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BU İLMİN ŞARTLARI VE YAPILIŞI 
      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: 
 

C�D�E���� .�,��$�<	� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?H �2	I��  
 

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: 
 

	��? �J��K�L��0 �2�E�,����; �� ��$�<����MN�?��7  
 

Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh. 
( Allah’a dua ederken kabül olacağına inanarak dua ediniz). 

      Bu hadisi şerife uyarak, imanı kamil ile amele başlamak ve 
kalben inanarak Allah (Celle Celalüh) a yönelmelidir. 
 

      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: 
 

  9�� ��8OB�� ��B"   ���K�06 �GB�P�  �	Q�?����� �����?���� �������� �� � "	R'3�� ;��  
 �J��!�#�S�3 �2	I9#�+�� 

 

Yâ eyyühellezîne âmenus birû ve sâbirû ve râbitû vette 
kullâhe lealleküm tüflihûn. 
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(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: 
 

���S�T ����� �G�0  
 

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: 
 

�J�� �E�I����? �2	I�D�B ����F �1��U�L .�#�$���K-�+�E���� 
 

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: 
 

V���R'E#�� 	N���L��+����� 
 

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, 
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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: 
 

�BW�? �����E�X�3����.�3� �YK� �Z M&-�#�L  
 

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. 
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      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: 
 

�� '.�#�$ �G�-�3�&')�� �G�-�?��$O���� O<���B 
 

Edduâ beynes salâteyni aleyye lâ yüraddü. 
(İki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez). 

      Şu mübarek Salavati şerife çok faziletlidir: 
 

  .�#�$ [\� '2�89#���  ��,�����0�� ��,���-�� /�' �!�0       �5"��6 ."�#�$�� ��"��'K�� 
�<���$ �2[#���� �5���!��� �]���S�, ;1��̂ ���� �]�R�#�4 �N�,�_��   �]"�̀ ���$

 �]�3�� �#�: �<����0��  
 

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: 
 

        �G�0 �]	��>������ �]�3����	R�? �a�����R�E������ �]� �#�+�? �a�b���E���� ��,�� '2�89#���
   '-���3 �J�� �2-��c�+��� �]�#�U��      V��"�0�� �N���L��$ .�� �G)     ���������
�� �������
� ���� 
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 ������� ��!	�"�#�$�%(   M���-�4 �J��: �J�d��     �5�� �e���̀ �>��   �5�#� �+�� .�K�R[����� V�����
            [\"	: ."�#�$ �]',�� �5�K�$ .�K�������� .�K�$ �5�������� �f��̀  �J��: �J����

g�B���L /1���̀ 
 

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. 
 

      17. Amelin yapılışı: Yapacağın bir amelde levha üzerine 
yazman gerekirse, yazıyı demirden bir mil ile levha üzerine 
nakşedersin. Kağıt veya deri üzerine ise kamış ile yazarsın. 
Kamışın ucunu yontacağın zaman üç defa:  

 

/h6 /h6 /h6 
 

Âhin Âhin Âhin 
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deyip, Talak Suresi nin 3. Ayeti Kerimesi olan şu Ayeti Kerime yi: 
 

�G�0��   ��� .�#�$ �\9:���E�B      �h���0�� 	i����?; �� 9J�� �5�����F���8��  �\�+�7���L j�� 
�Y����L /1���̀  [\	I��  

 

Ve men yetevekkel alellâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu 
emrihi kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ. 
okursun. Kamışın ucunu kestikten sonra kamışı eline alıp: 
 

�#� �$ �\�7��� .� �#�L �k�+�Q�L.��P�:�� ��P�:   
 

Kataatü kalemî li ecli ameli kezâ ve kezâ. 
dersin. Keza ve keza yerinde maksadın her ne ise onu söylersin. 
Eğer Ayeti Kerimeyi önce okursan, amelin daha etkili ve daha 
tesirli olur. 
      Yaptığın amel muhabbet için ise, matlub ve talibin 
gezegenlerinin tabiatı birbirine dost ise ikisininde isimlerini 
yazarsın. Gezegenleri düşman ise matlubun ismini yazıp, talip 
olanın ismini yazmazsın. 
      Bu şartlardan sonra Ebced hesabını, yirmisekiz (28) harfin 
anasırını, harflerin nurani ve zülmanisini, anasırın tabiatlarını, 
birbirine dost ve düşmanlığını, gezegenlerin özelliklerini, dost ve 
düşmanlığını, harflerini, buhurlarını, ayrıca said ile nahıslığını ve 
şerefinide izah edelim. Ondan sonra burçların özelliklerini, dost ve 
düşmanlığını, kamerin menzillerini, kamerin hangi burçta 
bulunduğunu, güneşin hangi burçta olduğunu açıkça izah edelimki, 
bu ilmin isteklileri kolay anlasın. 
 
 

@�îŠ†au=Ý@ @
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B  İ  R  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 

 

EBCED HAKKINDA 
       Ebced hakkında Hazreti Ali (k.r.v.) şöyle buyurmuştur: 
 

��-�7��?���� ��� 9#�+�3 .�� 9J�d�� ��@�b���S�3�� �b���S�3�@� �C-�7��$�������� 
 

Teallemul ebâcîde ve tefsîrihâ fe inne fî tefsîrihâ sırrıl eâcîb. 
 (Ebced kaidelerini, rakamlarını ve kullanış usullerini öğreniniz. 
Çünkü onlarla birçok acaibi esrar meydana gelir). 
 

EBCEDİ  KEBİR 
      En çok kullanılan, asıl ve ana ebced olan Ebcedi kebirde 
rakamlar bir (1) den ona (10) kadar birer birer, on (10) dan yüz 
(100) e kadar onar onar, yüz (100) den bin (1000) e kadar yüzer 
yüzer (100) artar. 
     Ebcedi Kebir ( Büyük Ebced ) budur. 
 

_ � "@ < l  � � 
 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

J % 
 a V m e 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

9 
 
8 

n � �  � o p q 
 

300 
 

200 
 

100 
 

90 
 

80 
 

70 
 

60 

r s t u v w x  
 

1000 
 

900 
 

800 
 

700 
 

600 
 

300 
 

400 
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EBCEDİ   SAĞİR 
      Bu ebcede Ebcedi Sağir (Küçük Ebced) denir. Bu küçük ebced 
büyük ebcedten çıkmıştır. Ebcedi kebirdeki her harfin adedinden 
oniki oniki (12) çıkarılsa, bakide kalan rakam o harfin karşılığıdır. 
      Örneğin: Lam harfinin ebcedi kebirdeki adedi otuzdur. Bu 
sayıdan oniki oniki çıkarsak bakide altı kalır. Lam harfinin ebcedi 
sağirdeki karşılığı altı (6) dır. Ra harfinin ebcedi kebirdeki karşılığı 
ikiyüz (200) dür. Bu sayıdan oniki oniki (12) çıkarsak bakide sekiz 
(8) adedi kalır. Ra harfinin ebcedi sağirdeki (Küçük Ebced) 
karşılığı sekiz (8) dir. 
      Ebcedi Sağir ( Küçük Ebced ) budur : 
 

_ � "@ < l  � � 
 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

J % 
 a V m e 

 
2 

 
40 

 
6 

 
8 

 
10 

 
9 

 
8 

n � � � o p q 
 

Sakıt 
 

8 
 

4 
 

6 
 

8 
 

10 
 

Sakıt 

r s t u v w x 

 
4 

 
Sakıt 

 
8 

 
4 

 
Sakıt 

 
8 

 
4 

 
      Ebcedi Sağirde dört harf sakit (Düşmüş) tür. Bu dört harf Sin, 
Şın Hı ve Zı dır. Bu harflerin ebcedi kebir adetlerinden oniki oniki 
çıkartsak bakide sıfır kalır. Bu sebebten bu dört harf sakittir. 
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EBCEDİ  CÜMELİL  KEBİR 
      Büyük Ebced harflerin, adlarının sayı değerlerine göre 
hesaplanışıdır. Örneğin: Cim harfinin adı ve yazılışı Cim olup, üç 
harften meydana gelmiştir. Bu üç harfin sayı değerleri toplamı 
(3+10+ 40-53) tür. Kaf harfinin adı ve yazılışı Kaf olup, üç harften 
meydana gelmiştir. Bu üç harfin sayı değerleri toplamı Kaf 100, Elif 
1 ve Fe harfi 80 olup toplam 181 dir. Kaf harfinin büyük Ebced 
değeri 181 dir. 
      Ebcedi Cümelil Kebir (Büyük Ebced) budur: 
 

_ � "@ < l � � 

 
8 

 
13 

 
6 

 
35 

 
53 

 
3 

 
111 

J % 
 a V  m e 

 
106 

 
90 

 
71 

 
101 

 
11 

 
10 

 
9 

n � � �  o p q 
 

360 
 

201 
 

181 
 

95 
 

81 
 

130 
 

120 

r s t u v w x 
 

1060 
 

901 
 

805 
 

701 
 

601 
 

501 
 

401 

 
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: 
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      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: 
 

   �    "@     m     %      o       n    u    
 

        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: 
 

 �     �      J    V     �      x    t     
 

          Dat           Te             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: 
 

  l    _      a      q      �     w      s   
 

          Zı           Se            Kaf         Sin           Kef          Ze       Cim 
 

      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: 
 

    <    e     
       p      �      v     r    
 

     Ğayın         Hı             Ra         Ayın          Lam        Ha        Dal 
 

NURANİ VE ZÜLMANİ HARFLER 
 

    Yirmisekiz (28) harfin ondördü (14) nurani ve ondördü (14) ise 
zülmani olarak ikiye ayrılmıştır. 
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      Nurani harfler bunlardır: 
 

V  "@  J  %  
  a  �  p  m  �  q  �  e  � 
 

Ye  He  Nun  Mim  Lam  Kef  Kaf  Ayın  Tı  Sat  Sin  Ra  Ha  Elif 
    Zülmani harflerde bunlardır: 
 

  _  u  <  v  l  w  x  ��  o  r  s  t  n  
 

Vav   Fe   Ayın  Zı   Dat   Şin   Ze  Zel  Dal  Hı  Cim   Se   Te   Be 
 

ANASIRI ERBAA VE TABİATLARI 
      Anasırı Erbaa (Dört unsur) Ateş, Toprak, Hava ve Sudur. 
Bunların her birisininde tabiatları vardır. 
      Ateşin tabiatı kuru sıcaktır. Toprağın tabiatı kuru soğuktur. 
Havanın tabiatı nemli sıcaktır. Suyun tabiatı ise nemli soğuktur. 
Sıcak soğuk ile, kuru rutubet ile mu’tedil (orta halli) olur. 
      Talibin anasırı ateş, matlubun anasırı toprak olsa, ateşin 
harareti toprağın soğukluğu ile orta halli olur. İki derece kuruluk 
kalır ve birbirleriyle uyum sağlayamazlar. 
      Talibin anasırı ateş, matlubun anasırı hava olsa, ateşin 
kuruluğu havanın rutubeti ile mu’tedil (orta halli) olur. İki derece 
ateş kalır ve birbirleri ile uyum sağlarlar. 
      Talibin anasırı ateş, matlubun anasırı su olsa, ateşin sıcaklığı 
suyun soğukluğu ile orta halli olur. Yine ateşin kuruluğu suyun 
rutubeti ile orta halli olur ve birbirleriyle uyum sağlarlar. 
      Talibin anasırı toprak, matlubun anasırı ateş olsa, toprağın 
soğuk olmasıyla ateşin sıcaklığı orta halli olur. İki derece kuruluk 
kaldığı için hiçbir zaman uyum sağlayamazlar. 
      Talibin anasırı toprak, matlubun anasırı hava olsa, toprağın 
soğuk olması, havanın sıcaklığı ile mu’tedil olur. Yine toprağın 
kuruluğu havanın sıcaklığı ile mu’tedil olur. Yine toprağın kuruluğu 
havanın rutubeti ile orta halli olup uyum sağlarlar. 
      Talibin anasırı toprak, matlubun anasırı su olsa, toprağın 
kuruluğu Suyun rutubeti ile orta halli olur. İki derece soğukluk 
kaldığı için hiçbir zaman uyum sağlayamazlar. 
     Talibin anasırı hava, matlubun anasırı ateş olsa, havanın 
rutubeti ateşin harareti ile orta halli olur. İki derece ateş kaldığı için 
uyuşurlar. 
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      Talibin anasırı hava, matlubun anasırı toprak olsa, havanın 
harareti toprağın soğukluğu ile orta halli olur. Yine havanın rutubeti 
toprağın kuruluğu ile orta halli olup, uyum sağlarlar. 
      Talibin anasırı hava, matlubunki su olsa, havanın harareti 
suyun rutubeti ile orta halli olur. İki derece rutubet kaldığı için 
uyuşurlar. 
      Talibin anasırı su, matlubun anasırı ateş olsa, suyun 
soğukluğu ile ateşin harareti orta halli olur. Yine suyun rutubeti 
ateşin kuruluğu ile orta halli olup, birbirlerine uyum sağlarlar. 
      Talibin anasırı su, matlubun anasırı toprak olsa, suyun rutubeti 
toprağın kuruluğu ile orta halli olur. İki derece soğukluk kaldığı için 
birbirleriyle uyum sağlayamazlar. 
      Talibin anasırı su, matlubun anasırı hava olsa, suyun 
soğukluğu havanın harareti ile orta halli olur. İki derece rutubet 
kaldığından dolayı birbirleriyle uyum sağlarlar. 
      Talib ile matlubun tabiatları hararet veya rutubet üzerine 
olsalar birbirlerine uyum sağlarlar. Ateş ile ateş, toprak ile toprak, 
hava ile hava su ile su her zaman birbirlerine uyumludur. 
 

ANASIRIN BİRBİRİNE DOST VE DÜŞMANLIĞI 
      Ateş hava ile dost, su ile düşmandır. Toprak su ile dost, hava 
ile düşmandır. Hava ateş ile dost, toprak ile düşmandır. Su toprak 
ile dost, ateş ile düşmandır. 
 

GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ 
      Zühal gezegeninin tabiatı son derece kuru soğuk olup, anasırı 
toprak, cinsiyeti dişi ve gündüz diye itibar olunur. Bu gezegen 
göğün celladı olup, yedinci kat gökte doğar. Nahıs (Kötü) olup, en 
büyük uğursuz gezegendir. 
 

      Müşteri gezegeninin tabiatı nemli sıcak olup, anasırı ateş, 
cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar olunur. Bu gezegen göğün 
kadısı olup, altıncı kat gökte doğar. Said (iyi) olup, en büyük uğurlu 
gezegendir. 
 

     Merih gezegeninin tabiatı aşırı derecede kuru sıcak olup, 
anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve gece diye itibar olunur. Bu gezegen 
göğün beyi olup, beşinci kat gökte doğar. Nahıs olup en küçük 
uğursuz gezegendir. 
 

      Şems gezegeninin tabiatı kuru sıcak olup, anasırı ateş, 
cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar olunur. Şems gezegeni göğün 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 19 

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 (bitişik) 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. 
 

      Müşteri ve Zühre gezegenleri Sa’deyn, Zühal ve Merih 
gezegenleri nahseyn, Müşteri ve Zühre gezegenlerine ulviyeyn, 
Zühal ve Utarid gezegenlerine sufliyeyn, Güneş ve Kamer 
gezegenlerine neyreyn, uğurlu bir gezegenle birleşince uğurlu, 
uğursuz bir gezegenle birleşince uğursuz olma halinede mümtezic 
denir. 
 

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. 
     Gezegenlerin birbirine düşmanlığı bu tertip üzerinedir. 
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GEZEGENLERİN ŞEREFİ 
              Şems      gezegeninin    şerefi   Hamil       burcundadır. 
              Kamer     gezegeninin    şerefi   Sevr         burcundadır. 
              Müşteri    gezegeninin    şerefi   Seratan   burcundadır. 
              Utarid      gezegeninin    şerefi   Sünbüle   burcundadır.  
              Zühal       gezegeninin    şerefi   Mizan      burcundadır. 
              Merih       gezegeninin    şerefi   Cedi        burcundadır. 
              Zühre       gezegenini      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 sailedir. 
             Müşteri  gezegeninin   buhuru   Sandalı asferdir. 
             Merih     gezegeninin   buhuru   Kust ve Topalak kabuğu  
             Şems     gezegeninin   buhuru   Senderus ve Misktir. 
             Zühre     gezegeninin   buhuru   Ud ve Mastakidir. 
             Utarid     gezegeninin   buhuru   Muklil ezraktır. 
             Kamer    gezegeninin   buhuru   Lübani zekerdir. 
 

GEZEGENLERİN  HARFLERİ 
 

Zühal 
 

gezegeninin 
 

harfleri ' ( ) � 
 

Müşteri 
 

gezegeninin 
 

harfleri * + % �, 
 

Merih 
 

gezegeninin 
 

harfleri - . / 0 
 

Şems 
 

gezegeninin 
 

harfleri 1 2 3 4 
 

Zühre 
 

gezegeninin 
 

harfleri 5 6 7 8 
 

Utarid 
 

gezegeninin 
 

harfleri 9 : ; < 
 

Kamer 
 

gezegeninin 
 

harfleri = > ? @ 
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GÜNLERİN  MÜVEKKİLLERİ 
         Her günün Ulvi ve ardi müvekkilleri vardır. Günlerin Ulvi 
müvekkilleri şunlardır: 
 

 
    Pazar 

 
Gününün 

 
Ulvi 

 
Müvekkili 

 
Rukyail �A��B ���C%!5 

 
    Pazartesi 

 
gününün 

 
Ulvi 

 
Müvekkili 

 
Cebrail �A��B��	�D�� 

 
    Salı 

 
gününün 

 
Ulvi 

 
Müvekkili 

 
Semsemail �A��B �������E 

 
   Çarşamba 

 
gününün 

 
Ulvi 

 
Müvekkili 

 
Mikail �A��B �F��G 

 
   Perşembe 

 
gününün 

 
Ulvi 

 
Müvekkili 

 
Sarfeyail �A��B �����	�H 

 
    Cuma 

 
gününün 

 
Ulvi 

 
Müvekkili 

 
Anyail �A��B ���I�J 

 
   Cumartesi 

 
gününün 

 
Ulvi 

 
Müvekkili 

 
Kesfeyail �A��B �������" 

 
ARDİ MÜVEKKİLLERİ 

      Günlerin ardi Müvekkilleride şunlardır: 
 

 
Pazar 

 
gününün 

 
Ardi 

 
Müvekkili 

 
Müzhib �K�,�#!G 

 
  Pazartesi 

 
gününün 

 
Ardi 

 
Müvekkili 

 
Mürre �	!G 

 
   Salı 

 
gününün 

 
Ardi 

 
Müvekkili 

 
Ahmer �	������ 

 
Çarşamba 

 
gününün 

 
Ardi 

 
Müvekkili 

 
Bürkan �3 �C�	!� 

 
Perşembe 

 
gününün 

 
Ardi 

 
Müvekkili 

 
Şemhureş �<�5L!M���N 

 
  Cuma 

 
gününün 

 
Ardi 

 
Müvekkili 

 
Ebyad �O������ 

 
Cumartesi 

 
gününün 

 
Ardi 

 
Müvekkili 

 
Meymun �3L!����G 
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GEZEGENLERE GÖRE AMELLER 
      Şems saatinde ateşe bağlı, Zühre saatinde toprağa bağlı, 
Utarid saatinde havaya bağlı ve Kamer saatinde suya bağlı 
ameller yapılır. Dört unsur bunlara göre amel edilirse, amelin 
gerçek ve kusursuz olur. 
 

GÜNLERİN  CETVELİ 
     Aşağıda gelecek olan cetvel, günlerin şeklini, günlerin harflerini, 
hatemi Süleyman isimleri olan günlerin isimlerini, ulvi meleğini, 
ardi meleğini, Cin isimlerini, günlerin gezegenini, günlerin 
renklerini, günlerin mürekkebini, günlerin buhurunu ve burçlarını 
göstermektedir.  
      Cetvel in şekli budur: 
 

 
C.TESİ 

 
CUMA 

 
P.ŞEMBE 

 
Ç.ŞAMBA 

 
SALI 

 
P.TESİ 

 
PAZAR 

 
GÜNLER 

 
 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 
  

 HATEMİ 
SÜLEYMANİ 

+ 9 > : < ( 8 GÜNLERİN 
HARFLERİ 

PQ�"�+ !R�D�S PR�M�T PU�� �V P5L�FWN P5 �D�� P'�	�� GÜNLERİN 
ESMASI 

�3L!����G �O������ �<�5L!M���N �3 �C�	!� �	������ �X�	!G �K�,�#!G ARDI 
MELEKLER 

�A��B �������" �A��B ���I�J �A��B �����	�H �A��B �F��G �A��B �������E �	�D���A��B� �A��B ���C%!5 ULVİ 
MELEKLER 

�Y�
�A��Z�Z�M �M��[�A��Z�Z�M �M���A��Z�Z�M �Z�M�����A��Z �A��Z�M�Z�M�C �A��Z�M�Z�M�G �A��Z�M\Z]�
 CİN İSİMLERİ 
 

CEDİ 
DELİV 

SEVR 
MİZAN 

KAVS HUT 
 

CEVZA 
SÜNBÜLE 

HAMEL 
AKREP 

SERETAN 
 

ESED 
 

BURÇLAR 
 

ZÜHAL 
 

ZÜHRE 
 

MÜŞTER 
İ 

UTARİD 
 

MERİH 
 

KAMER 
 

ŞEMS 
 

GEZEGENLER 
 

SİYAH 
 

GRİ 
 

YEŞİL 
 

MAVİ 
 

KIRMIZI 
 

BEYAZ 
 

SARI 
 

GÜNLERİN 
RENKLERİ 

ZAAC 
 

KAFUR 
 

ZENCAR 
 

ANZERUT 
 

ZENCEBİL 
 

ÜSTÜBEÇ 
 

SARI 
ZIRNIK 

 
GÜNLERİN 

MÜREKKEBİ 

HARMEL 
 

LÜBAN 
 

LADEN 
 

MASTAKİ 
 

SANDAL 
 

MİSK 
 

UD 
 

GÜNLERİN 
BUHURLARI 
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AMEL YAPILACAK SAATLER 
      Yapacağın herhangi bir amelin tesirli olmasını istiyorsan, 
ameline uygun saatleri seçersin. Aksi takdirde amelin sahih 
(gerçek) olmaz. Amellere göre saatler şöyledir. 
      Zühal: Bu saatte tefrik, buğuz, taslit, nefret ettirmek, harab 
etmek, uyku bağlamak ve erkeklik bağlamak gibi ameller yapılır. 
      Müşteri: Bu saatte atf, muhabbet, celb, insanların gözüne 
güzel ve şirin görünmek, tılsım bozmak ve 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 cezb etmek, teshir etmek, muhabbet, 
şan, şeref, şöhret heybetli görünmek ve ileri gelen kimselerin 
yanında hacetinin kabül olunması gibi ameller yapılır. 
      Zühre: Bu saatte atf etmek, heyecanlandırmak, muhabbet, 
ülfet, nikah 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, dil 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 zühaldir. Pazar 
gecesinin ilk saati Utarid, ikinci saati Kamer, üçüncü saati Zühal, 
dördüncü saati Müşteri, beşinci saati Merih, altıncı saati şems, 
yedinci saati Zühre, sekizinci saati utarid, dokuzuncu saati kamer, 
onuncu saati zühal, onbirinci saati müşteri ve onikinci saati 
merihtir. Pazar gününün ilk saati Şems, Pazar gecesinin ilk saati 
ise Utarid dir. Cuma gününün ilk saati Zühre, Cuma gecesinin ilk 
saati ise kamerdir. Salı gününün ilk saati Merih, Salı gecesinin ilk 
saati ise zühredir. Perşembe gününün ilk saati müşteridir. 
Çarşamba gecesinin beşinci saati zühredir. 
      Böylece saat oniki (12) ye kadar devam eder. Aşağıdaki 
Cetvelde şu minval üzere gösterilmiştir. Saatler Cetveli budur: 
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G
Ü

N
D

Ü
Z

  
 

PAZAR 

 
 

P.TESİ 

 
 

SALI 

 
 

Ç.AMBA 

 
 

P.ŞEMBE 

 
 

CUMA 

 
 

C.TESİ 

G
E

C
E

 
 
 

P.ŞEMBE 

 
 

CUMA 

 
 

C.TESİ 

 
 

PAZAR 

 
 

P.TESİ 

 
 

SALI 

 
 

Ç.MBA 

 
1 

 
Güneş 

 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarid 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
2 

 
Zühre 

 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
3 

 
Utarit 

 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
4 

 
Kamer 

 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
5 

 
Zühal 

 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
6 

 
Müşteri 

 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
7 

 
Merih 

 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
8 

 
Güneş 

 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
9 

 
Zühre 

 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
10 

 
Utarit 

 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
Kamer 

 
Merih 

 
11 

 
Kamer 

 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Güneş 

 
12 

 
Zühal 

 

 
Güneş 

 
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 
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cinsiyeti erkek, madeni demir, günü Salı, gecesi Cumartesi ve 
buhuru Sandaldır. Dost burcu İkizler, düşman burcu yengeçtir. 
Tabiatı itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Su dur. 
      2. Sevr (Boğa) burcu: Bu burcun tabiatı kuru soğuk olup, 
anasırı toprak ve gezegeni Zühredir. Boğa burcunun cinsiyeti dişi, 
madeni bakır, günü Cuma, gecesi Salı ve buhuru Lübandır. Dost 
burcu Yengeç, düşman burcu Aslandır. Tabiatı itibariyle düşmanı 
dört unsurdan biri olan Havadır. 
      3. Cevza (İkizler) burcu: Bu burcun tabiatı nemli sıcak olup, 
anasırı hava ve gezegeni Utarid (Merkür) tir. İkizler burcunun 
cinsiyeti erkek, madeni civa, günü Çarşamba, gecesi Pazar ve 
buhuru ise Mastakidir. Dost burcu Aslan, 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, düşman burcu Hameldir. Tabiatı 
itibariyle düşmanı ise dört unsurdan biri olan Ateştir. 
      5. Esed (Aslan) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak olup, 
anasırı ateş ve gezegeni Şems (Güneş) dir. Aslan burcunun 
cinsiyeti erkek, madeni altın, günü Pazar, gecesi Perşembe ve 
buhuru Uddur. Dost burcu İkizler, düşman burcu Boğadır. Tabiat 
itibariyle düşmanı Sudur. 
      6. Sünbüle (Başak) burcu: Bu burcun tabiatı kuru soğuk olup, 
anasırı toprak ve gezegeni Utarid (Merkür) dir. 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 havadır. 
      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 Topraktır. 
      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 itibarı  ile düşmanı Ateştir. 
      9. Kavs (Yay) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak olup, anasırı 
ateş ve gezegeni Müşteri (Jüpiter) dir. Yay burcunun cinsiyeti 
erkek, madeni Kalay, günü Perşembe, gecesi Pazartesi ve buhuru 
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Ladendir. Dost burcu Kova, düşman burcu Balıktır. Tabiatı 
itibariyle düşmanı Sudur. 
      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, 
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 topraktır. 
      12. Hut (Balık) burcu: Bu burcun tabiatı nemli soğuk olup, 
anasırı Su ve gezegeni Müşteri (Jüpiter) dir. Balık burcunun 
cinsiyeti dişi, madeni Kalay, günü Perşembe, gecesi Pazartesi 
gecesi olup, buhuru ise Ladendir. Dost burcu Boğa ,düşman burcu 
ise İkizlerdir. Tabiatı itibariyle düşmanı Ateştir. 
      Oniki burcun gezegenleri, ayları, madenleri, yönleri ve cinsiyeti 
aşağıdaki Cetvel de gösterilmiştir. 
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1 Hamel Merih Ateş Mart Demir Sandal Erkek Kuzey Salı c.tesi 

2 Sevr Zühre Toprak Nisan Bakır Lüban Dişi Kuzey Cuma Salı 

3 Cevza Urid Hava Mayıs Civa Mastaki Erkek Kuzey Ç.amba Pazar 

4 Seretan Kamer Su Haziran Gümüş Misk Dişi Kuzey P.tesi Cuma 

5 Esed Şems Ateş Temmuz Altın Ud Erkek Kuzey Pazar P.embe 

6 Sünbüle Utarid Toprak Ağustos Civa Mastaki Dişi Kuzey Ç.amba Pazar 

7 Mizan Zühre Hava Eylül Bakır Lüban Erkek Güney Cuma Salı 

8 Akrep Merih Su Ekim Demir Sandal Dişi Güney Salı c.tesi 

9 Kavs Müşteri Ateş Kasım Kalay Laden Erkek Güney P.embe P.tesi 

10 Cedi Zühal Toprak Aralık Kurşun Harmel Dişi Güney C.tesi Ç.amba 

11 Deliv Zühal Hava Ocak Kurşun Harmel Erkek Güney C.tesi Ç.amba 

12 Hut Müşteri Su Şubat Kalay Laden Dişi Güney P.mbe P.tesi 
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BİRBİRİNE DOST OLAN BURÇLAR 
                  Hamel   ile    Cevza     burcu   birbiriyle  dosttur. 
                  Sevr      ile    Seretan  burcu   birbiriyle  dosttur. 
                  Cevza   ile    Esed       burcu   birbiriyle  dosttur. 
                  Seretan ile     Sevr      burcu   birbiriyle   dosttur. 
                  Esed       ile   Cevza    burcu   birbiriyle   dosttur. 
                  Sünbüle  ile   Akreb     burcu   birbiriyle   dosttur. 
                  Mizan      ile   Kavs      burcu   birbiriyle   dosttur. 
                  Akreb      ile   Sünbüle burcu   birbiriyle   dosttur. 
                  Kavs       ile   Deliv       burcu   birbiriyle   dosttur. 
                  Cedi        ile   Hut         burcu   birbiriyle   dosttur. 
                  Deliv       ile   Hamel    burcu    birbiriyle   dosttur. 
                  Hut         ile   Sevr        burcu    birbiriyle   dosttur. 
 

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

BURCLARIN  HARFLERİ 
 

@ 4 �  
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? 3  )  
BOĞA 
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 < 0  
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 9 -  
BALIK 

 
BURÇLARIN  VASIFLARI 

      Koç, Aslan ve Yay burçlarının tabiatları kuru ve sıcaktır. Bu Üç 
burca  müsellesatı nariye denir. 
      Boğa, Başak ve Oğlak burçlarının tabiatları kuru ve soğuktur. 
Bu üç burca müsellesatı 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 burçlarına Burucu 
Şimaliye (Kuzey burçları) denir. 
      Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarına Burucu 
Cenubiye (Güney burçları) denir. 
 

BURÇLARIN AYLARI 
      Doğum tarihlerine göre, insanların mensup olduğu burcu  ve  o 
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burca ait olan aylar aşağıda şu tertip üzere gösterilmiştir. 
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KAMER İN HANGİ BURÇTA OLDUĞUNU BİLMEK 

      Kamer in hangi burçta olduğunu bilmek için: Arabi ayın kaçı ise 
iki ile çarpılır. Hariçten beş (5) ilave edilir ve güneşin o gün içinde 
bulunduğu burçtan itibaren, her burca beşer beşer (5) verip, 
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elindeki adet bitinceye kadar devam edersin. Adet hangi burçta 
biterse, Kamer o gün ve o gece o burçtadır. 
      Örneğin: Ağustos ayının sekizinci günü, Arabi aylardan da 
Safer ayının yirminci günü ve Güneşte beşinci burç olan Aslan 
burcundadır. Yirmiyi iki ile çarparız, toplam 40 olur. Buna beş ilave 
ederiz, toplam 45 olur. Sonra beşinci burç olan Aslan burcundan 
başlayarak sırasıyla her burçta beşer beşer düşeriz. Bu adet Koç 
burcunda bitti. Kamer o gün ve o gece Koç burcundadır. 
 

KAMER İN HANGİ BURÇTA OLDUĞUNU BİLMEK 
       Aşağıdaki Cedvele göre, Kamerin hangi burçta olduğunu 
bilmek istersen: İşaret parmağını Arabi günlerin bulunduğu kısma 
koy. Daha sonra baş parmağınıda miladi aylardan hangisinde 
isen, onun üzerine koy. Sonra iki parmağınla cedvel beytinde 
kesiştiği şekilde parmağını işaret et. Bu beytin içindeki burç 
Kamerin o anda bulunduğu burçtur. 
        Örneğin: Miladi aylardan Kasım ayı ve Arabi ayında 
yirmibeşinci (25) günündeyiz. Cetvel de sağdan sola doğru Kasım 
ayını buluruz. Yukarıdan aşağıya doğruda Arabi ayların gününü 
gösteren yirmibeşi (25) buluruz. Bu iki hanenin kesiştiği yere 
baktığımızda, o hanede yazılı olan Sünbüle (Başak) burcunu 
görürüz. Demekki Kamer o gün ve o gece Sünbüle burcundadır. 
İyice anlaşılması için bir örnek daha  verelim. Miladi aylardan Ocak 
ayı ve Arabi ayında yirmisekizinci (28) günündeyiz. Cetvelde 
sağdan sola doğru Ocak ayını bulduktan sonra, yukarıdan aşağıya 
doğruda Arabi ayların gününü buluruz. Arabi ayların gününü 
gösteren yirmisekizi (28) buluruz. Bu iki hanenin kesiştiği yere 
baktığımızda o hanede yazılı olan Kavs (Yay) burcunu görürüz. 
Kamer gezegeni o gün ve o gece Kavs burcundadır. 
      Daha iyi anlaşılması için bir örnek daha verelimki bu ilmin 
isteklilerine kolaylık olsun. Miladi aylardan Mart ayı ve Arabi 
ayında 27. günündeyiz. Mart ayını bulup, Arabi ayında 27 sini 
bulduktan sonra, bu iki hanenin kesiştiği yere baktığımızda, Deliv 
burcunu görürüz. Demekki Kamer o gün ve o gece Deliv (Kova) 
burcundadır. 
      Kamer gezegeninin hangi burçta olduğunu gösteren aşağıdaki 
bu Cetvel hem çok kolay hemde fevkalade doğru ve kullanışlıdır.  
       Kamer in hangi burçta olduğunu gösteren  Cetvel  budur: 
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KAMER İN MENZİLLERİ 
      Kamerin menzilleri yirmisekiz ( 28 ) olup, Kamer bu menzillerin 
her birinde yirmidört ( 24 ) saat küsür dakika kalır. 
      Kamerin yirmisekiz (28) menzili şunlardır: 
 

�*�y���̀. �*�Q�?. �'B��	Z .�J����?�<. �N�+�R�@.  �N"�+�K�@. �r����_.  �h��"�{�,. 
�N�����y. �N�8���7. �J��Z���F. �N�����. �'��$.�a��|. ���S�} .��,��?�_. �\-�#�:��. 
�C�#�L. �5����̀. �2�B��+�,. �h���#�?. ��u���+��  �~"�? . ���#�?���+"�� . ���+"�� 

�<��+O���. ���+�� �N'-���4���� .�e���� �%'��R�0 .���0 �e�������4. ��̀ ��  
 

Şartayn Bütayn Süreyyâ Deberân Hakah Henah Zirâğ Nesre 
Tarfe Cebheh Harasân Sarfeh Avvâ Semâk Ğafir Zebânâ Eklîl 
Kalbe Şûleh Nuâyim Beldeh Seidi zâbih Seidi beli' Seides 
suûd Seidil ahbiyye Ferahı mukaddem Ferahı muahhir Reşâ. 
      Kamerin hangi menzilde olduğunu bilmek istersen: Kamer 
hangi burçta ise o burcun ihtiva (içinde bulunan) ettiği menzilde 
konaklar. 
      Örneğin: Kamer Hamel burcunda iken, ilk gün ve gecesi 
Şartayn menzilinde konaklar. İkinci gün ve gecesi Bütayn 
menzilinde konaklar. Kamer Yay burcunda iken Şüle menzilinde, 
Kova burcunda iken Suud menzilinde konaklar. 
      Kamerin menzilleri yirmisekiz (28) harften bir harfe mensubtur. 
Kamerin 28 menzili, harfleri, taksimi, anasırı erbaaya ve oniki (12) 
burca nisbeti şu şekildedir: 
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GÜNEŞ İN  MENZİLLERİ 
      Güneş in menzilleri oniki (12) burçta olup, güneş bunların her 
birinde bir ay kalır. 
      Güneş 21 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında, Hamel burcunda 
kalır. Hamel burcunun unsuru ateştir. 
     Güneş 21 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında Sevr burcunda 
kalır. Sevr burcunun unsuru topraktır. 
      Güneş 22 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında Cevza 
burcunda kalır. Cevza burcunun unsuru havadır. 
      Güneş 22 Haziran ile 23 Temmuz tarihleri arasında Seretan 
burcunda kalır. Seretan burcunun tabiatı sudur. 
      Güneş 24 Temmuz ile 23 Ağustos tarihleri arasında Esed 
burcunda kalır. Esed burcunun tabiatı ateştir. 
      Güneş 24 Ağustos ile 23 Eylül tarihleri arasında Sünbüle 
burcunda bulunur. Sünbüle burcunun unsuru topraktır. 
       Güneş 24 Eylül ile 23 Ekim tarihlerinde Mizan  burcunda  
bulunur. Mizan burcunun unsuru havadır. 
      Güneş 24 Ekim ile 22 Kasım tarihleri arasında Akrep burcunda 
kalır.  Akrep burcunun unsuru sudur. 
      Güneş 23 Kasım ile 21 Aralık tarihleri arasında Kavs burcunda 
kalır. Kavs burcunun unsuru ateştir. 
      Güneş 22 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasında Cedi burcunda 
kalır. Cedi burcunun unsuru topraktır.   
      Güneş 21 Ocak ile 19 Şubat tarihleri arasında Deliv burcunda 
kalır. Deliv burcunun unsuru havadır. 
      Güneş 20 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında Hut burcunda 
kalır. Hut burcunun unsuru sudur. Güneşin güzergahı bu tertip 
üzere devam ederek gider 
 

GÜNEŞİN HANGİ BURÇTA OLDUĞUNU BİLMEK 
      Güneşin hangi burçta olduğunu bilmek için, aşağıdaki Cedvel 
kolay anlaşılması için hazırlanmıştır. 
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       Güneşin hangi burçta olduğunu gösteren Cedvel  
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1 21 21 22 22 24 24 24 24 23 22 21 20 
2 22 22 23 25 25 25 25 25 24 23 22 21 
3 23 23 24 26 26 26 26 26 25 24 23 22 
4 24 24 25 27 27 27 27 27 26 25 24 23 
5 25 25 26 28 28 28 28 28 27 26 25 24 
6 26 26 27 29 29 29 29 29 28 27 26 25 
7 27 27 28 30 30 30 30 30 29 28 27 26 
8 28 28 29 31 31 31 31 31 30 29 28 27 
9 29 29 30      31 30 29 28 
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11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
19 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
22 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
23 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
26 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
27 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
29 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  20 
31 21 21 21 21 21 21 21 21 21    
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   22 22 22 22 22 22     
    23 23 23 23      

 
 

GÜNEŞİN  MENZİLLERİ 
      Aşağıdaki dairede Güneşin menzillere nasıl intikal ettiği, miladi 
aylar, Kamerin 28 menzili, menzillerin harfleri, burçları ve mevsim 
leri gösterilmiştir.Sen ! İyi anla. 
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İ  K  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 

 

HARFLERİN  SIRRI 
      Harflerin birçok sırrı olup, bu sırlarıda Allah Teala hazretlerinin 
ilim verdiği salih ve seçkin kullarından başkası bilemez. 
      Bast (Yaymak) ve Teksir (Çoğaltmak) ilmi, şerefli, değeri 
büyük ve çok faydalıdır. Bu ilimle menfeatlar celb edilip, zararlar 
ise kovulur. İstenilen her şey Allah Teala'nın izniyle elde edilir. Bu 
gizli bir hazine olup, harfleri kullanmanın üç ayrı yolu vardır. 
Bunlarda rakamlarla, harflerle ve adetlerledir. 
 

      1. Rakamların bastı: Her harfi olduğu gibi tabiatı nisbetiyle 
yerine koymaya “Rakam bastı” denir. Örneğin: 
 

   �  �   l   <  "@    �   _   e   m   V  a  
   

 

Lam  Kef   Ye      Tı      Ha     Ze    Vav    He     Dal   Cim   Be  Elif 
 

      2. Harflerin bastı: Her harfi söylendiği gibi ismini telaffuz 
ederek yerine koymaya “Harf bastı” denir. Örneğin: 
 

 �o �
 ��. H1 � ��. �% V �l. �
 � �<. H1 � �@. �� � ��.H1� �_ 
 

    Za'        Vav          Ha'          Dal          Cim             Ba'          Elif 
 

      3. Adetlerin bastı: Her harfin adedini harflere çevirerek, yerine 
koymaya “Adet bastı” denir. Örneğin: 
 

�h �p �� �� ��   "@ �w � �
 �w   �J V �J �w ��   �< �e; �  
 

       Erbeah                     Selaseh                     İsnîn             Ehad 
            4                                  3                               2                    1 
 

HARFLERİN BASTININ YAPILIŞI 
      Harflerin bastı (Bastı Hurufi) nın, birinci bastından beşinci 
bastına kadar nasıl yapıldığını açıklayalım. 
      Bastlar iki şekilde olup, birisi harflerle, diğeri ise adetlerle 
yapılır. Gerek harflerin bastında, gerekse adetlerin bastında birinci 
bast birbiri ile aynıdır. Harflerin bastında ikinci bast, birinci bast 
nutkunun harflerini birinci bastta yazılı olan rakamların toplamıyla 
elde edilir. Üçüncü bast, ikinci bast sayılarının, dördüncü bast 
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üçüncü bast sayılarının ve beşinci bast dördüncü bastın, 
sayılarının toplamıyla elde edilir. 

      Harflerin bastını Elif (^) harfini örnek vererek izahını yapalımki 

daha kolay anlaşılsın. Elif harfinden, Ye harfine varıncaya kadar 
bütün harfler bu şekilde bast edilir. Elif harfinin birinci, ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci bastları şöyledir: 
 

      Birinci bast: Elif harfinin sayısal karşılığı bir (1) dir. Lisani 
Arabide yazılışı ise Ahad dir. Ahad kelimesini yazdık: 
 

  �   e   <    
 

                                            Dal       Ha      Elif 
 

                                              4          8          1 
      Bu rakamları topladık. Onüç oldu. Bu harflerin adedide üç (3) 
tür. İkisini topladık, 16 oldu. Elif harfinin birinci bast adedi 16 tıdır. 
 

      İkinci bast: Elif harfinin birinci bast adedi olan onaltı (16) 
sayısını istintak (söyletmek) ettik. Bu harfler ortaya çıktı. 
 

�       V 
 

                                              Ye             Vav 
      Bu harflerin sayı karşılığının lisani Arabide yazılışı şöyledir: 
 

�h��X�$     �N'E��  
 

                                           Aşerah       Sitteh 
                                                10               6 
      Bu harfleri hurufu mukatta’ olarak yazarsak: 
 

  q    x    "@     p        n   �  "@    
 

              He        Ra       Şin       Ayın          He          Te         Sin 
 

böyle olur. Bu harflerin sayısal karşılığıda şöyledir: 60 + 400 + 5 
+70+300 +200 +5 = 1040 eder. Bu harfler yedi (7) adet olduğu için 
1040 sayısına 7 rakamını ekleriz 1047 olur. Elif harfinin ikinci bastı 
1047 dir.  
      Üçüncü bast: Elif harfinin ikinci bastı olan 1047 sayısını istintak 
ettik, bu harfler ortaya çıktı. 
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_        %       r 
 

                                   Ğayın         Mim           Ze 
 

      Bu harflerin lisani Arabideki sayısal karşılığının yazılışı: 
 

  �N�+����   �*�+�?����     ����   ��  
 

                                Elif               Erbeîn          Sebah 
                                 100                  40                 7 
 

      Bu harfleri hurufu mukatta’ olarak yazdık: 
 

 "@ p � q   . � ��J V p .  o 
 �    
 

                Elif                          Erbaîn                            Sebah 
 

      Bu harflerin sayısal karşılığını aldık: 60 + 2 + 70 + 5 + 1 + 200 
+ 2 + 70 + 10 + 50 + 1 + 30 + 80 = 581 oldu. Onüç (13) adette harf 
olduğu için 581 sayısına 13 sayısını ekleriz, toplam 594 oldu. 
Buda Elif harfinin üçüncü bastıdır. 
 

