Askınla deli divane etmek gözünün baskasını görmemesi için (Not okunacak seyler Ayettir bu yüzden
Haram olan seyde kullananlar cok büyük günah işlemiş olurlar ve Ayetleri haramda kullandıkları içinde
dinden cıkarlar.Baskasının karısına kızına veya helali olmayan kişilere yapılacak olursa carpılır ona
göre. Bu iş sadece ve sadece karı koca arasında problem varsa yapılmalıdır.Aksi halde coook
tehlikelidir….

Şu ayet bir şeker in üstüne okunur ve yedirilir.

 

نیدهاشلا نم  اهیلع  نوكتو  انتقدص  نأ  ملعتو  انبولق  نئمطتو  اهنم  لكأن  نأ  دیرن  اولاق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

 



(Bismillaahirrahmaanirrahiim, Kaaluu nüriidu en ne’küle minhaa ve tetmeinne kuluubunaa ve ta’leme en
saddektenaa ve teküüne aleyhaa mineşşahidiin.

 

4- İşlerinin acılması için Şu ayeti kerime 350 kere okunur. kitap tecrübe olunmuştur diyor. Ayet

 

میظعلا لضفلا  وذ  هللاو  ءاشی  نم  هیتؤی  هللا  دیب  لضفلانا  لق 

 

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..

 

بك اسعط 



 

8-Baş agrısı için

Bir kagıda 90 tane sad ( ص ) yazılır. Ve (

 

نورَُّكَفَتَی ْمهَُّلَعَل  ساَِّنلِل  اَهُبِرْضَن  ُلاَثْمَْألا  َكْلِتَو  َِّهللا  ِةَیْشَخ  ْنِّم  اعِدَصتَُّم  ًاعِشاَخ  ُهَتْیَأرََّل  ٍلَبَج  ىَلَع  َنآْرُقْلا  اَذَه  اَنْلَزنَأ  ْوَل 

َ

( 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.

 

11-Kisi haniminin evde durmasini isterse (kadinin disari cikmasini önlemek icin)

Sunlar bir kagida yazilir ve üzerine agir bir tas konulur evin icinde bi yere gömülür

 

افیفل مكب  انئج  رصان  الو  ةوق  نم  هلامف  رداقل  هعجر  الع  هنا  اهناكم  نم  جرخت  ىتح ال  نالف  تنب  ةنالف  تطبرو  تیقو  تسرح  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  اندیس  ىلع  هللا  ىلصو  اهتیب  نم  جرخت  ىتح ال  نالف  تنب  ةنالف  نولوؤسم  مهنا  مهوفقو 

 

kirmizi olan yere önce kadinin annesi ikinci kirmizi olan yerede kadinin ismi yazilir

 

12-Havada yürümek suda yürümek icin

su arapca rakamlar bir kagida yazilir

۵۶٢٧۴ (türkcesi 56274) sonra su isimler kagid üzerine 1 defa okunduktan sonra kendini ve kagidi su



buhurlar ile buhurlaman lazim (buhurlarin isimlerinin türkcesini bilmiyorum isimler arapca ama yinede
bulabilirsiniz) öd lüban cava mostaki

isimler sunlar :

 

ضعب ىلع  مكضعب  قحب  هح  شطل  دوعلط  شیطلطك  هح  شقن  ادع  هح  سهطنلطنع  هح  شطشقا  ذنم  هج  شروطازتیه  هح  شاربق  هح 
كلملاب مكیلع  تمسقا  اذكو ) اذك   ) ىلع ىنوع  متنكو  ىتجاح  متیضقام  الا  مكیلع  ةبجاو  هتعاطو  همسا  نم  قحبو  ةعبسلا  بكاوكلا  قحبو 
جوجأیب مكیلع  تمسقا  اذكو ) اذك   ) ىلع ىنونیعا  ىناوعأو  ىنوع  متنكو  ىتجاح  متیضقام  الا  مكیلع  مكقحبو  رمحألا  كلملا  قحبو  رفصألا 
ىتجاح متیضقام  الإ  تورامو  توراهو  جوجأمو 

 

Okunusu (Hah kabaraaş hah heytezaatuuraş cah münzü akşataş hah antalantahes hah adaa nakşin hah
ketaltayeş taluud lataşin hah Bi hakkı ba’dikum alaa ba’din ve Bi hakkil kevaakibisseb’ati ve bi hakki
men ismuhuu ve taa atihii, vaacibetun aleykum illaa maa kadaytum haacetii, ve küntüm avnii alaa (keza ve
keza) aksamtu aleykum bil melekil asfar ve bi hakkil melekil ahmar ve bi hakki küm aleykum illaa ma
kadaytum haacetii ve küntüm avnii ve A’vaanii, A’yunuunii alaa (keza ve keza) aksamtu aleykum bi
ye’cuce ve me’cuce ve haaruute ve maaruute illaa ma kadaytum haacetii.

tirnak icinde olan yerlerde keza ve keza nin yerine ne istiyorsan onu emretmen lazim.



13-Gece uyuyamayanlar icin

sunlar yazilir ve yastigin altina konur

 

ةنالف نب  نالف   ) ىلع مونا  وقلا  اخورأ  اخرأ  اخلم  اخلس 

 

kirmizi yazan yere önce kendi ismin sonra annenin ismini yazman lazim. eger uyumak isteyen kadinsa
birinci kirmizi dan sonra gelen نب  kelimesinin yerine تنب  yazmalidir.

Iyi uykular



14 - Bir Seyi Altin Yapmak icin,

7 Gün Oruc tutulur Riyazetle ( yani hayvani bir gida yemeden, iftarinida ekmek zeytin ve zeytin yagi ile
yapman lazim ,icinde yine hayvani gida bulunmamasi lazim) Son gün ne istiyorsan mesela altin istiyorsan
bir demir veya bir kagidin üstüne altin sureti cizilir ve agzin icine konur sonra su dua 7 defa okunur. sayi
ile yazdigim yerler 3 defa okunacak

Bismillahirrahmanirrahim

 

يسركلا تبلقناو  تاومسلا  تبلقناو  نوضرألا  تبلقنإو  راجشألا  تبلقناو  راجحألا  تبلقنإ  مث  اشوبی 3  ىاربای  اخیلمتای 3  اثیخمش 3  ای 
فطاخای راهنلاو  لیللا  بلقنا  امك  رانیدلا  بلقب  وبهذا  شوشلطای  شوتسلطای  نوبلقنمل  مهبر  ىلا  مهناو  سمشلا  تبلقناو  شرعلا  تبلقناو 
مهورطقاو نیرظانلا  نیعا  اورحست  نا  مكعمجب  لیئارزعو  مكقوسی  لیفارساو  مكریبك  لیئاكیمو  لیئاربج  قحب  راصبألا  فطخا  راصبألا 

ءاوح تانبو  مدآ  ىنبو  نیرظانلا  نیعا  اورحست  نا  مادحلا  اهیا  كلاذك  میظع  رحسب  وؤاجو 

 

Okunusu (Yaa şemhiysaa Yaa temliyhaa Yaa beraaye yubuşaa sümme inkalebetil ahcaaru venkalebetil
eşcaaru ve inkalebetil arduune ven kalebetissemaavaati venkalebetil kürsiyyi venkalebetilarşi
venkalebetişşemsi ve innehum ilaa rabbihim lemunkalibuun Yaa talastuuş Yaa talşuuş izhebuu
bikalebiddiynari kemaa inkalebilleyli vennehaar, Yaa haatıful ebsaar ihtafull ebsaar Bihakkı cebraaiil ve
miikaaiyl kebiirukum ve israafiil yesuugukum ve azraaiil Bicem ikum

en tesharuu aynunnnazıriin vaktaruuhum vecaauu bisıhrin aziim, kezaalike eyyühel huddaam en tesharuu
e’yunennaazıriin ve benii aademe ve benaati havvaa e

(kırmızı yazan yerler peltek okunur)

 

15-Su ayeti yazilip bir toplulugun birlestigi bir yere koyulursa o kisi ler ebediyyen bir araya gelemezler .
bu ayet yazilip bir agacin dalina asilsa o agacin mevleri dökülür agac kurur.

 

Ayet :

نوؤزهتسی هب  اوناكم  اولمعام  مهب  قاحو  اوبسكام  تائیس  مهباصأف 

 

ayet mutlaka arapca yazılmalıdır (türkce olmaz)



16-Tevbe suresinin sondan 2 ayeti kerimesi

زیزع مكسفنا  نم  لوسر  مكئاج  دقل 

 

(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 (malesef 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 =

سیملیطعسهللسمطهططسملسفشط

 

persembe günü =

سیملیطعسهللسمطهططسملسفشط

نیرظانلل اهانیزو  قحب  لاجرلا  نیعا  يف  اهونیزو  ةنالف  تنب  ةنالفل  باطخلا  بلجب  مسلطلا  اذه  مادخ  ای  اولكوت 

 

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 3 Allah Kelimesi
vardır. Yasin suresi okunurken Her rahman kelimesinde Sağ elin serce parmagindan baslanilir kapatmaya
her rahmanda 1 tanesi kapatilir, Allah isminde ise sol 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

 

ىفاشلا ) ىفاشلا  هللا  الا  هلإال   )

 

(Laa ilaahe illallah eşşaafii eşşaafii) okunur, Her yüzde bir defa

 

( عیفشلا عیفشلا  هللا  لوسر  دمحم  )

 

(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.

( مدآ قحب  مدای  نكسا  ) 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 fasa
fiso 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 ko¤¤¤¤¤ (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. (bu da 2.ci kıymetli hediyem olsun forumdaki
herkese)

 

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

 

44-Bir kimseyi öldürmek veya Bir yerden defetmek için.

(çok tehlikelidir,Müstehak olmayan a yapılırsa kendine döner vebalı da çok büyüktür,) O kişinin bastığı
yerden Bir avuç toprak alınır, sabah namazı vakti yüksek bir yerde 3 defa (ha mim ayn sin kaf) 11 defa
(Aahim, Keskı, Hal ın, Ya sin) deyip toprağı savurmalıdır. Ancak Çok tehlikelidir.

 

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

 

76-Delilik İçin

Merkep in Alın derisi Deli olan kişinin boynuna bağlasalar hemen anında iyi olur.

Kitap Tecrübe olunmuştur diyor.

 

77-Bir çocuk daima Ağlasa



Merkep sütünden içirseler Artık ağlamaz.

 

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

 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نینمؤملا نم  نوكتل  اهبلق  ىلع  انطبر  نا  الول  هب  ىدبتل  تداك  نا  اغراف  ىسوم  ما  داؤف  حبصأف 

 

(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.

 

95-Her gece 1 Defa Vakıa Suresini okuyan Ömür boyu fakirlik görmez. Hadisi seriftir..