      Dördüncü bast: Elif harfinin üçüncü bastı olan 594 adedini 
aldık ve istintak ettik. Bu harfler oldu. 
 

<     �     w   
 

                                           Se          Sat       Dal 
 

      Bu harflerin lisani Arabideki sayı karşılığının yazılışı şöyledir: 
 

 �N�+�?����  �*�+���3     �� ��� �4 �=�N 
 

                            Hamsemieh         Tisîn        Erbaah 
                                   500                     90               4 
      Bu harfleri hurufu mukatta’ olarak yazdık: 
 

 "@ p � � � . J V p q x . � % q % v 1"@  
 

          Hamsemieh                            Tisîn                         Erbaah 
 

      Bu harflerin sayısal karşılığını aldık: 1 + 200 + 2 + 70 + 5 + 
400 + 60 + 70 + 10 + 50 + 600 + 40 + 60 + 40 + 1 + 10 + 5 = 1624 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 40 

oldu. Onyedi (17) harf olduğu için 1624 sayısına onyedi (17) 
adedini eklersek 1641 olur. Bu adet Elif harfinin dördüncü bastıdır. 
 

      Beşinci bast: Elif harfinin dördüncü bastı olan 1641 adedini alıp 
istintak ettik. Bu harfler: 
 

�        %        v        r  
 

                          Ğayın            Hı              Mim         Elif 
 

ortaya çıktı. Bu harflerin lisani Arabideki sayısal karşılığının yazılışı 
böyledir: 
 

   ���F��   �*�+�?����    �� 'E��    �=  �N ������      
 

                Elif             Sittemieh          Erbaîn           Ahad 
 

               1000                 600                   40                   1 
 

      İstintak olan bu harfleri hurufu mukatta’ olarak yazdık : 
 

 � % x q  J V p �� �  < e � 1o 
 �  "@  
 

              Elif              Sittemieh                     Erbaîn            Ahad 
 

      Bu harflerin sayısal karşılığını aldık: 1+8+4+1+200+2+70+10 
+50+60+400+40+1+10+5+1+30+80=973 oldu. Onsekiz (18) harf 
olduğu için 973 adedine 18 sayısını ekleriz. Toplam 991 oldu. Bu 
991 adedide Elif harfinin beşinci bastıdır. 
 

      Böylece diğer yirmiyedi (27) harfide bu tertip üzere bast 
edersin. Her harfin birinci bastından ikinci, ikinci bastından üçüncü, 
üçüncü bastından dördüncü, dördüncü bastındanda beşinci bast 
çıkar. 
 

      Aşağıda gelecek olan Cedvel “Harflerin bastı”nın (Bastı huruf) 
birinci bast adetlerini gösteren Cetvel dir. 
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     Harflerin “Birinci Bast” adedi Cetveli budur : 
 

4 3 2 1 

' ( ) � 

283 1041 616 16 

8 7 6 5 

* + % �, 

612 141 468 709 

30 20 10 9 

- . / 0 

1097 635 579 539 

70 60 50 40 

1 2 3 4 

197 524 765 339 

200 100 90 80 

5  6 7 8 

517 60 595 657 

600 500 400 300 

9 : ; < 

522 763 337 1095 

1000 900 800 700 

= > ? @ 

114 593 655 195 
 
      Aşağıdaki Cetvelde “Bastı Hurufi” (Harflerin bastı) nin birinci, 
ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bastlarını göstermektedir. 
Yirmisekiz (28) harfin birinci bastından beşinci bastına kadar olan 
harflerin bastı cetveli budur: 
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HARFLERİN BASTI CETVELİ 
 

BEŞİNCİ DÖRDÜNCÜ ÜÇÜNCÜ İKİNCİ BİRİNCİ SAYILARIN EBCEDİ HARFLER 

BAST BAST BAST BAST BAST YAZILIŞI KEBİR  
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�_���� 
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��̀ ��I�V�� 
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�a�b�D�E 
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�a���� ���V 
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�a�b���c 
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�X�	���J 
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1772 1668 2149 1483 517 
�$ �G�̀ �� 

200 
5 

1488 1591 1642 1418 1095 
 ���V���V�a�B  

300 
< 

3870 3313 3963 2333 337 
 ���b���5���a�B 
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; 

2561 2793 883 1760 763 
 �������S�a�B 
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: 

1991 2088 1592 2014 522 
 �����E�a�B 
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9 

647 1777 2016 1364 195 
 ���b�D�E�a�B 
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@ 

1231 506 1770 1996 655 
 ���� ���V�a�B 

800 
? 

2028 2627 2959 2399 593 
 ���b���c�a�B 

900 
> 

1080 1175 1906 822 114 
�
���e  

1000 
= 

 
HARFLERİN BASTI İLE DOKUZ MİZAN 

      Şeyh Tamtam Samur Hindi (r.a.) hazretleri Bast ilminde dokuz 
mizan toplamış ve bu dokuz mizanı şöyle açıklamıştır. 
      Birinci mizan: Talib ve matlub isimlerini veya maksat olan şeyin 
isminin harflerini hurufu mukatta’ (ayrı ayrı) olarak bast edersin. 
      İkinci mizan: Talib ile matlubun veya maksadın olan şeyin ismi 
her ne ise, harflerin anasırına bakarsın. Harfler anasır yönünden 
aynımı değimli olduğuna bakıp, hangi anasır harfleri fazla ise, o 
anasır harflerini bast edersin. 
      Üçüncü mizan: Amel gündüz olursa gündüz, gece olursa gece 
kelimesinin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
      Dördüncü mizan: İçinde bulunduğun saat kaçıncı saat ise, o 
saatin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
      Beşinci mizan: İçinde bulunduğun gün hangi gün ise o günün 
harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
      Altıncı mizan: O güne mensub olan gezegen hangisi ise o 
gezegen isminin harflerini hurufu mukatta’olarak bast edersin. 
      Yedinci mizan: Hacetin her ne ise dört mizandan  birinin (Cellb, 
tard, sihhat ve sakam) harflerini bast edersin. 
      Sekizinci mizan: Amelin hayr ise hayr, şer ise şer kelimelerinin 
harflerini hurufu mukatta’olarak bast edersin. 
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      Dokuzuncu mizan: Hacetinle ilgili anasır derecelerini bast 
edersin. Yaptığın amel ateşle ilgili ise, ateş anasırının 
derecelerinden ameline uygun olanını bast edersin. Bast edilen bu 
dokuz mizanı birinci bast adedine göre toplayıp, çıkan rakamı 
istintak edersin. 
      Bu dokuz mizanı ayrıntıları ile izah edelimki, bu ilmin 
isteklilerine daha kolay olsun ve daha güzel anlaşılsın. 
       Birinci mizan: Talib ile matlubun veya maksadın olan şey, her 
ne ise isimlerini hurufu mukatta’olarak bast edersin. 
      İkinci mizan: Talib ile matlubun veya maksat olan şeyin 
isimlerinde geçen harflere bakıp, hangi anasır harfleri galip ise, o 
anasır harflerini alıp, hurufu mukatta’olarak bast edersin.  
      Örneğin: Talibin ismi Hasan olsun. Bu ismin harflerine 
baktığımızda hangi harf adedi fazla gelirse ona riayet ederiz. 
Hasan isminde bir Ha, bir Sin ve bir Nun harfi vardır. Bu harflerin 
birinci bastına baktığımızda Nun harfinin adedinin fazla olduğunu 
görürüz. Ha harfinin birinci bastı 612, Sin harfinin birinci bastı 524 
ve Nun harfinin birinci bastı ise 765 tir. Bunun için biz Nun harfini 
esas alırız. Nun harfinin unsuru topraktır. Unsuru toprak olduğu 
için, galip anasır topraktır. Onun için toprak harflerini bast ederiz. 
Ama harf yönünden baktığımız zaman bu durum değişir. Örneğin: 

Berrin  3d	���ْ  ismini ele alalım. Bu isimde üç toprak ve bir su harfi 

vardır. Bu isimde harf yönünden toprak harfleri fazla geldiği için, 
toprak harflerini alır ve bast ederiz. 
      Anasırı Erbaa harflerinin yazılışı ve birinci bast adetleri şöyledir 
 

ANASIRI ERBAA 
HARFLERİ 

HURUFU  MUKATTA’ 
 

BİRİNCİ BAST 
ADETLERİ 

ATEŞ 
HARFLERİ 

@ < 8 4 0 �, � 3550 
 

TOPRAK 
HARFLERİ 

? ; 7 3 / % ) 4015 
 

HAVA 
HARFLERİ 

 6 2 . + (> : 3757 
 

SU 
HARFLERİ 

= 9 5 1 - * ' 3342 
 

 
      Üçüncü mizan: Amel gündüz olursa gündüz, gece ise gece 
kelimesinin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
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       Gece ve gündüz kelimelerinin lisani Arabide yazılışı ve birinci 
bast adetleri şöyledir: 
 

GÜNDÜZ VE 
GECE 

ARAPÇA 
YAZILIŞI 

HURUFU 
MUKATTA' 

BİRİNCİ BAST 
ADEDİ 

GÜNDÜZ 
 

�5 �M�I
�� 5 � f 3 - � 3120 
 

GECE 
 

�A�\]
�� - / - - � 3886 
 

 
      Dördüncü mizan: İçinde bulunduğumuz saat kaçıncı saat ise, o 
saatin kelimelerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
      Oniki saatin Arapça yazılışı ve bast adetleri şöyledir: 
 

SAATLER 
 

ARAPÇA 
YAZILIŞI 

 
HURUFU MUKATTA 

 
1.BAST 

ADETLERİ 

1. SAAT 
 ��
%�g���a�J ��
��  / - % � - � ; 1 � 2 - � 5460 

 

2. SAAT 
 �a���� \h
��a�J ��
�� ; / 3 � : - � ; 1 � 2 - � 5760 

 

3. SAAT 
 �a�h�
 \h
��a�J ��
�� ; : - � : - � ; 1 � 2 - � 6276 

 

4. SAAT 
 

�a�b����	
���a�J ��
�� ; 1 ) � 5 - � ; 1 � 2 - � 4983 
 

5. SAAT 
 

�a���G �Y�
��a�J ��
�� ; 2 4 � 9 - � ; 1 � 2 - � 5038 
 

6. SAAT 
 

�a�E�' ��
��a�J ��
�� 2 - � ; 1 � 2 - �; 2 ' �  4984 
 

7. SAAT 
 �a�b�� ��
���a�J ��
�� ; 1 ) � 2 - � ; 1 � 2 - � 4466 

 

8. SAAT 
 �a�I�G \h
��a�J ��
��  ; 3 4 � : - � ; 1 � 2 - � 5520 

 

9. SAAT 
 �a�b�E ��
��a�J ��
�� ; 1 2 � ; - � ; 1 � 2 - �  4711 

 

10. SAAT 
 

�X�	�N �b�
��a�J ��
�� � 2 - �; 5 < � 1 - � ; 1  5462 
 

11. SAAT 
 

�	���J�a�$�' �i�
��a�J ��
��  < 1 ; / ' � * - � ; 1 � 2 - � 7273 
 

12. SAAT 
 

a���� \h
��a�J ��
��j �X�	���J < 1 ; / 3 � : - � ; 1 � 2 - � 7906 
 

 

      Beşinci mizan: İçinde bulunduğumuz gün hangi gün ise, o 
günün harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
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      Günlerin Arapça yazılışı ve bast adetleri şöyledir: 
 

GÜNLER ARAPÇA YAZILIŞI HURUFU MUKATTA 1. BAST ADEDİ 

PAZAR �_���g[ �� ' * � - � 2024 

PAZARTESİ �̀ �I�V�g[ �� 3 / 3 : � - � 4001 

SALI [� �V��\h
�� � � : � - : - � 3784 

ÇARŞAMBA [� �b���5�g[ �� � � 1 ) 5 � - � 3491 

PERŞEMBE �k����Y�
�� 2 / 4 9 - � 3077 

CUMA �a�b!�!l�
�� �, 1 4 ( - � 3399 

CUMARTESİ �UD��
�� ; ) 2 - � 2590 
 

      Altıncı mizan: O güne mensup olan gezegenin harflerini hurufu 
mukatta’ olarak bast edersin. 
      Yedi gezegenin Arapça yazılışı ve bast adetleri şöyledir : 
 

GEZEGENLER ARAPÇA YAZILIŞI 
HURUFU 
MUKATTA 

1. BAST 
ADEDİ 

ZÜHAL �A��mn
�� - * + - � 2963 

MÜŞTERİH 
/�	����!��
�� / 5 ; < 4 - � 

3980 

MERİH 
�o$�	���
�� 9 / 5 4 - � 

3070 

ŞEMS 
�k���
�� 2 4 < - � 

3071 

ZÜHRE 
�X�	�,mn
�� �, 5 �, + - � 

3189 

UTARİD 
�'�5 �Z!b�
�� ' 5 � 0 1 - � 

2665 

KAMER 
�	���p�
�� 5 4 6 - � 

2029 
  
      Yedinci mizan: Hacetin her ne ise, dört mizandan birini bast 
edersin. Dört mizan budur : 
      1. Mizan: Celb, (Kendine çekmek, getirtmek). 
      2. Mizan: Tard, (Kovmak, göndermek). 
      3. Mizan: Sihhat, (Sağlık, iyileştirmek). 
      4. Mizan: Sakam, (Hastalandırmak, dert ve zillet). 
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Bu dört mizanın Arapça yazılışı ve birinci bast adetleri şöyledir: 
 

MİZAN İSMİ ARAPÇA YAZILIŞI HURUFU MUKATTA 
1. BAST 
ADEDİ 

CELB 
�K]�� )  -  ( 

2754 

TARD 
�'	�q '  5  0 

1339 

SİHHAT 
�U�idr
�� ; * 7 - � 

2657 

SAKAM 
���p��
�� 4 6 2 - � 

2036 
TARFETEL 

AYN 
�a���	�q�̀ �b�
�  3 / 1 - � ; 8 5 0 

4704 
 

      Bu dört mizana amel zamanında iyi sahip ol. Bunların 
unsurunda olan bir kimseye yaparsan Allah (c.c.) ın izniyle amelin 
gerçekleşir. 
 

      Bir kimseye muhabbet yapmak istersen: 
 

�N�����y �N'��!� ��� �C�#�7�*�+���   
 

Celbül mehabbete tarfetel ayn. 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
 

      Eğer menfaati celb etmek için yapmak istersen: 
 

�N�����y ���S'K�� �C�#�7�*�+���   
 

Celbün nefı tarfetel ayn 
 

�N�����y �n��+� ��� �C�#�7�*�+���   
 

Celbül meâşi tarfetel ayn. 
 

�N�����y �
�� ��� �C�#�7�*�+���   
 

Celbül mâl tarfetel ayn. 
 

�N�����y �q�'K�� ���{�:�� �C�#�7�*�+���   
 

Celbü ekserin nâsi tarfetel ayn. 
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�N�����y �~-�!')�� �C�#�7�*�+���  
 

Celbüs sahîh tarfetel ayn. 
      Cümlelerinden muradına münasip olan birini alıp, harflerini 
bast edersin. Şayet hastayı iyileştirmek istersen: 
 

�N�����y �k'!�)�� �C�#�7�*�+���  
 

Celbüs sihhat tarfetel ayn. 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
      Birine düşmanlık yapmak veya iki kişiyi birbirine düşürmek ve 
düşman yapmak istersen: 
 

7;�N�����y �x�� ����+��� �C�#�*�+���   
 

Celbül adâvete tarfetel ayn 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
      Eğer bir kimseyi hastalandırmak istersen: 
 

�N�����y �2�R'��� �C�#�7*�+���  
 

Celbüs sakam tarfetel ayn 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
      Bir kimseyi hastalığından kurtarmak istersen : 
 

�N�����y �k'!�)���� ��7���� �� �2�R'����<���y�*�+���   
 

Tardıs sakam ve ircâ ves sihhat tarfetel ayn. 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
      Bir kimseye düşmanlık yapmak istersen: 
 

�N�����y �N'��!� ��� �<���y�*�+���   
 

Tardıl mehabbete tarfetel ayn. 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
 

      Vahşi hayvanların mizanı Vuhuş'tur. Bunu: 
 

�7�N�����y �n��F����� �C�#�*�+���   
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Celbül vuhûş tarfetel ayn. 
diye, harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
 

      Haşeratın mizanı Hevam'dır. Bunu: 
 

�N�����y �%����8��� �C�#�7�*�+���   
 

Celbül hevâm tarfetel ayn. 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
 

      Karada yaşayan hayvanların mizanı Devab'tır. Bunu: 
 

�N�����y �����'��� �C�#�7�*�+���   
 

Celbüd devâbü tarfetel ayn. 
diye, harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
 

      Denizde yaşayan hayvanların mizanı Devabül bahr'dır. Bunu: 
 

�N�� ���y ���!����� �� ���'��� �C�#�7�*"�+���   
 

Celbüd devâbül bahri tarfetel ayn. 
diye, harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
 

      Balıkların mizanı Semak'tır. Bunu: 
 

�N�����y �a�� '��� �C�#�7�*�+���   
 

Celbüs semâk tarfetel ayn. 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
 

      Kuşların mizanı Tuyur'dur. Bunu: 
 

�N�����y ����-�Q�� �C�#�7�*�+���   
 

Celbüt tuyûr tarfetel ayn. 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
 

      Yağmur un mizanı Matar'dır. Bunu: 
 

�N�����y ���Q� ��� �C�#�7�*�+���   
 

Celbül matar tarfetel ayn. 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
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      Rüzgarın mizanı Riyah'tır. Bunu: 
 

�N�����y �e��B���� �C�#�7�*�+���   
 

Celbür riyâh tarfetel ayn. 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
      Bulutların mizanı Sehab'tır. Bunu: 
 

�N�����y ����!'��� �C�#�7�*�+���   
 

Celbüs sehâb tarfetel ayn. 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olrak bast edersin. 
      Yapacağın amele uygun olan mizanlardan birini bast edersin. 
Birşeyi getirtmek celb, göndermek ise tard dır. Getirtmek için celb, 
göndermek için tard kelimesini bast edersin. Ama her ikisinede 
(Celb ve Tard) “Tarfetel ayn“ cümlesini ekleyerek bast edersin.  
      Sekizinci mizan: Amelin hayr ise hayr, şer ise şer kelimelerinin 
harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
      Hayr ve Şer kelimelerinin Arapça yazılışı ile bast adetleri 
şöyledir:  
 

HAYR VE 
ŞER 

ARAPÇA YAZILIŞI 
 

HURUFU 
MUKATTA 1. BAST ADEDİ 

HAYR 
 

�R�Y�
��  5 / 9 - � 2731 
 

ŞER 
 

�	��
�� 5 < - � 2725 
 

 
      Dokuzuncu mizan: Hacetinle ilgili anasır derecelerinin harflerini 
hurufu mukatta’ olarak bast edersin. Her unsurun dört derecesi 
vardır. Bazı havas ilmi alimlerinin yanında Su unsurunun beş 
derecesi vardır. 
      Anasırı Erbaa dereceleri bunlardır: 
 

ATEŞ UNSURU DERECELERİ 
 

      1. Ateşin birinci derecesi : 
 

�\� �+�E��� ��� ���'K���  
 

En nârül müsta’mel 
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( Kullanılmış  ateş ) 
 

      2. Ateşin ikinci derecesi : 
 

�����X�3 �� 	\	: �>�3 ���'K���  
 

En nâru te’külü ve teşrabü 
 

(Ateş yer ve içer) 
 

      3. Ateşin üçüncü derecesi: 
 

�����X�3���� 	\	:�>�3�� ���'K���  
 

En nâru lâ te’külü ve lâ teşrabü 
 

(Ateş ne yer ve nede içer) 
 

      4. Ateşin dördüncü derecesi: 
 

�(�<����? ���'K���  
 

En nâru bâridete 
 

(Ateş soğuktur) 
 

TOPRAK UNSURU DERECELERİ 
 

      1. Toprağın birinci derecesi: 
 

�p��'��� V���8�B �\�?��R��� �����OE���  
 

Etturâbül kâbili yehviz zera’ 
 

(Toprak bitkiyi kabül eder) 
 

      2. Toprağın ikinci derecesi: 
 

�J�<��+� ��� ��-� �7 �����OE���  
 

Etturâbü cemî-ul meâdin 
 

(Toprak madenlerin tamamıdır) 
      3. Toprağın üçüncü derecesİ: 
 

�\� �+�E��� ��� ����OE����(���' �+�#��   
 

Etturâbül müsta’mel lil ammârah 
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(Toprak imaretler yapıcıdır. Bina vb. gibi) 
      4. Toprağın dördüncü derecesi: 
 

�����OE����x�"���, �~B�� ���#�Q�B �� V�P9��� �G��� ���   
 

Etturâbül müsin ellezî lâ yatliu rîhu nebât 
 

(Üzerinde bitki yetişmeyen yaşlı toprak) 
 

HAVA UNSURU DERECELERİ 
      1. Hava nın birinci derecesi: 
 

�q�'K�� ���S�K�B �� �? OC�8�B H1����8����  
 

El hevâ’ yehübbü bimâ yenfeun nâs 
 

(Hava insanların faydalanacakları ile eser) 
      2. Hava nın ikinci derecesi: 
 

�N'��!�0 �� g��X�$ H1����8����  
 

El hevâ’ ışkun ve mehabbeh 
 

( Hava aşk ve muhabbettir ) 
      3. Hava nın üçüncü derecesi: 
 

��-�Q�� ��-� �D�� H1����8������  
 

Elhevâ’ li cemîut tuyûr 
( Hava bütün uçucular içindir ) 

      4. Hava nın dördüncü derecesi: 
 

��������� H1����8���� �< �����S� ���  
 

El hevâ’ el bâridil müfsid 
 

( Bozucu soğuk hava ) 
 

SU UNSURU DERECELERİ 
      1. Suyun birinci derecesi: 
 

�!��� �1�� �����x����S��� ���P�+��� ���#  
El mâil hilvil izbül fırât 
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(Tatlı, lezzetli ve tayyib su ) 
      2. Suyun ikinci derecesi: 
 

�*�E�K� ��� O�� ��� �1�� ����  
 

El mâil mürrül müntîn 
 

(Acı ve kokuşmuş su) 
      3. Suyun üçüncü derecesi: 
 

� ���� ����$O���� �1�� �����~���  
 

El mâi ezzuâku el mâlih 
 

(Tuzlu ve köpüklü su ) 
      4. Suyun dördüncü derecesi: 
 

��������� �1�� �����5�� �2�+�y�� V�P9��� �a  
 

El mâi elvârik ellezî lâ ta’me lehü 
 

(Tadı olmayan çökmüş su) 
 

      5. Suyun beşinci derecesi: 
 

O.�R'K��� �1�� �����J����,���� .�#�$   
El mâi en nekıyyü alel insân 

 

( İnsana berrak olan su ) 
      Böylece anasır dereceleri izah edilmiştir. Ameline uygun olan 
dereceyi alıp, harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
      Örneğin: Muhabbet için matlubunun anasırı ateşe bağlı ise: 
 

�\� �+�E��� ��� ���'K���  
 

En nârul müsta’mel 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
      Bir hastayı iyileştirmek için olursa: 
 

�����X�3�� 	\	:�>�3 ���'K���  
 

En nâru te’külü ve teşrabü 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin. 
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     Bir kimseyi hastalandırmak için olursa: 
 

�����'K������X�3 ���� 	\	: �>�3��  
 

En nâru lâ te’külü ve lâ teşrabü 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’olarak bast edersin. 
      Bir kimseye düşmanlık yapmak istersen: 
 

�(�<����? ���'K��� 
 

En nâru bâridete 
diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’olarak bast edersin. 
      Böylece Toprak, Hava ve Su unsurlarını yukarıda gösterildiği 
şekilde bast edersin. Her birinin derecesinden maksadına uygun 
olanını alıp bast edersin. Bast edilen bu dokuz mizanı, birinci bast 
hesabınca toplayıp, çıkan sayıyı istintak eder ve çıkan isimlerin 
vefkini yapar veya isimleri Azimete bağlarsın. 
      Rüzgarında dört menzili vardır. Bu menziller, kuzey, güney, 
doğu ve batıdır. Bu adı geçen rüzgarın menzillerini iyi öğren ve 
muhafaza et! 
      Eğer yapacağın amel ateşe bağlı ise: Bakır levha üzerine veya 
Çömlek çanak parçası, nal veyahutta sırçalanmış ve pişmiş toprak 
üzerine yazarsın. Yazdığını ateşin altına veya ateşe yakın bir yere 
gömer veyahutta yazdığını ateşte yakarsın. 
      Eğer yapacağın amel toprağa bağlı ise: Yazdığını iki yol 
arasına, bir mezara veya matlubun evinin kapısı eşiğine gömersin. 
      Eğer yapacağın amel havaya bağlı ise: Kağıt, deri veya bir bez 
üzerine yazıp, rüzgara karşı asar veya yazdığını üzerinde taşırsın. 
      Eğer yapacağın amel suya bağlı ise: Yazdığını su ile silip, bu 
suyu matlubuna içirirsin. Şayet içirmek mümkün olmazsa, 
yazdığını su ile silip bu suyu bir akar suya döker veya yazdığını su 
geçirmeyecek bir şekilde sarıp, suyun altına gömersin. Veyahutta 
yazdığını suya yakın bir yere asarsın. Bu kaideleri harfiyen yerine 
getirirsen, yaptığın ameller Allah c.c. ın izniyle sahih olur. 
      Altın, gümüş, bakır ve diğer madenlerin aslı topraktır. Toprak 
olduğu için aslına bakar ve toprak unsurunu bast edersin. Yağmur, 
kar ve tolu nun aslı ise sudur. Bundada su unsurunu bast edersin. 
Ama insanda ve hayvanda anasırı erbaası her ne ise o anasırı 
bast edersin. Böylece bu dokuz mizanı satrı vahid (Tek satır) 
edersin. O satrı vahidi birinci bast üzerine hesap edip, ortaya çıkan 
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adede harf adedinide ilave edip toplamı istintak edersin. Bu 
istintakı harflere çevirdikten sonra, harflere bakarsın. Eğer harfler 
zevc (Çift) ise dördüncü bastını alır ve bast edersin. Eğer harfler 
ferd (Tek) ise beşinci bastını alıp, bast edersin. 
     Harflerin bastıda şöyledir: Her harfin adedi cümelil kebir üzere 
hesap edilir ve toplam adet harflere döndürülür. Buna birinci bast 
denir. İkinci bast, üçüncü bast, dördüncü bast ve beşinci bastlarda  
bu tertip üzere yapılır. 
     Örneğin: Elif harfinden murat Ehad'tir. Cümelil kebirdeki adedi 
onüç (13) tür. Harf adedide üç (3) olduğu için, onüç adedine harf 

adedini eklediğimizde onaltı (16 ) olur. İstintak ettik. Bu harfler / % 

oldu. Ye harfi on (10) Vav harfi ise altı (6) dır. Bu işleme birinci 
bast denir. Bu iki harfin adedini Arapça hesap ettik. Aşara ve Sitte: 
 

     �(���X�$ �N'E��      
 

                                       Sitteh              Aşarah 
kelimelerinin harflerini cümelil kebir (Ebcedi kebir) üzere hesap 
edip, çıkan toplama harf adetlerinide eklediğimizde Binkırkyedi 
(1047) olur. Bu sayıyı istintak ettik. Bu harfler:  
 

    _     %      r      
 

                                   Ğayın         mim              Ze 
oldu. Bu harfleri Arapça olarak yazdık: 
 

  �N�+����     �*�+�?����      ����    ��  
 

                             Elif                Erbaîn                 Sebah 
      Bu sayıların harflerini cümelil kebir üzerine hesap ettik. Çıkan 
toplama harf adetlerinide ekledik 594 oldu. İstintak ettik. Bu harfler: 
 

w        �         <  
 

                                    Se                Sat              Dal 
oldu. Bunada üçüncü bast denir. Bu harfleri Arapça olarak yazdık 

  

    �N�+�?����      �*�+���3      �4    �� ��� �N�=  
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                   Hamsemieh               Tisîn                     Erbaah 
      Bu harfleri cümelil kebir üzerine hesap edip, çıkan toplama 
harf adetlerinide ekledik. 1641 oldu. Bu sayıyı istintak ettik. Bu 
harfler: 
 

   �     %         v         r 
 

Gayın            Hı             Mim         Elif 
oldu. Bunada dördüncü bast denir. Bu harfleri Arapça olarak 
yazdık: 
 

�� 'E��      �*�+�?����      ���F���N�=����      ��  
 

                                                        Elif         Sittemieh          Erbaîn       Ehad 
Harflerin hepsini cümelil kebir üzere hesap ettik. Çıkan toplama 
harf adetlerinide eklersek, 991 sayısı olur. İstintak ettik. Bu harfler: 
 

     �   �    s        
 

                                    Zı                 Sat              Elif 
oldu. Bunada beşinci bast denir. Diğer harfleride bu tertip üzere 
hesap edip, istintak edersin. Her harfin dördüncü veya beşinci 
bastını yaptıktan sonra, zevc veya ferd itibarıyla yukarıda 
gösterildiği gibi, birbirinin yanına yazıp satrı vahid (Tek satır) 
edersin. Harfleri saydıktan sonra zevc ise dörder harften, ferd ise 
beşer harften isimlere bağlarsın. Bu isimlere Esma-i Kitabet denir. 
Şayet bir, iki veya üç harf artarsa, galip olan anasırın harflerinden 
alıp kalan harflerin sonuna eklersin. Galip olan anasırda şöyledir: 
Matlub olan kimse ateşe, toprağa, havaya veya suya bağlıdır. 
Eğer ateşe bağlı olursa, ateş harflerinin adedini alır ve birinci bast 
üzerine hesap ettikten sonra, toplamı istintak ederek kaç harf 
olursa o harflerden ilave ederek ismi tamamlarsın. 
      Ateş harflerinin birinci bast adedi 3550 dir. İstintak ettik. Bu 
harfler oldu. 
 

     J      w      r   l      
 

                         Cim            Ğayın           Se              Nun 
      Toprak harflerinin birinci bast adedi 4015 tir. İstintak ettik. Bu 
harfler oldu. 
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    "@        V       r  <       
 

                       Dal            Ğayın             Ye                He 
      Hava harflerinin birinci bast adedi 3757 dir. İstintak ettik. Bu 
harfler oldu. 
 

    _    J         u        r      l       
 

Cim            Ğayın         Zel           Nun         Ze     
      Su harflerinin birinci bast adedi 3342 dir. İstintak ettik. Bu 
harfler oldu. 
 

    �    %       n         r       l       
 

           Cim             Ğayın             Şin               Mim              Be 
      Esma-i Kitabetteki isimlerin harflerini birinci bast üzerine hesap 
edip, istintak edersin. Ortaya çıkan harfler zevc ise dördüncü bast 
ile, ferd ise beşinci bastın adetleriyle hesap eder ve her bir 
adedide müstentak edersin. Daha sonra bütün harfleri satrı vahid 
edip sayarsın. Çıkan harfler zevc ise dörder harften, ferd ise beşer 
harften isimlere bağlarsın. Bu isimlere Esma-i A’van denir. Eğer 
fazla harf kalırsa Esma-i A’van ın ilk isminden harf alıp kalan 
harflerin sonuna eklersen Esma-i A’van isimlerini tamamlamış 
olursun. 
      Esma-i A’van harflerinin birinci bastını alıp, toplamı istintak 
eder ve çıkan harfleri zevc ise dört defa, ferd ise beş defa bast 
edersin. Her bir adedide tekrar müstentak edersin. Daha sonra 
bütün harfleri satrı vahid edip sayarsın. Zevc ise dörder harften, 
ferd ise beşer harften isimlere bağlarsın. Bu isimlerede Esma-i 
Kasem denir. Esma-i Kasem bütün a’vanın üzerine hakimdir. 
Şayet fazla harf kalırsa, Esma-i Kasemin İlk isminin ilk harflerinden 
alıp, kalan harflerin sonuna ekler ve Esma-i Kasemi tamamlarsın. 
Bundan sonra Esmaların Vefkini yazar ve vefki unsura göre 
kullanırsın. Veya Esmaları Azimete bağlar ve Azimetle meşgül 
olursun. Yani Azimeti okursun. 
      Amel zamanında buhur yakarsın. Amelin hayr için olursa, 
güzel kokulu buhurlar, (Ud, Amber, Za’feran, Misk ve Haslüban 
gibi) yakarsın. Amelin şer için olursa, kötü kokulu buhurlar, (Hantit, 
Kibrit, Cin tırnağı, soğan ve samırsak kabuğu gibi) yakarsın. 
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      Daha iyi ve kolay anlaşılması için örneği ile açıklayalım ki, bu 
ilme aşina olan isteklilere kolaylık olsun. 
 

DOKUZ MİZANA VEFK KOYMANIN YOLU 
      Bast ilminde harflerin bastı (Bastı hurufi) yolu ile, dokuz 
mizandan çıkan Esma-i Kitabet, Esma-i A’van ve Esma-i Kasem 
isimlerinin vefklerini yapmak şu tertip üzerinedir: 
      Birinci bast: Talib in ismi Ömer ve matlubun ismi Memi olsun. 
Bu isimlerin harflerini hurufu mukatta’olarak bast ettik:      (2310) 
 

   p    %     �     %       %    V    
 

                       Ye       mim      mim        ra       mim     ayın 
      İkinci mizan: Harflerin anasırı erbaasına baktığımızda ateş 
harflerinin fazla olduğunu gördük. Onun için galip olan anasır 
ateştir. Ateş harflerini bast ettik :                              (3550) 
 

    �    "@     m   %      o        n    u    
 

         Zel            Şin           Fe          Mim         Tı              He       Elif 
      Üçüncü Mizan: Amel gündüz olduğu için, gündüz kelimesinin 
harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik:                      (3120) 
 


      �      "@      J      
       �  
 

                   Lam     Elif            He          Nun      Lam      Elif 
      Dördüncü mizan: İçinde bulunduğumuz saat üçüncü saattir. 
Üçüncü saatin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik:   (6276 ) 
 

 � 
  q    �    p x    �   
   w   �   
 w  x   
 

    Te    Se    Lam Elif  Se    Lam Elif  Te   Ayın  Elif   Sin Lam Elf 
 

      Beşinci mizan: Amel Cuma günü olduğu için, Cuma gününün 
harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik :                         (3399) 
 

   � 
    l       %      p   "@    
 

 He       Ayın    Mim     Cim     Lam     Elif 
      Altıncı mizan: Cuma gününe mensup olan gezegen Zühre dir. 
Zührenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik:  (3189) 
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"@    �    "@    _    
     �  
 

      He         Ra       He       Ze   Lam    Elif 
      Yedinci mizan: Hacetimiz ikisinin arasında muhabbet olduğu 
için, bunun harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik.     (10475) 
 

J V p 
 � x o � m x � e % 
 � � 
 l  
 

Cim Lam Be Elif Lam Mim Ha Be Te Tı Ra Fe Te Elif Lam Ayın 
Ye Nun  
 

      Sekizinci mizan: Amelimiz hayr olduğundan dolayı, hayr 
kelimesinin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik:     (2731) 
 

  �    
    v     V    �   
 

                               Ra       Ye         Hı         Lam      Elif 
      Dokuzuncu mizan: Amelimiz muhabbet için vede matlubumuz 
ateş tabiatlı olduğundan dolayı anasır derecelerinden, “Ennârul 
müsta’mel' cümlesinin harflerini bast ettik:      (6357)  
      Bu dokuz mizanda geçen bütün harfleri Satrı Vahid ettik: 
 

  � % p.  V % %.      u n o % m "@ �.    � � ""@ J 
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Ayın Mim Ra Mim Mim Ye Elif He Tı Mim Fe Şın Zel Elif Lam 
Zel He Elif Ra Elif Lam Sin Elif Ayın Te Elif Lam Se Elif Lam Se 
Te Elif Lam Cim Mim Ayın He Elif Lam Ze He Ra He Cim Lam 
Be Elif Lam Mim Ha Be Te Tı Ra Fe Te Elif Lam Ayın Ye Nun 
Lam Hı Ye Ra Elif Lam Nun Elif Ra Elif Lam Mim Sin Te Ayın 
Mim 
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Bu harflerin birinci bastını alıp topladık. Toplam 41407 oldu. Dokuz 
mizanda seksen (80) adet harf vardır. Bunuda ekledik, bu sayı 
41487 oldu. Bu sayıyı istintak ettik. Bu harfler: 
 

  _  o        x      p      �    %    
 

                 Mim       Elif      Ayın         Te              Fe          Ze 
oldu. Bu istintak ettiğimiz harfleri saydık. Altı harf olduğu için 
zevctir. Zevc olduğundan dolayı, bu harflerin dördüncü bastını 
alırız. 
      Mim harfinin dördüncü bastı 2439 dur. İstintak ettik, bu harfler 
oldu: 
 

  m    
     x    r   �    
 

Be      Ğayın     Te       Lam       Tı 
      Elif harfinin dördüncü bastı 1641 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

  �  %    v    r     
 

                                   Ğayın       Hı      Mim    Elif 
      Ayın harfinin dördüncü bastı 2008 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

   e    r   �    
 

Be        Ğayın      Ha 
      Te harfinin dördüncü bastı 3313 tür. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

  l  V   n     r     l     
 

                            Cim     Ğayın     Şin        Ye      Cim 
Fe harfinin dördüncü bastı 1843 tür. İstintak ettik, bu harfler oldu. 
 

  l  %     t     r     
 

                               Ğayın       Dat         Mim       Cim  
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Ze harfinin dördüncü bastı 1980 dir. İstintak ettik, bu harfler oldu. 
 

  o  s    r      
 

                                  Ğayın        Zı           Fe 
      Bu müstentak olan harfleri Satrı vahid (Tek satır) ettik: 

                   % l l r n V l � r e r v % � � r x 
 m
r s o r t  

 

Tı Lam Te Ğayın Be Elif Mim Hı Ğayın Hı Ğayın Be Cim Ye Şın 
Ğayın Cim Cim Mim Dat Ğayın fe zı Ğayın. 
      Yirmidört (24) harf olduğu için zevctir. Zevc olduğundan dolayı 
dörder harften isimlere bağlarız: 
 

�i�E�#�y .���0��? .�C���!�}.�i�X�-�7 .��� �D�7.�i�c�S�}  
 

         Taltağ       Bâmih     Yahğab Ceyşağ   Cecmad  Ğafzağ. 
      Altı isim oldu. Bu isimlere Esma-i Kitabet denir. Harf artmadı. 
Şayet harf artmış olsaydı, galip anasır olan ateş harflerinin birinci 
bastı olan 3550 sayısını istintak ederiz. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

   J  w    r     l      
 

Cim      Ğayın       Se         Nun 
      Bakide kalan harflerin sonuna bu harflerin ilk harflerinden alıp, 
kalan  harflerin sonuna ekler ve Esma-i Kitabet i tamamlarız. 
      Esma-i Kitabet in harflerini Satrı vahid ettik:  
 

% l l r n V l � r e v v % � � r x 
 m  
 �s o rr   

 

Tı Lam Te Ğayın Be Elif Mim Hı Hı Ha Ğayın Be Cim Ye Şın 
Ğayın Cim Cim Mim Sad Ğayın Fe zı Ğayın 
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Bu harfleri birinci basta göre topladık. Toplam: 12.419 oldu. Galip 
olan anasır ateş olduğu için, Esma-i Kitabetin dörtlü ateş unsuru 
Vefkini  yaparız.  Esma-i Kitabetin Vefki budur : 
 

 
 

      Galip olan anasır ateş olduğu için, ateş harflerinin birinci bastı 
olan 3550 sayısını aldık. Bu sayıyı istintak ettik. Bu harfler oldu: 
 

   J  w      r     l    
 

Cim      Ğayın       Se        Nun 
      Bu harfleri isim için birleştirdik. Bu isim oldu. 
 

�{�,����  
 

                                             Nesğac 
      Bu ismi vefkin dört tarafına yazarız. Galip olan anasır her ne 
ise (Toprak, hava ve su) birinci bastının toplamını istintak eder ve 
çıkan ismi vefkin dört tarafına yazarsın. Vefki yaptıktan sonra, 
galip olan anasır ateş olduğu için vefki ateş yakınına veya ateşin 
altına gömdükten sonra Esmaları okursun. 
      Esma-i Kitabetin harflerini satrı vahid ettik: 
 

                   % l l r n V l � r e r v % � � r x 
 m
t r s o r 

 

Tı Lam Te Ğayın Be Elif Mim Hı Ğayın Hı Ğayın Be Cim Ye Şın 
Ğayın Cim Cim Mim Dat Ğayın Fe Zı. 
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      Bu harflerin birinci bastını aldık. Toplam: 12.419 oldu. Harf 
adedide yirmidört (24) olduğu için ikisini topladık: 12.443 oldu. Bu 
sayıyı istintak ettik. Bu harfler oldu. 
 

  l    %    x     r      �  V    
 

                   Ye         Be      Ğayın      Te       Mim     Cim 
Zevc olduğu için bu harflerin dördüncü bastını aldık. 
      Ye harfinin dördüncü bastı 2243 tür. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

   l   %        �        r   �    
 

                    Be       Ğayın       Ra          Mim           Cim 
      Be harfinin dördüncü bastı 1046 dır. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

r     %     �  
 

                                    Ğayın    Mim    Vav 
      Ğayın harfinin dördüncü bastı 1175 tir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

  "@     p        �  r  
 

                         Ğayın       Kaf        Ayın         He 
      Te harfinin dördüncü bastı 3313 tür. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

   l  V     n        r    l    
 

                     Cim      Ğayın      Şin          Ye        Cim 
      Mim harfinin dördüncü bastı 2439 dur. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

 m  
      x       r     �     
 

                      Be       Ğayın        Te           Lam       Tı 
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      Cim harfinin dördüncü bastı 451 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

    �   J   x     
 

Te          Nun        Elif 
      Bu müstentak olan harfleri Satrı vahid (Tek satır) ettik: 
 

                   
 m l r n V l r � p "@ r % � � r � % l
x J � � r x 

 

Cim Mim Ra Ğayın Be Vav Mim Ğayın He Ayın Kaf Ğayın Cim 
Ye Şın Ğayın Cim Tı Lam Te Ğayın Be Elif Nun Te. 
      Yirmibeş (25) harf oldu. Ferd olduğu için beşer harften şu tertip 
üzere isimlere bağlarız: 
 

 �k�}��� �7  . ���8���0��.  ���-�D���L   . �k�#�Q�D�}  .�k�,����}  
 

   Ğabânet      Ğactalet       Kağceyeşin    Vemğahe'   Cemrağat 
      Beş isim oldu. Bu isimlere Esma-i A’van denir. Harf artmadı. 
Şayet harf artmış olsaydı Esma-i A’vanın ilk isminin ilk harflerinden 
alır ve kalan harflerin sonuna ekleriz. Böylece Esma-i A’vanı 
tamamlamış oluruz. 
      Esma-i A’vanın harflerini birinci basta göre hesap edip 
topladık. Toplam 12337 oldu. Galip olan anasır ateş olduğu için, 
Esma-i A’vanın Dörtlü ateş unsuru Vefkini yaparız. Esma-i A’van 
Vefki budur: 
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      Vefkin dört tarafına galip olan anasır ateş harflerinin birinci 
bastı olan 3550 adedini istintak eder ve şu çıkan harfleri: 
 

    J    w       r     l      
 

                       Cim          Ğayın           Se            Nun 
İsim için birleştirdiğimizde şu isim olur. 
 

�����{�,  
 

                                                  Nesğac 
      Bu ismide vefkin dört tarafına yazıp, vefki ateş yakınına veya 
ateşin altına gömer ve Esmalarıda zikir edersin. 
      Esma-i A’van isimlerinin harflerini Satrı vahid ettik: 
 

m l r n V l r � p """@ r % � � r � % l  

J � � r x x  

 

Cim Mim Ra Ğayın Be Vav Mim Ğayın He Ayın Kaf Ğayın Cim 
Ye Şın Ğayın Cim Tı Lam Te Ğayın Be Elif Nun Te. 
 

      Bu harflerin birinci bastını alıp topladık. Toplam 12.337 oldu. 
Harf adedide yirmibeş (25) tir. İkisini topladık. Bu sayı 12.362 oldu. 
Bu adedi istintak ettik. Bu harfler oldu. 
 

    �   q     n        r      �    V       
 

         Ye           Be          Ğayın        Şin            Sin            Be 
 

      Zevc (Çift) olduğu için bu harflerin dördüncü bastlarını aldık. 
      Ye harfinin dördüncü bastı 2243 tür. İstintak ettik, Bu harfler 
oldu . 
 

     l    %       �        r    �      
 

Be          Ğayın          Ra          Mim          Cim 
 

      Be harfinin dördüncü bastı 1046 dır. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
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     �   %   r       
 

Ğayın        Mim         Vav 
      Ğayın harfinin dördüncü bastı 1175 tir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

  "@    p          �     r     
 

                    Ğayın           Kaf          Ayın             He 
      Şin harfinin dördüncü bastı 1591 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

    �   �       w      r      
 

                      Ğayın           Se              Sat            Elif 
      Sin harfinin dördüncü bastı 1748 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

     e      %      u   r      
 

                       Ğayın          Zel         Mim           Ha 
 

      Be harfinin dördüncü bastı 1046 dır. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

    �     %    r     
 

                                 Ğayın        Mim         Vav 
      Bu müstentak olan harfleri Satrı vahid (Tek satır) ettik. 
 

      � r � % l               r u % e r w � � r � p "@ r % �
r  %  �  

 

Cim Mim Ra Ğayın Be Vav Mim Ğayın He Ayın Kaf Ğayın Elif 
Sad Se Ğayın Ha Mim Zel Ğayın Vav Mim Ğayın. 
 

      Bu harfleri saydık. Yirmiüç (23) harf olduğu için ferddir. Ferd 
olduğundan dolayı beşer harften İsimlere bağlarız. 
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              Cemrağab      Vemğaha     Kağâsas     Ğahmezağ  
 

dört isim oldu. Bu isimlere Esma-i Kasem denir. Bütün A’vanın 
üzerine hakimdir. Bakide ise şu üç (3) harf kaldı. 
 

    �    %    r      
 

                                Ğayın        Mim          Vav 
      Esma-i Kasem in birinci isminden ilk iki harfi (Cim, Mim) ni alır 
ve kalan üç harfin sonuna eklersek şu isim olur. 
 

�2�D���0�� 
 

                                          Vemğacem 
Böylece Esma-i Kasem beş isimle tamamlanmış olur. 
      Esma-i Kasemin birinci bastının adedi 8297 dir. Esma-i Kasem 
ferd olduğu için beşinci bastını aldık, Adedi: 40376 dır. Şayet 
Esma-i Kasem zevc olursa, beşinci bastlarını alırız. Esma-i 
Kasemin beşinci bastı olan bu 40376 adedini alır ve Esma-i 
Kasem vefkini yaparız. 
      Esma-i Kasem in Vefki budur: 
 

 
 

      Vefkin üzerine galip olan meleğin ismini bulmak için: 40376 
adedini İstintak ettik,  Bu harfler oldu: 
 

  n       �       �%       r       
                Mim        Ğayın          Şin           Sat          Vav 
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      Bu harfleri isim için birleştirdik. Bu isim oldu. 
 

�2���X���  
 

                                         Vesaşağam 
      Bu isim Vefkin galip meleğidir. Bu galip olan Meleğin ismini 
vefkin dört tarafına yazarsın. Ey istekli! Bu kaideleri iyi anla! 
      Esma-i Kitabet, Esma-i A’van ve Esma-i Kasem vefklerini bu 
tertip üzere, bakır, çanak veya çömlek parçası üzerine yazıp, galip 
olan anasır ateş olduğu için ateşin yakınına veya altına gömersin. 
Gömdükten sonra, Esma-i Kitabet, Esma-i A’van ve Esma-i 
Kasem isimlerini adedince okursun. 
      Aşağıda gelecek olan dörtlü vefkler, Anasırı Erbaa (Dört unsur) 
üzerinedir. Vefkin birinci hanesi miftah (Anahtar, başlangıç) tır. 
İçinde gizli olan ise ebced hesabıdır. Önemli olanda vefkleri 
matlubunun gününde ve saatinde yapmaktır. 
      Dörtlü Vefk yapmanın kaidesi: Vefk olunacak adetten otuz (30) 
çıkarılıp, kalan adet dörde (4) bölünür. Harici kısmet vefkin birinci 
hanesine yazılır ve birer zamla vefkin son hanesine kadar gidilerek 
vefk tamamlanır. Şayet kesirde üç (3) kalırsa beşinci haneye bir 
(1) kesirde iki (2) kalırsa dokuzuncu (9) haneye bir (1) ve kesirde 
bir (1) kalırsa onüçüncü (13) haneye bir (1) fazla ilave etmek sureti 
ile vefki tamamlarız. Dördüncü hane ise vefkin sırrıdır. Sen anla ! 
      Anasırı  Erbaa Vefkleri bunlardır: 
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      Bir işe başlayacağın zaman, matlubunun gününü ve saatini iyi 
bilmelisin. Bir ay dört haftadır. Her anasır ise dörder derecedir. 
Bazı alimlere göre su anasırı beş derecedir. 
      Birinci hafta: Muhabbet, atf, teshir, ülfet, tehyic ve celb için 
anasırın birinci derecesini bast edersin. 
      İkinci hafta: Kada-i hacet, şifa ve hastayı iyileştirmek için 
anasırın ikinci derecesini bast edersin. 
      Üçüncü hafta: Dil bağı, uyku bağı, kadınları ve erkekleri 
bağlamak, hastalandırmak veyahutta diğer bağlar için anasırın 
üçüncü derecesini bast edersin. 
      Dördüncü hafta: Kahır etmek, helak etmek, tefrik ve düşmanlık 
için, anasırın dördüncü derecesini bast edersin. 
      Bu kaideye göre amel edersen, Allah (c.c.) ın izniyle başarılı 
olursun. Eğer matlubunun anasırı toprak, hava veya su ise, 
bunlarla ilgili anasır derecelerini bu tertip üzere bast edersin. 
Ayrıca amel yapılacak günleride iyi bilmelisinki yaptığın herhangi 
bir amelde hata etmez ve amelin başarı ile neticelenir. 
     Pazar, Perşembe ve Cuma günleri güneş doğarken birinci 
saatler, hayırlı amellere başlamak içindir. 
      Pazartesi ve Çarşamba günleri güneş doğarken birinci saatler, 
dil bağı, uyku bağı ve erkeklik bağı içindir. 
      Salı ve Cumartesi günleri güneş doğarken birinci saatler, tefrik, 
kahır, tedmir, helak ve düşmanlık içindir. 
      Bu amellerin şartlarının eksik ve noksan olmamasına dikkat et 
Şayet hatalı ve yanlış yaparsan, yaptığın amel boşa gider. Bu adı 
geçen günlerde, güneş doğarken ve birinci saatlerde yapmalısın. 
 

DOKUZ MİZANA AZİMET BAĞLAMANIN YOLU 
      Bast ilminde, Harflerin bastı (Bastı hurufi) yolu ile dokuz 
mizandan çıkan, Esma-i A’van ve Esma-i Kasem isimlerini azimete 
bağlamanın kaidesi şu tertip üzeredir. Esma-i Kitabet isimleri 
azimete bağlanmaz. Bu konuda açık bir örnek daha verelimki, 
kolay anlaşılsın. 
      Birinci mizan: Talibin ismi Enes ve matlubun ismide Tuba 
olsun. İsimlerin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik:  (3507) 
 

  �  J     q     m      �    �    V    
 

               Ye          Be           Vav       Tı          Sin        Nun    Elif 
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       İkinci mizan: Harflerin anasırı erbaasına  baktığımızda  toprak 
harflerinin fazla olduğunu gördük. Galip olan anasır topraktır. 
Onun için toprak harflerini bast ettik:                         (4015) 
 

   �     �       V     J    �    x    t      
 

Dat           Te          Sat         Nun        Ye        Vav        Be 
      Üçüncü mizan: Amel gündüz olduğu için, gündüz kelimesinin 
harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik:                          (3120) 
 

     �    
    J        �       �      
 

Ra          Elif         Nun           Lam        Elif 
      Dördüncü mizan: İçinde bulunduğumuz saat birinci saat olduğu  
için, birinci saatin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik: 
 

V    
   �   �   
   �   x   p   �   q   
   �  
 

Ye     Lam   Vav  Elif   Lam  Elif  Te    Ayın   Elif   Sin    Lam  Elif  
      Beşinci mizan: Amel Cuma günü olduğu için, Cuma gününün 
harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik: 
 

    �  
      l         %     p  "@   
 

                   He        Ayın      Mim      Cim       Lam      Elif 
      Altıncı mizan: Cuma gününe mensup olan gezegen Zühredir. 
Zühre gezegeninin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik: 
 

   �   
       _         "@          �    "@     
 

         He              Ra            He               Ze           Lam         Elif 
      Yedinci mizan: Hacetimiz ikisinin arasında muhabbet olduğu 
için, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik: 
 

J  V  p  
  �  x o � m x � e % 
 � � 
 l  
 

Cim Lam Be Elif Lam Mim Ha Be Te Tı Ra Fe Te Elif Lam Ayın 
Ye Nun. 
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      Sekizinci mizan: Amel hayır olduğu için hayır kelimesinin 
harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik: 
 

     �   
     v          V   �     
 

                     Ra          Ye            Hı          Lam         Elif 
      Dokuzuncu mizan: Amel muhabbet ve galip olan anasır toprak 
olduğundan dolayı, toprak anasırının birinci derecesinin harflerini 
hurufu mukatta’ olarak bast ettik: 
 

p � _ 
 � V � "@ V 
 � � � 
 � � � � x 
 �  
 

Elif Lam Te Ra Elif be Elif Laf Kaf Elif Be Lam Ye He Vav Elif 
Lam Ze Ra Ayın 
      Bu dokuz mizanı Satrı vahid (Tek satır) ettik: 
 

  q J �                 h J 
 � t x � J V � � V � � m�   � �
                        l h � h _ 
 � h p % l 
 � V 
 � � 
 � x p � q 

                     v 
 � J V p 
 � x o � m x � e % 
 � � 


 p � _ 
 � h V 
 � � � 
 � � � � x 
 � � V  
 

      Bu harflerin birinci bastını alıp topladık. Toplam 45.700 oldu. 
Bu satırda 88 harf vardır. Bunuda eklediğimizde şu sayı 45.788 
olur. Bu sayıyı istintak ettik. Bu harfler oldu: 
 

     e   o      u          r      "@    %       
 

     Mim            He             Ğayın          Zel                Fe              Ha 
      Bu harfleri saydık. Altı harf olduğu için zevctir. Zevc 
olduğundan dolayı bu harflerin dördüncü bastını aldık: 
      Mim harfinin dördüncü bastı 2439 dur. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

 m  
      x       r     �     
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Be      Ğayın        Te         Lam       Tı 
      He harfinin dördüncü bastı 1783 tür. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

  l    o         u     r      
 

Ğayın        Zel               Fe            Cim 
      Ğayın harfinin dördüncü bastı 1832 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

r       t       
       �  
 

                      Ğayın          Dat           Lam        Be 
      Zel harfinin dördüncü bastı 1843 tür. İstintak ettik, bu harfler:  
 

    _     p      u    r       
 

Ğayın         Zel          Ayın           Ze 
oldu. Fe harfinin dördüncü bastı 1843 tür. İstintak ettik, bu harfler:  
 

  l       %         t   r     
 

                     Ğayın           Dat            Mim         Cim 
oldu. Ha harfinin dördüncü bastı 1288 dir. İstintak ettik, bu harfler: 
 

   e  o       �       r       
 

                      Ğayın          Ra              Fe           Ha 
oldu. Bu müstentak olan harfleri Satrı Vahid (Tek satır) ettik: 
 

                   % l r u p _ r t 
 � r u o l � r x 
 m
� o e r t 

 

 Tı Lam Te Ğayın Be Cim Fe Zel Ğayın Be Lam Dat Ğayın Ze 
Ayın Cim Mim Dat Ğayın Ha Fe Ra. 
 

      Yirmibeş harf olduğu için ferddir. Ferd olduğundan dolayı 
beşer (5) harften İsimlere bağlarız: 
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�C���E�#�y  .�C�}�P�S�7.  �p�����U��  .��� �D�}�u.  �r���S�!�}.  
 

     Ğahferağ      Zağcemad      Ladğaza'   Cefzeğab     Talteğat 
      Beş isim oldu. Bu isimlere Esma-i Kitabet denir. Harf artmadı. 
Şayet harf artmış olsaydı galip anasır olan toprak harflerinin birinci 
bastı olan 4015 sayısını istintak ederiz. İstintak ettik: Bu harfler 
oldu. 
 

   "@   V       r      <      
 

                         Dal          Ğayın             Ye              He   
      Bakide kalan harflerin sonuna bu harflerin ilk harflerinden alıp, 
kalan harflerin sonuna ekler ve Esma-i Kitabet i tamamlarız. 
      Esma-i Kitabet in harflerini Satrı Vahid ettik: 
 

                   % l r u p _ r t 
 � r u o l � r x 
 m
r � o e r t  

 

Tı Lam Te Ğayın Be Cim Fe Zel Ğayın Be Lam Dat Ğayın Ze 
Ayın Zel Ğayın Cim Mim dat Ğayın Ha Fe Ra Ğayın. 
 

      Bu harflerin birinci bastını aldık. Toplam: 11.888 oldu. Harf 
adedi ise 25 tir. İkisini topladık. Bu sayı 11.913 oldu. Bu sayıyı 
istintak ettik. Bu harfler oldu: 
 

     �  V      s          r      �   V    
 

               Ye          Elif        Ğayın            Zı               Ye          Elif 
Zevc olduğu için bu harflerin dördüncü bastlarını aldık: 
      Ye harfinin dördüncü bastı 2243 tür. İstintak ettik, bu harfler: 
 

   l  %      �         r       �      
 

                  Be            Ğayın           Ra           Mim          Cim 
oldu. Elif harfinin dördüncü bastı 1641 dir. İstintak ettik, bu harfler: 
 

   �      %       v   r       
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                          Ğayın            Hı              Mim         Elif 
oldu. Ğayın harfinin dördüncü bastı 1175 tir. İstintak ettikbu harfler: 
 

  "@   p     �      r         
  

                         Ğayın           Kaf           Ayın              He 
oldu. Zı harfinin dördüncü bastı 2627 dir. İstintak ettik, bu harfler: 
 

    _   a       v         r     �      
 

                   Be           Ğayın             Hı               Kef            Ze 
oldu. Be harfinin dördüncü bastı 2243 tür. İstintak ettik, bu harfler: 
 

    l   %       �        r       �    
 

                    Be          Ğayın           Ra           Mim           Cim 
oldu. Elif harfinin dördüncü bastı 1641 dir. İstintak ettik, bu harfler: 
 

     �    %      v     r     
 

                           Ğayın            Hı            Mim         Elif 
oldu. Bu müstentak olan harfleri Satrı Vahid ( Tek satır ) ettik: 
 

                    % l � r v a _ r � p "@ r v % � � r � % l
r v % � � r � 

 

Cim Mim Ra Ğayın Be Elif Mim Hı Ğayın He Ayın Kaf Ğayın Ze 
Kef Hı Ğayın Be Cim Mim Ra Ğayın Be Elif Mim Hı Ğayın. 
 

Yirmiyedi (27) harf olduğu için ferddir. Ferd olduğundan dolayı 
beşer harften İsimlere bağlarız: 
 

 �C�}��� �7.  �5�����0�� .  �a�����R�$   . �2�D�����7  .�%����}��  
 

     Rağbâm       Cağbecem     Akğazak    Emhağah   Cemrağab 
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      Beş isim oldu. Bu isimlere Esma-i A’van denir. Bakide iki harf 

( 9 = ) kaldı. Bunun için Esma-i A’van ın ilk isminin ilk üç harfin ( 4 (
5 ) alır ve kalan iki harfin sonuna ekleriz. Bu isim olur: 

 

�7��� �D��  
 

                                              Cağcemer 
Böylece Esma-i A’van altı isimle tamamlanmış oldu. 
      Esma-i A’van ın harflerini Satrı Vahid (Tek satır) ettik: 
 

� r v a _ r � p "@ r v % � � r � % l    l
r v % � � r � %  

 

      Bu harflerin birinci bastını aldık. Toplam: 10344 oldu. Harflerin 
adedi ise 27 dir. İkisini topladık: 10371 sayısı oldu. Bu sayıyı 
istintak ettik. Bu harfler: 
 

V       r       n       p       �  
                    Ye            Ğayın          Şin            Ayın        Elif 
oldu. Ferd olduğu için bu harflerin beşinci bastını aldık: 
      Ye harfinin beşinci bastı 2627 dir. İstintak ettik, bu harfler oldu. 
 

�       r       v       a       _  
                  Be            Ğayın            Hı               Kef            Ze 
      Ğayın harfinin beşinci bastı 1080 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

    o r     
 

                                         Ğayın               Fe 
      Şin harfinin beşinci bastı 1488 dir. İstintak ettik, bu harfler oldu. 
 

     e     o      x    r     
 

                        Ğayın           Te                 Fe              Ha 
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      Ayın harfinin beşinci bastı 1342 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
      Elif harfinin beşinci bastı 991 dir. İstintak ettik, bu harfler oldu. 
 

      �    �   s       
 

                                    Zı                  Sat               Elif 
      Bu müstentak olan harfleri Satrı Vahid ettik : 
 

s � � r n % � r x o e r o � r v a _  
 

      Onsekiz harf olduğu için zevctir. Zevc olduğundan dolayı 
dörder (4) harften İsimlere bağlarız . 
 

 �i���:�_    . �~���S�?.    �C���E�� .   ���X�0  �.  
 

                   Meşğâ           Fetğab          Befğah        Zekhağ 
 

      Dört isim oldu. Bu isimlere Esma-i Kasem denir. Bakide iki harf 

kaldı. ( > 7 ) .Bunun için Esma-i Kasem in İlk isminin ilk iki harfini 

alır ( . + ) ve kalan iki harfin sonuna ekleriz. Bu isim oldu. 
 

�a���c�  
 

                                                  Sazzek 
Böylece Esma-i Kasem beş (5) isimle tamamlanmış oldu. 
      Bundan sonra, Esma-i A’van ve Esma-i Kasemi Azimete 
bağlarız. Esma-i Kitabet ise Azimete bağlanmaz. Bu dokuz 
mizandan çıkan, Esma-i A’van ve Esma-i Kasem şu tertip üzerine 
Azimete bağlarız. Şayet amelin muhabbet içinse şu Azimete 
Esmaları bağlarız: 
 

    �GB�P"9���� ��� �C"�!�: 2�8�,�O��!�B �e�����������8OB�� �2	I�-�#�$ �k� ���L��
  ��� �f��FO��̀ �� ���K�06       �C�}��� �7 ��B �N'��!� �#�� ���	#	R��� �x�' �+� ��� �k�,�� 

     �"�B�� �%����}����B�� �2�D�����4��B�� �a�����R�$��B�� �5�����0����B��  ��"� �D���7 
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          ��"�,�� ���X�+����� �N'��!�0 .�#�$ �N��-���F �k�K�? .�?�	y �C�#�L �������0��
 .�#�T��, �G�?��  	:�1�� ���� ���!�?      �N"��'��R� ��� �2	:���"�!�?�� �(���@�9Q�� �2

      �N�����y �G�0 ���	#	R��� �C�#�D�? ���$������ �N�SB��'X�� �2	I�L�&�4����   �G�-"�+��� 
     �$������ �N�:������ ��� �(��'8�Q� ��� �(���@�9Q�� �e��������� ��8OB��"  �"YF������� �� 

   �+���� �\�D�+���� �YF������� �YF������� ���� �\�D"  �N�$�'���� �N�$�'���� �\�D�+  �N�$�'����
���!�?�� �C���E�� ���!�?�� �~���S�? ���!�?�� �i���:�_ ���!�?  ���!�?�� ����X�0

         ��"�? �N��'��X� ��� �N'-�,��F�O��� �e��������� ��8OB�� �2	I�-�#�$ �k� ���L�� �a���c�
  �� �<���S��� ���F�������F���       �2�� �Y��������� MN���F�� �P��'E�B �2�� V�P9�� ��� ')

  ������B �2���� ���#�B        .�� �2�E�$������ ��09��� ���F�� �Y�	S	: �5�� �G	I�B �2���� �1��U�L 
      �2-�I�!��� ��B���+��� ��� �J���+�? .�3���$�< �N�?��7���� .�E�7��F   �~�����B ��P9�� 

� '��� .�� ��0 �5���7�� �t�������� �x���"�*�+� �h���-�? ��P9�� �J��!������  

 �J��+�7���3 �5�-������ /1���̀  [\	: �x�	I�#�0  
 

Aksemtü aleyküm eyyühel ervâh. Yühıbbünehüm kehubbillâhi 
vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh. Entel muammâtül 
kulûbi lilmehabbete Yâ Cemarğab ve Yâ Emhağah ve Yâ 
Akğazek ve Yâ Hağbecem ve Yâ Rağbam ve Yâ Cağcemar ve 
müsahhir kalbe Tûba binti Hasîbe ala mehabbeti vel ışki Enes 
ibni Nazlı bi hakki esmâikümüt tâhirati ve buhûrikümül 
mukaddeseti ve ahlâkikümüş şerîfeti esriû bi celbil kulûbi min 
tarfetel ayni eyyühel ervâhit tâhiratil mutahharatil mübâreketi 
esriû elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate 
essaâte essatâe bi hakki Zekhağ. Ve bi hakki Yefğah ve bi 
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hakki Fetğab ve bi hakki Meşğa ve bi hakki sazzek Aksemtü 
aleyküm eyyühel ervâhir ruhâniyyetil müşerrefetil bil vâhidil 
ahadil ferdis samedillezî lem yettehiz sâhibeten velâ veleden 
lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. İllâ 
mâ esra’tüm fî kadâ-i hacetî ve icâbeti da’vetî bi avnillâhil 
azîzil hakîmillezî yüsebbihu lehü mâ fis semâvâti vel ardi 
ecmeîn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûti külli şeyin ve ileyhi 
turceûn. 
 

AZİMET BAĞLAMAK 
      Şeyh Tamtam Samur Hindi (Rahmetullahi aleyh) nin sözüne 
göre Azimet bağlamak için: Esma-i A’vanın önüne Yâ nidası, 
Esma-i Kasem in önünede Bi hakki kelimesini ekleriz. Esma-i 
Kitabet ise Azimete dahil edilmez ve bağlanmaz. 
      Azimet bağlamada Vefk koymak yoktur. Okuyacağın Azimetin 
adedi ise, matlubunun isminin Ebcedi kebir karşılığının toplamı 
kadar olmalıdır. Amele başlarken ve Azimet okurken ameline 
uygun gerek hayır, gerek şer buhurlarını tüttürürsün. 
      Şayet Vefk yapmak istersen: Dokuz mizanın toplamını alıp bu 
toplamı ya dörtlü vefk yada üçlü vefkini belirlediğin saatte yazıp, 
vefki ya üzerinde taşır veya Azimet okurken vefke nazar edersin. 
 

ADAVET  AZİMETİ 
      Eğer yapacağın amel adavet için olursa, dokuz mizandan 
çıkan Esma-i A’van ve Esma-i Kasem isimlerini bu adavet Azimeti-
ne dahil edip Azimet ile meşgul olursun.  
      Adavet Azimeti budur: 
 

  OB�� �2	I�-�#�$ �k� ���L��       �(�����"�+��� ���	#	R��� �N��'��)�0 �k�,�� �e��������� ��8
        ��B �J��+� �E�D�3 �� �N�,�&	� �G�?� �J�&	� �G�-�? �� �G�-�? .��P�: ; ��P�: . ���D�-�@

  �N� �)������� ��'X�� �N'-�,��F���   ;1��U���������  �G�-�? ��	L���� �    �G�?� �J�&	� �G�-�?��
   �� �N�,�&	�   ���� �J�'��!�E�B ���� �J��+� �E�D�3     ���"�F�� ��� ���B ���� �J��R�S'E�B 

  �� �%�&�: �� �@����4     ����� ���S����� �C�=[P� ��: �J��,�	I�B�� "  �(���>�S����� �('��8
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�?"   �2	:����!�?�� �(���@�9Q�� �2	:�1�� ���� ���!    �2"	I�L�&�4���� �N��'��R� ���
�N�SB��'X��        �\�D�+���� �\�D�+���� �YF������� �YF������� �YF������� �(������+����? ���$������ 
 �� �\�D�+����         �k� ��"�L�� ��P�: ���� ��P�: ���!�? �N�$�'���� �N�$�'���� �N�$�'��

       ��� ���F���� ���F�������? �N��'��X� ��� �N'-�,��FO���� �e��������� ��8OB�� �2	I�-�#�$ �<���S
            2���� ������B �2���� ���#�B �2�� �Y����� ���� MN���F�� �P��'E�B �2�� V�P9�� ��� ')��
           �N�?��7���� .�E�7��F �1��U�L .�� �2�E�$������ ��0 9��� ���F�� �Y�	S	: 5�� �G	I�BH

   �2-�I�!��� ��B���+��� �J���+�? .�3���$�<     .�� ��0 �5�� �~�����B V�P9��  '��� �x���� 
          �h��"�-�? V�P"9�� �J��!����"�� ��B���+�? �]���u��0�� �*�+� �7�� �t��������

�J��+�7���3 �5�-���� �� /1���̀  [\	: �x�	I�#�0  
 

Aksemtü aleyküm eyyühel ervâhı ente musarrafetil kulûbil 
adâveti beyni ve beyne fülân ibni fülânete lâ tectemiâni (Yâ 
kezâ ve kezâ yani bu mahalde Yâ nidası ile dokuz mizandan çıkan 
Esm-âi A’van isimlerini okursun) Heyyücû ruhâniyyetiş şerri vel 
husûmeti vel bağdâ-i ferrikû beyni ve beyne fülân ibni 
fülânete lâ tectemiâni ve lâ yetehabbâni ve lâ yettefikâni ve lâ 
yesmeu ihdâhüma kelâmel âhari ve yekûnâni kezzi’bi vel fahhi 
vel hirreti vel fa’rati bi hakki esmâikümüt tâhirati ve 
buhûrikümül mukaddeseti ve ahlâkikümüş şerîfeti esriû bil 
adâveti elvâhan 3 elacele 3 essâate 3 bi hakki (Kezâ ev  kezâ 
burada bi hakki kelimesi Esmâ-i Kasem isimlerinin önüne 
konularak isimler zikredilecektir) aksemtü aleyküm eyyühel 
ervâhir ruhâniyyetil müşerrefete bil vâhidil ahadil ferdis 
samedillezi lem yettehiz sâhibeten ve lâ veleden lem yelid ve 
lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. İllâ mâ esra’tüm fi 
kadâi hâceti ve icâbeti da’vetî bi avnil azîzil hakîmillezî 
yüsebbihu lehü ma fis semâvâti vel ardı ecmeîne ve mâ zâlike 
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bi azîz. Fe sübhnâellezî biyedihi melekûti külli şeyin ve ileyhi 
türceûn. 
 

HERKES TARAFINDAN SEVİLME AZİMETİ 
 

 �k���� �k����    ��	��� �('<��� ����� �N'��!� ��� �N'-�,��F���    ���=�&����� ��-� �D�? �N�S
�������E�0/l     ���	#	L .�� �N'��!� ��� �N'-�,��F��� �5-��     �'��F �x��K�?�� �%�<6 .�K�?  

���=����� �2�@�����$�� �2�@���F ���#����� �*�+� �7�� 
 

Sebbit sebbit rûhâniyyetil mehabbeti vel meveddeti ve ülfeti 
bi cemî-ıl halâikı vemtizâcin fihi rûhâniyyetil mehabbeti fî 
kulûbe benî Âdeme ve benâti Havvâ hurrihim ve abdihim ve 
sâiril halki ecmeîn. 
 

      Esma-i A’van ve Kasem Kasem isimlerini Azimete ilave edip 
okursun. 
 

SİHİR BOZMA AZİMETİ 
 

�� �N'-�,��F��� ��	R�#�y��"�N�,�&	� �G�?� �J�&	� �G�$ /(�P���'K�� ���!�� ���#�F�� 
�S�Q�B �� �: �����@����� 	(��	R�$.���'K��   

 

tlikû rûhâniyyetis sihrin nâzifetin an fülân ibni fülânete ve 
hallû ukdetü varhebû kemâ yutfin nâr.     dersin  
 

BAĞLIYI ÇÖZME AZİMETİ 
 

	R�#�y��"    /���0�>�0 9\	: ��  /���)�R�0���0��" /<������0�� /p����#  �]	��>������
 �����B �J�� ��� �l         �a��"���E�B�� �N"�,�&�� �G�?� �J�&	� �G�$ �G�I�E��� ��� ���+�R

 �e��I�K���� 	(���8�X��  
İtlakû külle me’mûrin ve maksûrin ve melsûın ve mebrûdin ve 
eselüke en yahrücel ka’del müsteken an fülân ibni fülânete ve 
yeteharrikuş şehvetü ven nikâh.  dersin. 
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HASTALANDIRMA  AZİMETİ 
 

�G�I�E��� ��� �p����)�� ������ ���D�-�@  
 

Heyyicû ve satas sıdâıl müsteken.  dersin. 
 

ERKEKLİK BAĞLAMA AZİMETİ 
 

���+�Q�L��   �?� �J�&	� M(���8�̀    ���0�� MN�,�&	� �G �� /���F   �N"�:���!���� /C�,��7
��+�,������          �N"�R-�Q�B�� .'E�F �5�7���� ���R�$��� MN�,�&	� �G�?� �J�&	� �G�$ �%

/p�� �D��� �N�:���F  
 

İktaû şehveten fülân ibni fülânete emrAhûrin ve cânibin 
elhareketi vel enâmi an fülânete binti fülânete va’kid fercihi 
hattâ lâ yütîkate hareketel cimâ’.     dersin. 
 

UYKU BAĞLAMA AZİMETİ 
 

            �G"�0 [
�<�� �5�,�"S�7�� �G�0 �l���4�� �� �N�,�&	� �G�?� �J�&	� �%��'K�� O��R�$
�5�}��0�<      [#���� �%��'K�� �N'-�,��F��� �5� ���7 �G�0 �l���4����    ��"�8'K�� �5�-�#�$ ��

 j1�O����� �G�R9{�� ��B���F�� ���#�S�����  
 

Akaddün nevme fülân ibni fülânete ve ahric min ecfânihi ve 
delli min dimâğıhi ve ahric min cismihi rûhâniyyetin nevme ve 
sallit aleyhin nehra vel falaka ve hadîsis sekane ves sûü 
dersin. 
      Diğerleride maksadına göre bu yol ile Azimet bağlayıp, meşgul 
olursun. Yapılan bütün amellerde ve arzu ettiğin her şeyde Allah 
(c.c.) ın izniyle sahip olursun. 
      Eğer istersen insanlarda ve hayvanlarda, hayr veya şerde 
Celb, Tard, Sıhhat, Sakam mizanını kullanırsın. Bu amellerde dört 
mizan vardır ve bu dört mizanda şöyledir. 
      Birinci mizan      :   Celb      ( Kendine çekmek, getirtmek ), 
      İkinci mizan        :  Tard       ( Kovmak, göndermek ), 
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      Üçüncü mizan    :   Sıhhat   ( Sağlık, afiyet ), 
      Dördüncü mizan :   Sakam  ( Hastalık, hastalandırmak ). 
      Yağmurun mizanı Matar, vahşi hayvanların mizanı Vuhuş, 
rüzgar estirmenin mizanı Riyah, bulutların mizanı Sehab, kuşların 
mizanı Tuyur, haşaratın mizanı Hevam, denizde yaşayan 
hayvanların mizanı Devabül bahr, balıkların mizanı Semak, karada 
yaşayan hayvanların mizanı ise Devabdır. 
      Her harfin sırrı adedindedir. Her harfin nutkuda bastındadır. 
Sen bunları iyi anla! Sırra erersin. 
      Bastlar iki şekilde yapılır. Birisi hurufi (Harflerle) diğeri ise 
adedi (Adetlerle) dir. Gerek bastı adedide, gerekse bastı hurufide 
birinci bastlar birbirinin aynısıdır. Bastı hurufide birinci bastın ikinci 
bast nutkunun harflerini birinci bastta yazılı sayılarla toplanarak 
elde edilir. Bastı hurufi (Harflerin Bastı) yukarıda izah edilmiştir. 
      Şimdi Bastı adedi (Adetlerin Bastı) nin nasıl yapıldığını, Elif 
harfini örnek vererek izah edelimki, bu ilmin isteklilerine  kolay 
anlaşılsın. Elif harfinden Ye harfine varıncaya kadar bütün harfler 
bu şekilde bast edilir. Bastı adedide Elif harfinin yapılışı şöyledir. 
 

BASTI  ADEDİNİN  YAPILIŞI 
      Elif harfini örnek vererek, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci bastlarını  gösterelim. Bastı  adedide Elif ten Ye harfine 
varıncaya kadar bütün harfler bu tertip üzere yapılır. 
      Elif harfinin sayısal karşılığı bir (1) dir. Lisani Arabide yazılışı 
ise Ehadtir. Elif harfin birinci bastından beşinci bastına kadar 
yapalım. 
      Birinci bast: Elif harfi adette birdir. Lisani Arabide yazılışı Ehad 
tir.  Bu üç harfin sayısal karşılıklarını alırız: 
 

<        e        �  
 

                                     Dal             Ha            Elif 
bu sayıları toplarsak onüç (13) olur. Harf adedide üç (3) olduğu 
için onüçle üçü topladık. 13+3=16 eder. Bu sayıyı istintak edersek, 
bu harfler: 
 

      � V       
 

                                           Ye                     Vav 
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olur. Bu işlem Elif harfinin birinci bastıdır. Diğer yirmiyedi (27) 
harfinde birinci bastı bu kaide üzere yapılır. 
      İkinci bast: Yine Ehad kelimesini alırız. Bu üç harfin her birinin 
birinci bastını alarak sayılarını toplarız. Çıkan toplam bize Elif 
harfinin ikinci bastını verir. Bu üç harfin birinci bastlarını topladık. 

     �     e     <      
                                   Dal                Hı                Elif 
                                  283               612               16   
      Bu üç adedi topladık. 16+612+283=911 oldu. Bu 911 sayısı 
Elif harfinin ikinci bastıdır. Eğer istintak edersek bu harfler olur: 
 

V        �s          
 

                                     Zı                    Ye             Elif 
      Üçüncü bast: Ehad kelimesinde bulunan üç harfin ikinci 
bastlarını alarak sayılarını toplarız. Çıkan toplam bize Elif harfinin 
üçüncü bastını verir. 

     �  e      <      
 

                                  Dal                 Ha             Elif 
                                 2055             3171           911  
      Bu üç adedi topladık. 911+3171+2055=6137 oldu. Bu 6137 
adedi Elif harfinin üçüncü bastıdır. İstintak edersek, bu harfler olur. 
 

    _     
      �      r      �       
 

                 Vav           Ayın             Kaf             Lam           Ze 
Dördüncü bast: Ehad kelimesinde bulunan üç harfin üçüncü 
bastlarını alarak alarak sayılarını toplarız. Çıkan toplam bize Elif 
harfinin dördüncü bastını verir. 
 

<        e        � 
                                     Dal              Ha            Elif 
                                  11189         13970        6137 
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      Bu üç adedi topladık. 6137+13970+11189=31296 oldu. Bu 
31296 adedi Elif harfinin dördüncü bastıdır. İstintak edersek, bu 
harfler olur. 
 

     �   �       �         r         �     
    
 

      Lam          Elif           Ğayın            Ra              Sat             Vav 
Beşinci bast: Ehad kelimesinde bulunan üç harfin dördüncü 
bastlarını alarak sayıları toplarız. Çıkan toplam bize Elif harfinin 
beşinci bastını verir. 
 

    �    e     <       
   

                                    Dal              Ha               Elif 
                                  54921         69902        31296 
      Bu üç adedi topladık. 31296+69902+54921=156119 oldu. Bu 
156119 adedi Elif harfinin beşinci bastıdır. İstintak edersek, bu 
harfler olur: 
 

�    J    �    r    �    V    m  
 

                     Kaf    Nun     Vav   Ğayın   Kaf     Ye        Tı 
 

      Diğer yirmiyedi (27) harfte adetlerin bastına göre bu tertip 
üzere yapılır. Her harfin birinci bastından ikinci bast, ikinci 
bastından üçüncü bast, üçüncü bastından dördüncü bast, 
dördüncü bastından beşinci bast çıkar. Burada dikkat edilecek bir 
noktada, birinci bastta toplanan adede harf sayısının eklenip daha 
sonraki ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bastlarda harf 
eklenmediğidir. Bunu iyi anla ve iyi öğren! 
       Aşağıda gelecek olan anasır harflerine göre dört Cetvel Bastı 
adedi (Adetlerin bastı) nin, birinci bast adetlerini, harflerin 
anasırını, harflerin Ebced karşılığını ve Ebced sayılarının Arapça 
yazılışını göstermektedir. Cetvellerin şekli budur : 
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ATEŞ ANASIRI HARFLERİ 
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TOPRAK ANASIRI HARFLERİ 
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HAVA ANASIRI HARFLERİ 
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      Aşağıda gelecek olan Cetvellerde Bastı adedi (Adetlerin bastı) 
nın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bastlarını 
göstermektedir. Yirmisekiz (28) harfin anasırı erbaaya göre birinci 
bastından beşinci bastına kadar olan, Bastı adedi cetvelleri budur: 
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ANASIRI ERBAA 
      Bu ilme rağbet eden Talip! Şunu iyi bilmelisinki var olan herşey 
dört unsurdan meydana gelmiştir. Bunlar ateş, toprak, hava ve 
sudur. Yirmisekiz (28) harf bu dört unsura mensup olup, her 
unsurdada yedi (7) harf vardır. 
      1. Ateşe unsuruna mensup olan harfler: 
 

    �  "@  m       %     o      n      u     
 

        Zel         Şin          Fe           Mim          Tı             He         Elif 
 

     Bu harflerin Ebcedi kebirdeki sayısal karşılıklarının toplamı 
1135 tir. Bu sayıyı istintak edersek, bu harfler: 
 

  "@    
      �   r    
 

                          Ğayın      Kaf        Lam         He 
olur. Bu harflerdende şu isim çıkar. 
 

�i�R�#�@  
 

                                                  Helkağ 
 

      2. Toprak unsuruna mensup olan harfler: 
 

   x     �     J     V     �     �t   
 

             Dat         Te           Sat        Nun       Ye       Vav        Be 
 

     Bu harflerin Ebcedi kebirdeki sayısal karşılıklarının toplamı 
1358 dir. Bu sayıyı istintak edersek bu harfler: 
 

   e  J    n     r     
 

                              Ğayın       Şin          Nun       Ha 
olur. Bu harflerdende bu isim çıkar: 
 

�i�X�K�F 
 

                                                 Hanşağ 
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      3. Hava unsuruna mensup olan harfler: 
 

   l   _    a       q      �       w    s    
 

           Zı            Se           Kaf         Sin         Kef          Ze        Cim 
      Bu harflerin Ebcedi kebirdeki sayısal karşılıklarının toplamı 
1590 dır. Bu sayıyı istintak edersek bu harfler: 
 

  �   w      r       
 

                                  Ğayın           Se              Sat 
olur. Bu harflerdende bu isim çıkar: 
 

�i�{�  
 

                                                    Saseğ 
      4. Su unsuruna mensup olan harfler: 
 

   <   e    
      p      �     v     r      
 

          Ğayın      Hı           Ra        Ayın        Lam         Ha        Dal 
      Bu harflerin Ebcedi kebirdeki sayısal karşılıklarının toplamı 
1912 dir. Bu sayıyı istintak edersek, bu harfler: 
 

    �   V     s     r      
 

                           Ğayın         Zı               Ye            Be    
olur. Bu harflerdende bu isim çıkar. 
 

�i�c�-�?  
 

                                                   Beyzağ 
      Bastı adedi (Adetlerin bastı) cetvelinin daha iyi anlaşılması için 
sadece birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bastlarını 
yaptık. 
      Anasıra göre Bastı Adedi Cetveli budur: 
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HARFLERİN BASTI CETVELİ 
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ADETLERİN  BASTI  İLE  DOKUZ  MİZANIN  YOLU 

     Adetlerin bastı (Bastı adedi) ile dokuz (9) mizana bir örnek 
verelimki, bu ilmin isteklileri daha kolay anlasın. 
      Birinci bast: Maksadımız sihir iptal etmek içindir. Matlup olan 
harfleri hurufu mukatta’ olarak bast ettik: 
 

                         � � % � � 
 � � J � 
 � � h < 
 � J x q � % � J �
          � l � h � � 
 � � l �             s � 
 V � x n % J < � J 

  x � � h V l � � J V � % � a V � � < V � � � h
                       � V v � p q h < J � _ � � 
 V l p x 
 � p % V
"@ 
 
� J u � � J � q 
 � � 
 m � � h q V � � �  
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(Benim İstanbul da olan evlerim revac (Kıymetli) olup, her can 
beden müşteriler zuhur edip, 20.000 Akçeye sattım. Alettacil 
(Acele) üzerinde sihir dahi varsa (İptal) batıl olsun. Biiznillah ). 
 

      İkinci bast: Harflerin anasırı erbaasına baktık. Toprak 
harflerinin fazla olduğunu gördük. Onun için galip olan anasır 
topraktır. Toprak harflerini hurufu mukatta’olarak bast etttik: 
 

  �   �     V     J    �    x    t     
 

            Dat           Te         Sat         Nun       Ye        Vav       Be  
 

      Üçüncü bast: Amel gündüz olduğu için gündüz kelimesinin 
harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik. 
 

    �     
        J      "@      �    �    
 

              Ra        Elif             He             Nun          Lam        Elif 
 

      Dördüncü bast: İçinde bulunduğumuz saat birinci saat olduğu 
için, birinci saatin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik. 
 

 �   q   
    �   p  x   �   
    
   �   �  V   
 

    Ye   Lam  Vav  Elif  Lam   Elif    Te    Ayın   Elif   Sin   Lam Elf  
 

      Beşinci bast: Amel Pazar günü olduğundan, Pazar gününün 
Arapça karşılığı olan Elahadi hurufu mukatta’ olarak bast ettik. 
 

   �    
      �      e   <    
 

                            Dal        Ha        Elif      Lam      Elif 
 

      Altıncı bast: Pazar gününe mensup olan gezegen Şems 
(Güneş) tir. Şems gezegeninin harflerini hurufu mukatta’ olarak 
bast ettik. 
 

   �   
   n       %      q    
 

                           Sin        Mim        Şin         Lam     Elif    
 

      Yedinci bast: Amel Sihir iptal etmek olduğundan dolayı “Tard is 
sihir tarfetül ayn“ kelimesinin harflerini bast ettik. 
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m � e  q  
  
 < � mJ  V  p  
  �  x o  �   
 

      Sekizinci bast: Amelimiz hayr içindir. “Hayr“ kelimesinin 
harflerini hurufu mukatta’ olarak bast ettik. 
 

   �     
       v     V    �      
 

                         Ra           Ye           Hı            Lam       Elif 
     Dokuzuncu bast: Amel Sihir iptali ve galip olan anasırda toprak 
olduğu için, toprak anasırının ikinci derecesinin harflerini hurufu 
mukatta’ olarak bast ettik. 
 

J  <  � p  %  
  �  p  V  %  l  �  �  �  x  
  �  
 

      Bu dokuz mizandan çıkan harfleri, birinci bast hesabına göre 
alıp topladık. Toplam 97.812 oldu. Bu adedin mahracı ise 27 dir. 
İkisini topladık, 97.839 adedi oldu. Buna Mizanül mevazin denir. 
Bu sayıyı istintak ettik .Bu harfler oldu. 
 

  m    
       t     r     _    �     
 

                 Sat          Ze      Ğayın        Dat          Lam           Tı 
      Altı harf olduğu için zevctir. Zevc olduğundan dolayı bu 
harflerin dördüncü bastlarını alırız. 
      Sat harfinin dördüncü bastı 65.088 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

  e     o     r          "@   q    
 

                    Sin           He          Ğayın            Fe            Ha     
      Ze harfinin dördüncü bastı 44.870 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

  p   t         r        <   %     
 

                    Mim        Dal        Ğayın           Dat          Ayın 
      Ğayın harfinin dördüncü bastı 36939 dur. Bunları istintak ettik, 
bu harfler oldu. 
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      �      r      s      
      m  
 

              Lam        Vav      Ğayın          Zı             Lam          Tı  
      Dat harfinin dördüncü bastı 90381 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 

    �  o       n          r     �      
 

                  Sat           Ğayın          Şın               Fe              Elif    
      Lam harfinin dördüncü bastı 77876 dır. İstintak.ettik, bu harfler 
oldu. 
 

   �  t      p        r         _   p     
 

            Ayın          Ze         Ğayın          Dat            Ayın         Vav 
      Tı harfinin dördüncü bastı 50.263 tür. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

    l    q      �       r     J     
 

                   Nun       Ayın             Ra           Sin             Cim 
      Toplam 32 harf oldu. Zevc olduğu için dörder harften isimlere 
bağladık. 
 

�5���S�F �i�U�+�� �\�Q�0�< �
����T  ���$���} ���$�� �i�X����  �G�}���  
 

Hafğah Sa’sağ Demtal Zağûl Efşah Sûad Ğazac Serğan 
      Sekiz isim oldu. Bu isimlere Esma-i Kitabet denir. Fazla harf 
kalmadı. Esma-i Kitabetin son ismi olan Serğan isminin harflerinin 
birinci bastı olan 1920 adedini aldık. Galip olan anasır toprak 
harflerinin birinci bastı 4015 adedini ve dokuz mizanın toplamı olan 
97839 adedinide aldık. Bu üç adedi topladık. Toplam 103.774 
oldu. Bu adedi istintak ettik, bu harfler oldu. 
 

   <  p      u        r        l     �     
 

             Kaf           Cim        Ğayın         Zel          Ayın          Dal 
      Altı (6) harf olduğu için zevctir. Zevc olduğundan dolayı bu 
harflerin dördüncü bastlarını alır ve istintak ederiz.  
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      Kaf harfinin dördüncü bastı 41.644 tür. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

   <   %     v       r       �     % 
                   Mim      Elif     Ğayın          Hı          Mim      Dal 
      Cim harfinin dördüncü bastı 63.051 dir. istintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

    �   J   r     l     q      
 

                           Sin         Cim      Ğayın       Nun     Elif 
    Ğayın harfinin dördüncü bastı 36.939 dur. İstintak ettik, bu 
harfler oldu. 
 

 m      
      s     r    �    
      
 

               Lam        Vav      Ğayın          Zı         Lam           Tı 
oldu. 
      Zel harfinin dördüncü bastı 77.021 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

   �   a      r       _     p      
 

                       Ayın         Ze          Ğayın         Kef        Elif 
      Ayın harfinin dördüncü bastı 59.695 tir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

m      r      v      �     "@J       
 

             Nun          Tı          Ğayın        Hı             Sat           He 
      Dal harfinin dördüncü bastı 54.921 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

J      <      r      s      a      �  
 

                Nun         Dal       Ğayın         Zı           Kef         Elif 
      Toplam otuzdört (34) harf olmuştur. Zevc olduğu için dörder 
harften isimlere bağlarız. 
 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 99 

 ���8�$�_ �i�:�� ����c�� �����D�$ �J��0�� �i���0�<�G�c���4 .�i�c�:��.  
 

Demhağ Eman Acsat Lazğû Lâkiğ Za’has Hağzan Ekzağ. 
      Sekiz isim oldu. Bu isimlere Esma-i A’van denir. Bakide iki harf 

  3 ' kaldı. Bu iki harfin birinci bastlarını aldık, 1048 dir. Galip olan 

anasır toprak harflerinin birinci bastlarınada aldık, 4015 tir. Dokuz 
mizan ve Esma-i Kitabetin toplamı olan 103.744 sayısınıda aldık. 
Bu üç adedi topladık, toplam 108.807 oldu. Bu adedi istintak ettik, 
bu harfler oldu. 
 

     _   t    r      e     �       
 

                    Kaf            Ha          Ğayın          Dat            Ze 
Ferd ( Tek ) olduğu için, bu harflerin beşinci bastlarını aldık. 
      Kaf harfinin beşinci bastı 204.757 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

    _    J      u      r      <     �      
 

               Ra          Dal         Ayın           Zel           Nun         Ze 
      Ha harfinin beşinci bastı 347.099 dur. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

  m      �         r    _       %     n    
 

            Şin          Mim          Ze         Ğayın           Sat              Tı 
      Ğayın harfinin beşinci bastı 182.227 dir. İstintak ettik, bu 
harfler oldu. 
 

    _  a     �         r     �    o    �     
 

         Kaf          Fe           Be         Ğayın         Ra         Kef        Ze 
      Dat harfinin beşinci bastı 448.141 dir.İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

   �   %      �         r        e   % x     
 

            Te         Mim         Ha        Ğayın        Kaf       Mim       Elif 
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      Ze harfinin beşinci bastı 218.158 dir. İstintak ettik, bu harfler 
oldu. 

  e    J      �    r      e       V    �     
 

         Ra         Ye         Ha        Ğayın       Kaf        Nun       Ha 
    Toplam 33 harf oldu. Ferd olduğu için beşer harften isme 
bağlarız. 
 

 ���}�P�,�_ .H ����)�y�� .H ��:���X�0 .� �R�S���$ .�2�!���R�0  .�i�R�K�!�3 
 

Zenzeğad Ratsağaz Meşzeker Abfekan Makğaham Tahnekağ 

     Altı isim oldu. Bu isimlere Esma-i Kasem denir. Bakide üç  / *
5 harf kaldı. Esma-i Kasemin ilk isminden ilk iki harfini 3 + alıp, 

kalan üç harfin sonuna ilave ederiz. Şu isim olur. 
 

�J�_���-�F  
 

Hayrazen 
Böylece Esma-i Kasem yedi (7) isimle tamamlanmış olur. 
     Asıl dokuz mizan 97.839 idi. Dokuz mizan, Esma-i Kitabet ve 
galip anasır 103.744 idi. Dokuz mizan, Esma-i A’van ve galip 
anasır 108.807 idi. Bu üç adedi topladık, 310.420 oldu. Bu sayıyı 
istintak ettik. Bu harfler:  
 

   a    x      r     V     n       
 

                    Şın            Ye           Ğayın          Te             Kef 
oldu. Bu harflerin Ebcedi Kebir karşılıklarını aldık :   
        Şın       harfinin   ebcedi   kebir   karşılığı     300, 
        Ye        harfinin   ebcedi   kebir   karşılığı       10, 
        Ğayın   harfinin   ebcedi   kebir   karşılığı   1000, 
        Te         harfinin   ebcedi   kebir   karşılığı     400, 
        Kef        harfinin    ebcedi  kebir   karşılığı       20  dir. 
Bu adetleri topladık, toplam 1730 oldu. Bu adede Esma-ullah tan 
münasip isimler buluruz : 
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 ����I�E�0   �����E�R�0           ���'8�L      O��F   .  
 

              Hayyü            Kahhâr          Muktedir           Mütekebbir 
Mütekebbir 662, Muktedir 744, Kahhar 306 ve Hayyü ismi 18 olup, 
toplam 1730 dur. Yedi gün müddetle hergün, Allah (c.c) ın bu 
isimlerini adedince okursan, Allah ın izniyle sihir iptal olur. 
 

BASTI ADEDİ İLE DOKUZ MİZANIN DİĞER ŞEKLİ 
     Bastı adedi (Adetlerin bastı) nin diğer şekline bir misal daha 
verelimki, bu ilmin isteklileri kolay anlasın. 
     Örneğin: Dokuz mizanın toplamı 25.423 olsa, bu adedi istintak 
ettik. Bu harfler meydana çıktı. 
 

    l   a      x      r   a      "@       
 

          Kef             He           Ğayın          Te            Kef          Cim 
      Altı harf oldu. Altı harf olduğu için zevctir. Zevc olduğundan 
dolayı bu harflerin dördüncü bastlarını alırız. 
           Kef      harfinin     dördüncü     bastı     70.857  
           He       harfinin     dördüncü     bastı     47.687   
          Ğayın   harfinin     dördüncü     bastı     36.939  
           Te        harfinin     dördüncü     bastı     87.072  
           Kef      harfinin     dördüncü     bastı     70.857  
          Cim     harfinin      dördüncü    bastı     63.051 dir.  
      Bu adetleri topladık, 376.459 oldu. Bu sayının mahracı ise 34 
tür. Mahracıda ekledik, 376.493 oldu. Bu adedi istintak ettik, bu 
harfler oldu: 
 

   l �       x        r    �     p   n     
 

         Şın       Ayın      Vav      Ğayın        Te            Sat          Cim 
Yedi harf olduğu için ferddir. Beşer harften isme isme bağlarız. 
 

����E�)�7 
 

                                             Casteğû 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 102 

      Bir isim oldu. Bu isme Esma-i  Kitabet denir.  Bakide iki harf  1 
<  kaldı. Bu harflere, örneğin galip olan anasır su harflerini ekleriz. 

 

   p n   <        e       
   p    �     v    r   
    Ğayın    Hı        Ra     Ayın     Lam      Ha      Dal       Şın    Ayın 
      Dokuz harf oldu. Ferd olduğu için bu harflerin beşinci bastlarını 
alırız. 
          Ayın        harfinin        beşinci        bastı        289.015  
          Şın          harfinin        beşinci        bastı        473.595  
          Dal          harfinin        beşinci        bastı        271.164  
          Ha           harfinin        beşinci        bastı        347.099  
          Lam         harfinin        beşinci        bastı        387.380  
          Ayın         harfinin        beşinci        bastı        289.015  
          Ra            harfinin        beşinci        bastı        362.686  
          Hı             harfinin        beşinci        bastı        343.896 
         Ğayın        harfinin        beşinci        bastı        182.227  
      Bu sayıları topladık, 2.946.079 oldu. Bu sayıyı istintak ettik, bu 
harfler oldu. 
 

 �   V    �    r   �    r    %     a   m   �    
 

   Kef      Tı     Kaf     Ğayın   Mim    Vav   Ğayın  Kaf       Ye   Vav 
      On harf olduğu için zevctir. Zevc olduğundan dolayı dörder 
harften isimlere bağlarız. 
 

 �i�R�B��     .  �����0��    .  
 

Vemğak                   Veykağ 

      İki isim oldu. Bu isimlere Esma-i A’van denir. Bakide iki harf 0
. kaldı. Bu kalan iki harfe galip olan anasır su harflerini ilave 

ederiz  
 

  m   a     <    e     
       p     �   v   r     
 

Ğayın      Hı        Ra       Ayın     Lam        Ha      Dal      Kef       Tı 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 103 

Dokuz harf oldu. Ferd olduğu için, bu harflerin beşinci bastlarını 
alırız. 
            Tı         harfinin         beşinci         bastı         246517  
            Kef       harfinin         beşinci         bastı         347.214 
            Dal       harfinin         beşinci          bastı        271.164  
            Ha        harfinin         beşinci          bastı        347.099 
            Lam      harfinin         beşinci          bastı        387.380   
            Ayın      harfinin         beşinci          bastı        289.015 
            Ra         harfinin         beşinci          bastı        362.686 
            Hı          harfinin         beşinci          bastı        348.896 
            Ğayın    harfinin         beşinci          bastı         182.227  
      Bu sayıları topladık, toplam 2.777.198 oldu. Bu sayının 
mahracı ise 41 dir. İkisini topladık 2.777.239 oldu. Bu adedi 
istintak ettik. Bu harfler: 
 

 m 
    _   r   �      p     r  a   _   �   
 

       Kef     Ze   Kaf    Ğayın  Ayın      Ze  Ğayın Ra    Lam     Tı 
oldu. On harf olduğu için zevctir. Zevc olduğundan dolayı dörder 
harften isimlere bağlarız:  
 

  �r���#�y       .   �����$�_     . 
 

                                  Za'ğak                               Talrağ 
      İki isim oldu. Bu isimlere Esma-i Kasem denir. Bakide iki harf  
.+  kaldı. Bu kalan harflere Esma-i Kasemin ilk isminden ilk iki 

harfini  - 0 alır ve kalan iki harfin sonuna eklersek şu isim 

meydana çıkar. 
 

�\�Q�:�_ 
 

                                                  Zektal 
Böylece Esma-i Kasem üç isimle tamamlanmış oldu . 
     Esma-i Kitabet, Esma-i A’van ve Esma-i Kasem adetlerince 
okunursa, istediğin şey Allah (c.c.) ın izniyle neticelenir. Veyahut 
dokuz mizanın toplamı olan, 25.423 adedini istintak etmiş ve bu 
harfler: 
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   l     a       x       r      "@   a     
 

           Kef             He          Ğayın          Te            Kef          Cim 
olmuştu. Zevc olduğu için dördüncü bastlarını alıp bast etmiştik. 

Toplam 376.459 olmuştu. Bu adetten Ayil  �A����$u ) kelimesi için, 51 

adedini çıkardık, 376.408 kaldı.Bu adedi  istintak ettik, bu harfler 
oldu. 
 

   e n       p       �       r       x      
 

         Şın           Ayın           Vav         Ğayın           Te               Hı  
     Bu harfleri isim için birleştirdik, bu isim oldu: 
 

���$����E�F  
 

                                                  Hatğûaş 

Başına Ya   �$ nidası, sonunada Ayil ��$uA  kelimesini eklersek, şöyle 

olur. 
 

�\-�B��X�$����E�F��B  
 

Ya Hatğûaşâyîl 
      Bu isme Esma-i A’van denir. Asıl adet olan 376.459 dan Yuşin 
 v<L�!$ kelimesi için 316 sayısını çıkardık. 376.143 kaldı. Bu adedi 

istintak ettik  
 

     l   %   n       p       �       �        
 

         Şin           Ayın           Vav           Kaf             Mim          Cim 
bu harfler oldu. Bu harfleri isim için birleştirdik, şöyle isim oldu.  
 

���$����R� �7 
 

                                              Cemkağûaş 
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Bu ismin başına Bihakki   dw��i�� sonuna Yuşin  v<L�!$ kelimesini 

eklersek, 
 

�0 ���!�?�R/n��-�X�$���  
 

                                   Bi hakki Makğûaşyûşin  
böyle olur. Bu ismede Esma-i Kasem denir. Bu iki ismi Ebcedi 
Kebir adedince okursan, matlubun Allah Teala nın izniyle hasıl 
olur. Şayet Esma-i A’van ve Esma-i Kasem isimlerini Azimete 
bağlamak istersen, maksadına münasip bir Azimet tertip edersin. 
Azimetide matlubunun isminin adedi kadar yedi gün okursun. 
 

HARFLERİN  TEKSİRİ 
     Talip ve matlup isimlerinin harflerini, hacet isminin harfleriyle 
beraber hayr veya şer amellerinde bast edip bast edilen bu harfleri 
satrı vahid ederek, zimam satrı çıkana kadar harfleri teksir etmektir  
     Örneğin: Hasan ile Emeli birbirine sevdirmek istersek, 
isimlerinin harflerini muhabbet kelimesi ile beraber şu tertip üzere 
bast ederek, Satrı vahid (Tek satır) ederiz. 
 

e   q     J    V    e   �    �     %   
   
 

        Lam    Mim   Elif    Be       Ha       Ye      Nun     Sin      Ha  
      Zimam satrı ortaya çıkana kadar harfleri teksir ederiz. Zimam 
satrı ortaya çıktığında, zimam satrı haricinde, teksir harflerini ince 
bir deri veya kağıt üzerine yazarız. Yazdıktan sonra, asıl satrın 
sonundan ilk üç harfi, solundan son üç harfi alırız. Daha sonra 
zimam satrından bir önceki satırın sağından ilk üç harfi ve 

solundan son üç harfi alırız. Her üç harfin sonunada Ayil  	 �A���$  

kelimesini ekleyerek isme bağlarız. Asıl  satırın cümel adedini alır 
ve bu sayıyı istintak edip, sonuna Ayil ekleriz. Çıkan bu isim dört 
isme hakim olan ruhaninin ismidir. Hakim olan bu ruhaninin her 
harfi için, Allah Teala nın o harflerle başlayan isimlerinden bir isim 
alırız. Allah Teala nın bu isimlerini teksir harflerini yazmış 
olduğumuz kağıdın arkasına, isimlerin altınada tertip ettiğimiz 
Kasemi yazarız. Yazdıktan sonra kağıdı Nar sopasına asar, altına 
buhur yakıp, buhur yanarkende Kasemi şu tertip üzere okuruz. 
Dört isme hakim olan ruhaninin sayısal karşılığı 351 olsa, Allah 
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Teala nın isimlerini bir defa, Kasemi bir defa, isimleri 50 defa, 
Kasemi bir defa ve isimleri 300 defa, Kasemide bir defa okuruz. 
Okuduktan sonra, galip olan anasır ateş ise, yazdığını ateşin altına 
veya yakınına gömeriz. Toprak ise matlubun eşiğine veya bir 
mezara gömeriz. Hava ise rüzgara karşı asar veya üzerimizde 
taşırız. Su ise suyunu matluba içirir veya yazılanı suyun altına 
gömeriz. 
      Galip olan anasırı bilmek için: Asıl satrın harflerine bakarız. 
Hangisi galip ise, o unsura göre hareket edersin. Eğer asıl satırın 
harfleri anasır yönünden eşit olursa, amelini istediğin unsura göre 
uygularsın. 
      Bazı alimler şöyle demiştir: Hava unsuru anasırların en 
kuvvetlisi olup, daha sonra, Ateş, Toprak ve Su gelir. 
      Amelin şer olup Hasan ile Emeli ayırmak istersen, yukarıdaki 

tertip üzere yapıp, sadece Ayil kelimesi yerine Tışin vx����q 

kelimesini isimlerin sonuna eklersin. Çünkü hayr amellerinde 
işlemleri Ulvı ervahlar, şer amellerinde ise işlemleri süfli ervahlar 
yapar. Ulvi ervahların sonu Ayil, süfli ervahların sonuda Tışin ile 
biter. Bu teksir ilmi usulüne bir örnek verelimki, daha iyi anlaşılsın. 
     Ali ile Senemi muhabbetle birbirine sevdirmek istersen, 
isimlerinin harflerini yuhibbü kelimesi ile beraber bast ederek satrı 
vahid eder ve zimam satrı çıkana kadar şöyle teksir edersin: 
 

% J q � e V V 
 p                  (Asıl satır) 

e V � V q 
 J p %  
q 
 V J � p V % e                (Teksir satırı) 

� p J V V % 
 e q  
V % V 
 J e p q �  
J e 
 p V q % � V  

� e V JV q p % 
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 � % e p V q J V  
p V e q % J � V 
  

% J q � e V V 
 p                (Zimam satırı) 
 

      Teksir ettiğimiz bu harfleri Zimam satrı haricinde bir kağıt 
üzerine yazar ve asıl satırın sağından ilk üç harfini Ayın, Lam, Ye.) 
solundan son üç harfi (Sin, Nun, Mim) alırsın. Daha sonra Zimam 
satrından bir önceki satırın sağından ilk üç harfini (Lam, Ye, Be) ve 
solundan son üç harfini (Ha, Ye, Ayın.) alırsın. Her üç harfin 
sonunada “Ayil“ kelimesini ekleyerek şu tertip üzere isimlere 
bağlarız: 
 

�#�$�B��- �\-.   �\-�B�� �K�� .   �\-�B����-�� .   �\-�B��+�-�F .  
 

                 Hayâyîl          Leybâyîl       Senemâyîl        Alyâyîl 
     Bundan sonra asıl satırın cümel adedini alır ve bu sayıyı 
istintak edip sonuna Ayil eklersek çıkan isim bu dört isme hakim 
olan ruhaninin ismidir. Asıl satırın cümel adedi olan 280 sayısını 

istintak  ettik. Bu harfler: 5  8 oldu. Sonuna Ayil ekleyerek isim 

için birleştirdik. 
 

�\-�B�����  
 

                                                    Ferâyil 

      Bu isim oldu. Bu iki harfin 5  8  her birisi için Allah Teala nın o 

harfler ile başlayan isimlerinden bir isim alırsın. 
 

 �e�'E��    �2-�F��   
 

                                          Rahîm           Fettâh 
      Allah Teala nın bu iki ismini teksir harflerini yazmış olduğun 
kağıdın arkasına, isimlerin altınada, tertip ettiğin şu Kasemi şerifi 
yazarsın: 
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Ecib Yâ Alyâîl ve ente Yâ Senamâyîl ve ente Yâ Leybâyîl ve 
ente Yâ Hayâîl bi hakki esmâ-illahi teâlâ elizâmü Fettâhü 
Rahîmü ecîbû eyyühel ervâhıl kirâmi ve tevekkelû bita’tîfi 
kalbe Ali alâ mehabbeti Senem ve hattâ yühibbühü hubben 
zâiden bi haysü lâ yestetîu en yüfârikahü tarfete ayni ve lâ 
ekalle min zâlike ecîbû vefalû mâ emertiküm bihi bi hakkil 
melikil ğâlibü emerahü aleyküm Ferâyil. 
      Kasemi yazdıktan sonra, kağıdı Nar sopasına asar, altına 
buhur yakar ve buhur yanarkende Kasemi şu tertip üzere okursun. 
Allah Teala nın iki ismini 80 defa, Kasemi bir defa, iki ismi 200 
defa, Kasemi ise bir defa okursun. Okumayı tamamladıktan sonra, 
hangi unsurun galip olduğunu bilmek için, asıl satıra bakarsın. 
Toprak harfleri fazla olduğu için galip anasır  topraktır. Bu yüzden 
yazdığını matlubunun eşiğine veya bir mezara gömersen, istediğin 
şey Allah Teala nın izniyle gerçekleşir. 
      Dört unsurun ağırlıkları (Üstünlük) ve rutbesi şöyledir: En 
yükseği mertebe, ikincisi derece, üçüncüsü dakika, dördüncüsü 
saniye, beşincisi salise, altıncısı rabia ve yedincisi ise hamisedir. 
Aşağıda gelecek olan cetvel rutbeler ve mevazin cetveli olup, 
cetvelde ateş, toprak, hava ve su harfleri, dört unsurun ağırlıkları, 
mertebe, derece, dakika, saniye, salise, rabia ve hamise olarak 
gösterilmiştir.  
Rutbeler ve Mevazin cetveli budur : 
 
 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 109 

RÜTBE AĞIRLIK SULU 
HARFLER 

HAVA-İ 
HARFLER 

TOPRAK 
HARFLER 

NARİ 
HARFLER 

MERTEBE 7 '  (  )  �  
DERECE 6 *  +  %  �,  
DAKİKA 5 -  .  / 0  
SANİYE 4 1  2  3  4  
SALİSE 3 5  6  7  8  
RABİ-A 2 9  :  ;  <  
HAMİSE 1 =  >  ?  @  

 
HARFLERİN  MEZCİ 

      Mezc (Karıştırmak) yolu ilede şöyledir. Talip ve matlup 
isimlerinin harflerini hayr amellerinde sağdan, şer amellerinde 
soldan mezc ederek satrı vahid (Tek satır) etmektir. Eğer 
isimlerden birinin harfleri diğer ismin harflerinden fazla gelirse, 
eksik gelen ismin harflerini cümeli kebir hesabınca toplayıp, 
toplamı istintak edersin. Müstentak olan harflerle yukarıdaki 
rutbeler cetveline girer ve en yüksek rutbeli olan harfi alıp, eksik 
olan ismi bu harfle tamamlarsın. 
     Örneğin: Muhammed ve Şeref isimlerini ele alalım. Bu iki ismin 
harflerini mezc ettik: 
 

   %     n    e      �       %     o    <      
 

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

   o w      
 

                                              Se               Fe   
     Fe harfini aldık ve harflere ekledik, mezc satırı şöyle oldu. 
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o     <     o     %     �    e      n     %  
 

         Fe       Dal           Fe       Mim       Ra      Ha          Şın      Mim 
      Se harfini bırakıp, Fe harfini almamızın sebebi Fe harfinin 
üçüncü rutbeden olmasındandır. Se harfi ise dördüncü 
rutbedendir. 
     Bu iki ismi mezc ettikten sonra, istediğin hacet ismini alırsın. 
Amelin hayır ise, muhabbet, atf, dostluk, kabül, mutluluk ve sevinç 
gibi veyahut amelin şer ise, tefrik, adavet, tedmir, tard ve karşı 
koymak gibi, ameline münasip olan haceti alıp, harflerini bast 
edersin. Mezc ettiğin iki ismin harfleriyle haceti tekrar mezc 
edersin. Mezc ettikten sonra, bu satırı asıl satır olarak yazıp, hayr 
amellerinde sağdan, şer amellerinde soldan başlayarak teksir 
edersin. Zimam satrı ortaya çıktığında, zimam satrı haricinde teksir 
harflerini alıp, ince bir deri veya kağıt üzerine yazarsın. Yazdıktan 
sonra talip, matlup ve hacet isimlerinin harflerini ayrı ayrı cümel 
adedini alıp istintak edersin. Hayr amellerinde bunların her birinin 
sonuna Ayil, şer amellerde ise Tışin eklersin. Üç tane Ruhani ismi 
çıkar. Bundan sonra bu üç ismin cümel adetlerini alıp, istintak 
edersin. Bu harflerin sonunada Ayil veya Tışin eklersin. Bu isimde 
üç isme hakim olan ruhaninin ismidir. Bu topladığın harflerin 
toplamını istintak eder ve müstentak olan harflerle Mevazin 
cetveline girersin. En rutbeli olan harf hangisi ise o harfi alıp teksir 
harflerini yazdığın deri veya kağıdın arkasının ortasına sır olan o 
harfi yazarsın. Yazmış olduğun sır harfinin etrafınada o sır harfle 
başlayan Allah Teala nın isimlerinden daire şeklinde yazarsın. 
Dairenin etrafınada tertip ettiğin Kasemi yazarsın. Bu tertip üzere 
yazdıktan sonra, üç ismin adedi kadar isimleri okursun. Ama 
birlerde bir, onlarda bir ve her yüzdede bir defa Kasemi  okursun. 
Okumayı tamamladıktan sonra, yazmış olduğun sır harfinin 
tabiatına göre amelini uygularsın. Bu Mezc yoluna açık bir örnek 
verelimki, bu ilmin taliplerine daha iyi anlaşılsın. 
     Talibin ismi Ahmed ve matlubun ismi Betül olup, bu iki ismin 
harflerini mezc ettik: 
 


      <      �      %      x      e      �    �  
 

  Lam      Dal        Vav       Mim           Te            Ha           Be   Elif 
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     Bu iki ismin harfleri eşit geldi. Şayet isimlerden birinin harfleri 
diğerinden eksik gelseydi, eksik ismin harflerini cümeli kebir 
üzerine toplayıp, istintak eder ve müstentak olan harflerin en 
yüksek rutbelisini alıp, eksik isme ilave ederdik. 
     Maksadımız ikisinin arasında muhabbet olduğu için, muhabbet 
kelimesini bast ettik: 
 

   %      e        �   x     
 

                          Te                  Be               Ha           Mim 
      Mezc ettiğimiz iki ismin harfleriyle, muhabbet kelimesini şu 
tertip üzere tekrar mezc (Karıştırmak) ederiz. 
 

x 
 < � � % e x e % � �  
� x� 
 < � � % e x e % �  
� � x 
 < � � % e x e %  
x e % � � x 
 < � � % e  
e % � � x 
 < � � % e x  
x e % � � x 
 < � � % e  
e x e % � � x 
 < � � %  
e x e % � � x 
 < � �  
� % e x e % � � x 
 < �  
� � % e x e % � � x 
 <  

 � x 
< � � % e x e % �  
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 < � � % e x e % � � x  
x 
 < � � % e x e % � �  

 

      Teksir olan bu harfleri zimam satrı haricinde bir kağıt üzerine 
yazarız. Yazdıktan sonra talip, matlup ve hacet isimlerinin 
harflerini ayrı ayrı cümel adetlerini alıp, istintak ederek isme 
bağlarız. Talibin ismi Ahmed sayısal karşılığı 53 tür. İstintak ettik, 

bu harfler oldu.  3 ( isme bağladık ve sonuna Ayil A��$uْ  ekledik, bu 

isim oldu. 
 

�\-�B��K�7  
 

                                                 Cenâyîl 

     Matlubun ismi Betül ve sayısal karşılığı 438 dir. İstintak ettik:  *
; -  bu harfler oldu. İsim için birleştirdik ve sonuna Ayil ekledik, 

bu isim  
 

�\-�B��E�#�F  
 

                                                   Haltâyîl 
oldu. Hacetin ismi Muhabbet sayısal karşılığı 450 dir. İstintak ettik. 

Bu harfler: ; 3  oldu. İsim için birleştirdik ve sonuna Ayil ekledik, 

bu isim: 
 

�\-�B��E�,  
 

Netâyîl 
oldu. Bu üç isme hakim olan Ruhaninin ismini bulmak için, üç 
ismin toplamı olan 941 adedini istintak ettik, bu harfler oldu. 
 

      �    %       s   
 

                                      Zı               Mim           Elif   
     İsim için birleştirdik ve sonuna Ayil ekledik, bu isim oldu: 
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�\-�B��c�0��  
 

                                                  Emzâyîl 
     Bu isimlerin harflerinin toplamını aldık: 
 

  l   J    e    
   x    J    �   x    %   s   
 

     Zı       Mim   Elif    Te      Nun     Te       Lam    Ha      Nun  Cim 
      Bu harflerin cümeli ebced karşılıklarını aldık, toplam 1882 dir. 
Bu sayıyı istintak ettik, bu harfler meydana çıktı: 
 

  �  o       t     r    
 

                            Ğayın       Dat             Fe          Be 
      Bu harflerle mevazin cetveline girdik. En üstün rutbeli harf Be 
harfidir. Be harfini teksir harflerini yazmış olduğumuz kağıdın 
arkasının ortasına sır harfi olarak yazarsın. Bundan sonra Be harfi 
ile başlayan Allah Teala nın şu mübarek isimlerini: 
 

������?. 	�����? . �b�)�? . 	��$��? . �G�y��? .  O��?   .��B���?j ��L��?  
 

    Bâkî   Bedîu  Berrü  Bâtınü   Bâisü    Basîru     Bâsitu   Bâriü 
      Sır harfi olan Be harfinin etrafına daire şeklinde yazarsın. 
Dairenin etrafınada tertip ettiğimiz şu Kasemi yazarsın: 
 

         �1�� "���� ���!�? �\-�B��E�,��B �k�,���� �\-�B��E�#�F��B �k�,���� �\-�B��K�7��B �C�7��
 .����+�3 ���       	��$��? �b�)�? 	�����? ������? �%��c�+����     ��B��"�? O�"�? �G�y��?

     ��	#9:���3�� �%����I��� �e��������� �8OB�� ����-�7�� ��L��?    �
��E�? �C�#�L ��-�Q�+�E�?
           ��-�Q�E��"�B �� 	��-�!�? M���=��_ �Y��F �5O��!�B .'E�F�� ��� �F�� �C�F �.#�$



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 114 
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Ecib Yâ Cenyâîl ve ente Yâ Haltâyîl ve ente Yâ Netâyîl bi hakki 
esmâ-illâhi teâlâ elizâmi Bâriü Bâsitu Basîru Bâisü Bâtınü 
Berrü Bedîu Bâkî ecîbû eyyühel ervâhil kirâmi ve tevekkelû 
bita’tîfi kalbe Betül alâ hubbi Ahmed ve hattâ yühıbbühü 
hubben zâiden bi haysü lâ yestetîu en yüfârikahü tarfete ayni 
ve lâ ekalle min zâlike ecîbû vefalû mâ emertiküm bihi bi 
hakkil melikil ğâlibü emerahü aleyküm Emzâyîl. 
     Bu tertip üzere yazdıktan sonra üç ismin adedi olan 1432 defa 
üç  ismi okursun. Ama birlerde bir, onlarda bir ve her yüzdede bir 
defa Kasemi okuyup tamamlarsın. Sır harfi olan Be harfinin tabiatı 
toprak olduğundan dolayı yazıp ve okumuş olduğumuz kağıdı 
matlubun eşiğine veya bir mezara gömersen, istediğin şey Allah 
(c.c.) ın izniyle yerine gelir ve gerçekleşir. 
 

RUH AMELİ 
      Ruh amelide şöyledir: Elde etmek istediğin arzuların ve istemiş 
olduğun dileklerde iksiril a'zam olup, tiryakil ekberdir. Bunu her 
alim öğretmez. Sadece emanetine ve adeletine güvendiği 
kimselere birçok zorluklardan sonra bu ruh amelini öğretir.  
      Ruh ameli için; Talibin ve matlubun isimlerini alırsın. Her ismin 
harflerini cümeli ebced ile tek tek hesap edersin. Hasıl olan 
adetleri istintak edip, satrı vahid olarak yazarsın. Bu harflerin 
adediyle bir vefk düzenlersin. Vefkin ıdla-ını eşit olarak yaparsın. 
Her hanenin hizasınada, o hanedeki harflerin başında olan ilk 
harflerle Allah Teala nın isimlerden yazarsın. Kutrun hizasınada o 
hanedeki harfin hizmetine kaim olan ruhun ismini yazarsın. Vefkin 
arkasınada şu kasemi yazarsın. 
      Yazılacak olan kasem budur. 
 

    ��P�:�� ��P�:��B �C�7��) aFB�G �E�(      �x���� '�"�#� �
��L �G�0 ���!�? 
�y ��-�E�=�� �t��������"����L �Y@���:���� �Y$���=��y ��K�-�3�� ��E"����-�7�� �*�+ 
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 ��P�:�� ��P�: ��	#�+�����)_rpG(�2	I�-�#�$�� �2	I-�� j�� �a����?   
 

Ecib yâ kezâ ve kezâ burada istintak harflerine görevli olan 
meleklerin ismini yazarsın.bi hakki men kâle lis semâvâti vel 
ardı i'tiyâ tavan ev kerhen kâletâ eteynâ tâiîn. Ecîbû vefalû 
kezâ ve kezâ. Burada istediğin her ne ise onu zikredersin. 
      Bundan sonra vefkin etrafına yazmış olduğun Allah Teala nın 
isimlerini, talip ve matlubunun isimlerinin adedince zikredip, her 
akta, yani birlerde bir, onlarda bir ve yüzlerdede bir defa yukarıdaki 
kasemi kizbere ve lübani zeker buhurlarını tüttürerek okursun. 
Hayır amellerinde ud, şer amellerinde ise kibrit buhurunu ilave 
ederek yakarsın.  
      Bu ruh ameline bir örnek verelim ki, bu ilmin taliplerine kolaylık 
olsun. Zeyd ile Ömer'i muhabbet için topladık. Zeyd'in adedi 21 ve 

nutkuda .� budur. Ömer'in adedi 310 ve nutkuda < / bu harfler 

dir. Böylece vefki ince deri üzerine yazar, bu harflerle yapar ve 
tamamlarsın.  
      Dörtlü vefkin şekli budur: 
 

 
 

Aşağıdaki cetvel de her harfi ilgilendiren Ulvi meleklerin, Süfli 
meleklerin, Allah Teala nın isimleri ve ulaşmak istediğin arzularına 
dayanacak olduğun isimler vardır. Her harfin hizasınada ebcedi ve 
cümelil kebir faydasını tamamlamak için konulmuştur. Her Ulvi ruh 
hayır amelleri için, her Süfli ruhta şer ameller içindir.  
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      Cetvelin şekli budur: 
 

ESMAULLAHİ 
TEALA 

SÜFLÜ 
ERVAHLAR 

ULVİ ERVAHLAR CÜMELİL 
KEBİR 

ADETLERİ 

CÜMELİ 
EBCED 

ADETLERİ 

 
HARFLER 
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�	$�_�C �5�' �C �4Lm��C  

vx��q ���C ���A��$ �p�� 181 100 6 

 d)�5 �6��+�5 ������5 ������5
�_��N�5 �8!��5 �K��C�5 �|����5 

  
vx��q��5 

  
�A��$��5�� 

 
 

201 

 
 

200 

  
5  

�_��M�N �5L�F�N vx��Z��Nj  < �A��$���E 360 300 <  
�)��L�c vx��q �c �A��$ �c�� 401 400 ;  
PU�� �V vx��q �V �A��$ �V�� 501 500 :  

�
 �S�R�D�S �O�� �S �w vx��q �S �A��$ �S�� 601 600 9  
�4��	�"�g���% �-���l�
�%�@ vx��q�g�@ �A��$ ��#
�� 731 700 @  

�5 �� vx��Z�M�� �A��$ ���,  805 800 ?  
�	�, �T vx��q �T �A��$ �T�� 901 900 >  

���I�� �5L���� �5 \���  vx��Z���� �A��$ ���E 1060 1000 =  
 

 
     Harflerin bastı ve teksiri Allah Teala nın izniyle tamamlanmıştır. 
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Ü  Ç  Ü  N  C  Ü      B  Ö  L  Ü  M 

 

VEFK LERİN  SIRRI 
 

      Bir murabba’da (dörtgen) uzunlamasına ve enlemesine birbirini 
kesen doğru çizgilerden meydana gelen bir şeklin içine konan 
sayılar ve harflere VEFK denir. 
 

      Her Vefk en, boy ve kuturlardan meydana gelir. Yukarıdan 
aşağıya doğru düzgün çizgilerden meydana gelen kısımlara DIL’I 
(kenar), sağdan sola doğru düzgün çizgilerden meydana gelen 
kısımlarada SATIR denir. Sağ baş ucundan sol nihayet uca ve sol 
baş ucundan sağ son uca gelen hanelerede KUTUR denir. 
 

      Vefkin karelerine adet ise adet, harf ise harf olarak yazılır. 
Vefkte bir haneye yazılan adet veya harf başka bir hanede tekrar 
kullanılmaz. Satırdaki toplamla dıl’ındaki toplam birbirine eşit 
olmalıdır. Her vefkin birinci hanesi miftah (Başlangıç) bitim hanesi 
nede muğlak (Son) hanedir. Her vefkin sekiz (8) muhtelif makamı 
vardır. Vefklerdeki sekiz kaide şöyledir: 
 

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

      2. Muğlak: Vefkin en son hanesidir. 
 

      3. Adil: Miftah ile Muğlak hanelerinin toplamıdır. 
 

      4. Vefk: Vefk tirki bir kenar hanesinin toplamıdır. 
 

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

      6. Zabit: Vefk ile Mesahe nin toplamıdır. 
 

      7. Ğaye: Zabit in iki mislidir. 
 

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

      Üçlü         vefk      Zühal       gezegenine       mensuptur. 
 

      Dörtlü       vefk      Müşteri    gezegenine       mensuptur. 
 

      Beşli         vefk      Merih       gezegenine       mensuptur. 
 

      Altılı          vefk      Şems       gezegenine       mensuptur. 
 

      Yedili        vefk      Zühre       gezegenine       mensuptur. 
 

      Sekizli       vefk     Utarid       gezegenine       mensuptur. 
 

      Dokuzlu    vefk      Kamer      gezegenine       mensuptur. 
 

      Onlu         vefk      Burçların  feleğine  (Kendi  etrafında  dönen 
yuvarlak) mensuptur. 
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ÜÇLÜ VEFK 
      Her vefk, en boy ve kuturlardan meydana gelir. Üçlü toprak 
unsuru vefki: 2, 9, 4 birinci satırı, 7, 5, 3 ikinci satırı, 6, 1, 8 üçüncü 
satırlarıdır. 2, 7, 6 birinci dıl’ı, 9, 5, 1 ikinci dıl’ı, 4, 3, 8 üçüncü dıl’ı 
dırlar. Üçlü vefkin 2, 5, 8 sağ kuturu, 4, 5, 6 sol kuturudur. 
      Toprağa mensup olan üçlü vefkin aslı ve temeli budur: 
 

 
4 

 
9 

 
2 

 
3 

 
5 

 
7 

 
8 

 
1 

 
6 

 

      Üçlü vefkte miftah (Başlangıç) ve muğlak (Son) hanesinin 
toplamı olan 1 + 9 = 10 sayısının yarısı vasat (Orta) hanesidir. 
Üçlü vefkin vasatı beş (5) muğlağı dokuz (9) olduğuna göre beş 
(5) i dokuz (9) ile çarparsak çıkan 45 adedi üçlü vefkin mesahe 
(Kenar hanelerinin toplamı) sidir. 
      Her vefkte olduğu gibi üçlü vefkinde sekiz (8) muhtelif makamı 
olup, bu sekiz kaide şöyledir. 
      1. Miftah: Anahtar veya başlangıç olup üçlü vefkin birinci (1.) 
hanesidir. 
      2. Muğlak: Son hane olup üçlü vefkin dokuzuncu (9) hanesidir. 
      3. Adil: Miftah ile Muğlak hanelerinin toplamıdır. 9 + 1 = 10 dur. 
      4. Vefk: Bir dılı’ veya satırın toplam adedidir. Üçlü vefkte dılı’ 
veya satırın toplamı onbeş (15) dir. 
      5. Mesahe: Bir vefkte bulunan bütün dılı’ların veya satırların 
toplam adedidir. Üçlü vefkin mesahesi 15 × 3 = 45 tir. 
      6. Zabit: Bir dılı’ ve bütün vefkin toplamıdır. Üçlü vefkte zabit 
15 + 45 = 60 tır. 
      7. Ğaye: Zabit adedin iki mislidir. Üçlü vefkte zabit 60 + 60 = 
120. dir. 
      8. Asıl: Ğayenin Muğlak veya kutup adediyle çarpımından 
çıkan adettir. 120 × 9 = 180 dir. Bütün vefklerde asıl ğayeye 
hüküm eder. Her vefkin ğayeside vefkin diğer hanelerine 
hükmeder. Üçlü vefkin dört anasıra göre tanzim edilmiş şekilleri 
vardır. Yapacağın amel ateşe bağlı ise üçlü vefkin ateş unsuru 
şeklini, toprağa bağlı ise toprak unsuru şeklini, havaya bağlı ise 
hava unsuru şeklini ve yapacağın amel suya bağlı ise su unsuru 
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şeklini tanzim edersin. Üçlü vefkin aslı ve temeli topraktır. Üçlü 
vefkin anasırı erbaaya göre şekilleri budur. 
      Ateş unsuru vefki: Bu vefkin anasırı ateş, yönü doğu ve tabiatı 
ise kuru sıcaktır. 
      Üçlü ateş unsuru vefki budur: 
 

 

8 
 

1 
 

6 
 

3 
 

5 
 

7 

 

4 
 

9 
 

2 
 

      Bu vefkin Ayeti Kerimesi ve Ateş harfleri: 
 

  9��� �2	I�K�0 �J���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?�@�<�����  ."�#�$ �J��: �
�0 �Y �E�F �]�?��u n o % m "@ �  �f-�U�R  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve in minkum illâ varidühâ kâne alâ 
rabbike hatmen makdiyyâ. Elif he tı mim fe şın zel. 
      Üçlü toprak unsuru vefki: Bu vefkin anasırı toprak yönü güney 
olup, tabiatı ise kuru soğuktur. 
      Üçlü toprak unsuru vefki budur: 
 

 

4 
 

9 
 

2 
 

3 
 

5 
 

7 
 

8 
 

1 
 

6 
 

      Bu vefkin Ayeti Kerimesi ve Toprak harfleri: 
 

          �2"	: ��-�+�, ��8-���� �2	: ��K�R�#�4 ��8�K�0 �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
����3 �2	I�7�����,��8�K�0��t x � J V � �  V���4	��� M(  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Minhâ halaknâkum ve fîhâ nuîdü 
kum ve minhâ nuhricükum  târaten  ve  uhrâ.  Be  vav  ye  nun 
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sat te dat. 
      Üçlü hava unsuru vefki: Bu vefkin anasırı hava ve yönü batı 
olup, tabiatı ise nemli sıcaktır. 
      Üçlü hava unsuru vefki budur: 
 

 

2 
 

7 
 

6 

 

9 
 

5 
 

1 
 

4 
 

3 
 

8 
 

      Üçlü hava vefkinin Ayeti kerimesi ve hava harfleri: 
 

���?"         �2�@�"�K�+� �D�� ���O)�� .�� ���S�,�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2
�Y+� �7  s w � q a _ l  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve nufiha fîs sûri fecema'nâhüm 
cemâ. Cim ze kef sin kaf se zı. 
      Üçlü su unsuru vefki: Bu vefkin anasırı su ve yönü kuzey olup, 
tabiatı ise nemli soğuktur. 
      Üçlü su unsuru vefki budur: 
 

 

6 
 

7 
 

2 
 

1 
 

5 
 

9 

 

8 
 

3 
 

4 
 

      Üçlü su vefkinin Ayeti kerimesi ve su harfleri: 
 

        /1�.�̀  9\	: �1�� ��� �G�0 ��K�#�+�7�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  .'E�F
r v � p 
 e <  �J��K�0���B �&���� 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve cealnâ minel mâ-i külli şeyin 
hattâ efelâ yü'minûn. Dal ha lam ayın ra hı ğayın. 
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ÜÇLÜ VEFK YAPMANIN BİRİNCİ KAİDESİ 
      Vefk olunacak adetten oniki (12) çıkarılıp, kalan adet üç (3) e 
bölünür. Harici kısmet birinci haneye yazılır ve  birer  zamla  vefkin 
son hanesine kadar gidilerek vefk tamamlanır. Üçlü vefk kesir 
kabul etmez. 
      Üçlü vefkin gezegeni Zühal olup, günü Cumartesidir. Ulvi 
müvekkili Kesfeyail, ardi müvekkili ise Meymun dur. 
      Üçlü vefkin tabii ve toprak unsuru şekli budur: 
 

 

4 
 

9 
 

2 

 

3 
 

5 
 

7 

 

8 
 

1 
 

6 
 

      Örneğin: Lafza-i Celal (Allah) ismi şerifinin üçlü vefkini 
yapalım. Allah c.c. ismi şerifinin adedi olan altmışaltı (66) dan oniki 
(12) çıkarıp, kalan adedi üç (3) e böleriz. Harici kısmet onsekiz 
(18) adedi kaldı. Kesir kalmadığı için harici kısmeti vefkin birinci 
hanesine yazar ve birer zamla dokuzuncu hane olan son haneye 
kadar gelerek vefki tamamlarız.  
      Allah c.c. ismi şerifinin üçlü vefki budur: 
 

 

21 
 

26 
 

19 

 

20 
 

22 
 

24 

 

25 
 

18 
 

23 

 

     Üçlü ve tekli vefklerde kesir kabul eden ve kesir kabul etmeyen 
şekiller vardır. Vefk olunacak adet bölünüp, taksiminde bir fazla 
kaldığı zaman ve üçlü vefkte yedinci haneye bir fazla ilave 
edildiğinde sol kuturda bir eksik çıkar. Şayet kesirde iki kalırsa, 
dördüncü haneye bir fazla ilave edildiğinde sol kuturda bir fazla 
çıkar. Vefk, gerek dılı’ gerek satırı ve gerekse kuturları aynı olan 
her ne taraftan olursa olsun hesap edildiği zaman eşit gelendir. 
Eşit gelmediği zaman, böyle yapılan Vefkler yanlıştır. 
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      Örneğin: .Muhyi ismi şerifini vefke koymak istesek, Muhyi nin 
adedi 68 dir. Bu adetten 12 çıkardık 56 kaldı. Bu adedi üç (3) e 
böldük. Harici kısmet 18 olup, kesirdede iki (2) kaldı. Onsekiz (18) 
adedidini üçlü vefkin birinci hanesine yazıp, birer zamla dördüncü 
haneye kadar geliriz. Kesirde iki (2) kaldığı için dördüncü (4) 
haneye bir fazla ilave ederek dokuzuncu (9) haneye kadar çıkarak 
üçlü vefki tamamlarız. 
      Vefkin şekli budur: 
 

 

22 
 

27 
 

19 

 

20 
 

23 
 

25 

 

26 
 

18 
 

24 
 

Görüldüğü gibi sol kuturda bir fazla çıktı. Bu yüzden bu vefk 
müsavi (Eşit) olmayıp, yanlıştır. 
      Bu defada altmışyedi (67) adedini vefke koymak istersek, üçlü 
vefkin kaidesine göre 67 den 12 çıkarıp, 3 e böldük. Çıkan adet 
onsekiz (18) kesirdede bir (1) kaldı. 
      Şimdiye kadar bilinen usule göre üçlü vefkte bir (1) artarsa 
yedinci (7) haneye bir (1), iki (2) artarsa dördüncü (4) haneye bir 
(1) fazla ilave etmek suretiyle vefk yapılırdı. Altmışyedi (67) 
adedinin vefkini yaptık. Şekli budur: 
 

 

21 
 

27 
 

19 

 

20 
 

22 
 

25 

 

26 
 

18 
 

23 

 

      Görüldüğü gibi artan bir (1) kesiri yedinci (7) haneye bir (1) 
fazla ilave ederek yaptık. Sol kuturda bir (1) eksik çıktı. Bu yüzden 
bu vefk eşit olmayıp, yanlış olduğundan dolayı kullanılmaz. 
 

ÜÇLÜ VEFK TE İKİNCİ KAİDE 
      Üçlü vefkte kesir kalırsa, vefkini yapmak istediğimiz adedi hiç 
bozmadan üçlü vefkin vasat (5.hane) hanesi olan beşinci hanesine 
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yazar ve birer eksilterek birinci haneye kadar ineriz. Yine harflerin 
adedine birer zamla, altıncı haneden dokuzuncu ve son haneye 
kadar çıkarak üçlü vefki tamamlarız. Vefkini yaptığımız adette her 
dılı’, satırı ve kutruda müsavi olur. 
      Örneğin: Adetleri bölündüğü zaman kesir bırakan Esma, Ayet 
veya herhangi bir kelimeyi ‘Hakem’ ismi şerifinin vefkinde olduğu 
gibi vefk ederiz. Hakem ismini üçlü vefkin beşinci hanesine yazar 
ve ismin adedinden birer eksilterek birinci (1) haneye kadar ineriz. 
Yine ismin adedine birer (1) zamla altıncı (6) haneden dokuzuncu 
(9) haneye kadar çıkarak üçlü vefki tamamlarız. 
      Hakem isminin üçlü vefki: 
 

 
67 

 
72 

 
65 

 
66 

 

�F�  
 

70 

 
71 

 
64 

 
69 

 

      Veya Hakem isminin sayısal karşılığı olan 68 sayısının 
mahracı yani yandan toplamı 14 tür. Bu adedi 4 ile çarptık. 56 
oldu. 68 den 56 yı çıkardık, 12 kaldı. Bu adedi üçlü vefkin birinci 
hanesine yazar ve 14 zamla dördüncü (4) haneye kadar çıkarız. 
Beşinci haneye Hakem ismini yazı ile yazar ve yine her haneye 14 
er zamla vefki tamamlarız. Vefkin şekli budur: 
 

 

67 
 

72 
 

65 
 

66 
 

�F�  
 

70 
 

71 
 

64 
 

69 
 

      Bu tür vefklerde gerek Esma ve gerek Ayeti Kerime üç (3) defa 
yazılmış olur. Eğer vefkin bir dılı’nı veya satırını toplarsak, ortaya 
çıkan sayı vefk olan sayının üç katıdır. Bir kenar hanesinden çıkan 
204 sayısını üç (3) e bölersek, vefk olunan 68 sayısı ortaya çıkar. 
Bir dılı’nın veya bir satırının toplamı 204 ü 3 e böldük, 68 kaldı.  
 

ÜÇLÜ VEFK TE ÜÇÜNCÜ KAİDE 
      Üçlü  vefkte  kesir  kalırsa vefkini yapmak istediğimiz adedi  hiç 
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bozmadan birinci (1) haneye yazıp, birer misli zamla artırarak üçlü 
vefkin dokuzuncu ve son hanesine kadar giderek vefki tamamlarız. 
      Örneğin: Evvel ismi şerifinin vefkini yapmak istediğimizde 
adedi hiç bozmadan birinci haneye yazıp, birer misli zamla 
artırarak, vefkin 9. ve son hanesine kadar giderek tamamlarız. 
      Evvel isminin üçlü vefki budur: 
 

 

148 
 

333 
 

74 

 

111 
 

185 
 

259 

 

296 
 

37 
 

222 
 

      Bu üçlü vefki yaptıktan sonra vefkin bir dılı’nı veya bir satırını 
topla. Toplamı üçlü vefkin bir dılı’ veya bir satırı olan onbeş (15) e 
böl. Çıkan adet vefkin miftah hanesine yazmış olduğun adettir. Bir 
dılı’nı topladık, 555 çıktı. Üçe (3) böldük 37 çıktı. Bu tür yapılan 
vefklerin tesiri çok çabuk görülür.  
 

ÜÇLÜ VEFK İN MELEKLERİNİ ÇIKARMAK 
      Üçlü vefkte birinci hane (1) birdir. Buna miftah (Anahtar veya 
başlangıç) denir. 
      Üçlü vefkte son hane dokuz (9) dur. Buna muğlak (Kutup veya 
son hane denir. 
      Üçlü vefkte miftah (Anahtar) ile muğlağın (Son hane) toplamı 
on (10) dur. Buna adil denir. 
      Üçlü vefkte bir dılı’nın veya bir satırının toplamı onbeş (15) tir. 
Buna vefk denir. 
      Üçlü vefkte üç (3) dılı’n veya üç (3) satırın toplamı kırkbeş (45) 
tir. Buna mesahe denir. 
      Üçlü vefkte bir dılı’ ile mesahenin toplamı altmış (60) tır. Buna 
zabit denir. 
      Üçlü vefkte zabitin bir misli adedi 60 + 60 = 120 dir. Buna ğaye 
denir. 
      Üçlü vefkte dokuz (9) hane vardır. Ğayeyi dokuz (9) ile çarptık. 
120 × 9 = 1080 eder. Bunada asıl denir. 
      Üçlü vefkin Ulvi ve Ardi meleklerinin nasıl çıkarıldığını izah 
edelim. Amel hayır ise Ulvi melek isimleri, amel şer ise Ardi isimleri 
çıkarılır. Ulvi isimler sağdan sola doğru, Ardi isimler soldan sola 
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doğru istintak edilerek çıkarılır. Ulvi isimlerin sonuna A�$u (Ayil) Ardi 

isimlerin sonuna x�q  (Tışin) kelimeleri eklenir. Şimdi üçlü vefkin 

Ulvi ve Ardi meleklerini çıkaralım. 
      Asıl adet olan 1080 sayısına miftah (1) adedini ekleriz, 1081 
olur. Bu sayıdan Ayil kelimesinin ebced karşılığı olan 51 sayısını 
çıkardığımızda 1030 kalır. Bu sayıyı istintak ettiğimizde bu harfler 

- = (Lam, Ğayın) olur. Ulvi melek olduğu için sonuna Ayil 

kelimesini ekleyerek isme bağladık. �A��$ ���
 (Leğayil) isminde ulvi 

meleğin ismi çıktı. 
      1081 adedinden Tışin kelimesinin ebced karşılığı olan 319 
adedini çıkarırız, 762 kalır. Bu adedi istintak ettiğimizde bu harfler 

) 2 @ çıkar. Ardi melek olduğu için sonuna Tışin ekleyerek isme 

bağlarız. vx��Z�D�E�@ (Zesbetışin) isminde Ardi meleğin adı çıktı.  

      Asıl adet olan 1080 e muğlağı (9) ekleriz, 1089 olur. Bu 
sayıdan 51 çıkardığımızda 1038 kalır. Bu adedi istintak ettiğimizde 

bu harfler = - * olur. Bunu isme bağladığımızda �A��$ ���]�� (Halğayil) 

isimli ulvi meleğin ismi çıkar. 
      1089 adedinden 319 sayısını çıkardık, 770 kaldı. Bu adedi 

istintak ettik, bu harfler  1 @ çıktı. Ardi melek için isme bağladık. 

Za’tışin vx��Z�J�@ isimli ardi meleğin ismi çıktı. 

      Asıl adet olan 1080 e Adili (10) ekleriz. 1090 olur. Bu sayıdan 
51 çıkardığımızda 1039 kalır. Bu adedi istintak ettiğimizde bu 

harfler  - 0=  olur. Bunu isme bağladığımızda Talğayil �A��$ ��]�qH  isimli 

Ulvi meleğin ismi çıkar. 
      1090 adedinden 319 sayısını çıkardık, 771 kaldı. Bu adedi 

istintak ettik, bu harfler  � = @ oldu. Ardi melek için isme bağladık. 

Zeatışin vx��q �J�@ isimli ardi meleğin ismi çıktı. 

      Asıl adet olan 1080 e vefki (15) ekledik, 1095 oldu. Bu adetten 

51 çıkardık, 1044 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler = 4 ' 
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oldu. Bunu isme bağladığımızda Demğayil A��$ ���G�'H  isimli Ulvi 

meleğin ismi çıktı. 
      1095 adedinden 319 adedini çıkardık, 776 kaldı. Bu adedi 

istintak ettik. Bu harfler % 1 @ oldu. Ardi melek için isme bağladık. 

Za’vetışin vx��q�L�J�@ isimli ardi meleğin ismi çıktı. 

      Asıl adet olan 1080 e mesaheyi (45) ekledik, 1125 oldu. Bu 
sayıdan 51 adedini çıkardık, 1074 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu 

harfler  = 1 ' oldu. Bunu isme bağladığımızda Da’ğayil �A��$ ���J�' 

isimli Ulvi meleğin ismi çıktı. 
      1125 adedinden 319 çıkardık, 806 kaldı. Bu sayıyı istintak 

ettik, bu harfler % ? oldu. Ardi melek için isme bağladık. Davtışin 

vx��q�L�� isimli ardi meleğin ismi çıktı. 

      Asıl adet olan 1080 e Zabit (60) i ekledik., 1140 oldu. Bu adet 
ten 51 sayısını çıkardık, 1089 kaldı. Bu adedi istintak ettik bu 

harfler = 8 0 oldu. Bunu isme bağladığımızda Tafğayil  �����q�A��$  

isimli Ulvi meleğin ismi çıktı. 
      1140 adedinden 319 çıkardık 821 kaldı. Bu adedi istintak ettik, 

bu harfler � . ? oldu. Ardi melek için isme bağladığımızda 

Dakatışin vx��q �F�� isimli ardi meleğin ismi çıktı. 

      Asıl adet olan 1080 e Ğaye (120) yi ekleriz, 1200 olur. Bu 
sayıdan Ayil kelimesinin ebced karşılığı olan 51 adedini çıkarırsak 

1149 kalır. Bu adedi istintak ettiğimizde bu harfler = 6 4 0 ortaya 

çıkar. Ulvi melek için isme bağladığımızda Tamkağayil �A��$ ���p���q 

isminde Ulvi meleğin ismi ortaya çıkar. 
      1200 adedinden Tışin kelimesinin ebced karşılığı olan 319 
sayısını çıkarırız, 881 adedi kalır. Bu adedi istintak ettiğimizde bu 

harfler � 8 ? olur. Sonuna Tışin ekleyerek ardi melek için isme 

bağladığımızda, Dafatışin vx��q ���� isminde ardi meleğin ismi çıkar. 
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      Bunun daha iyi anlaşılması için üçlü vefkin makamlarını 
aşağıdaki Cedvel de topladım. 
      Üçlü vefkin makamlar cetveli budur: 
 

ĞAYE 
 

ZABİT 
 

MESAHE 
 

VEFK 
 

ADİL 
 

MUĞLAK 
 

MİFTAH 
 

 
MENAS 
(YERİ) 

 

120 
 

60 
 

45 
 

 
15 

 
10 

 
9 
 

1 
 

 
YÜKLENMİŞ 

 

 
1080 

 
1080 

 
1080 

 
1080 

 
1080 

 
1080 

 
1080 

 

 
ASIL 

 

 
1200 

 
1140 

 
1125 

 
1095 

 
1090 

 
1089 

 
1081 

 

 
TAMAMI 

 
51 

 
51 

 
51 

 
51 

 
51 

 
51 

 
51 

 

 
ÇIKARILMIŞ 

 

A�$u A�$u A�$u A�$u A�$u A�$u A�$u EKLENMİŞ 
 

 
1149 

 
1089 

 
1074 

 
1044 

 
1039 

 
1038 

 
1030 

 

 
KALAN 

�A��$ ���p���q �A��$ �����q �A��$ ���J�' �A��$ ���G�' �A��$ ���]�q �A��$ ���]�� �A��$  ���
 
 

ULVİ 
MELEKLER 

1080 
 

1080 
 

1080 
 

1080 
 

 
1080 

 
1080 

 
1080 

 
ASIL 

 

1200 
 

1140 
 

1125 
 

1095 
 

1090 
 

 
1089 

 

 
1081 

 
TAMAMI 

 

 
319 

 
319 

 
319 

 
319 

 
319 

 
319 

 
319 

 
ÇIKARILMIŞ 

 

vx��q vx��q  vx��q  vx��q vx��q  vx��q vx��q EKLENMİŞ 
 

 

881 
 

821 
 

806 
 

776 
 

771 
 

770 
 

762 
 

KALAN 
 

vx��q ���� vx��q �F�� vx��q�L�� vx��q�L�J�@ vx��q �J�@ vx��Z�J�@ vx��Z�D�E�@  
ARDİ 

MELEKLER 
 

 

ÜÇLÜ VEFK İN HASSALARINDAN 
 

      1. Üçlü vefki muhabbet için kullanmak istersen: Perşembe 
günü birinci saat olan Müşteri saatinde, bakır bir levha üzerine 
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yazıp devamlı yanan bir ateşin altına veya yakınına yazdığın vefki 
gömer, yedi gece tertip ettiğin Kasemi okursan, matlubun seni çok 
şiddetli bir şekilde sever ve sana râm olur. 

      Vefkin yapılışı: Talibin ismi Ali adedi 110, talibin annesi ismi 
Zeyneb adedi 69, maksadımız muhabbet adedi 450, matlubun ismi 
Berrin adedi 262, matlubun annesi ismi Havva adedi 15, muhabbet 
için seçtiğimiz esma Vedud adedi 20, gezegeni müşteri adedi 981, 
amel günü Perşembe adedi 741 ve saat birinci saat olup adedi 
640 tır. Bunların hepsinin toplamı 3288 oldu. Üçlü vefkin kaidesine 
göre 3288 den 12 çıkardık, 3276 kaldı. Bu adedi 3 e böldük, harici 
kısmet 1092 oldu. Kesir kalmadığı için üçlü vefkin kaidesine göre 
harici kısmeti birinci haneye yazar ve birer zamla son haneye 
kadar giderek vefki tamamlarız. Matlubun anasırı ateş olduğu için 
üçlü vefkin ateş unsuru şeklini yaparız. 
      Vefkin şekli budur: 
 

 
 

      Vefkin A'van meleğini bulmak için talip, matlub ve muhabbet 

isimlerinin toplamı olan 822 adedinden Ayil �A��$u kelimesinin 

karşılığı olan 51 adedini çıkardık, 771 kaldı. Bu adedi istintak ettik. 

Bu harfler @ 1 � oldu. Bu harfleri isim için birleştirdik ve sonuna Ayil 

kelimesini ekledik, bu isim A'zayil A��$��#�J�� oldu. Vefke hakim olan 

meleğin ismini bulmak içinde, vefkin bir dılı'nın veya bir satırın 
toplamı olan 3288 adedini aldık ve Ayil kelimesi için 51 çıkardık, 

3237 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler ( = 5 - + oldu. Bu 

harfleri isim için birleştirdik ve sonuna Ayil ekledik. Bu isim 
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Zelrağcayil �A��$ �l���	�
�+ oldu. Bundan sonra şöyle bir Azimet tertip 

ederiz. Azimetin şekli budur: 
 

       �"9Q�� �J����-9Q�� �N'-�,��F�O��� �e��������� ��8OB�� �2	I�-�#�$ �k� ���L�� �J����@
          �N'��!�0 .�#�$ �'��F �k�K�? �GB���? ���D�-�@�� �������� �\-�B��P�$�� ��B �C�7��
           �2	I�-"�#�$ �2�:�"�!��� ���-'�"�� �N�0���!�? �C�K�B�_ �G�?� .�#�$ ���X�+�����
        ' �!�0 j�� 9��� �5������ ���!�?�� �2	I�R�#�4 V�P9�� ���!�? �\-�B��D�}�����_��B /�

 �YF������� ��� 	
�������D�+����  �\� �N�$�'���� �  
 

Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhır rûhâniyyetit tayyibûnet 
tâhirûne ecib yâ A'zâyîl sehhirû ve heyyicû berrin binti havvâ 
alâ mehhabeti vel ışki ali ibni zeyneb bi hürmetis seyyidil 
hâkimü aleykum Yâ Zelzağcâyîl ve bi hakkillezî halakaküm ve 
bi hakki lâ ilâhe illallâhü Muhammed in rasûlullâh elvâhan 3 
elacele 3 essâate 3. 
      Vefki ve Azimeti bu tertip üzere hazırladıktan sonra vefki ateş 
yakınına veya altına gömersin. Gömdükten sonra Azimeti her gece 
matlubunun isminin adedi olan 262 defa yedi gece okursan 
matlubun sana meyl edip râm olur. Vefki yazarken ve yedi gece 
azimeti okurken ud, amber ve güzel kokulu buhurlar yakarsın. 
      Üçlü ve bütün vefkler Kavlühül hakki velehül mülk, 
Besmele veya uygun olan Ayeti Kerimelerle yazılır. Vefkin 
üstüne Cebrail, sağına Mikail, altına İsrafil, solunada Azrail 
isimli dört büyük meleklerin ismi yazılmalıdır. 
 

      2. Üçlü vefki bereket için kullanmak istersen: Pazartesi günü 
birinci saat olan Kamer saatinde yazıp ud ile buhurladıktan sonra, 
bu vefk para cüzdanının içine konulursa, Allah c.c. ın izniyle 
paranın bereketi olur. Veya bereketin çoğalması istenilen herhangi 
bir şeyin içine konulursa, bereketi artar. 
      Vefkin yapılışı: Besmele-i şerif ve İhlas suresinin cümeli ebced 
adedini aldık. İkisinin toplamı 1788 dir. Üçlü vefkin kaidesine göre 
1788 den 12 çıkardık, 1776 kaldı. Bu sayıyı 3 e böldük, harici 
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kısmet 592 kaldı. Kesir kalmadığı için üçlü vefkin birinci kaidesine 
göre harici  kısmeti birinci haneye yazar ve birer zamla vefkin son 
hanesine kadar giderek vefki tamamlarız. Vefkin etrafınada hurufu 
mukatta' olarak Besmele-i şerifi ve İhlas suresini yazarız. 
      Üçlü vefkin tabii şekli toprak ve gezegeni Kamer olduğu için, 
üçlü vefkin toprak unsurunu yazarız. 
      Yazılacak toprak unsuru şekli budur: 
 

 

 

      3. Üçlü vefki korunmak için kullanmak istersen: Cuma günü 
zühre saatinde yazıp güzel kokulu bir buhurla buhurladıktan sonra, 
vefki üzerinde taşırsan sihirden, nazardan ve cinlerden gelen 
zararlardan, hatta her türlü kötülüklerden Allah Teala hazretlerinin 
izni keremiyle korunursun. 
      Vefkin yapılışı: Allah Teala nın şu Ayeti Kerimesinin: 
 

[\	: �J�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?������F��8�-�#�$ �' �� /��S�,   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. 
sayısal karşılığı olan 1467 adedinden üçlü vefkin birinci kaidesine 
göre 12 çıkardık, 1455 kaldı. Bu adedi 3 e böldük, harici kısmet 
485 oldu. Kesir kalmadığı için üçlü vefkin birinci kaidesine göre 
harici kısmeti vefkin birinci hanesine yazar ve birer zamla son 
haneye kadar giderek vefki tamamlarız. Vefkin etrafına aynı Ayeti 
Kerimeyi yedi defa yazdıktan sonra, vefkin üzerine yazdığın Ayeti 
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kerimeyi okursun. Vefki üzerimizde taşıyacağımız için unsuru 
havadır. Bu yüzden vefkin hava unsurunu okuruz. 
      Vefkin şekli budur: 
 

 
 

      4. Erkekliği bağlanmış olan bir kişinin bağını çözmek istersen: 
Câmi' ismi şerifinin üçlü vefkini, vefkin altınada aşağıda gelecek 
olan Ayeti Kerimeleri yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bağlı olan 
kişiye bu suyu içirirsen, Allah c.c. ın izniyle bağı çözülür. 
      Yazılacak vefk budur: 
 

 
      Vefkin altına yazılacak Ayetler ve sure budur: 
 

� �F'��� ��� �2���?�K�? ;1�� '����� �2-�F'��� �G/��B���? ��@��K�- �J��+���� ���',����  
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������ ��K�R�#�4 /1�.�̀  [\	: �G�0�� �J����@�� ��� �2�+�K�� ��@��K�̀ ���� �t��
 .�� �l�� �B /P�A�0���B �2�8�U�+�? ��K�:���3�� �J���9:�P�3 �2	I9#�+�� �G�-�7���_
 .������:�� ��u�� .'E�F �Y+� �7 �2�@��K�+� �D�� ���O)�� .�� ���S�,�� /��+;�?

�4 ��8�L���4 �N�K-�S'��� ��	#� �$�� ���K�06 �GB�P9� 9J�� ��8�L���4 ��8�L��
 ��8-�� �GB������4 M����, �q���<���S��� �x�'K�7 �2�8�� �k�,��: �x��!���')��

M����F ��8�K�$ �J������B�� �2�����̂ ����; �a����� �]�� �e���X�,  �]�K"�$ ��K�+
�K�+������ �a���8�T ���R�,�� V�P9��� �a���_�������+��� ���0 9J���� �a���:�u �]�� � 

�0 9J�� �Y����B�k�$���� ��u���� �Y����B �����+��� �� ���� �� �C�)�,��� �]�?�� .
��,���-�� .�#�$ j�� .9#��� �C�}����� �2[#���� �5���!��� �5��6�� /�' �!�0 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vessemâ-e beneynâhâ bi eydin ve 
innâ le mûsiûn. Vel arda fereşnâhâ fe ni'mel mâhidûn. Ve min 
külli şeyin halaknâ zevceyni lealleküm tezekkerûn. Ve teraknâ 
ba'dahüm yevmeizin yemûcü fî ba'dın ve nüfiha fis sûri fe 
cema'nâhüm cemâ. Hattâ izâ rakebâ fîs sefineti harakahâ 
harakahâ harakahâ. İnnellezine âmenû ve amilûs salihâti 
kânet lehüm cennâtül firdevsi nüzülâ. Hâlidine fîhâ lâ yebğûne 
anhâ hıvelâ. Elem neşrahleke sadrek. Ve veda’nâ anke vizrak. 
Ellezî ankada zahrek. Ve refa’ nâ leke zikrak. Feinne meal usri 
yusrâ. İnne meal usri yusrâ. Feizâ fera’te fensab. Ve ilâ 
rabbike ferğab. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammed in ve 
âlihi ve sahbihi ve sellim. 
      Vefkin yapılışı: Câmi' isminin sayısal karşılığı olan 114 sayısını 
alıp, üçlü vefkin kaidesine göre 12 çıkardık, 102 kaldı. Bu adedi 3 
e böldük, harici kısmet 34 kaldı. Kesir kalmadığı için üçlü vefkin 
birinci kaidesine göre harici kısmeti vefkin birinci hanesine yazar 
ve birer zamla vefkin son hanesine kadar giderek tamamlarız. 
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Vefkin suyunu içireceğimiz için unsuru su dur. Bu yüzden vefkin su 
unsurunu yaparız.  
 

      5. Hüccetül İslam İmam Ğazali r.a. üçlü vefkle huddam elde 
etmek için şöyle bir açıklama yapmıştır. 
      Bir kimse üçlü vefkle riyazat yaparak huddam elde etmek 
isterse, önce şeyhinden izin (icazet) almalıdır. İzinsiz olarak 
yaparsa faydasını göremediği gibi büyük zararı dokunur. 
      Çarşamba günü başlayarak 17 gün riyazatlı olarak oruç tut. 
Onyedinci gün olan Cuma günün gecesi yatsı namazından sonra 
halvete gir ve olduğun yeri Lüban ile buhurla. Yedi gece ve gündüz 
halvette iken hergece ve gündüz şu evradı şerifi binbir defa oku: 
 

 ����? �k�0��;�} �]�S�Q	#�? �5�R�#�4 ��-� �7 .�#�$ �G� ����u �
��+�S��� ��� �F��B
  �\-�=��B�����B ����? �k� ���L�� �\-�:����Q�$��B* 

 

Yâ hamîdel feâli zalemni alâ cemî-ı hakkihi bi lutfihi azemtü 
billâhi yâ atrâkîl aksemtü billâhi yâ rûyâîl. 
      Bu tertip üzere yedi gece ve gündüz ameline devam et. Cuma 
gecesi rüyanda iki ruhani gelir. O ruhanilere isimlerini sor. Onlar 
sana isimlerini söylerler. Sende üçlü vefkin kutup (son) hanesine 
ismini ilk söyleyen ruhaninin, ikinci ruhaninin isminide onun altına 
(Vasat hanesi) yazarsın. 
      Vefkin şekli budur: 
 

 
 

      Üçlü vefki misk ve zaferan ile yazarsın. Vefke koyacağın ismin 
adedi yirmi (20) dir. Vedûd veya Bedûh ismide olabilir. Bunu 
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şeyhinden izin aldığın zaman hangi isim olduğunu ve hangi ismi 
vefke koyacağını öğrenirsin. 
      Vefkin yapılışı: Vefke koyacağın Hâdi isminin sayısal karşılığı 
olan 20 adedini üçlü vefkin kaidesine göre bu adetten 12 çıkardık, 
8 kaldı. Üç (3) e böldük, kesirde iki (2) kaldığı için üçlü vefkin ikinci 
kaidesine göre Hâdi ismini vefkin vasat hanesine yazar ve ismin 
adedinden birer eksilterek, vefkin birinci hanesine kadar ineriz. 
Yine ismin adedine birer zamla altıncı haneden dokuzuncu haneye 
kadar çıkarak vefki tamamlarız. Vefki üzerimizde taşıyacağımız 
için unsuru havadır. Onun için vefkin hava unsurunu yaparız. 
 

      6. Yüksek mertebelere erişmek istersen: Herhangi bir Arabi 
ayın ilk Cuma günü sala vaktinde bu üçlü vefki yazıp, güzel kokulu 
bir buhurla buhurladıktan sonra, vefki üzerinde taşır ve hergün şu 
Ayeti Kerimeyi: 
 

'��� �G� �F'��� ��� �2���?�a���:�u �]�� ��K�+������ �2-�F  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve rafa'nâ leke zikrak. 
1397 defa okuyan kimsenin işleri yoluna girer, yüksek mertebelere 
ulaşır ve herkes tarafından sevilir. 
      Vefkin yapılışı: Bu Ayeti Kerimenin sayısal karşılığı olan 1397 
adedini aldık. Üçlü vefkin kaidesine göre bu adetten 12 çıkardık, 
1385 kaldı. Üç (3) e böldük, kesirde 2 kaldığı için üçlü vefkin ikinci 
kaidesine göre bu Ayeti vefkin vasat (orta) hanesine yazar ve 
Ayetin adedinden birer eksilterek vefkin birinci hanesine kadar 
ineriz. Yine Ayetin adedine birer zamla altıncı haneden dokuzuncu 
haneye kadar çıkarak vefki tamamlarız. Vefki üzerimizde 
taşıyacağımız için unsuru havadır. Vefkin hava unsuru şeklini 
yaparız. Vefkin şekli budur: 
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      7. Rızık için Vehhâb ismi şerifinin üçlü vefkini herhangi bir 
arabi ayın ilk veya ikinci Cuma günü zühre, şems veya müşteri 
saatinde misk ve zaferan ile üçlü vefkin ikinci kaidesine göre yaz. 
Yazdıktan sonra hergün güneş doğarken 196 defa ''Yâ Vehhâb 
şeklinde ismi zikredersen, Allah c.c. senin rızkını çok kolay verir. 
Hatta huzuru kalple borçsuz ve sıkıntısız bir şekilde geçinirsin. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
 

    
 

Vefkin yapılışı: Vehhâb isminin sayısal karşılığı 14 tür. Üçlü vefkin 
kaidesine göre toplam adetten 12 çıkardık, 2 kaldı. Bu adet üç (3) 
e bölünemeyeceği için, üçlü vefkin ikinci kaidesine göre Vehhâb 
ismini vefkin vasat (orta) hanesine yazdık. İsmin adedinden birer 
eksilterek vefkin birinci hanesine kadar indik. Yine ismin adedine 
birer zamla altıncı haneden dokuzuncu haneye kadar çıkarak vefki 
tamamlarız. Vefki üzerimizde taşıyacağımız için unsuru havadır. 
Bu yüzden Vefkin hava unsuru şeklini yaparız. 
 

      8. Bir bineğin, bir taşıtın veya bir geminin yolculuğunun kolay 
geçmesi ve kuş gibi gitmesini istersen: Aşağıdaki vefki ve vefkin 
etrafınada şu Ayeti Kerimeyi: 
 

 V�P��'3� �J�� �\�!'K�� .���� �]O?�� .�F������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
��-�? �
����D��� �G�0�J��̀ ���+�B �' �0�� ���D'X�� �G�0�� �Y3 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve evhâ rabbüke ilen nahli enitte 
hazî minel cibâli büyûten ve mineş şeceri ve mimmâ yu'rişûn. 
yazıp bineğin, taşıtın veya geminin önüne asılırsa, yolculuğu çok 
kolay geçer ve hiçbir zorluklarlada karşılaşmaz. 
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     Yazılacak vefkin şekli budur: 
 

 
 

      Vefkin yapılışı: Seri' isminin sayısal karşılığı olan 340 
adedinden oniki (12) çıkarıp üç (3) e böldük. Kesirde bir (1) kaldığı 
için üçlü vefkin ikinci kaidesine göre Seri' ismini vefkin vasat (orta) 
hanesine yazdık. İsmin adedinden birer eksilterek vefkin birinci 
hanesine kadar indik. Yine ismin adedine birer zamla altıncı 
haneden dokuzuncu haneye kadar çıkarak vefki tamamlarız. Vefki 
asacağımız için unsuru havadır. Bu yüzden Vefkin hava unsuru 
şeklini yaparız.  
 

      9. Korkan kimse için Veli isminin üçlü vefkini bir kağıt üzerine 
ve vefkin etrafınada 16 defa Yâ Veli şeklinde ismi yazdıktan sonra, 
vefkin üzerine 2116 defa Veli ismi şerifini oku. Geceleri uykusunda 
korkan bir çocuğun veya herhangi bir kimsenin üzerine takılırsa, 
Allah c.c. ın izniyle o kişinin korkusu gider. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
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Vefkin yapılışı: Veli isminin sayısal karşılığı olan 46 adedinden 
üçlü vefkin kaidesine göre oniki (12) çıkardık, 34 kaldı. Bu adedi 
üç (3) e böldük. Harici kısmet 11 oldu. Kesirde iki (2) kaldığı için 
üçlü vefkin üçüncü kaidesine göre 46 adedini hiç bozmadan vefkin 
birinci hanesine yazar ve birer misli zamla son hanesine kadar 
giderek vefki tamamlarız. Vefki üzerimizde taşıyacağımız için 
unsuru havadır. Bu nedenle vefkin hava unsuru şeklini yaparız.  
 

      10. Dil bağlamak için: Çarşamba günü birinci saat olan Utarid 
saatinde, bir kağıt üzerine aşağıda gelecek olan üçlü vefki: 
 

 
      Vefkin etrafınada şu Azimeti: 
 

 2F �2�� �2�� �2-�I�!��� J6��	R����� �B �2-�I�!��� �J6��	R����� �B 2F
 �� �: '2�89#��� �J����)���B� �2�8�� g.� �$ g.� �$ g2�I�? g2�I�? �2� �2�

�3 �J�� /
��-�,�< �G�$ �<���	��� �h������� �k�Q�?���N�K���� ���?�� �G�$ ���#����� 
�? �N�,�&	� �G�?� �J�&	����! � �����2�c�$���� �2-�c�+��� �]  

 

Semmin Semmin Hâ mîm Hâ mîm Yâsîn Vel kurânil hakîm. 
Yâsîn Vel kurânil hakîm. Summun Summun Bükmün Bükmün 
Umyun Umyun fehüm lâ yübsirûn. Allâhümme kemâ rabatte 
efvâhel üsûdi an danyâlin en terbitas sinetel hakli an fülân 
ibni füâneh bi hakki ismikel azîmil a'zam. 
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Yazdıktan sonra talip olan kişi bu vefki üzerinde taşırsa, matlub 
olan kişinin dili talibe karşı Allah c.c. ın izniyle bağlanır ve talip 
hakkında kötü söz söyleyemez. 
      Vefkin yapılışı: Allah Teala nın şu Ayeti Kerimesinin: 
 

'��� �G� �F'��� ��� �2���?�#�$ �2�E���, �%���-���� �2-�F�2�8�@������� .  j1��X�, ������
�2�8�K�-�$�� .�#�$ ��K��� �Q��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elyevme nahtimü alâ efvâhihim. Ve 
lev neşâ-ü letamesnâ alâ a'yünihim. 
 

Sayısal karşılığı olan 2095 adedini aldık. Üçlü vefkin kaidesine 
göre bu adetten 12 çıkardık, 2083 kaldı. Bu adedi üç (3) e böldük, 
694 oldu. Kesirde iki (2) kaldığı için üçlü vefkin üçüncü kaidesine 
göre 2095 adedini hiç bozmadan vefkin birinci hanesine yazar ve 
birer misli zamla vefki tamamlarız. Vefki üzerimizde taşıyacağımız 
için unsuru havadır. Bu yüzden vefkin hava unsurunu yaparız. 
 

      11. Müşteri celbi için Vâsi-u ismi şerifinin şu üçlü vefkini:  
 

 
 

Perşembe günü müşteri saatinde, bir kağıt üzerine ve vefkin 
etrafınada 137  defa Yâ Vâsi-u ismini yazdıktan sonra, bir iş yerine 
asılırsa o iş yerinin hem bereketi olur, hemde müşterisi çoğalır. 
      Vefkin yapılışı: Vâsi-u ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 137 
adedini aldık. Bu adetten 12 çıkardık 125 kaldı. Bu adedi üç (3) e 
böldük. Harici kısmet 41 olup, kesirde iki (2) kaldı. Kesir kaldığı 
için, üçlü vefkin üçüncü kaidesine göre bu adedi hiç bozmadan 
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vefkin birinci hanesine yazar ve birer misli zamla son hanesine 
kadar giderek vefki tamamlarız. Vefki asacağımız için unsuru 
havadır. Bu nedenle vefkin hava unsuru şeklini yaparız.  
      12. Şifa için Hamîd ismi şerifinin şu üçlü vefkini: 
 

 
 

bir tabağa ve vefkin etrafınada 62 defa Yâ Hamîd ismini yazdıktan 
sonra, yazıyı su ile silip, bu suyu hastaya içirirsen, Allah c.c. ın 
izniyle şifaya kavuşur. 
      Vefkin yapılışı: Hamîd ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 62 
adedini aldık. Bu adetten 12 çıkardık 50 kaldı. Bu adedi üç (3) e 
böldük. Harici kısmet 16 kaldı. Kesirde iki (2) kaldığı için, üçlü 
vefkin üçüncü kaidesine göre bu adedi hiç bozmadan vefkin birinci 
hanesine yazar ve birer misli zamla son hanesine kadar giderek 
vefki tamamlarız. Vefkin suyunu içireceğimiz için unsuru sudur. Bu 
nedenle vefkin su unsuru şeklini yaparız.  
 

      13. Herkes tarafından sevilmek ve hürmet görmek için: Üçlü 
vefkin harfli şeklini:  
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Cuma günü Zühre saatinde yaz. Yazdıktan sonra güzel kokulu bir 
buhurla buhurladıktan sonra, vefki üzerinde taşırsan, herkes 
tarafından sevilir ve hürmet görürsün. Hatta kapalı olan işlerin 
açılır, kazancın artar, mal ve mülk sahibi olup, itibar görürsün.  
      Vefkin yapılışı: Allah Teala nın şu Ayeti Kerimesini: 
 

-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?�h�<����+�? g�-�Q�� j��� �2  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü latîfün bi ıbâdih. 
Kelime kelime vefkin hanelerine şu tertip üzere birinci, ikinci ve 
üçüncü hanelerine Allâh lafzını, dördüncü, beşinci ve altıncı 
hanelerine Biıbâdih, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu hanelerine 
Latîfün ismini yazarsın. Vefki üzerimizde taşıyacağımız için unsuru 
havadır. Bu yüzden vefkin hava unsurunu yaparız. 
 

      14. Kaybolan veya çalınan bir eşyayı bulmak için: Şu vefki 
şerifi yazıp: 
 

 
 

vefkin üzerine 114 defa Câmi' ismi şerifini ve yedi (7) defada şu 
duayı: 
 

���? �C�B���� /%���-�� �q�'K�� ���0��7��B �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2 9J�� �5-��
� ��� ���#���B�� ;��-�� �<��+�? .�E9���̂  �<�<��	� '2�89#� ���0��D��� �]� ���� ���!  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ câmiannâsi li yevmin lâ raybe 
fîhi innallâhe lâ yuhliful mîâd. Allâhümme ürdüd dâlletî bi 
hakki ismikel câmi'. 
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Okuduktan sonra vefki üzerinde taşır, yedi gün müddetle her gün 
114 defa Câmi' ismi şerifini ve yedi (7) defada yukarıdaki duayı 
okursa, kaybolan veya çalınan eşyası Allah c.c. ın izniyle bulunur. 
 

      15. Rızık için aşağıdaki vefki misk ve zaferan ile yazıp, güzel 
kokulu bir buhurla buhurladıktan sonra, vefki üzerinde taşıyıp, 
hergün 308 defa ''Yâ Rezzâk'' şeklinde ismi zikredersen, Allah 
Teala hazretleri senin rızkını çoğaltır ve hiç zaruret çekmezsin. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
 

 
 

      15. Göz hastalıklarından, sihirden ve düşman şerrinden emin 
olmak için: Üçlü vefkin harfli şeklini iyi bir vakitte yazdıktan sonra 
vefki üzerinde taşıyan kimse göz hastalıklarından, sihirden ve 
düşman şerrinden emin olur. Hatta yüzünde ilahi bir nur hasıl olur 
ve her gören onu sever.  
      Vefkin şekli budur: 
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      Vefkin yapılışı: Nûr ismini harf harf şu tertip üzere vefkin 
birinci, ikinci ve üçüncü hanelerine Nun harfini, dördüncü, beşinci 
ve altıncı hanelerine Ra harfini, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu 
hanelerine Vav harfini yazarsın. Vefki üzerimizde taşıyacağımız 
için unsuru havadır. Bu yüzden vefkin hava unsurunu yaparız. 
 

      16. Şifa için üçlü vefkin şu harfli şeklini: 
 

 
Pazar günü şems saatinde yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu 
suyu bir hastaya içirirsen, Allah Teala hazretleri'nin izniyle şifaya 
kavuşur. 
      Vefkin yapılışı: Selam ismini harf harf vefkin hanelerine şu 
tertip üzere, birinci, ikinci ve üçüncü hanelerine Sin harfini, 
dördüncü, beşinci ve altıncı hanelerine Mim harfini, yedinci, 
sekizinci ve dokuzuncu hanelerine Lamelif harfini yazarsın. Vefkin 
suyunu içireceğimiz için unsuru sudur. Bu yüzden vefkin su 
unsurunu yaparız. 
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ORTASI BOŞ ÜÇLÜ VEFK 
      Ortası boş olan bu üçlü vefke ''Mesellesi hâli vasat'' denir. Bu 
üçlü, diğer üçlü vefklerden daha değişik bir yapıya sahip olup, 
bunun sıralaması farklıdır. Ortası boş olan haneye rakam yerine 
başka istek ve hacetler yazılır. 
 

ORTASI BOŞ ÜÇLÜNÜN BİRİNCİ KÂİDESİ 
      Vefk olunacak adet oniki (12) ye bölünür, harici kısmet birinci 
(1) haneye yazılır ve birer misli zamla vefkin altıncı (6) hanesine 
kadar gidilir. Kesirde kalan rakam altıncı (6) haneye ilave edilerek, 
yine birer misli zamla sekizinci (8) ve son haneye kadar gidilerek 
ortası boş üçlü vefk tamamlanır. 
      Ortası boş üçlü vefkin şekli budur: 
 

 
3 

 
8 

 
1 

 
7 

  
5 

 
2 

 
4 

 
6 

 

      Örneğin:  _���l�GH  (Mecid) ismi şerifinin ortası boş üçlü vefkini 

yapalım. Mecid ismi şerifinin sayısal karşılığı olan elliyedi (57) yi 
oniki (12) ye böldük. Harici kısmet dört (4) kesirdede dokuz (9) 
kaldı. Ortası boş üçlünün birinci kâidesine göre, dört (4) rakamını 
birinci haneye yazar ve birer misli zamla sekizinci ve son haneye 
kadar giderek ortası boş üçlü vefki tamamlarız. Ortası boş olan 
haneyede isim veya hacetimiz her ne ise onu yazarız. 
      Mecid isminin ortası boş üçlü vefki budur: 
 

 

12 
 

41 
 

4 

 

37 
  

�a�� ��  
 

20 

 

8 
 

16 
 

33 
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ORTASI BOŞ ÜÇLÜNÜN İKİNCİ KÂİDESİ 
      Ortasi boş üçlünün birinci hanesinden beşinci hanesine kadar 
asıl rakamları yazarız. Vefk olunacak adetten altı (6) çıkarıp, kalan 
sayıyı vefkin altıncı (6) hanesine yazar, birer artırarak son hane 
olan sekizinci (8) haneye kadar giderek vefki tamamlarız. 
 

      Örneğin: Serî' ismi şerifinin ortası boş üçlü vefkini yapalım. 
Serî' isminin adedi olan 370 ten 6 çıkardık, 364 kaldı. Vefkin birinci 
hanesinden beşinci hanesine kadar asıl rakamlarını yazarız. 364 
adedini vefkin altıncı (6) hanesine yazar, birer artırarak son hane 
olan sekizinci haneye kadar çıkarak vefki tamamlarız. 
Serî' isminin ortası boş üçlü vefki budur: 
 

 

3 
 

366 
 

1 

 

365 �a�� ��   

5 

 

2 
 

4 
 

364 

 

(Vasat (Orta) hanesine hacetin her ne ise onu yazarsın). 
 

ORTASI  BOŞ  ÜÇLÜNÜN  HASSALARINDAN 
      1. Bir kimseyi şaşırtmak ve kendine hayran bırakmak istersen: 
Şu vefki bir kağıt üzerine yaz: 
 

 
 

Yazdıktan sonra güzel kokulu bir buhur tüttürerek, vefkin üzerine 
şu Ayeti Kerime ile duayı 1177 defa oku. 
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   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?   �(��'K���0 gC�X�4 �2�8',���:   �k����"�4����
�L �1�� �������?�� �
�&�7 ����? ��� 9#�I�3 ��0 �Y0���k�����4�� �\	I����� �x �9P  

 

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

-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?�(��'K���0 gC�X�4 �2�8',���: �2 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Keennehüm huşibun müsennedeh. 
Sayısal karşılığı olan 1177 adedini aldık. Ortası boş üçlü vefkin 
birinci kâidesine göre bu adedi 12 ye böldük. Harici kısmet 98, 
kesirdede 1 kaldı. 98 adedini vefkin birinci hanesine yazar ve birer 
misli zamla beşinci haneye kadar çıkarız. Altıncı haneye bir (1) 
fazla ilave ederek, yine birer misli zamla vefkin son hanesi olan 
sekizinci haneye kadar giderek vefki tamamlarız. Vefkin vasat 
hanesinede o kişinin ismini yazarız. 
 

      2. Huddâm sahibi olmak istersen:  Ortası boş şu üçlü vefki: 
 

 
 

bir kağıt üzerine yazdıktan sonra vefki üzerine al. Perşembe 
gününden başlayarak, yedi (7) gün riyazatlı ve oruçlu olarak 
halvete gir. Sure-i Fatiha yı aşağıda gelecek olan Azimet ile birlikte 
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sabah 21, öğle 22, ikindi 23, akşam 24 ve yatsı namazından sonra 
11 defa oku. Yedinci günün sonunda Fatiha suresinin hadimi Melik 
Ahiydar beyaz bir nur içinde görünür. Melik Ahiydar sana bir yüzük 
verir. Nasıl kullanacağını ve şartlarını sana söyler. Bundan sonra 
senin her istediğin şeyi yerine getirir. Fatiha suresini ve Azimeti 
okurken ud, lüban ve cavi buhurlarını yakarsın. 
Fatiha suresinin ardından okunacak Azimet budur: 
 

-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? �2�*� ����+��� ���� ��� ��� �!���� M��� �F 
	S�B ���K�$ .�̂ ���0�� �Ŷ �� 	J�"	I�B �Y�� �F �GB���0��!��� ��� �F ���

� ���� �*� ����+���2-�F'��� �G� �F'������  �2-����L������ �t������ .�F�< V�P9�
 .����0 ���E�4����%��c�+��� ��-�F���� �2-�#�I��� .' ���� g2-�0�� �.�@�� 

 [\	I�� �1��S�̀  �� �8-�� �J�&-�#�7 �J�� ���� �� �8�� �2-�F'��� �G� �F'��� �5���S�,
 g�B���y�� /2-�R����� ����P�$ �G�0 �(��D�,�� �2-�+'K�� �x�'K�7 ."���� �2-�!�D

�GB���� �%���B �]����0 �]B���̀ ���� �]�#� ��� .�� gp�_��K�0 �5�� ���-�� 
 �2������+��� �\���L �J��: �\�? �*�+�0���� �b�X�0���� ��B�_������ �GB���L����

 	�-�!� ��� �k�,�� �*�+� �7�� ��8[#	: �*�y��-'X���� �*�y�&'��� ��-� �D�?
 �q��K�7���� .�#�$ .�E�8�7���� �*�?���L������ �GB���+�?���� .�#�$ .�,���$��

 �N�S�#�E��� ��������+�, �a�'B�� �G�0 �a��	S���E���,�� �b�)�R'E���? �o���E�+�,�� ������L�����? 
�8�X�,�� �]�-���� ����E�,�� ����,�P�� �a���F�� �k�,�� 9��� �5������ �J�� ��

9J���� �]�� �]B���̀ ��.9#� �]��������� �a�����$ �Y�' �!�0  �5�-�#�$ j�� 
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 �29#�����*�+�E���, �a�'B���� ��-�,O��� ���=����F �G�0 .�E�7��F [\	: .�#�$ 
��� V�<��@��B �GB������"�} �V�<��@�� �*[#�U� " �a���-�)�� ��,���@���m��" 

 �2�8�-�#�$ ����U��� ��� ���-�} �2�8�-�#�$ �k� �+�,�� �GB�P9�� �m��� �2-�R�E��� ���
 �*[��'U�� ��� �k�,�� 9��� �5������ ��8[#	: �2������+��� ����L�� �]�#�0��B '2�89#���

�D�, ���� �*� ���9c�� �G�0 �k�K	: .�,�� �]�,��!���� �2����� �G�0 .�K
��� ��� .�D�K�0��B�$ �Y7���S�0��B .�K�$ �����I��� �l���� �*�K�0 �*�?����I� ��� �G
�-�}��B ������B�K�S�:�� �*�{-���E��� ��� 	w� ���P�F���� �o��4�� �' �0 .�K�D�,�� .

�����U�-�4	��� �]�#� ��� �
������	�-���0��B .�K�{�}�� 	�-���0��B  .�K�{�}�� 
 �5�����L .���� 'G�c�� �Y��̂ ����0 �C�@�u �u�� �J�OK�� ��u�� .�K�{�}�� 	�-���0��B
 �5��6 .�#�$�� /�' �!�0 ��,���-�� .�#�$ j�� .9#��� �*�K�0��� ��� .�D�K�,

  �*� ����+��� ���� ��� ��� �!����� �*�+� �7�� �5�E�?��!��� �GB���@�9Q��*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Hamd 
en yefûku hamdel hâmidîne hamden yekûnü ridan ve merdâ 
ınde rabbil âlemin. Errahmânirrahîm. Ellezî dehal arda vel 
ekâlîme vahtessa mûsel kelîme ve ahyel ızâme ve hiye ramîm. 
Ve semmâ nefsehür rahmânirrahîm rahîm. Fehümâ ismâni 
celîlâni fîhimâ şifâün li külli sekîmin ve tarîkun ilâ cennâtin 
neîmü ve necâtün min azâbil cehîm. Mâliki yevmiddîn. Leyse 
lehü münâziun fil mülki ve lâ şerîke ve lâ karîne ve lâ vezîra ve 
lâ müşîra ve lâ muîne bel kâne kablel avâlimi küllihâ ecmeîne 
entel muhîtu bi cemîıs selâtîni veş şeyâtîni ve avnî alel 
ebadîne vel akrabîne ve vechetî alel ecnâsil muhtelifeh. İyyâ 
kena'büdü. Bil ikrâri ve na'terifü bit taksîri ve nesta'firuke 
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minez zunûbi ve netûbi ileyke ve neşhedü en lâ ilâhe illâ ente 
vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammed en abdüke ve 
rasûlike sallallâhü aleyhi ve sellem. Ve iyyâ kenesteîn. Alâ 
külli hâcetî min havâicid dünyâ ved dîni yâ hâdil mudillîne lâ 
hâdiye ğayrake. İhdinas sirâtal müstakîme siratallezîne 
enamte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve laddâllîn. Allâhüm- 
me yâ mâlikü rikâbel avâlimi küllihâ lâ ilâhe illâ ente 
sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Rabbi neccinî minel 
ğammi yâ müncîl mü'minîne ferricil kerbe annî yâ müferricen 
anil mekrûbîne yâ rabbi yâ ğıyâsül müsteğîsîne ekfinî ve 
neccinî mimmâ ehâfü ve ahzeru ve sehhirlil melikel Uhaydar 
yâ muğisu eğisnî yâ muğisu eğisnî yâ muğisu eğisnî ve 
zennûni iz zehebi muğâdıben fezanne ilâ kavlihi nüncîl 
mü'minîn. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammed in ve alâ 
âlihit tâhirîne ve sahâbetihi ecmeîne vel hamdülillâhi rabbil 
âlemîn. 
      Vefkin yapılışı: Fatiha suresinin sayısal karşılığı olan 9361 
adedini ortası boş üçlü vefkin birinci kaidesine göre 12 ye böldük. 
Harici kısmet 780 kesirdede 1 kaldı. 780 adedini vefkin birinci 
hanesine yazar ve birer misli zamla beşinci haneye kadar çıkarız. 
Kesirde kalanı 6. haneye ilave ederek, yine birer zamla 8. haneye 
kadar çıkarak vefki tamamlarız. Vefkin vasat hanesinede Fatiha 
suresinin hadimi olan Ahiydar ismini yazarız. 
 

      3. Kaybolan veya kaçan bir kimseyi geri getirtmek için şu vefki: 
 

 
 

Vefkin etrafınada şu Ayet ve beyitleri: 
 

���?"�#�$ �5',�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���0��7��B�� g��<��R�� �5�+�7�� .  
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�� ��� �7��.�E�7��F ���=����� ��89#	: �����R� ���� . � ����?�k�+� �7 �]  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. innehü alâ racıhi le kâdir. Ve Yâ 
câmiu icma'lil makâside küllehâ ve sâira hâcetî bismike 
cema'tü. 
      Vefkin vasat (Orta) hanesinede kayıp olan veya kaçan kişinin 
ismini yazdıktan sonra, vefki kaçan veya kaybolan kişinin çıktığı 
yere koyup, vefkin etrafına yazdığın Ayetle beyiti 1000 defa oku. 
Allah c.c. ın izniyle o kişi geri döner. 
      Vefkin yapılışı: Câmi' ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 114 
adedini aldık. Ortası boş üçlü vefkin birinci kaidesine göre bu 
adedi 12 ye böldük. Harici kısmet 9, kesirdede 6 kaldı. Dokuz (9) 
rakamını vefkin birinci hanesine yazar ve birer misli zamla beşinci 
haneye kadar çıkarız. Kesirde kalan altı (6) rakamını altıncı 
haneye ilave ederek, yine birer misli zamla vefkin son hanesi olan 
sekizinci haneye kadar giderek vefki tamamlarız. Vefkin vasat 
hanesine kaçanın ismini ve vefkin etrafına Ayetle beyitleri yazarız. 
 

      4. İnsanlara zulüm eden bir zalimin bevlini bağlamak istersen: 
Şu vefki şerifi: 
 

 
 

 Her hangi bir Arabi ayın son Salı günü Merih saatinde, pişmemiş 
bir çömlek parçası üzerine ve vefkin vasat hanesine bevlini 
bağlamak istediğin zalimin ismini yaz. Yazdıktan sonra çömlek 
parçasını hafif yanan bir ateşin altına koy ve şu: 
 

��>�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?�k�L���E�F��� g���, �5-�� g���)�$�� ��8�?� 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Feesâbehâ i'sârun fihi nârun fahterakat. 
Ayeti Kerimeyi 2078 defa Çakal tüyü yakarak oku. Ama sekiz (8) 
de (1) bir, 70 de bir (1) ve her yüz (100) de bir (1) defa şu tevkili: 
 

�B 	\9:���3�N�,�&;	� �G�?� �J�&	� �
���? �����!�? ��������� ��P�@ �%�'��4� 
 

Tevekkelû yâ huddâme hazel vefki bi hasbi bevli fülan ibni fülaneh. 
oku. O zalimin bevli Allah Teala hazretlerinin izniyle bağlanır. 
      Vefkin yapılışı: Allah Teala nın şu Ayeti Kerimesinin: 
 

�k�L���E�F��� g���, �5-�� g���)�$�� ��8�?���>�� 
 

Feesâbehâ i'sârun fihi nârun fahterakat. 
Sayısal karşılığı olan 2078 adedini aldık. Ortası boş olan üçlü 
vefkin kâidesine göre bu adedi 12 ye böldük. Harici kısmet 173 
kesirdede 2 kaldı. 173 adedini vefkin birinci hanesine yazar ve 
birer misli zamla beşinci haneye kadar çıkarız. Kesirde kalan iki (2) 
rakamını altıncı haneye ilave ederek, yine birer misli zamla vefkin 
son hanesi olan sekizinci haneye kadar çıkarak vefki tamamlarız. 
Vefkin vasat hanesinede zalimin ismini yazarız. Vefkide okumuş 
olduğun Ayeti Kerime ile yaparsın. 
 

      5. Kadâ-i hacet için: Şu vefki şerifi yazıp: 
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vefkin üzerine şu Azimeti 11 gün ve hergün 1111 defa güzel 
kokulu bir buhur yakarak okuduktan sonra, vefki üzerinde taşırsan, 
olacak olan acaiplikleri görür ve hacetinde yerine getirilir. 
      Okunacak Azimet budur: 
 

         �C�7�� ���#�F /�-�y���S�y ��B �C�7�� �]�R�� �\-�=��B���S�y��B �C�7�� �2�@��
/�-�y�����y��B �C�7�� ���B �\-�=��B���S�y��B 

 

Ehüm ecib yâ tafrayâîl sekak ecib yâ tafratîşin hala' ecib yâ 
tafrayâîl yas ecib yâ tağratîşin. 
      Vefkin yapılışı: Şu dört (4) ismin: 
 

���B ���#�F �]�R�� �2�@�� 
 

Ehüm Sakak Hala' Yas 
      Sayısal karşılığı olan 434 adedini aldık. Bu adetten 6 rakamını 
çıkardık, 428 kaldı. Ortası boş üçlü vefkin ikinci kâidesine göre, 
vefkin birinci hanesinden beşinci hanesine kadar asıl rakamlarını 
yazarız. 428 adedini vefkin altıncı hanesine yazar ve birer artırarak 
vefkin son hanesi olan sekizinci haneye kadar giderek vefki 
tamamlarız. Vefkin vasat hanesine hacetimiz her ne ise hacet 
ismini yazarız  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 153 

 

ÜÇLÜ VEFKİN ŞERHİ VE HAVASSI 
      Hüccetül İslam İmam Ğazali r.a. üçlü vefk hakkında şöyle 
buyurmuştur: Üçlü vefkin bir dıl'ının veya satırının toplamı onbeş 
(15) tir. Bu adet Havva validemizin isminin karşılığıdır. Havva da 
Adem a.s. in eğe kemiğinden yaratılmıştır. Üçlü vefkin üç (3) 
dılı'nın veya üç (3) satırının toplamı kırkbeş (45) tir. Bu adette 
Adem a.s. in isminin karşılığıdır. Aynı zamanda üçlü, vefkin 
gezegeni olan Zuhal in karşılığıda kırkbeş (45) tir. 
      Üçlü vefkin tabii ve toprak şekli budur: 
 

 

4 
 

9 
 

2 

 

3 
 

5 
 

7 
 

8 
 

1 
 

6 

 

      Üçlü vefkin orijinal şekli budur. Bu vefk toprağa mensup olup, 
gezegeni Kamerdir. Bu üçlü vefk harfli olarakta yapılır. 
      Harfli üçlü vefk budur: 
 

'  0  )  
(  �,  +  

*  �  %  
 

      Üçlü vefkin üçgen şeklide budur: 
 

 
 

      Bu üçlü vefki icat etmediği halde Ğazali hazretlerine nisbet 
edilmiştir. Bu üçlü vefk Süleyman a.s. ın veziri Âsaf bin Berhiya nın 
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olup, daha sonraları Ali bin Ebu Talib k.r.v. e geçtiği söylenmiştir. 
Bu üçlü vefki Hazreti Adem a.s. ''Hakikat seferi'' ismiyle meşhur 
olan seferinde bulduğu söylenmiştir. Zeryâil isimli melek 
yeryüzüne inmiş ve bu vefki Adem a.s. e vermiştir. Bu mesele bazı 
hadislerde zikredilmiştir. 
      Bu üçlü vefkin harfleri, tabiatları, melekleri, Ayetleri ve şartları 
vardır. Üçlü vefkin harfleri dokuz (9) adettir. Dört harfi * % ' )  (Be 

Dal Vav Ha ) hayır içindir. Bu dört harfe ''Elmuzdevicât'' denir. Beş 
harfi   0 + ��, ( � (Elif Cim He Ze Tı) şer içindir. Bu harflerede 

''Elmüfredât'' denir. 
      Üçlü vefkin anasırı erbaaya göre şekilleri vardır. Rakam veya 
harfler vefkin hanelerine konulurken unsura göre konulmalıdır. 
      Anasırı erbaaya göre üçlü vefkin şekilleri budur: 
 

   Ates unsuru      Toprak unsuru      Hava unsuru        Su unsuru 
 

 

8 
 

6 
 

4 
  

4 
 

9 
 

2 
  

2 
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6 
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      Üçlü vefkin her harfinin bir meleği vardır. Üçlü vefkin harflerinin 
melekleride şunlardır: 
 

      Elif        (�)          harfinin meleği       Âyehin              (v��$u) 
      Be        ())        harfinin meleği       Bikitriyâlin       (v- �$�	�Z�p��) 
      Cim      (l)        harfinin meleği        Celîşin             (vx��]��) 

      Dal        (')         harfinin meleği       Demyâlin         (v- ���G�') 

      He         (�,)      harfinin meleği       Hetatûşin         (v<L�Z�Z�,) 

      Vav        (%)        harfinin meleği       Vehîmin            (v���,�%) 

      Ze           (+)        harfinin meleği       Zenkatâ            ( �Z�p���+) 

      Ha          (*)       harfinin meleği       Hadâyehin        (v��$��_��) 
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      Tı            (0)       harfinin meleği       Tifyâlin               (v- �����q) 

      Üçlü vefkin dokuz (9) adet Ayeti Kerimesi vardır. Bu dokuz 
Ayeti Kerime olmadıkça yapılan amel sahih olmaz. Herhangi bir 
amel yapmak istediğin zaman anasırlarını ve şartlarını yerine 
getirdikten sonra, harfleri veya rakamları vefkin hanelerine 
koymaya başladığın zaman, vefkin harfine ait ismi ve Ayeti 
Kerimeyi okursun. Vefkin harflerinden her biri bir Ayet ve İsme 
bağlıdır. Bu isim ve Ayeti Kerimeleri, harfleri veya rakamları vefke 
koyarken okursun. Üçlü vefkin dokuz Ayeti Kerimesi bunlardır. 
 

      Elif harfini vefke koyarken İsim ve Ayeti bir (1) defa oku: 
 

/5�B6 .           �5"�� g%��"�,���� �N�K�� �h	P�4�>3�� �%�O-�R��� O.�!��� ���@9��� �5������ j���
           �h��"�K�$ ���S�X"�B V�P9�� ��u �G�0 �t������ .����0�� �x���� '��� .����0

       -�!�B ���� �2�8�S�#�4��0�� �2�8B���B�� �G�-�? ��0 �2#�+�B �5�,�u�d�?9���   /1�.�X"�? �J�	Q
           �t�������� �x���� '�"�� �5O-"����	: ��"���� ;1��̀  �� �?9��� �5� �#�$ �G�0

O.�#�+������@�� �� �8	c�S�F �h�<���B�����2-�c�+���   
 

Âyehin. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. La te’huzuhu 
sinetüv velâ nevm. Lehü mâ fis semâvâti vemâ fil ard. Men 
zellezî yeşfeu ındehü illâ biiznih. ya’lemü mâ beyne eydîhim 
vemâ halfehüm velâ yuhîtûne bi şeyim min ilmihi illâ bimâ şâ’. 
Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Velâ yeûdühü hıfzihümâ 
ve hüvel aliyyül azîm. 
 

      Be harfini vefkin ikinci hanesine koyarken İsmi ve Ayeti 
Kerimeyi iki (2) defa oku: 
 

/
��B���Q�R�? . � '��� ��B���?   �U�L ��u���� �t�������� �x���     �"� ',���� �Y�"�0�� .
	J�	I�-�� �G	: �5�� �
�	R�B.  

 

     Bikıtriyâlin. Bedî-us semâvâti vel ardı ve izâ kadâ emran fe 
innemâ yekûle lehü kün fe yekûn. 
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      Cim harfini vefkin üçüncü hanesine koyarken, İsmi ve Ayeti 
Kerimeyi üç (3) defa oku: 
 

/�-�#�7 .�ML��@�_ �J��: �\�y������ 9J�� 	\�y������ ���@�_�� O��!��� ;1��7  
 

     Celişin. Câel hakku ve zehekal bâtılü innel bâtıle kâne 
zehûka. 
 

      Dal harfini vefkin dördüncü hanesine koyarken İsmi ve Ayeti 
Kerimeyi dört (4) defa okursun: 
 

/
��-�0�< .        g%�&"�� ��8-�� �2�8�E'-�!�3�� '2�89#��� �]�,��!���� ��8-�� �2�8B���$�<
  �*� ����+��� ���� ��� ��� �!��� �J�� �2�8B���$�< ���46��*  

 

      Dimyâlin. Da'vâhüm fîhâ sübhâneke allâhümme ve 
tehiyyetühüm fîhâ selâmün ve âhiru da'vâhüm enil 
hamdülillâhi rabbil âlemîn. 
 

      He harfini vefkin beşinci hanesine yazarken, İsmi ve Ayeti 
Kerimeyi beş (5) defa oku: 
 

/n�Q�Q�@ .     �@ 9��� �5���� � V�P9�� j�����@     �(�<��8'X"���� �C�-����� �2����$ ��
�2-�F'��� �G� �F'��� ���@.  

 

      Hetatûşin. Hüvallâ hüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybü 
veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. 
 

      Vav harfini altıncı haneye yazarken, İsmi ve Ayeti Kerimeyi altı 
(6) defa okursun: 
 

           	(��"�-����� �2"�8�� �J�"�:��0 ����E���B�� j1��X�B��0 ��	#���B �]O?���� /2-�@��
 �J�	:���X�B �' �$ .����+�3�� ��� �J��!����* 

 

      Vehîmin. Ve rabbüke yahlükü mâ yeşâ-ü ve yahtârü mâ 
kâne lehümül hiyeratü sübhânallâhi ve teâlâ ammâ yüşrikûn. 
 

      Ze harfini vefkin yedinci hanesine yazarken, İsmi ve Ayeti 
Kerimeyi yedi (7) defa oku: 
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��Q�R�,�_ .    �0 �x����8'X�� OC�F �q�'K#�� �G�B�_"    *�K"������� �1���"�K�� �G 
;�������K�R�b�y �(���Q�K�R� ��� �0 �C�@9P�� �G    "� ��� �\�-������� �N'U�S����� �N�0'���

�,������ ����� �%��+     ��� ��-�,O��� �(��-�!��� �p��E�0 �]���u �w���!   �G���F �h���K�$ j�
��W� ���  

 

      Zenkatâ. Züyyine linnâsi hubbüş şehevâti minen nisâ-i vel 
benîne vel kanâtîril mükantarati minez zehebi vel fıddeti vel 
haylil müsevvemeti vel enâmi vel harsi zâlike metâul hayâtid 
dünyâ vallâhü ındehü hüsnül meâb. 
 

      Ha harfini vefkin sekizinci hanesine yazarken, İsmi ve Ayeti 
Kerimeyi sekiz (8) defa oku: 
 

5�B����F./         �]�#���L �G�0 �GB�P9�� .������ �]�-���� .�F��B �]���P�: ��$ 2F  
�2-�I�!��� ��B���+��� j��  

 

      Hadâyehin. Hâ Mîm Ayîn Sîn Kâf. Kezâlike yuhî ileyke ve 
ilel lezîne min kablikellâhül azîzül hakîm. 
 

Tı harfini vefkin dokuzuncu hanesine yazarken, İsmi ve Ayeti 
Kerimeyi dokuz (9) defa oku: 
 

     .�R�X�E�� �J6��	R��� �]�-�#�$��K�����,�� ��0 5y /
��-�S�y     �G"� �� M(���:�P"�39��� 
       �F'���� .�#�+��� �x���� '����� �t������ ���#�4 �G' �0 M&B���K�3 .�X���B �G� 

V���E��� �n���+��� .�#�$  
 

      Tıfyâlin. Tâhâ. Mâ enzelnâ aleykel kurâne li teşkâ. İllâ 
tezkira- ten li men yahşâ. Tenzilen mimmen halakal arda ves 
semâvâ- til ulâ. Errahmânü alel arşis tevâ. 
      Üçlü vefkteki harflerin mensup olduğu günler ve gezegenler 
vardır. Üçlü vefkteki harflerin mensup olduğu günler ve geceler 
şunlardır. 
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      Elif (^) ve Ha (*) harflerinin günü Pazar gezegeni Şems tir. 

      Be ()) ve Tı (0) harflerinin günü Pazartesi gezegeni Kamerdir 

      Cim (() harfinin günü Salı gezegeni Merih tir. 

      Dal (') harfinin günü Çarşamba günü Utarid dir. 

      He (�,) harfinin günü Perşembe gezegeni Müşteri dir. 

      Vav (%) harfinin günü Cuma gezegeni Zühre dir. 

      Ze (+) harfinin günü Cumartesi  gezegeni Zühal dir. 

      Ha (*) harfi baş, Tı (0) harfi ise ayaktır. 

      Ülemalardan bazıları üçlü vefki harfli veya rakamlı olarak 
yazmışlardır. Harfli toprak tabiatlı ve rakamlı ateş tabiatlı üçlü, 
vefkin iki şeklide budur: 
 

                       Harfli toprak unsuru          Rakamlı ateş unsuru 
 

' 0 )   

8 
 

1 
 

6 

( �, +    

3 
 

5 
 

7 

* � %   

4 
 

9 
 

2 
 

      Harfli su tabiatlı ve rakamlı hava tabiatlı üçlü vefkin iki şeklide 
budur: 
 

                        Harfli su unsuru               Rakamlı hava unsuru 
 

%  +  )    
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�  �,  0    
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*  (  '    
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8 
  
      Alimlerden bazıları ise üçlü vefki yazıp, her harfin meleğinide 
vefkin hanelerine yazmışlardır. Bu da güçlü, en iyi ve uygun olan 
bir yöntemdir. 
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      Şekli şöyledir: (Ateş unsuru vefki). 
 

*  
v��$��_�� 

�  
v��$u 

%  
v���,�% 

(  
vx��]�� 

�,  
v<L�Z�Z�, 

+  
 �Z�p���+ 

'  
v- ���G�' 

0  
v- �����q 

)  
v- �$�	�Z�p�� 

 

      Şeyhül İmam Hüccetül İslam el Ğazali r.a. dediki: Bu yüce vefk 
ve kerim olan hatemi Ayetleriyle birlikte tam olarak düzenlenmesi 
lazımdır. Vefkin dört tarafına dört büyük meleği görevlendirmelidir. 
Dört büyük melek bunlardır. Cebrâîl İsrâfîl, Mîkâîl ve Azrâîl dir. Bu 
dört büyük meleğin hizmetinde dört görevli yardımcı melekte 
şunlardır. Semkeyâîl, Nevâîl, Şarnetyâîl ve Meytatarûn dur.  

      Vefki yazarken !����
�L�C (Kavlühü) kelimesini vefkin kenarını 

kapatması için sağdan sola doğru uzatarak yaz. Bunun üzerine 

Cebrâîl ismini yaz.  mw���i�
�� (Elhak) kelimesini vefkin solundan 

aşağıya doğru uzatarak yaz ve üzerine Mîkâîl ismini yaz.  !���
�% 

(Velehü) kelimesini vefkin aşağısından ve sağdan sola doğru 

uzatarak yazıp, bunu üzerine İsrâfîl ismini yaz.  !���]!��
�� (Elmülkü) 

kelimesini vefkin sağından ve aşağidan yukarıya doğru uzatarak 
yazıp, bunun üzerine Azrâîl ismini yaz. Semkeyâîl ismini Azrâîl ile 
Cebrâîl arasına, Nevâîl ismini Mîkâîl ile İsrâfîl in arasına, 
Şarnetyâîl ismini Cebrâîl ile Mîkâîl in arasına, Meytatarûn isminide 
İsrâfîl ile Azrâîl in arasına yazıp, vefki bu şekilde düzenlersin. 

Bundan sonra bu mübarek hatemin daveti olan  �b�M" ve (Kef he 

ye ayın sat) w�b� (Ha mim ayın sin kaf) Ayetlerinide vefkin sağına 

ve soluna yazarsın. Harfleriyle, rakamlarıyla, dört büyük 
melekleriyle, avan melekleriyle, harf melekleriyle tam olarak 
düzenlenmiş olan üçlü vefkin tamamı bu  şekildedir.  
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      (Toprak tabii unsuru şekli). 
 

 
 

      Bu yüce hatemin tamamı kesici kılıç, öldürücü zehir, şifa veren 
ilaç, doğan güneş, parlayan ışık, kayan yıldız ve saplanan bir ok 
gibidir. Allah Teala Kuran-i Keriminde şöyle buyurmuştur: 
 

�*�?[P�I� �#�� /P�A�0���B �\�B���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Feveylün yevme izin lil mükezzibîn. 
( Yalan söyleyenlerin vay haline o gün). 

      Allah Teala dan kork ve kötü işlerde kullanma! Çünkü vebal 
altında kalırsın. 
      Ebû Ali ed Dekkâk dediki: Bu hatemin içinde çok gizli sırlar 
vardır. Bu o sırdırki, Allah Teala hazretleri Ayeti kerimesinde şöyle 
buyurmuştur: 
 

     �2	I�-�3�>�B �J�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?   -�I�� �5-�� �x��?�'E��  �0 �N�K �G
�?�� �2	I�?������0 	
6 �a���3 �' �0 �N'-�R	
6�� . � ��� �5	#� �!�3 �J����@��	N�I�A�#  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. En ye'tiyekümüt tâbûtü fîhi sekîne- 
tün min  rabbiküm ve  bekiyyetün  mimmâ terake âlü mûsâ  ve 
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âlü hârûne tahmilühül melâikeh. 
(Size o tabutun gelmesi olacaktırki, onda Rabbi'nizden bir gönül 
yatışkanlığı, Musa ve Harun hanedanından kalma bazı eşyalar 
vardır. Melekler onu taşıyıp getirecektir). 
      Bu Ayeti Kerimede geçen tabut, huzur ve ilim bu hateme işaret 
edilmiştir. Ayeti Kerimenin devamındaki ''Tahmilühül melâiketü'' 
cümlesi içindeki sırlarla ilgilidir. Çünkü sırlar bazen melekler, 
bazen ruhaniyet, bazende kuvvet ve tabiat diye adlandırılır. Allah 
Teala nın Kral Talut'a öğretmiş olduğu sırlarda bu manalarda 
gizlidir. Çünkü Allah c.c. şöyle buyurmuştur: 
 

�2���D����� �2�#�+��� .�� MN�Q���? �h�<��_�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve zâdehü bestaten fil ilmi vel cism 

(Ona bilgice, vücutça (Kuvvet) da bir üstünlük verdik). 
Buradaki ilmin manasıda hatem sırları ilmidir. 
      İmam Ğazali hazretleri derki: Bu üçlü vefkin harflerini şu: 
 

��$ 2F �+-8: 
  

Kâf Hâ Yâ Ayîn Sât. Hâ Mîm Ayîn Sîn Kâf. 
Ayeti Kerimlerden topladım. Bu Ayetler on (10) harftir. Ayın harfi iki 
(2) tane olduğu için birini çıkarttım. Böylece dokuz (9) harf kaldı. 
Bu harflerden bazıları değiştirilmeden kendi halinde kalmış ve 
bazıları da değiştirilerek vefkin hanelerine göre kullanılmıştır. 

      Ye (ى) harfinin adedi On (10) dur. Bir adet dokuz (9) 
çıkartıldıktan sonra bir (1) kalır. Karşılığı Elif harfidir. Yani Elif harfi 
Ye harfinden çıkmıştır. Üçlü vefkte Elif harfi birinci (1) haneye 
konmuştur. 

      Kef (.) harfinin adedi Yirmi (20) dir. İki adet Dokuz (9) 

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

      Kaf (6) harfinin adedi Yüz (100) dür. Ebced tertibine göre ilk 

yüzler adedi mertebelerinin üçüncüsüdür. Bu tertibe göre Cim harfi 
Kaf harfinden çıkmıştır. Üçlü vefkteki yeri üçüncü hanedir. 
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      Mim (4) harfinin adedi kırk (40) tır. Dört adet Dokuz (9) 

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

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

vefkte He harfi beşinci (5) haneye konmuştur. 

      Sin (2) harfinin adedi Altmış (60) tır. Altı adet Dokuz (9) 

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

      Ayın (1) harfinin adedi yetmiş (70) tir. Yedi (7) adet Dokuz (9) 

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

      Ha (*) harfi aynı kalmıştır. Adedi ise sekiz (8) dir. Üçlü vefkteki 

yeri sekiz (8) inci hanedir. 

      Sat (7) harfinin adedi Doksan (90) dır. Dokuz (9) adet dokuz 

(9) çıkartıldıktan sonra dokuz (9) kalmıştır. Karşılığı Tı harfidir. 
Yani Tı harfi Sat harfinden çıkmıştır. Üçlü vefkte Tı harfi 
dokuzuncu (9) haneye konulmuştur. 
      İmam Ğazali r.a. dediki: Hatemde sır olan beş Ayeti Kerime 
vardır. Tasrifatı ve amelleri bu çerçevenin içindedir. Bu beş Ayeti 

Kerime, bu Ayetin �b�M" (Kef He Ye Ayın Sat) ilk harfleriyle başlar 

ve bu Ayetin w�J �� (Ha Mim Ayın Sin Kaf) ilk harfleriyle biter. 

      Şu şekilde olup, Âyâti Hamse (Beş Ayet) budur: 
 

�2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
)a (  �� �x�"���, �5"�? ���#�E�4��� �1�� '��� �G�0 �h��K�����,�� /1�� :�t���� 

     �e��B���� �h����P�3 �Y -/X�@ �~�������)e) ("@ (    �5���� � V�P9�� j�����@
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       �2-�F'��� �G� �F'��� ���@ �(�<��8'X���� �C�-����� �2����$ ���@ 9���) %) (V (
  �u�� �N���_��� �%���B       �G�0 �*� ���9c#����0 �*� �T��: ���7��K����� V���� ���	#	R��� �

�F    �p��Q�B /�-�S�̀ ���� /2-� )p) (p .(    �x���U�F�� ��0 g��S�, �k� �#�$
         ���+��""�$ ��u�� �\�-;"����� ��'K	I��� ������D���� ��'K������? �2���L	� �&��

    ��9S�K�3 ��u�� �~��O)"����)q) (� (     �\�? ���:[P�� V�u �J6��	R����� �
��R�̀ �� /('��$ .�� �����S�: �GB�P9�� /�)�(  

 

Bismillahirrahmanirrahim 
(Kef). Kemâin enzelnâhü mines semâ-i fahteleta bihi nebâtül 
ardı feesbaha heşîmen tezrûhur riyâh. (Ha). (He). Hüvallâ 
hüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybü veş şehâdeti hüver 
rahmânür rahîm. (Mim). (Ye). Yevmel âzifeti izel kulûbü ledel 
hanâciri kâzimîne mâ liz zâlimîne min hamîmin ve lâ şefîın 
yutâ'. (Ayın). (Ayın). Alimet nefsün mâ ahdarat. Felâ uksimü 
bil hunnes. Elcevâril künnes. Velleyli izâ asas. Ves subhi izâ 
teneffes. (Sin) (Sât). Sât. Vel kurâni zizzikr. Belillezîne keferû fî 
ızzetin ve şikâk. (Kaf). 
 

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

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

      Herhangi bir amel yapacağın zaman, bu üçlü vefki şartlarıyla, 
melekleriyle ve Ayetleriyle yazdıktan sonra, vefkin etrafınada 
yapacağın amelle münasebeti olan Ayeti yazarsın. Vefki tam 
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olarak yazıp hazırladıktan sonra, hayır işler için tatlı hurma, nar 
veya tatlı meyve veren ağaçtan uzunca bir dal, şer işler için ise 
ekşi nar veya ekşi meyve veren bir ağaçtan uzunca bir dal alıp, 
vefki ibrişim ile dala sallandır. Dalın altınada bir çanağa yanan bir 
köz ateşi koyup, hayır için ud, lüban, amber gibi kokusu güzel 
olan, şer için ise soğan sarımsak kabuğu ve hantit gibi kokusu 
kötü olan buhuru ateşin üzerine atarsın. Buhur tüterken de, bu 
vefkin davet azimeti olan Beş Ayeti 45 defa okursun. Okuduktan 
sonra vefki unsuruna (dört anasır) göre kullanılır veya sadece 
üzerinde taşırsın.  
 

     Üçlü vefki münasip bir günde ve saatte yapman lazımdır. 
Amelin muhabbet için olursa, Arabi ayın ilk Cuma günü güneş 
doğarken birinci saat olan Zühre saatinde veya sekizinci saat olan 
zühre saatinde yaparsın. Yapacak olduğun amel şifa için, 
çocukların ağlamaması için veya baş ağrısı gibi ve buna benzer 
basit bir şey ise, Ayati hamseyi üç (3) veya dokuz (9) defa okuman 
yeterlidir. Vefkinde tevkilatını, Ayetlerini, a'van meleklerini ve hane 
meleklerini tamamiyle yazman gerekmez. 
      Vefki şu şekilde yazman yeterlidir  
 

 
 

      Vefki bu şekilde yazdıktan sonra, vefkin etrafına, şifa Ayetleri, 
tahfif Ayetleri veya buna benzer Ayetleri yazar ve vefkin üzerine 3 
veya 9 defa Beş Ayeti Kerimeyi okursun.  
      Bu amelin şartlarıda şöyledir: 
 

      1. Herhangi bir amel yapacağın zaman, tenha bir odaya 
çekilerek kapısını kapat. Bulunduğun yere kimse girmesin, seni 
rahatsız etmesin ve senin ne yaptığını kimse görmesin. Tam 
inançlı, kararlı ve gizlilik içerisinde yaparsın.  
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      2. Tam taharet üzere, abdestli olarak, bedenin, elbisen ve 
bulunduğun mekanda temiz olup, yönünde kıbleye doğru olsun. 
 

      3. Amele başlamadan önce buhur yakarsın. Hayır amellerinde 
ud, lüban ve amber gibi kokusu güzel olan buhurlar, şer 
amellerinde ise, soğan sarımsak kabuğu, hantit, kibrit gibi kokusu 
kötü olan buhurlar yakarsın.  
 

      4. Hayır amellerinde, misk, zaferan ve gülsuyu karışımı bir 
mürekkeple, şer amellerinde ise, mur, sabır, çivit ve siyah 
mürekkep karışımı ile yazarsın. 
 

      5. Amele başlamadan önce Sarfı imar yaparsın. Eğer sarfı 
imar (göndermek) yapmazsan amelini bozarlar. Mekanda bulunan 
Cinler'i göndermek için şu sarfı 3 veya 7 kere okursun: 
 

�B"��        ���"���_ �t������ �k�������_ ��u�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2   �"�8��
        	w���!�3 /P�A�0���B ��8����0 	J����,���� �
��L�� ��8����R�Z�� �t������ �k�7���4����

 �? ��@������4��          �Y3��E"�̀ �� �q�"'K���� ���)�B /P�A�0���B ��8�� .�F���� �]'?�� 9J��
         �2	I�E"�#�+�7�� �2	I�E�L'��� �Y3��E�̀ �� �Y3��E�̀ �� �Y3��E�̀ �� �Y3��E�̀ �� �Y3��E�̀ �� �Y3��E�̀ ��
         ���+�-�U�3 ���� .�K�$ ��	����)�,��� ���#�F ���'����� �J��I� ��� ���' �$��B .'E�̀

� �$           g2-"�c�$ �J�� �#�+�3 ���� g2���R�� �5',���� ���'8�R��� ���F������ ��� ���!�? .�#
      '���� �\�D�+���� �\�D�+���� �\�D�+���� �YF������� �YF������� �YF�������   �N�$�'�"��� �N�$�

�N�$�'����  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ. Ve 
ahracetil ardu eskâlehâ. Ve kâlel insânü mâ lehâ. Yevme izin 
tühaddisü ahbârahâ. Bi enne rabbeke evhâ lehâ. Yevme izin 
yasdürün nâsü eştâtâ eştâtâ eştâtâ eştâtâ eştâtâ eştâtâ 
eştâtâ. Ferraktiküm ve cealtüküm şettâ yâ ummâral mekâni 
ved dâri hıllû vensarifû annî ve lâ tedayyiû amelî bi hakkillahil 
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vâhidil kahhâr. Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. 
Elvâhan 2 elacele 2 essâate 2 
 

      Bundan sonra, o güne ait olan Kasemi, o günün adedince 
okuduktan sonra, o günün harfini, tılsımını, ulvi ve süfli meleği, 
Ayetini yazarsın. Bu esnadada buhurun tüter olmalıdır. Bunların 
altında üçlü vefki, Ayetleri, dört büyük meleği, avan melekleri ve 
hane melekleriyle tam olarak yazdıktan sonra, Ayeti hamseyi 3 
veya 9 defa, eğer yaptığın amel önemli ise Ayeti hamseyi 45 defa 
okursun. Amelini tamamladıktan sonra,  vefki tabiatına göre 
kullanır veya üzerinde taşırsan, istediğin şey gerçekleşir.  
 

      Aşağıdaki Cetvel günlere ait olan ulvi ve süfli melekleri, arşi 
melekleri, günlerin harflerini, esmaları, tılsımı ve günlerin Ayetlerini 
göstermektedir. Bir amel yapmak istediğin zaman, bunları 
muhakkak her amelde okunması ve yazılması lazımdır. 
      Cetvelin şekli budur: 
 

C.tesi Cuma P.mbe Ç.mba Salı P.tesi Pazar 
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      Bir amel yapmak istediğimiz zaman o güne ait olan Kasemi 
okuduktan sonra Harfleri, Melekleri Ayetleri ve Esmaları bir kağıt 
üzerine, Pazar günü ise Bir (1), Pazartesi iki (2), Salı üç (3), 
Çarşambe dört (4), Perşembe altı (5), Cuma altı (6), Cumartesi 
günü ise yedi (7) defa yaz. Bunların altına üçlü vefki Ayetleriyle, 
dört büyük melekleri, a'van meleklerini, hane meleklerini, vefkin 
harflerini veya rakamlarını, unsuru ve şartlarıyla tam olarak 
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yazarsın. Yaparkende buhurunun tütmesi lazımdır. Daha sonra 
vefki tabiatına göre kullanır veya üzerinde taşırsın. Şartlara 
tamamen uyarsan, Allah c.c. ın izniyle amelin gerçekleşir. 

      Daha iyi anlaşılması için, açık bir örnek verelim: Maksadımız 
muhabbet ve matlubumuzun anasırı ateştir. Cuma günü birinci 
saat olan zühre saatinde kıbleye karşı otur ve sarfı imarı üç (3) 
veya yedi (7) defa okuduktan sonra, Cuma gününe mahsus olan 
Kasemi altı (6) defa oku. Daha sonra bir kağıt üzerine Cuma 

gününün harfi olan Hı (9) harfini altı (6) defa, esması olan 

Habir( R�D��Sْ ) ismi şerifini altı (6) defa, tılsımını  altı (6) defa, ulvi 

meleğini Anyail (�A��B ���I�J) altı (6) defa, süfli meleğini Ebyad (�O������) altı 

(6) defa, arşi meleğini Şetsah ( o�h����NH ) altı (6) defa, Cuma gününün 

Ayetini Sıratellezine enamte aleyhim. ( �J �U���b���� �$�#\
� �0��	�H ���M����] ) altı 

(6) defa ve Tehatilden olan şu ismi Cehhattil (�A��Z�Z�M�M��) altı (6) defa 

şu tertip üzere yaz: 
 

                �b��"�4 �b��"�4 �b��"�4 �b��"�4 �b���4 �b���4 v v v v v v
 �\-�=��-�K�$  �\-�=��-�K�$  �\-�=��-�K�$  �\-�=��-�K�$   �\"-�=��-�K�$  

�\-�=��-�K�$ �\-�=��-�K�$         �m���� ���{�E�̀  ���{�E�̀  ���{�E�̀  ���{�E�̀  ���{�E�̀  ���{�E�̀  
       �2�8�-"�#�$ �k� �+�,�� �GB�P9�� �m���� �2�8�-�#�$ �k� �+�,�� �GB�P9��   �m���"� 

  �2�8�-�#�$ �k� �+�,�� �GB�P9��        �m���"� �2�8�-"�#�$ �k� �+�,�� �GB�P9�� �m���� 
       �\-�Q�Q�8�8�7 �2�8�-�#�$ �k� �+�,�� �GB�P9�� �m���� �2�8�-�#�$ �k� �+�,�� �GB�P9�� 

�\-�Q�Q�8�8�7�\-�Q�Q�8�8�7 �\-�Q�Q�8�8�7 �\-�Q�Q�8�8�7  �\-�Q�Q�8�8�7  

 

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Habir Habir Habir Habir Habir Habir (Cuma  
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gününün tılsımı) Anyaîl Anyaîl Anyaîl Anyaîl Anyaîl Anyaîl 
Şetsah Şetsah Şetsah Şetsah Şetsah Şetsah Sirâtellezîne 
enamte aleyhim Sirâtellezîne enamte aleyhim Sirâtellezîne 
enamte aleyhim Sirâtellezîne enamte aleyhim Sirâtellezîne 
enamte aleyhim Sirâtellezîne enamte aleyhim. Cehhattil 
Cehhattil Cehhattil Cehhattil Cehhattil Cehhattil. 
      Bu yazdığının altına üçlü vefki çizdikten sonra, vefkin 
hanelerine harfleri veya rakamları unsuruna göre yazarken, her 
harfin meleğini ve Ayeti Kerimesini harfin adedince okuyarak yaz. 
Daha sonra vefkin dört tarafına dört büyük meleği, vefkin dört 

köşeşine a'van meleğini, vefkin sağına Kef he ye ayın sat (�b�M") 

Ayetini, soluna Ha mim ayın sin kaf ( w��J ��) Ayetini yaz. Ondan 

sonra vefkin etrafına muhabbetle ilgili şu Ayeti Kerimeyi: 
 

.�K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���B 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî. 
Vefkin etrafına ve vefkin hane meleklerinide şu tertip üzere yaz: 
 

 
 

Vefki bu şekilde hazırladıktan sonra, tatlı Nar sopasına ibrişim ile 
asıp, altına buhur yakarak, Âyâti hamseyi (Beş Ayeti) 45 defa oku. 
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Daha sonra vefki yanan bir ateşin altına veya yakınına gömersin. 
Yahut vefki üzerinde taşırsan, matlubun olan kişi seni çok sever ve 
sensiz duramaz. Günlerin Kasemleride şunlardır. 
      Pazar gününün Kasemi: 
 

         ��-�+'�"�� �]"���:���: ���!�? �]�,����$���� �k�,�� �C�@�P�0��B ��	#9:���3
       �?�� ���F���� �]�0���B ���!�?�� �������� �]�+����y ���!�?�� ��� 'X��  ��"�!

         �C"�������� �]�#� ��� ���!�?�� ���D�?�� �n���+��� �N� �=��R�? �\9:��� ��� �]�#� ���
         ���!�?�� �*� ����+��� ���� ��� ��� �!���� ���!�?�� �\-�=��-�L��� �h���0�� �2	I�-�#�$

     ���!�?�� o ���!�?�� g<����           u n o % m ""@ � ��"�!�?�� 
          ��P"�:�� ��P�: .�E�7��F �1��U�L .�#�$ .�,��K-�+�3 �J�� �\-�Q�89Q#�� ���!�?��

  �2�3�������� �2���&[Q���� �x��B����� �1�� ������ �h�P�@ ���!�?��* 
 

Tevekkelû yâ müzhib ente ve a'vânüke bi hakki kevkebükes 
seîdiş şemsi ve bi hakki tâliukel esed ve bi hakki yevmikel 
ehad ve bi hakkil melikül müvekkeli bi kâimetil arşi ebced. Ve 
bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu rukyâîl ve bi hakki 
elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve bi hakki ferdün ve bi hakki fe 
ve bi hakki (Pazar gününün tılsımı) ve bi hakki elif he tı mim fe 
şın zel ve bi hakki littahtîl en tüînûnî alâ kadâ-i hâcetî kezâ ve 
kezâ ve bi hakki hâzihil esmâ-i vel âyâti vet tılâsimi vel hâtem. 
      Pazartesi gününün Kasemi: 
 

        "� �R��� ��-�+'��� �]���:���: ���!�? �]�,����$���� �k�,�� �('��0��B ��	#9:���3 ��
�!�?��   �?�� �J��y��'��� �]�+����y ��    �]�#� ��� ���!�?�� �G�-�K�Z���� �]�0���B ���! 

�2	I�-�#�$ �C�������� �]�#� ��� ���!�?�� �e�_���@ �n���+��� �N� �=��R�? �\9:��� ���  
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       �!�?�� ���'��7 ���!�?�� �2-�F'��� �G� �F'���� ���!�?�� �\-�=������7 �h���0�� l �� 
  ���!�?��             �J�� �\"-�Q�8�Q�8�0 ���!�?�� r v � p 
 e < ���!�?�� 

         �1�� ������ �h�P�@ ���!�?�� ��P�:�� ��P�: .�E�7��F �1��U�L .�#�$ .�,��K-�+�3
  �2�3�������� �2���&[Q���� �x��B�����* 

 

Tevekkelû yâ mürreh ente ve a'vânüke bi hakki kevkebükes 
seîdil kamer ve bi hakki tâliukel seratân ve bi hakki yevmikel 
isneyni ve bi hakkil melikül müvekkeli bi kâimetil arşi 
hevzah.Ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu cebrail ve 
bi hakki errahmanirrahim. Ve bi hakki cebbâr ve bi hakki cim 
ve bi hakki (Pazartesi gününün tılsımı) ve bi hakki dal ha lam 
ayın ra hı ğayın ve bi hakki mehtahtil en tüînûnî alâ kadâ-i 
hâcetî kezâ ve kezâ ve bi hakki hâzihil esmâ-i vel âyâti vet 
tılâsimi vel hâtem. 
      Salı gününün Kasemi: 
 

   ��� �F����B ��	#9:���3      ��B��� ��� ��-�+'��� �]���:���: ���!�? �]�,����$���� �k�,��
        ���!�?�� H1��Z�&9{�� �]�0���B ���!�?�� �����R�+����� �\� �!��� �]�+����y ���!�?��
         �C"�������� �]�#� ��� ���!�?�� �\�I�-�y �n���+��� �N� �=��R�? �\9:��� ��� �]�#� ���

  �� �h���0�� �2	I�-�#�$       �n ��"�!�?�� �GB���� �%���B �]����0 ���!�?�� �\-�=�� ���  
     ���!�?�� n ���!�?�� ���	: ���!�?��          e < u n o % m "@ �

      �Q�8�L ���!�?�� r v � p 
     "�#�$ .�,�"�K-�+�3 �J�� �\-�Q�-.   �1��U"�L
�E�7��F"�: ."�?�� ��P�:�� ��P"�@ ���!"������ �h�P"� �x��B����� �1�  
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�2�3�������� �2���&[Q����  
 

Tevekkelû yâ ahmar ente ve a'vânüke bi hakki kevkebükes 
seîdil merih ve bi hakki tâliukel hamel vel akreb ve bi hakki 
yevmikel selâsa' ve bi hakkil melikül müvekkeli bi kâimetil arşi 
taykel ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu semsemâîl 
ve bi hakki maliki yevmid din. Ve bi hakki şekûr ve bi hakki 
şın ve bi hakki (Salı gününün tılsımı) ve bi hakki elif he tı mim 
fe şın zel dal ha lam ayın ra hı ğayın ve bi hakki kahtaytil en 
tüînûnî alâ kadâ-i hâcetî kezâ ve kezâ ve bi hakki hâzihil 
esmâ-i vel âyâti vet tılâsimi vel hâtem. 
      Çarşamba gününün Kasemi: 
 

        �<����Q�+��� ��-�+'��� �]���:���: ���!�? �]�,����$���� �k�,�� �J��L���?��B ��	#9:���3
      ���� �]�0���B ���!�?�� H1��_���D����� �\���K���� �]�+����y ���!�?��  ���!�?�� H1��+�?��

         �C"�������� �]�#� ��� ���!�?�� �����K�0 �n���+��� �N� �=��R�? �\9:��� ��� �]�#� ���
         ���!�?�� �*�+�E���, �a�'B���� �����+�, �a�'B�� ���!�?�� �\-�=��I-�0 �h���0�� �2	I�-�#�$

     ���!�?�� w ���!"�?�� gk�?��Z   q a _         J V � � s w � 
    �8�� ���!�?�� t x �   �#�$ .�,��K-�+�3 �J�� �\-�Q�-�Q   .�E�7��F �1��U�L .

�x��B����� �1�� ������ �h�P�@ ���!�?�� ��P�:�� ��P�:�2�3�������� �2���&[Q����  
 

Tevekkelû yâ bürkân ente ve a'vânüke bi hakki kevkebükes 
seîdil utarid ve bi hakki tâliukes sünbüle vel cevzâ' ve bi hakki 
yevmikel erbeâ' ve bi hakkil melikül müvekkeli bi kâimetil arşi 
mensa' ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu Mikâîl ve bi 
hakki iyyâ kena'büdü ve iyyâ kenestein. ve bi hakki sâbitün ve 
bi hakki se ve bi hakki (Çarşamba gününün tılsımı) ve bi hakki 
cim ze kef sin kaf sez ı be vav ye nun sat te dat ve bi hakki 
fehtaytîl en tüînûnî alâ kadâ-i hâcetî kezâ ve kezâ ve bi hakki 
hâzihil esmâ-i vel âyâti vet tılâsimi vel hâtem. 
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Perşembe gününün Kasemi: 
 

  ��	#9:���3��B�8� �̀       ��-�+'�"�� �]���:���: ���!�? �]�,����$���� �k�,�� �n���
         �]"�0���B ��"�!�?�� �x��!����� �q���R��� �]�+����y ���!�?�� V���E�X� ���
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    �?�� ��P�:�� ��P�: .�E�7��F �1��U�L   "������ �h�P�@ ���!  �x�"�B����� �1��  
�2�3�������� �2���&[Q����  

 

Tevekkelû yâ şemhûreş ente ve a'vânüke bi hakki kevkebükes 
seîdil müşteri ve bi hakki tâliukel kavsü vel hut ve bi hakki 
yevmikel hamis ve bi hakkil melikül müvekkeli bi kâimetil arşi 
faskar ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu sarfeyâîl ve 
bi hakki ihdinas sirâtal müstekîm. Ve bi hakki zahîrun ve bi 
hakki zı ve bi hakki (Çarşamba gününün tılsımı) ve bi hakki elif 
he tı mim fe şın zel dal ha lam ayın ra hı ğayın ve bi hakki 
nehhattil en tüînûnî alâ kadâ-i hâcetî kezâ ve kezâ ve bi hakki 
hâzihil esmâ-i vel âyâti vet tılâsimi vel hâtem. 
      Cuma gününün Kasemi: 
 

      ��-�+'��� �]���:���: ���!�? �]�,����$���� �k�,�� ���-�?����B ��	#9:���3   �(��"�@�_
       �]�0���B ���!�?�� �J���-� ����� �����{�� �]�+����y ���!�?��   ��"�!�?�� �N�+� �D���

         �C"�������� �]�#� ��� ���!�?�� ���{�E�̀  �n���+��� �N� �=��R�? �\9:��� ��� �]�#� ���
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Tevekkelû yâ ebyad ente ve a'vânüke bi hakki kevkebükes 
seîdiz zühre ve bi hakki tâliukel sevri vel mizan ve bi hakki 
yevmikel cumuati ve bi hakkil melikül müvekkeli bi kâimetil 
arşi şetsah ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu anyâîl 
ve bi hakki sirâtallezine enamte aleyhim. Ve bi hakki habirun 
ve bi hakki hı ve bi hakki (Cuma gününün tılsımı) ve bi hakki be 
vav ye nun sat te dat cim ze kef sin kaf se zı ve bi hakki 
cehhattil en tüînûnî alâ kadâ-i hâcetî ve tüsehhirû lî kalbe ve 
füâde fülan ibni fülanete alâ hubbi ve tâeti fülanete binti 
fülanete ve bi hakki hâzihil esmâ-i vel âyâti vet tılâsimi vel 
hâtem. 
      Cumartesi gününün Kasemi: 
 

        �\�F�_ ��-�+'��� �]���:���: ���!�? �]�,����$���� �k�,�� �J�� �-�0��B ��	#9:���3
�y ���!�?����!�?�� �k��'��� �]�0���B ���!�?�� ����'����� V���D��� �]�+��� 

        �C�������� �]�#� ��� ���!�?�� �i�c�̂ �u �n���+��� �N� �=��R�? �\9:��� ��� �]�#� ���
          �2�8�-"�#�$ ����U"��� ��� ��"�-�} ���!�?�� �\-�=��-�S���: �h���0�� �2	I�-�#�$
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Tevekkelû yâ meymûn ente ve a'vânüke bi hakki kevkebükes 
seîdi zühal ve bi hakki tâliukel cedi ved deliv ve bi hakki 
yevmikes sebti ve bi hakkil melikül müvekkeli bi kâimetil arşi 
zadzağ ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu kesfeyail 
ve bi hakki ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. ve bi hakki 
zekiyyün ve bi hakki ze ve bi hakki (Cumartesi gününün tılsımı) 
ve bi hakki be vav ye nun sat t edat cim ze kef sin kaf se zı ve 
bi hakki lahhattil en tüînûnî alâ kadâ-i hâcetî kezâ ve kezâ ve 
bi hakki hâzihil esmâ-i vel âyâti vet tılâsimi vel hâtem. 
 

      Herhangi bir günün Kasemini okuduktan sonra şu Ayeti Kerime 
yi bir (1) defa okursun: 
 

�-�E�=�� �t�������� �x���� '�#�� �
��L�� ��E����L �Y@���:���� �Y$���y ��*�+�=��y ��K�-�3  

 

Kâle lis semâvâti vel ardı i'tiyâ tavan ev kerhen kâletâ eteynâ tâiîn. 
      İmam Ğazali r.a. hazretleri bu üçlü vefkin şerhini Hazreti Ail 
k.r.v. nin İlmi cifir isimli eserinden almış, ''Essirril masun vel 
cevherul meknun'' isimli bir kitap yazıp, bu eserinde vefkin şerhini 
ve havassını izah etmiştir. 
    Bu üçlü vefkle düşmanı kahretmek, zalimleri hastalandırmak, 
zalim yöneticileri makamından indirmek, hapistekini kurtarmak, 
taslit etmek, dil bağlamak, kada-i hacet, hastayı iyileştirmek, sihir 
iptal etmek, bağlıyı çözmek, heyecanlandırmak, celb etmek, 
muhabbet ettirmek ve büyükler yanında hacetinin kabul olunması 
gibi amellerde kullanılır. İstediğin her şeyin gerçekleşmesi için bu 
parlayan bir nur gibidir. Allah Teala hazretleri Kurani Kerimde 
şöyle buyurmuştur: 
 

����0 �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?/1�.�̀  �G�0 ����E�I��� .����,�<'� 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Mâ ferratnâ fil kitâbi min şeyin. 
(Biz o kitapta hiç bir şeyi noksan bırakmadık). 
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      Bu sırlara Allah c.c. tan korkan ihlaslı kullar sahip olur. Bu 
yüzden Allah c.c. tan hakkı ile korkmalı ve riyazat sahibi olmalıdır. 
Bir kimseye haksız yere kötülük yapmayı bile düşünmemelidir. 
      Kemali vefk, hem hayır hemde şer olan amellerde kullanılır. 
Müfredat vefki genellikle şer ve zarar olan amellerde kullanılır. 
Müzdevicat vefki bütün saadet ve hayırlı olan amellerde kullanılır. 
      Bu üçlü vefkin ayrı bir özelliği olup, vefkin hanelerine asıl 
rakam veya harfler unsuruna göre konulur. Diğer üçlüdeki gibi 
Esma ve Ayet in ebced hesabı alınıp, vefke konulmaz. 
 

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

sırasına göre şu harfleri  0 * + % ��, ' ( ) �  (Elif be cim dal he 

vav ze ha tı) kapsar. 
      Kemali vefkin tabii ve toprak unsuru şekli budur: 
 

'  0  )  
(  �,  +  
*  �  %  

 
KEMALİ VEFKİN HAVASSI CELİLESİ 

      1. Muhabbet için: Kemali vefkin ateş unsuru şeklini Cuma günü 
birinci saat olan zühre saatinde yedi adet kağıt üzerine ve vefkin 
etrafına şu Ayeti: 
 

         �a��3�>�B ���!"����? �q�'K�� .�� �J[u���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���?
�0��̂  [\	: .�#�$ M���7��/�-� �$ ���� [\	: �G�0 �*�3�>�B /�  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve ezzin finnâsi bil hacci ye'tûke bi 
ricâlen alâ külli dâmirin ye'tine min külli feccin amîk. 
      Kerimeyi yazdıktan sonra, her kağıt üzerine 45 defa Âyâti 
hamseyi (Beş Ayet) ve 45 defada vefkin etrafına yazmış olduğun 
Ayeti Kerimeyi oku. Okurken mastaki, lüban ve misk ile buhurla. 
Her gece bir tanesini tenha bir yerde ateşte yak. Allah c.c. ın 
izniyle yedi gece tamam olmadan matlubun sana ram olur. 
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      Kağıtlara yazılacak Ateş unsuru şekli budur: 
 

 
 

      2. Muhabbet için: Kemali vefkin tabii ve toprak unsurunu 
Pazartesi günü birinci saat olan Kamer saatinde yaz: 
 

 
 

Vefki bu tertip üzerine yazdıktan sonra, şu Ayeti Kerimeyide vefkin 
etrafına yedi defa yaz. 
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      Yedi defa yazılacak Ayeti Kerime budur: 
 

        ��-� '��� ���@�� j�� �2�8�I-�S�I�-���� �2"-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���?
�#�L .�� �N�,�&	� �G�?� �J�&	� �N'��!�0 ����L�� �2-�#�+����N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	� �C  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Feseyekfî kehumullahü ve hüves 
semîul alîm. Akvâ mehabbete fülan ibni fülanete fî kalbe 
fülanete binti fülaneh. 
      Yazım işini bitirdikten sonra, vefkin üzerine beş Ayeti Kerimeyi 
buhur tüttürerek 45 defa oku. Daha sonra bu yazdığını matlubunun 
eşiğine gömersen, matlubun sana ram olur. 
 

      3. Muhabbet için: Kemali vefkin hava unsurunu Cuma günü 
zühre saatinde bir kağıt üzerine yaz: 
 

 
 

Vefkin etrafınada şu Azimeti yaz: 
 

  �? /5�B6 /5�B6"      /2-�@�� /
��-�0�< /
��-�0�< /�-�#�7 /�-�#�7 /
��B���Q�R�? /
��B���Q�R 
   /5�B����F ��Q�R�,�_ ��Q�R�,�_ /2-�@��      �"�8�E'B�� ����-�7�� /
��-�S�y /
��-�S�y /5�B����F  

�2	I�K�$ �C�@�9P�� �����'E�� �2	I-�4�� �\�:�� �� �? .�,��E�=�� �N'-�,�� 9{�� �o����!���  
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            V�P"9�� ����"�� ���!�? �1��8��� �o���F ���@�� �2	I�K�$ �1��8��� �5	����F ���@��
   �� �������� �2	I-�� �5�$�<����       ��"�F���� �<��<����� �<�'��D��� O.�:'��� �2�=�'��� ���@�9Q

O.�!���   �J�&	� �2�E�D'-�@��0 9���         �1�� "������ �h�P�@ ���!�? �N�,�&	� �N'��!�0 .�#�$ 
           ��	#�+�3 9��� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? �5',���� �J�� �-�#�� �G�0 �5',�� �2	I�-�#�$

�$�+�=��y �*�$�����0 �*� �#���0 .�,��3���� '.�#�*� ����+��� ���� ��� �* 
 

Âyehin Ayehin bikitriyâlin bikitriyâlin celişin celişin dimyâlin 
dimyâlin vehîmin vehîmin zenkatâ zenkatâ hadâyehin 
hadâyehin tıfyâlin tıfyâlin ecîbû eyyetühel hurûfis semâniyyeti 
i'tûnî bimâ ekele ve ehîkümüt tâsiuz zâhibü ankün ve hüve 
harfühül hâ-i anküm ve hüve harful hâ-i bi hakkis sirrillezî ev 
deuhu fikümül bârit tâhirud dâimüz zekiyyül cevvâdül vedûdül 
ahadül hayyü illâ mâ heyyectüm fülan alâ mehabbeti fülanete 
bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm. İnnehü min süleymâne ve 
innehü Bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî 
müslimîn. Müsriîne tâiîne lillâhi rabbil âlemîn. 
 

      Yazdıktan sonra buhurunu tüttürerek Beş Ayeti 45 defa oku. 
Vefkteki He ( ـ
 harfini çıkarıp matlubuna yedirdikten sonra, vefki (ه
sağ pazunda taşırsan, matlubun seni çok şiddetli bir aşk ile sever. 
 

      4. Muhabbet için: Kemali vefkin su unsurunu misk, zaferan ve 
gülsuyu ile Perşembe günü birinci saat olan müşteri saatinde bir 
cam tabağa, Vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi yedi (7) defa yaz: 
 

       �K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  ���K�)�E���� .
.�K�-�$ .�#�$ 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minî 
ve li tüsnea alâ aynî. 
 

      Yazdıktan sonra vefki mastaki ve amber ile buhurlayarak, 45 
defa Beş Ayeti, 45 defada şu Ayeti Kerimeyi: 
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       �GB�P9���� ��� �C�!�: �2�8�,�O��!�B �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  ���K�06
  ��� �f��F O��̀ ��*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhibbûnehüm ke hubbillâhi vel 
lezîne âmenû eşeddü hubben lillâh. 
oku ve en sonundada şöyle de: 
 

'��!�0 .�#�$ �N�,�&	� �G�?� �J�&	� �N'��!�0 ���S�, �]���P�:�N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	� �N 
 

Kezâlike nef-ı mehabbete fülan ibni fülanete alâ mehabbeti 
fülanete binti fülanete. 
       Yazdığını gülsuyu ile sildikten sonra bu suyu yüzüne sürüp, 
kalan suyuda matlubuna içirirsen, matlubun sana karşı çok büyük 
bir muhabbet duyar ve ram olur. 
      Cam tabağa yazılacak Kemali vefkin su unsuru şekli budur: 
5 

 
 

      5. Muhabbet için: Beyaz balmumundan matlubunun şeklini yap 
ve şeklin üzerine Kemali vefkin harflerini şu tertip üzere nakşet: 

Şeklin başın elif (^) harfini, sağ omuz başına vav (%) harfini, sol 

omuz başına ha  (*)  harfini, sağ tarafına ze (+) harfini, sol tarafına 
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cim (() harfini, kalbinin üzerine he ( ��,) harfini, sağ bacağına be 

()) harfini sol bacağına dal (') harfini, zekerine veya fercine tı (0) 

harfini nakşet. Şeklin arkasınada şu Ayeti Kerimeyi nakşet: 
 

�GB�P9���� ��� �C�!�: �2�8�,�O��!�B��� �f��F O��̀ �� ���K�06   
 

Yuhibbûnehüm ke hubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh. 

      Nakş ettikten sonra şekli tatlı Nar sopasına kırmızı ibrişim ile 
asıp, buhurunu tüttürerek, Kırkbeş (45) defa Âyâti hamse (Beş 
Ayet) oku. Daha sonra matlubunun vücuduna temas etmiş elbise 
parçasına Kemali vefkin ateş unsuru şeklini ve etrafınada aynı 
Ayeti Kerimeyi yazıp, üzerine 45 defa Âyâti hamseyi (Beş Ayet) 
oku. İçinde zeytin yağı olan yeşil renkli bir kandile bez üzerine 
yazmış olduğunu fitil gibi yaparak tak ve yak. Nar sopasına asmış 
olduğun şeklin altınada ud, sandal, lüban ve amber buhurlarını 
yakıp, şu Ayeti Kerimeleri Kırkbeş (45) defa oku: 
 

          �5"� 9#�:�� ��K�3��R-� �� .����0 ;1��7 �' ���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
   �,���� ���� �
��L �5O?��.     �3 �G�� �
��L �]�-���� ��	c�,��     .���� ��	c�,� �G�I���� .�KB��

          �\���D�#�� �5O?�� .9#�D�3 �' �#�� .�KB���3 �o������ �5�,��I�0 '��R�E��� �J���� �\���D���
            �h�	#�D�+�E��"�3 �&"�� ��� ���0�� .�3�� �MR�+� .����0 '��4�� ��:�< �5�#�+�7

     ���, �%���B �J�	:���X�B �' �$ .����+�3�� �5�,��!����    �',�� V����	I��� �N�X�Q����� ���Q
        .�#�$ �N�,�&	� �G�?� �J�&	� ��-�-�8�E�? �v��,��?�� �J�� �-�0��B 	\9:���3 �J�� �R�E�K�0 

�&	� �C�F�N�,�&	� �k�K�? �N�,  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lemmâ câe mûsâ limîkâtinâ ve 
kellemehü rabbühü kâle rabbi erinî enzur ileyke kâle len terâni 
ve lâkininzur ilel cebeli feinis tekarra mekânehü fesevfe terâni 
felemmâ tecellâ rabbuhü lil cebeli cealehü dekkan ve harra 
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mûsâ saikâ. Etâ emrullâhi felâ testa'cilûhü sübhânehü ve 
teâlâ ammâ yüşrikûn. Yevme nebtışül batşetel kübrâ innâ 
muntekimûn. Tevekkelü yâ meymûn ebâ nûh bi tehyici fülan 
ibni fülanete alâ hubbi fülanete binti fülanete. 
      Bu amelin alameti; Okurken şekil hareket eder. Hareket ettiği 
an okumayı bırak ve muklil erzak buhuru yakarak durdur. Böylece 
maksadın Allah c.c. ın izniyle gerçekleşir. 
 

      6. Muhabbet için: Mezbahada Oğlak kesilirken ( Matlubun 
erkek ise erkek, kadın ise dişi Oğlak) başında dur. Kesen kişi 
hayvanın kalbini alırken şöyle de: ''Fülan ibni fülanın kalbini aldım''. 
Daha sonra mekanına gelip, kalbi açtıktan sonra levha gibi havaya 
asıp kurut. Kuruttuktan sonra Pazartesi günü birinci saat olan 
Kamer saatinde kalbin üzerine Kemali vefkin tabii ve toprak 
unsurunu, vasat hanesinede matlubunun annesinin ismiyle ve 
vefkin etrafına şu: 
 

��� �2���?g�B���X�� ���-�!��� �C�!�� �5',���� �2-�F'��� �G� �F'���  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm.ve innehü li hubbil hayri le şedîd. 
Ayeti yaz. Vefkin arkasınada talibin ve annesinin ismini yazdıktan 
sonra böğürtlen, harmel ve fülfül ile buhrlayarak 45 defa beş Ayeti 
oku. Ondan sonra matlubunun vücuduna temas etmiş elbise 
parçasına kalbi, kalbin yanınada bir miktar şeker ve tuz koyarak 
sar. Sardıktan sonra bunu matlubunun eşiğine gömersen, olacak 
olan acaiplikleri görürsün. 
 

      7. Muhabbet için: Kemali vefkin hava unsurunu iki ayrı kağıt 
üzerine ve vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri dua ile yaz: 
 

        ���K�06 �GB�P9���� ��� �C�!�: �2�8�,�O��!�B �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? 
         '��!� ��� ���R�B �]���P�: �2�8�K�-�? ��9��� ;�� 'G�I���� ��� �f��F O��̀ �� �N�S��	����� �N 

�G�?� �J�&	� �G�-�?�N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	� �N'��!�0 .�#�$ �N�,�&	�   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhibbûnehüm ke hubbillâhi 
vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh. Ve lâ kinnallâhe ellefe 
beynehüm. Kezâlike yakal mehabbete vel ülfete beyne fülan 
ibni fülanete alâ mehabbeti fülanete binti fülanete. 
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      Yazdıktan sonra ud, amber ve misk ile buhurlayarak 45 defa 

beş Ayeti oku. Ondan sonra ufak bir şekeri He ( ��,) harfinin 

üzerine koyup, diğer vefkide harfleri birbiri üzerine denk gelecek 
şekilde kapattıktan sonra, vefkleri kırmızı renkli bir ipeğe sarıp 
üzerine al. Matlubun olan kişi seni gördüğü an çok şiddetli bir 
şekilde muhabbet eder ve sana râm olur. 
 

     8. Muhabbet için: Kemali vefkin su unsurunu yedi (7) adet 
ekmek üzerine, vefkin vasat hanesine matlubun annesinin ismiyle 
ve etrafınada şu Ayeti: 
 

        �K�)�E���� .�K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? ��
.�K�-�$ .�#�$ 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minî 
ve li tüsnea alâ aynî. 
Yaz ve ayrıca her ekmek üzerine şu isimlerden birini: 
 

 �Y!����   9\�   ��	���y  .���� ��    �\� �����    M&�+�0 �5�+�#�@  
 

   Helah     Ma'lâ    Vesmel       Semâlî        Tâlû      Salli    Sübhâ 
      Yazdıktan sonra, Beş Ayeti buhur tüttürerek her birinin üzerine 
45 defa okuyup, matlup erkek ise erkek köpeğe, kadın ise dişi 
köpeğe ekmekleri kendi elinle yedirirsen, istediğin şey Allah c.c. ın 
izniyle gerçekleşir ve matlubun sana râm olur.  
 

      9. Muhabbet için: Büyük bir Kündür parçası üzerine Kemali 
vefkin ateş unsurunu matlup ve annesinin ismiyle yazıp, üzerine 
45 defa Beş Ayeti oku. Okuduktan sonra 48 adet küçük kündür 

alıp oniki (12) sinin üzerine Be ()), (12) sinin üzerine Dal ('), (12) 

sinin üzerine Vav (%), (12) sinin üzerine Ha (*) harfini yazdıktan 

sonra, üzerlerine yirmi (20) defa Beş Ayeti oku. Kündürleri her 
harften birer tane olarak oniki (12) guruba ayır. Böylece 12 adet 

Bedûh (�*%!_��) ismi çıkar. Daha sonra içinde kömür yanan mangala 

Be, Dal, Vav Ha yazılı olan kündürlerden birer tane alıp ateşe at. 
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Kündürler ateşte yanarken şu Ayeti Kerimeyi 20 defa Besmele-i 
şerif ile: 
 

.�F��B�� �� ��� �E����� �]�3���E�4� ��,���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? 
 

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

       �K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  ���K�)�E���� .
�$ .�#�$ .�K�-  

 

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

�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?.���S�K�� �]�E�+�K�E���� �2- 
 

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

� �G� �F'��� ��� �2���?�?'��L�� �2-�F'���f-�#�$ �Y,��I�0 �h��K�+������ �f-�D�, �h��K  
 

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

     �5�,�����:���8�K�B���� �' �#�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? 9Q�L��    'G�8�B��"�B�� �G�+
	L���n��F �G�#�@ �J�� �Y��X�? ��P�@��0 ��� 9��� ��P g����: g]�#�0  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Felammâ raeynehü ekbernehü ve 
katta'na eydiyehünne ve kulne hâşe lillâhi mâ hâzâ beşeran in 
hâzâ illâ melikün kerim. 
Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa oku. 
      Altıncı dörtte bu: 
 

���?"      �,��E�=� �]�#� ��� �
��L�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"  �h ;1��7�' �#�� . 
          �G�+9Q�L .�E9�� �(�����K�� 	
��?��0 �5�#�A���� �]�?�� .���� ���7��� �
��L 	
���'���

 9J�� 'G�8�B���B��          'G"�3 �<������u�� 'G	I���Q�F�"�0 �
��L g2-�#�$ 'G�@���-�I�? .�?�� 
            �k����L /1��� �G�0 �5�-�#�$ ��K� �#�$ ��0 ��� �n��F �G�#	L �5���S�, �G�$ ������B
         �5',���� �5���S�, �G�$ �5�3���<�����,�� O��!��� ���!�)�F �G�A��� ��B���+��� �x�����0�

 �L�<�')�� �G� ��           ;�� 9J���� �C"�-������? �5"�K�4�� �2�� .�,�� �2�#�+�-�� �]���u �*
     �,��E�=� �]�#� ��� �
��L�� �*�K�=������ ���-�: V���8�B��     �5�)"�#���E���� �5"�? .

���S�K��  g*�0�� g*�I�0 ��K�B���� �%���-��� �]',�� �
��L �5� 9#�:�' �#�� .*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kâlel melikü'tûnî bihi felemmâ 
câehür rasûlü kâlercı' ilâ rabbike feselhü mâ bâ lün nisvetil 
letî katta'ne eydîyehünne inne rabbî bi keydihinne alîm. Kâle 
mâ hatbikünne izrâved tünne yûsufe an nefsihi kulne hâşe 
lillâhi mâ alimnâ aleyhi min sû-in kâletimraetül azîzil âne 
hashasal hakku ene râvedtühü an nefsihi ve innehü le mines 
sâdikîn. Zâlike liya'leme ennî lem ehunhi bil ğaybi ve innallâhe 
lâ yehdî keydel hâinîn. Ve kâlel melikü'tûnî bihi estahlıshü li 
nefsî felemmâ kellemehü kâle innekel yevme ledeynâ 
mekînün emin. 
Ayeti Kerimeleri yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa oku. 
      Yedinci dörtte bu: 
 

���?" \�} �G�0 �2�@������ .����0 ��K�$���,�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2 
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�Y,����4�� 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve neza'nâ mâ fi sudûrihim min 
ğıllin ihvânâ. 
Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa oku. 
      Sekizinci dörtte bu: 
 

         ���K�06 �GB�P9���� ��� �C�!�: �2�8�,�O��!�B �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
  ��� �f��F O��̀ ��*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhibbûnehüm ke hubbillâhi velle- 
zîne âmenû eşeddü hubben lillâh. 
Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa oku. 
      Dokuzuncu dörtte bu: 
 

 � �2���?   �0�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��   �5�3��B6 �G       �G"�0 �2"	I�� ��"�#�4 �J��
��	S�,���8�-���� ���K	I���E�� �Y7����_�� �2	IMN� �F���� M('<���0 �2	I�K�-�? �\�+�7�� �  

 

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

          �G�-"�?�� 2	I�K�-�? �\�+�D�B �J�� j�� .���$ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? 
 �2�E�B�<��$ �GB�P9���K�0M('<���0 �2�8  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhu en yecale beyneküm ve 
beynellezîne âdeytüm minhüm meveddeh. 
Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa oku. 
      Onbirinci dörtte bu: 
 

�Y<�� �G� �F'��� �2�8�� 	\�+�D�-�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Seyecalü lehümür rahmânü vüddâ. 
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Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa oku. 
      Onikinci dörtte bu: 
 

        �5�E� �+�K�? �2�E�!����>�� �2	I�?�	#	L �G�-�? ��9��>�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? 
�Y,����4��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fe ellefe beyne kulûbiküm feesbah- 
tüm bi ni'metihi ihvânâ. 
Ayeti Kerimeyi yirmi (20) defa, Azimetide bir (1) defa oku. 
      Bu tertip üzere 48 adet kündürü bitirdikten sonra, üzerine 
Kemali vefki yazdığın büyük kündürü ateşe atar ve şu Ayeti 
Kerime-i Besmele-i şerif ile kırkbeş 45 defa: 
 

         �2�8�?�"	#	L �G�-�? ��9����� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?    �k"�R�S�,�� ��"��
          ��9��� ;�� 'G�I���� �2�8�?�	#	L �G�-�? �k�S9��� ��0 �Y+-� �7 �t������ ."����0

g2-�I�F g�B���$ �5',�� �2�8�K�-�? 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve ellefe beyne kulûbihim lev 
enfakte mâ fil ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâ 
kinnallâhe ellefe beynehüm innehü azîzün hakîm. 
 

okur ve bir (1) defada Azimeti şerifi okursun. 
      Okunacak Azimeti şerif budur: 
 

          �5"�E�����,������ �]���S�, �5�? �k�-' �� �]�����@ /2���� [\	I�? �]	��>���� .�,�� '2�89#��� 
    �� �5�E� 9#�$ ���� �]�?��E�: .��        �2�#�$ .�� �5�? �x���Z�>�E���� ���� �]�R�#�4 �G�0 �Y��F

           �5"��6 .�#�$�� /�' �!�0 ��,���-�� .�#�$ �2[#���3�� .[#�)�3 �J�� �a���K�$ �C�-�����
           '2"�89#��� H1��X�3 ���-�: ��8��[#�R�3 �a���-�? �<����+��� ���	#	L 9J�� '2�89#��� �5���!���

  �#�L .�� �\�+�7�         �N"'��!� ����� ��"�Q�+����� ���Q�#��� MN�,�&	� �G�?� �J�&	� �C
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         ��"-����'E���� ��"�������� �<'<��'E���� '<������� �e���S����� �����O����� �('<��� �����
        �k�K�? �N�,�&	� .�#�$ 	N�R�S'X���� ��K�!����� �e�&������� �~�#O)���� ����S�3������

�,�&	�     �E���B ���� �' �7 �f��F��8O��!�B .'E�F �N   �N�����y ��8	L����S�B �J�� ��-�Q   �G�-"�$ 
          /%���-�� �q�'K�� ���0��7��B ����)�?������ ���	#	R��� ��9����0��B �]���u �G�0 9\�L�� ����

    ��B �<��<����B �C-���F��B �5-�� �C�B����   '+����B ��-�D� ��� �n���+��� ��uM��   ��B���B �� �� 
           j�� .9#"��� ��B���7 �N�?��7�����?�� ��B���L /1�.�̀  [\	: .�#�$ �]',��  ."�#�$

/�' �!�0 ��,���-���2[#���� �5���!��� �5��6 .�#�$�� .�0	��� �.��'K��   
 

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

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

      10. Muhabbet için: Kemali vefkin toprak unsurunu Pazartesi 
günü birinci saat olan Kamer saatinde tabaklanmış Kaz derisine 
(Erkek için erkek, kadın için dişi kaz) ve vefkin etrafına şu Ayeti 
Kerimeyi: 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 188 

.�K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî. 
Matlubun annesinin ismiyle yaz. Yazdıktan sonra deriyi lübani 
zeker, ud ve zaferan ile buhurlayarak, 45 defa Beş Ayeti,45 defa 
Fatiha suresini, dokuz (9) defada Yusuf suresini oku. Okuduktan 
sonra, kendi elbisenden bir parçaya vefki sar ve matlubun olan 
kişinin eşiğine gömersen acaiplikleri görürsün. 
 

      11. Muhabbet için: Kemali vefkin hava unsurunu tali-ın sevr 
burcu esnasında mavi renkli bir horoz kanıyla sağ avucuna, vefkin 
etrafınada şu Ayeti: 
 

 ��� �2���?      �GB�P9���� ��� �C�!�: �2�8�,�O��!�B �2-�F'��� �G� �F'���   ���K�06 
��� �f��F O��̀ ��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhibbûnehüm ke hubbillâhi velle- 
zîne âmenû eşeddü hubben lillâh. 
yazdıktan sonra, muklil ezrak ve amber ile buhurlayarak 45 defa 
Beş Ayeti, 45 defada şu Ayeti Kerimeyi: 
 

gCB���L g~�E���� ��� �G�0 g��)�, �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Nasrun minallâhi ve fethun karîb. 
oku. Daha sonra matlubunun göüsüne sağ avucunu vurursan, 
matlubun sana meyl eder ve râm olur. 
 

      12. Muhabbet için: Kemali vefkin su unsurunu matlub ve 
annesi ile birlikte şeker veya elma üzerine iğne ile belli olmayacak 
bir şekilde yazdıktan sonra, üzerine 45 defa Beş Ayeti, 45 defada 

Beduh ( �*%!_���) ismini oku. Daha sonra bunu matlubuna koklatır 

veya yedirirsen, büyük bir muhabbet duyar ve seni sever. 
 

      13. Muhabbet için: Kemali vefkin tabii olan toprak unsurunu iyi 
bir saatte ve vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi yaz: 
 

�J�	#�E�B �GB�P9�� 9J�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?���0��L���� ��� ����E�:   
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  ���' �0 ��	R�S�,���� �(��#')��  MN�-�,�&�$�� �f��� �2�@��K�L�_    �G�� M(����D�3 �J��7���B 
������3  

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnellezîne yetlûne kitâbellâhi ve 
ekâmûs salâte ve enfikû mimmâ razaknâ hüm sirran ve alâ 
niyeten yercûne ticâraten len tebûr. 
      Yazdıktan sonra güzel kokulu bir buhurla buhurlayarak, vefkin 
üzerine 45 defa Beş Ayeti oku. Daha sonra bu vefk bir iş yerine 
asılırsa, müşterisi çoğalır. Evlenemeyen bir kız bu vefki başında 
taşırsa en kısa zamanda evlenir. Bir erkek bu vefki başında taşırsa 
istediği hacetine ulaşır. 
 

      14. Müşteri celbi için: Kemali vefkin toprak unsurunu Pazartesi 
günü Kamer saatinde ve vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri yaz.  
      Yazılacak Ayeti Kerimeler budur: 
 

���?  '��� ��� �2        �a��3�>"�B ���!"����? �q�'K�� .�� �J[u���� �2-�F'��� �G� �F
            �����8�X"�-�� /�"-� �$ ���� [\	: �G�0 �*�3�>�B /��0��̂  [\	: .�#�$ M���7��

�2�8�� ������K�0  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve ezzin finnâsi bil hacci ye'tûke bi 
ricâlen alâ külli dâmirin ye'tiyne min külli feccin amîk. Li 
yeşhedû menâfia lehüm. 
      Yazdıktan sonra güzel kokulu bir buhurla buhrlayarak 45 defa 
Beş Ayeti, 45 defada vefkin etrafına yazmış olduğun Ayetleri oku. 
Daha sonra bu yazdığını bir iş yerine asrsan, müşteriler o iş yerine 
celb olur. İşyerine ummadığından fazla müşteri gelir. 
 

      15. Bereket için: Kemali vefkin toprak unsurunu Pazartesi günü 
birinci saat olan Kamer saatinde ve vefkin etrafınada şu Ayeti 
Kerimeyi: 
 

      �	R�S�K�B �GB�P9�� 	\�{�0 �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?     ."�� �2�8�����"�0�� �J
	N�=��0 /N�#���K�� [\	: .�� �\�?��K�� ������ �k�E���,�� /N'��F �\�{� �: ��� �\-����  
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g2-�#�$ g������ j���� j1��X�B �G� �� ���$��U�B j���� /N'��F  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Meselüllezine yünfikûne emvâle 
hüm fî sebîlillâhi kemesele habbetin enbetet seba senâbile fî 
külli sünbületin mietü habbetin vallâhü yüdâıfü limen yeşâ-ü 
vallâhü vâsiun alîm. 
 

      Yazdıktan sonra yaş ud ve cavi ile buhurlayarak 45 defa Beş 
Ayeti, 47 defada İhlas suresini oku. Daha sonra taneli herhangi bir 
yiyecekten (Hububat) yedi (7) tane alıp, hepsinin üzerine Ayetel 
Kürsi ile beraber vefkin etrafına yazmış olduğun Ayeti yedi (7) defa 
oku. Okumuş olduğun taneleri yazmış olduğun vefkin içine koyup, 
bir bez ile sardıktan sonra kiler veya anbar gibi erzakın içine 
koyarsan, Allah c.c. ın izniyle ve vefkinde sırrıyla oraya bereketin 
indiğini görürsün. 
 

      16. Dilek için: Kemali vefkin tabii ve toprak unsurunu Pazartesi 
günü birinci saat olan Kamer saatinde bir kağıt üzerine yazıp, 
vefkin üzerine 45 defa Beş Ayeti buhur tüttürerek oku. Okuduktan 
sonra, secde etmiş olduğun yerin karşısına koy. Riyazatlı olarak 
üç gün oruç tutup, üçüncü günün sabah namazından sonra 
isimlerin harflerini hurufu mukatta' olarak misk, zaferan, gülsuyu ve 
yağmur suyu ile sağ elinle sol avucuna, sol elinle sağ avucuna 
yaz. Yazdıktan sonra iki rekat hacet namazı kılıp ellerini semaya 
doğru kaldır. Halis ve sadık bir niyet ile istediğin şeyi Allah Teala 
hazretlerine arzet. Samimiyetini bozmaksızın aynı istekleri 
tekrarlar ve başka bir şey karıştırmadan şu duayı: 
 

.�E�7��F .�U�R�3 �J�� �]�-�#�$ ����������� �h�P�@ ���!�?  
 

Bi hakki hâzihil esrâri aleyke en takdî hâcetî. 
 

defalarca oku. Allah Teala en kısa zamanda senin hacetini verir. 
Avuçlarına yazılacak olan isimler budur: 
 

�Q�+� /��!������� �#�: /�  
 

Eshasin sa'tafin kelemû. 
 

      17. Heybetli olak için: Kemali vefkin hava unsurunu iyi bir 
vakitte ve vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri yaz: 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 191 

           �%�"O-�R��� O."�!��� ��"�@9��� �5������ j��� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
	P�4�>3��           �G�0 �t������ .����0�� �x���� '��� .����0 �5�� g%���, ���� �N�K�� �h 

           �2�8�S�#�4��0�� �2�8B���B�� �G�-�? ��0 �2#�+�B �5�,�u�d�? 9��� �h���K�$ ���S�X�B V�P9�� ��u
           �5O-"����	: ��"���� ;1��̀  �� �? 9��� �5� �#�$ �G�0 /1�.�X�? �J�	Q-�!�B����

�x���� '����h�<��"�B���� �t��������   �2-"�c�+��� O.�#�+������@�� �� �8	c�S�F .
        ��	��"�L �u�� ."����0 ���+�? �G�0 �\-�=������� .�K�? �G�0 ��;�&� ��� .���� ���3 �2����
            �2�E�-���$ �\�@ �
��L ��� �\-���� .�� �\�3��R�, �MI�#�0 ��K�� ���+�?� �2�8�� �.���K��

 �C�E	: �J��           .�� 	\�3��R�, 9��� ��K�� ��0�� ��	���L ��	#�3��R�, 9��� ��	���E�R��� �2	I�-�#�$ 
           �2�8�-"�#�$ �C�E	: �' �#�� ��K�=��K�?���� ��,����B�< �G�0 ��K�7���4	� ���L�� ��� �\-����

         �*� ���"9c���? g2-�#�$ j���� �2�8�K�0 M&-�#�L 9��� ����9����3 	
��E�R���  ��"	#9:���3
         ��-� �7 ���K�$ �
����R����� �N���-�8��� �p��R�B���? �x��B����� ��������� ��P�@ �%�'��4��B

  ����E�I��� ��P�@ �\�0��!�� ���X������� ���#�����*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül 
kayyûm. La te’huzuhu sinetüv velâ nevm. Lehü mâ fis 
semâvâti vemâ fil ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ biiznih. 
Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yuhîtûne 
bişeyim min ilmihi illâ bimâ şâ’. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti 
vel ard. Velâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Elem 
tere ilel mele-i min benî isrâîle min ba'di mûsâ iz kâlû li 
nebiyyin lehümübas lenâ meliken nükâtil fi sebîlillâhi kâle hel 
aseytüm in kütibe aleykümül kıtâlü ellâ nükâtilû kâlû ve mâ 
lenâ ellâ nükâtile fi sebîlillâhi ve kad uhricnâ min diyârina ve 
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ebnâinâ felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü tevellev illâ kalîlen 
minhüm vallâhü alîmün biz zâlimin. Tevekkelû yâ huddâme 
hâzel vefki vel âyâti bi iykâ-ıl heybeti vel kabûli ınde cemi-ıl 
halki vel beşeri li hâmili hâzel kitâb. 
      Yazdıktan sonra güzel kokulu bir buhur tüttürerek vefkin 
üzerine 45 defa Beş Ayeti oku. Okuduktan sonra vefki üzerinde 
taşırsan, herkese heybetli görünür ve her gittiğin yerdede Allah 
Teala hazretlerinin izniyle hürmet görürsün. 
 

      18. Baş ağrısı için: Kemali vefkin hava unsurunu iyi bir vakitte 
bir kağıt üzerine ve vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimelerle duayı 
yaz: 
 

         V�P9���? �p����)���� ���7����� ��8OB�� �G	I��	� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
           ��"�@�� ����8'K���� �\�-9#�� .�� �G�I����0 �5���� �G� �F'��� �n���$ �5�? �G�I��

��-� '��� �2-�#�+���  . OB�� �G	I��	�   �]��� �B V�P9���? ���7����� ��8  �x���� '��� 
           �h���+�? �G�0 /��F�� �G�0 �� �8�I���0�� �J�� ��E����_ �G�A���� �����3 �J�� �t��������

   �Y��	S�} �Y -�#�F �J��: �5',�� .      .�#�$�� /�' �!�0 ��,���-�� .�#�$ j�� .9#���
�!��� �5��6�2[#���� �5��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Üskün eyyühel veceu ves sıdâ-ı 
billezî sekene bihi arşir rahmân. Ve lehü mâ sekene fil leyli 
ven nehâri ve hüves semî-ul alîm. Üskün eyyühel veceu 
billezî. Yümsiküs semâvâti vel arda en tezûlâ ve lein zâletâ in 
emsekehümâ min ehadin min ba'dihi innehü kâne halîmen 
ğafûrâ. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi 
ve sahbihi ve sellim. 
 

Yazdıktan sonra buhur tüttürerek vefkin üzerine Beş Ayeti 45 defa 
veya 9 defa oku. Daha sonra bu vefki üzerinde taşırsan, Allah c.c. 
ın izniyle baş ağrısından kurtulursun. 
 

      19. Kabul olunmak için: Kemali vefkin tabii ve toprak unsurunu 
Pazartesi günü Kamer saatinde kamer iyi bir vakte bitişik ve 
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nurunun fazla olduğu zaman teslis (Güneş, Ay ve diğer 
Gezegenlerlerin arasında 120 derece bulunması) veya testis 
(Güneş, Ay ve diğer Gezegenlerin arasında 60 derece bulunması) 
durumunda iken yazıp, vefkin etrafınada şu Ayetleri ve İsimleri yaz 
 

            /h�"	� /%��B J � ��$ 2F �+-8: �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
/h��8�#�8�3 /�������/%��+���#�$ /G�����8�: /J��-�@   

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kef He Ye Ayın Sat. Ha Mim Ayın 
Sin Kaf. Kaf nun yûmin lûhin ersatin tehlehûhin heyûnin 
kehresnin alseûmin. 
      Yazdıktan sonra Beş Ayeti 45 defa, Berhetiyye Azimetinide 45 
defa buhur tüttürerek oku. Daha sonra bu vefki üzerinde taşırsan, 
Allah c.c. ın izniyle yüksek mertebelere erişir, her yerde itibar 
görüp kabül edilirsin. Hatta her istediğin şey kabul edilir. 
      Kırkbeş defa okunacak Berhetiyye Azimeti budur: 
 

 /5-�E�@���?¡ /�B���: ¡�#�E�3  /5-¡ /J����	y ¡ /\�7���0 ¡ /\�7���? ¡ 
 /C�L���3¡ /��@���? ¡ /�� �#�} ¡ /b�y��4 ¡ /<��8�K�#�L ¡ /J��̀ ���? ¡ 

 /b�8"�c�:¡ /��#�̀ �"� �, ¡ M���-�@���? ¡  /��#�-�I�X�?¡ /��0���L ¡ 
 /�-�#�#���,��¡ x������L ¡ �Y@��-�} ¡ M���@���-�: ¡ /��@���� �̀  ¡ 
/��@��8� �̀ ¡ /b�@���� �̀  ¡ /5-�,��8�Q�8�I�? ¡ /n����X�? ¡ /��,�	y 

¡ /e�����?���� �̀  ¡ �.�X�E���B /�-�8�I�8�: ���!�? '2�89#��� 
/l��-�S�8�0 /5B�<����� /�� �#�@ �Y �D�8�0 /��#�7 /\B���0�� /\B�����X���X�Q�#�? 

�2�@����)�?���� �2�8�+� �� �x�P�4�� ��09��� �]�3'��+�?���-�� �G;"0 �J��!����  
�5�#�{� �: �1�.�̀ � �b�)����� ��-� '��� ���@�� 
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Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 
2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2 
Berşânin 2 Kazhîrin 2 Nemûşelhın 2 Berheyûla 2 Beşkeylehın 
2 Kazmezin 2 Enğalelîtın 2 Kabâratin 2 Ğayâhâ 2 Keydehûlâ 2 
Şemhâhîrin 2 Şemhâhirin 2 Şemhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2 
Beşrâişin 2 Tûneşin 2 Şemhâbarûhın 2 Alâlhümme bi hakki 
kehkehîcin yağtaşiyyin bilatşağşeğavîlin emvîlin celedin 
mehcemen helmecin ve rûdîhin mehfeyâcin bi ızzetike illâ mâ 
ehazte semıhim ve ebsrâihim Sübhâne men leyse kemislihi 
şeyün ve hüves semîul basîr. 
 

      20. Şifa için: Kemali vefkin su unsurunu ve vefkin etrafına Şifa 
Ayetlerini yazdıktan sonra, vefkin üzerine 45 veya 9 defa Beş Ayeti 
okuyup, yazıyı su ile sil. Bu suyu hasta olan kişiye içirirsen, Allah 
Teala nın izniyle şifa bulur. 
      Vefkin etrafına yazılacak Şifa Ayetleri budur: 
 

           �*�K�0��"�0 /%��"�L �����"� ���X�B�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
    �2�8�?�	#	L ���-�} �C�@�P�B��      �N� �F���� VY��@�� �����O)�� .�� �� �� �1��S�̀ ��

         �1��S�̀  �5-�� �5�,������� g��#�E���0 g�����̀  ��8�,�	Q�? �G�0 �l�����B �*�K�0��� �#��
         ��u���� �*�K�0��"� �#�� �N� �F���� �1��S�̀  ���@��0 �J6��	R��� �G�0 	
���K�,�� �q�'K#�� 

 �\	L �*�S�X�B ���8�� �k�̂ ���0�1��S�̀ �� VY��@ ���K�06 �GB�P9#�� ���@  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü'minîn 
Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sûri ve huden 
ve rahmetün lilmü'minîn. Yahrucu min butûnihâ şerâbün 
muhtelifün elvânühü fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü minel 
kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü'minîn. Ve izâ 
merıdtü fehüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû huden ve şifâ' 
 

      21. Dilek için: Kral'ın veya ileri gelenlerin yanına girecek olan 

kişinin alnına parmağın ile müzdevicat harflerini Be Dal Vav Ha ( )
 * % '), sol elinin baş parmağınada kalem ile müfredat Elif Cim He 
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Ze Tı ( ( �   0 + ��, ) harflerini, Cumartesi günü birinci saat olan 

Zühal saatinde yaz. Yazdıktan sonra 45 defa Beş Ayeti, 9 defada 
şu Ayeti Kerimeyi oku: 
 

���?"  '��� ��� �2      "�3�� ���K�06 �GB�P9�� ��8OB����B �2-�F'��� �G� �F"	I ���,�
�0 j�� �h��'����� .����0 ����u6 �GB�P9���:��8-�7�� ��� ���K�$ �J��:�� ��	���L �'   

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ eyyühellezîne âmenû lâ tekûnû 
kellezîne âzev mûsâ fe berraehüllâhü mimmâ kâlû ve kâne 
ındallâhi vecîhâ. 
      Okuduktan sonra, Kral veya ileri gelenlerin yanına giren kişi 
onların gözüne heybetli görünür, sözü geçer ve Allah Teala 
hazretlerinin izni keremiyle haceti kabül edilir. Bu mesele sahih 
olup mücerrebdir. 
 

      22. Bereket için: Kemali vefkin toprak unsurunu Pazartesi günü 
Kamer saatinde veya Kamer şerefinde iken ve vefkin etrafınada 
şuAyeti Kerimeleri hurufu mukatta' olarak yaz: 
 

         �3�� �%�O-�R��� O.�!��� ��"�@9��� �5������ j��� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? �>
            ��u �G"�0 �t������ .����0�� �x���� '��� .����0 �5�� g%���, ���� �N�K�� �h	P�4
           �2�8�S�#�4�"�0�� �2�8B���B�� �G�-�? ��0 �2#�+�B �5�,�u�d�? 9��� �h���K�$ ���S�X�B V�P9��
           �5O-"����	: ��"���� ;1�"�̀  �� �?9��� �5� �#�$ �G�0 /1�.�X�? �J�	Q-�!�B����

� '����h�<��"�B���� �t�������� �x���   �2-"�c�+��� O.�#�+������@�� �� �8	c�S�F
           ��"	S�I�B �G"� �� �."����� �G�0 ���̀ O��� �G'-���3���L �GB���� .�� �h����:���� 
         .�R�Z��"��� �(�����+���"�? �]��"� �E��� ���R�� ����? �G�0���B�� �x�	}�9Q���? 

j���� ��8�� �%��)�S�,���g2-�#�$ g�-� ��   
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül 
kayyûm. La te’huzuhu sinetüv velâ nevm. Lehü mâ fis 
semâvâti vemâ fil ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ biiznih. 
ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yuhîtûne bi 
şeyim min ilmihi illâ bimâ şâ’. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti 
vel ard. Velâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Lâ 
ikrâhe fid dîni kad tebeyyener rüştü minel ğayyi femen yekfür 
bit tâğûti ve yü'min billâhi fekadis temseke bil urvetil vüskâ 
len fisâme lehâ vallâhü semîun alîm. 
Yazdıktan sonra yaş ud ile buhurlayarak üzerine 45 defa Beş Ayeti 
oku. Daha sonra bu vefki nereye koyarsan, tam ve büyük bir 
bereket hasıl olur. 
 

      23. Kabül olunmak için: Kemali vefkin hava unsurunu iyi bir 
vakitte ve vefkin etrafına şu ikbal Ayeti Kerimelerini yaz: 
 

     �3���� �\���L�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���?     �*�K"�0��� �G�0 �]',�� ����
 �x���D�, �����3��     �*� ���9c�� �%���R��� �G�0     ���� �"M:���< �o�"���3�� 

  .�X���3  �o����B�� .�,�� �����3��    �3�� �J��#�� ��� ��� 'V����   .�K',�� ������
    V������ ��� ���� �� 	I�+�0 �J�����3���� �����3��     �k"�,�� �]',�� �����3�� 

 �
��L�� .�#�$����    ���� �5�? .�,��E�=� �]�#� ���    �5� 9#�:�' �#�� ."���S�K�� �5�)�#���E
  g*�0�� g*�I�0 ��K�B���� �%���-��� �]',�� �
��L*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Akbil ve lâ tehaf inneke minel 
âminîn. Lâ tehaf necevte minel kavmiz zâlimîn. Lâ tehâfü 
deraken ve lâ tahşâ. Lâ tehaf innî lâ yehâfü ledeyyel 
mürselûn. Lâ tehafâ innenî meakümâ esmeu ve erâ. Lâ tehaf 
ve lâ tahzen. Lâ tehaf inneke entel a'lâ. Ve kâlel melikü'tûnî 
bihi estahlishü li nefsî felemmâ kellemehü kâle innekel yevme 
ledeynâ mekînün emin. 
 

      Yazdıktan sonra güzel kokulu bir buhur yakarak vefkin üzerine 
45 defa Beş Ayeti oku. Daha sonra bu vefki üzerinde taşırsan 
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yüksek mertebelere erişir, her yerde hürmet ve ikram görüp, Allah 
Teala hazretlerinin izniyle kabül edilirsin. 
 

     24. Sihir iptali için: Kemali vefkin su unsurunu bir tabağa ve 
vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri yaz. 
 

        ��	#�E�3 ��0 ���+��'3��� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���?   ."�#�$ �*�y��-'X��
         ����"�S�: �*�y��-'X"�� 'G�I���� 	J�� �-�#�� ���S�:��0�� �J�� �-�#�� �]�#�0
         �x�����@ �\�?����? �G�-�I�#� ��� .�#�$ �
���,	� ��0�� ���!���� �q�'K�� �J�� [#�+�B

         �� �G"�!�, �� ',�� ���	R�B .'E�F /��F�� �G�0 �J�� [#�+�B��0�� �x����0��  �N"�K�E
          �5"�7���_�� �1��� ��� �G�-�? �5�? �J�	L���S�B ��0 �� �8�K�0 �J�� 9#�+�E�-�� ��	S�I�3�&��
            �G�-�?�� �2�8�K�-�? �\-�F�� ��� �J�u��? 9��� /��F�� �G�0 �5�? �GB����U�? �2�@ ��0��

�J��8�E�X�B��0  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vettebeû mâ tetlûş şeyâtînü alâ 
mülki süleymâne ve mâ kefera süleymânü ve lâ kinneş 
şeyâtîne keferû yüallimûnen nâses sihra ve mâ ünzile alel 
melekeyni bi bâbile hârute ve mârute ve mâ yüallimâni min 
ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnü fitnetün felâ tekfur 
feyeteallemûne minhümâ mâ yüferrikûne bihi beynel meri ve 
zevcihi ve mâ hüm bi dârrine bihi min ehadin illâ bi iznillâh. 
Ve hîle beynehüm ve beyne mâ yeştehûn. 
 

Yazdıktan sonra üzerine Beş Ayeti 45 defa oku ve yazıyı su ile sil. 
Bu evin içine serpersen, Allah c.c. ın izniyle evdeki sihir bozulur. 
 

      25. Bağlıyı çözmek için: Kemali vefkin su unsuru şeklini 
sırçalanmış bir tabağa misk, zaferan ve gülsuyu ile, vefkin etrafına 
da şu Ayeti Kerimeleri yaz: 
 

�0 �l�����B �J��-�R�E�#�B �G�B���!����� �l���0 �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?�G  
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          �J�"�:�� ;1�9:�< �5�#�+�7 .�?�� ���$�� ;1��7��u���� �C�=���'E���� �C�#O)�� �G�-�?
  ��R�F .�?�� ���$�� .       �h�"�K�#�+�D�� /\� "�$ �G�0 ��	#� �$��0 .���� ��K�0���L��

�Y��	{�K�0 �1����@ .�� O��!"��� ���L��"���J�	#� �+�B ���,��:��0 �\�Q�?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Maracel bahreyni yeltekiyân. Yahru 
cü min beynis sulbi vetterâib. Feizâ câe va'dü rabbî cealehü 
dekkâe ve kâne va'dü rabbî hakkâ. Ve kadimnâ ilâ mâ amilû 
min amelin fecealnâhü hebâen mensûrâ. Fevekaal hakku ve 
batale mâ kânû ya'melûn. 
      Yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu bağlı olan kişiye 
içirirsen, Allah Teala nın izniyle o kişideki bağlılık çözülür ve bütün 
zararlarda kendisinden gider. 
 

      26. Kolay doğum için: Kemali vefkin su unsurunu bir tabağa ve 
vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri dua ile birlikte yaz: 
 

          �"�8�?���� �k�,�u���� �k9R�X�,� j1�� '��� ��u�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
        �2�8',���: �k9#��"�3�� ��8-����0 �k�R������ �x'��0 �t������ �u���� �k9R�F��

       9��� ��	{���#�B �2�� �J����$�"�B��0 �J�����B �%���BMN�$��� .  �J�u���?��8�K�Q�? �1�\�0
  .����+�3 ���*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İzes semâ-i ünşakkat. Ve ezinet li 
rabbihâ ve hukkat. Ve izel ardu müddet. Ve elkat mâ fîhâ ve 
tehallet. Keennehüm yevme yeravne mâ yûadûne lem yelbesû 
illâ sâah. Mil-i batnihâ bi iznillâhi teâlâ. 
Yazdıktan sonra vefkin üzerine 45 defa Beş Ayeti okuyup, yazıyı 
su ile sildikten sonra, bu suyu doğumda zorlanan kadına içirirsen, 
Allah Teala nın izniyle kolayca doğum yapar. 
 

      27. Bereket için: Kemali vefkin toprak unsurunu Pazartesi günü 
Kamer saatinde veya Kamer şerefinde iken ve nurunun fazla 
olduğunda, vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi yaz: 
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���?"        �� 2�8������0�� �J�	R�S�K�B �GB�P9�� 	\�{�0 �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2". 
      �K�� ������ �k�E���,�� /N'��F �\�{� �: ��� �\-����      	N"�=��0 /N�#���K�� [\	: .�� �\�?�

g2-�#�$ g������ j���� j1��X�B �G� �� ���$��U�B j���� /N'��F  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Meselüllezine yünfikûne emvâle 
hüm fî sebîlillâhi kemesele habbetin enbetet seba senâbile fî 
külli sünbületin mietü habbetin vallâhü yüdâıfü limen yeşâ-ü 
vallâhü vâsiun alîm. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

      Yazdıktan sonra vefkin üzerine buhur tüttürerek 45 defa Beş 
Ayeti, 47 defada İhlas suresini 47 defada vefkin etrafına yazmış 
olduğun Ayeti Kerimeyi okuyup, en sonunda şöyle de: 
 

          ��P�: .�� �N�:������� �
���K"�3 �J�� �(���O����� �2������ ��P�@ ��;"!�? '2�89#���
��P�:�� 

 

Allâhümme bi hakki hâzel ismi ves sûreti en tenzilel bereketi fi 
keza ve keza. 
Daha sonra bu yazmış olduğun vefki nereye koyarsan, Allah Teala 
nın izniyle, bereketin oraya indiğini görürsün. 
 

      28. Balık avı için: Kalaydan balık biçiminde bir şekil yap. Şeklin 
üzerine Kemali vefkin su unsurunu ve vefkin etrafınada şu Ayeti 
Kerimeleri: 
 

     � ."���$ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���?      �2"�8�? .�K�-�3�>"�B �J�� j�
        �8�,��E-�F �2�8-�3�>�3�u�� �Y+-� �7 j�� �2	I�? �x�>�B ���,�	I�3��0 �G�B�� �Y+-� �7 �2

�Y$'��̀  �2�8�E���� �%���B  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhü en ye'tiyeni bihim cemîâ. 
Eyne mâ tekûnû ye'ti bi kümüllâhü cemîâ. İz te'tîhim 
hîtânühüm yevme sebtihim şürraâ. 
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Nakşettikten sonra üzerine 45 veya 9 defa Beş Ayeti, 9 defada 
vefkin etrafına yazmış olduğun Ayetleri oku. Daha sonra bu şekli 
balık ağına bağlarsan, Allah c.c. ın izniyle çok Balık avlarsın. 
 

      29. Çok ağlayan çocuk için: Kemali vefkin hava unsurunu bir 
kağıt üzerine ve vefkin etrafınada Teskin Ayeti Kerimelerini 
yazdıktan sonra üzerine 45 veya 9 defa  Beş Ayeti oku. Daha 
sonra bunu çok ağlayan çocuğun üzerine takılırsa, çocuğun 
ağlaması kesilir, neşelenir ve sakinleşerek Allah Teala hazretleri 
nin izniyle rahat uyku uyur. 
      Vefkin etrafına yazılacak Teskin Ayetleri budur: 
 

          �*�K�� /N�=��0 ���#�Z �2�8�S�8�: .�� ��	{������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
      �0 �5���� ���R�E���0 />���, [\	I�� �Y+���3 ���<��<�_���    ����8'K���� �\�-9#�� .�� �G�I���

       ���� �~B���� �G�I���B �>�X�B �J�� �2-�#�+��� ��-� '��� ���@��    �5"�#�+�D�� ;1��̀  ��
�YK�:���  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve libisû fî kehfihim selâse mietin 
sinîne vezdâdû tisâ. Li külli nebe-in müstekarrun. Ve lehü mâ 
sekene fil leyli ven nehâri ve hüves semî-ul alîm. İn yeşe' 
yüskinir rih. Ve lev şâe lecealehü sâkinâ. 
 

      30 Dil bağlamak için: Kemali vefkin hava unsurunu bir kağıt 
üzerine yazıp, vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri: 
 

   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?       �5"�� �l���$�� �.�$�'��� �J��+��'E�B /P�A�0���B 
      /P"�A�0���B �Y�"� �@ 9��� ��� ���3 �&�� �G� �F'�#�� �x�������� �k�+�X�4��
           �2�#�+�B M����L �5�� �.�̂ ���� �G� �F'��� �5�� �J�u�� �G�0 9��� 	N�$��S'X�� ���K�S�3��

   �8�S�#�4��0�� �2�8B���B�� �G�-�? ��0        �k"�K�$�� �"Y �#�$ �5"�? �J�	Q-�!�B���� �2
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           �%��"�B ��P"�@ �Y �#	T �\� �F �G�0 ����4���L�� �%�O-�R��� O.�!�#�� �h��7�����
         �G�?� �J�&	� �J����� ���R�$� '2�89#��� �J����P�E�+�-�� �2�8�� �J�u���B���� �J�	R�Q�K�B��

    	� �k�K�? �N�,�&	� �2�����B�� �N�,�&	�      '2"�89#��� �5�E�7���_ ���0 gl���_���� �N�,�&
           �5"��6 .�#�$�� �5�-�#�$ �a����?�� ��' �!�0 �
6 .�#�$�� /�' �!�0 .�#�$ [\�
           g�"-� �F �]"',�� �2-�@����?�� �
6 .�#�$�� �2-�@����?�� .�#�$ �k�-9#� �� �: 

  "�06 g�-�D�0�G�-       h h h h h        1 1 1 1 1 1 1
        ���� 

9��� �('�	L���� �
���F�2-�c�+��� �.�#�+��� ����?   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yevme izin yettebiûned dâıye lâ 
ıvece lehü ve haşeatil esvâtü lir rahmâni felâ tesmeu illâ 
hemsâ. Yevme izin lâ tefneuş şefâatü illâ min ezine lehür 
rahmânü ve radıye lehü kavlâ. Ya'lemü mâ beyne eydîhim ve 
mâ halfehüm ve lâ yuhîtûne bihi ilmâ. Ve anetil vücûhü lil 
hayyil kayyûmi ve kad hâbe min hamele zulmâ. Hâzâ yevmü lâ 
yentikûn. Ve lâ yü'zene lehüm feya'tezirûn. Allâhümma'kid 
lisâne fülan ibni fülanete lâ yuhâsimü fülanete binti fülanete 
ev zevcün mea zevcetih. Allâhümme salli alâ muhammed in 
ve alâ âli muhammed ve bârik aleyhi ve alâ âlihi kemâ salleyte 
alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm inneke hamîdün mecîdun. 
Âmîn. He he he he he (tılsım) hemze hemze hemze hemze 
hemze hemze hemze (Tılsım ve hatemi süleyman) velâ havle ve 
velâ kuvvete ill billâhil aliyyil azîm. 
Yazdıktan sonra vefkin üzerine 45 defa Beş Ayeti oku. 
      Bir kimseyle münakaşa edip, o kişininde senin hakkında kötü 
konuşmasını engellemek için, bu vefki üzerinde taşırsan, o kişi hiç 
bir zaman senin hakkında kötü konuşamaz ve sana karşı dili Allah 
Tealanın izniyle bağlanır. Bu mesele  denenmiş  olup,  çok etkili ve 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 202 

acaip bir bağlamadır. Sen! Bu sırrı iyi muhafaza et. 
 

      31. Düşmandan intikam almak ve herhangi bir azasını iptal 
etmek istersen: Düşmanın şekline çok benzeyen bir suret (Heykel) 

yap. Şeklin başına Elif (^) harfini, sağ omuz başına Vav (%) harfini, 

sol omuz başına Ha (*) harfini, sağ tarafına Ze (+) harfini, sol 

tarafına Cim (() harfini, kalbinin üzerine He ( ��,) harfini, sağ 

bacağına Be ()) harfini, sol bacağına Dal (') harfini, fercine veya 

zekerine Tı (0) harfini yazıp, şeklin üzerine 45 defa Beş Ayeti oku. 

Daha sonra eline bir bıçak al ve o bıçakla şeklin herhangi bir 
uzvunu kesersen, düşmanının o uzvu iptal olur. Eğer şeklin başını 
kesersen düşmanın ölür. Kestiğin parçalarıda ateşte yakarsın. Bu 
mesele denenmiş olup sahihtir. Sen yinede Allah Teala dan kork!  
 

      32. Bereket ve rızık için: Kemali vefkin toprak unsurunu 
Pazartesi günü Kamer saatinde veya Kamer şerefinde iken, vefki 
ve vefkin etrafına şu Azimeti: 
 

        �q��"�� ��� � �q����� ���L��B �G�0 �\-�=��R�-�L �('��+�? '2�89#���   /��@��"�:
   ���@�� �q���� [������ �.�+����   �\-�#�D��� �]�#� ��� ��8OB�� �� �   ��K���D�F�� �\-�=��-�L��

          ��"�,������ �G"�D��� �e������� �G�0 ��KB�u���B �G' �0 �N'-����+��� ����D�!����?
        �]�R�#�4 V�P9���? �\���&�� ���-�? �%�&'���? �*�+� �7�� �G' �0 �x����X�!�����
          �:���"�+��� �%��"�8�? �C"����+'E�� �C"�@���� �� .������+�� ����, �G�0 ��
 g�B���$ �V���L ;�� 9J�� .�#���� ��,�� 'G���#�}��; j�� �C�E�: �C�:���� �����  

 

Allâhümme bi ızzeti kaykâîl min yûkad fârisi samed seres 
kerheşin li sa'yil battı ra'si ihbit eyyühel melikîl celîli sadkayâîl 
ihcibnâ bil hicâbil âliyyeti mimmen yü'zînâ min ervâhil cinni 
vel insi vel haşarâti mimmen ecmeîne bis selâmi beyı selâsile 
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billezî halakake min nûri sa'sâli li mevâhibit teâlibi bi hezmil 
asâkiri vel mevâkibi. Ketebellâhü lea'libenne ene rusûlî 
innallâhe kaviyyün azîz. 
      Yazdıktan sonra buhur yakarak vefkin üzerine 45 defa Beş 
Ayeti oku. Ondan sonra herhangi bir yiyeceğin üzerine bu Azimeti 
47 defa oku ve vefkide o yiyeceğin içine koyarsan, bereketin oraya 
indiğini görürsün. Vefk bir daha yazılıp üzerinde taşınırsa, Allah 
c.c. ın izniyle rızkın artar. 
 

     33. Bilinmeyen birşeyi keşfetmek veya herhangi bir işinin 
akibetinin hayır olup olmadığını öğrenmek istersen: Kemali vefki 
hava unsurunu bir kağıt üzerine vefkin etrafınada şu Ayeti 
Kerimeleri ve Kevser suresini yaz: 
 

  �F'��� ��� �2"���?   �, �]���P�:�� �2"-�F'��� �G�    �x�	I�#�0 �2-�@����?�� V��
         ."����0 ;1��7 �' ���� �*�K�L�� ��� �G�0 �J�	I�-���� �t�������� �x���� '���

        �� �]�-���� ��	c�,�� .�,���� ���� �
��L �5O?�� �5� 9#�:�� ��K�3��R-� ��    �a �"�K�-�Q�$�� �',
�?���� [\�)�� ���Z���I������!�,��� �]9J��  ���E�?���� ���@ �]�A�,��̀   

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kezâlike nurî ibrâhîme melekû 
tes semâvâti vel ardı ve liyekûne minel mûkınîn. Ve lemmâ 
câe mûsâ limîkâtinâ ve kellemehü rabbühü kâle rabbi erinî 
enzur ileyk. İnnâ a'taynâ kel kevser. Fe salli li rabbike venhar. 
İnne şânieke hüvel ebter. 
      Yazdıktan sonra 45 defa beş Ayeti, 45 defada vefkin etrafına 
yazmış olduğun Ayetleri ve sureyi oku. Sonra kağıdı dürüp başının 
altına koy ve yat. Öğrenmek istediğin şeyi kimseye söylemeden 
uyuyana kadar içinden geçir. Rüyanda öğrenmek istediğin şeyi 
açıkça görür ve akibetininde nasıl olacağını Allah Teala nın izniyle 
öğrenirsin. 
 

       34. İnsanlara zarar vermek maksadıyla birleşmiş ve Allah c.c. 
ın rizası olmayan kişileri birbirinden ayırmak istersen: Bozulmuş bir 
yumurta alıp, zühal veya utaridin şerefinde iken, cılk yumurtanın 
üzerine Kemali vefkin tabii olan toprak unsurunu ve vefkin 
etrafınada şu Ayeti Kerimeyi yaz: 
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�X�B ��0 �G�-�?�� �2�8�K�-�? �\-�F�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?�J��8�E  
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve hîle beynehüm ve beyne mâ 
yeştehûn. 
Yazdıktan sonra 45 defa Beş Ayeti, 131 defada şu Ayeti Kerimeyi: 
 

        "��������� �(������+��� �2�8�K�-�? ��K�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���? ;1��U
�N� �-�R��� �%���B .����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaynâ beynehümül adâvete ve 
bağdâ-e ilâ yevmil kıyâmeh. 
 

Okuduktan sonra bu yumurtayı o kişilerin toplandığı yerde 
kırarsan, o kişiler kıyamet gününe kadar birleşemezler ve düşman 
olarak birbirlerinden ayrılırlar. 
 

      35. Hamile kalamayan kadın için: Kemali vefkin su unsurunu 
bir tabağa ve vefkin altınada harflerini şu tertip üzere yaz: 
 

                             �  
                             ) �  
                              ( ) �  
                              ' ( ) �  

                             �, ' ( ) �  
                              % �, ' ( ) �  
                              + % �, ' ( ) �  
                              * + % �, ' ( ) �  
                             0 * + % �, ' ( ) �  

 

Yazdıktan sonra 45 defa Beş Ayeti, bir (1) defada Âl-i İmran 
suresini tabağın üzerine oku. Daha sonra yazıyı su ile silip, hamile 
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kalamayan kadına bu suyu içirirsen, Allah Teala nın izniyle kadın 
çocuğa hamile kalır. 
 

      36. Çalınan bir malı geri getirtmek istersen: Kemali vefkin hava 
unsurunu bir kağıt üzerine ve vefkin etrafınada şu duayı yaz: 
 

        �G"�$�� �h�O<����	I��� �h��O<����	I��� �N�#-�#�D��� �o����!��� �h�P�@ �%�'��4��B
     �̂ ��� �?�� �h��7���$ �h���)�R�0 �G�$�� �h�	L���$ ��B��9Q��    ��P"�:�� ��P�: ��

�h��+� �7��  
 

Yâ huddâme hâzihil hurûfil celîletil küdruddûhül küdruddûhü 
ve anit tarîki avvikûhü ve an maksadihi avvicûhü bi mevda-a 
kezâ ve kezâ ecmeûh. 
      Yazdıktan sonra 45 defa Beş Ayeti 1 defada bu duayı meya ve 
tuz ile buhurlayarak oku. Daha sonra vefki rüzgara karşı asarsan, 
hırsız duramayıp çaldığı malı Allah Teala nın izniyle geri getirir. 
 

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

   -�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  �� �o�P�L�� �2  O��� �2�8�?�	#	L .�C�$ �?�����B �J�
�B���B���? �2�8�E�-�?�2�8  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kazefe fî kulûbihümür ru'be 
yahribûne büyûtehüm bi eydîhim. 
Yazdıktan sonra kötü kokulu bir buhur tüttürerek 45 defa Beş Ayeti 
Kerimeyi ve 135 defada vefkin etrafına yazmış olduğun Ayeti 
Kerimeyi oku. Daha sonra bu vefki düşmanın olan kişinin eşiğine 
gömersen, o ev harap olur ve hiçbir zamanda Allah Teala 
hazretlerinin izniyle tamir olmaz. 
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      38. Kayıp olan bir kişiyi geri getirtmek istersen: Kemali vefkin 
ateş unsurunu bir kağıt üzerine ve vefkin etrafınada şu Ayeti 
Kerimeyi: 
 

.�K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten 
minnî. 
Dokuz (9) defa ve şu duayıda bir (1) defa yaz: 
 

    �L �k�S�Q�4�� �x��'-�y�� �k�S�Q�$�� �k���8����  � �J�&	� �C�#    �N"�,�&	� �G"�?
�?�N'��!�     �? �N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	�       ��"��������� �N�SB��'X�� �x��B��� �h�P�@ ���!

�a������ ���  
 

Elhebtü ve ataftü ve tayyartü ve hataftü kalbe fülan ibni fülane 
bi mehabbeti fülanete binti fülanete bi hakki hâzihil âyâtiş 
şerîfeti vel vefkil mübârek. 
 

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

      39. Dilleri bağlamak için: Kemali vefkin hava unsurunu 
Çarşamba günü birinci saat olan Utarid saatinde ve vefkin 
hanelerinin hizasınada şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�2�8�@������� .�#�$ �2�E���, �%���-���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. El yevme nahtimü alâ efvâhihim. 
Ve bunun etrafınada daire şeklinde şu duayı yaz: 
 

�\�0��F �G�$ ���:�u�� .�{�,	� �\	: �G�0 ���X������� ���#����� �N�K������ �x���R�$  
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���-���? 9��� �5[R�F .�� �2�8�K�0 g��F�� ���Q�K�B �&�� ��P�@ ����E�: 
 

Akadtü elsinetel halki vel beşeri min küllü ünsâ ve zeker an 
hâmili kitâbî hâzâ felâ yentiku ehadün minhüm fî hakkihi illâ bi 
hayr. 
Yazdıktan sonra 45 defa Beş Ayeti okuyup, bu vefki üzerinde 
taşırsan kötü dillerden korunursun. O kişiye hiç kimseden zarar 
gelmez. O kişinin hakkında hiçbir kimse Allah Teala hazretlerinin 
izniyle kötü söz söyleyemez ve konuşamaz. Hatta o kişinin 
hakkında iyi konuşurlar. 
 

      40. Çok ağlayan çocuk için: Kemali vefkin hava unsurunu bir 
kağıt üzerine ve vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri salavati şerif 
ile birlikte yaz: 
 

         �G� ���� g<�	L�� �2�@�� �MT��R�B�� �2�8�����!�3�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
        .�#�$ ��K�?���U�� �J�	I���3 ���� �J�	I�!�U�3�� �J����D�+�3 ��B���!��� ��P�@

       '�#�� �x�������� �k�+�X�4�� Y<���$ �*�K�� ���8�I��� .�� �2�8�,��u6 �G� �F
            �*�K"�� /N"�=��0 ���#�Z �2�8�S�8�: .�� ��	{������ �Y�� �@ 9��� ��� ���3 �&��
           �]"�#� ��� �(����"	R�? �<�"	���� ��� 	\�S[Q�� ��8OB�� ��	L��	� �Y+���3 ���<��<�_���

   .�#�$ j�� .9#��� �<����+� ���   �#�$�� /�' �!�0 ��,���-��   �5���!"��� �5��6 . 
[#�����2 

 

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

      41. Halli ma'kud için: Kemali vefkin su unsurunu bir tabağa ve 
vefkin etrafınada Nasr suresini yazdıktan sonra üzerine 45 defa 
Beş Ayeti oku. Okuduktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu 
erkekliği bağlanmış olan kişiye içirirsen, bağı çözülür ve Allah c.c. 
ın izniyle kurtulur.  
 

      42. Sihir iptal etmek için: Kemali vefkin su unsurunu bir tabağa 
misk ve zaferan ile, vefkin etrafınada Ayetel Kürsiyi hurufu 
mukatta' olarak ve ardından duayı bitişik olarak yaz. Yazdıktan 
sonra üzerine 45 defa Beş Ayeti okuyup, yazıyı su ile sil. Bu suyun 
bir miktarını sihirli olan kimseye içir. Kalan su ilede sihirli gusül 
ederse, Allah c.c. ın izniyle sihrin tesirinden kurtulur. 
      Yazılacak olanlar budur: 
 

           �%�"O-�R��� O."�!��� ��"�@9��� �5������ j��� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
           �G�0 �t������ .����0�� �x���� '��� .����0 �5�� g%���, ���� �N�K�� �h 	P�4�>3��

         �2�8B���B�� �G�-�? ��0 �2#�+�B �5�,�u�d�? 9��� �h���K�$ ���S�X�B V�P9�� ��u  �2�8�S�#�4��0�� 
           �5O-"����	: ��"���� ;1��̀  �� �? 9��� �5� �#�$ �G�0 /1�.�X�? �J�	Q-�!�B����

�h�<��"�B���� �t�������� �x���� '���  �2-"�c�+��� O.�#�+������@�� �� �8	c�S�F .
          �B�� ;�� 9J�� �5	#�Q���-�� ;�� 9J�� ���!���� �5�? �2�E�A�7��0 .����0 �
��L �~�#�)

         �N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	��� �N�,�&	� �G�?� �J�&	� �G�$ �k�#�Q�?�� �GB�����S� ��� �\� �$
        /N�L���� .�� �k�,��: �J�� ���R�+����� �2�=����+����� ����!�������� �\� �$���� ��-� �7 

�$����"�@ ���� /�����3���� /���,���� /���-	y ���� /m��-�4���� /���"��/1��0���� /1�  
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�J�	#� �+�B ���,��:��0�� ��	#� �$��0 j	\�y��? 	\�y��? 	\�y��? /��D�F���� /��D�̀ ����   

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül 
kayyûm. La te’huzuhu sinetüv velâ nevm. Lehü mâ fis 
semâvâti vemâ fil ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ biiznih. 
Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yuhîtûne 
bişeyim min ilmihi illâ bimâ şâ’. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti 
vel ard. Velâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Kâle 
mûsâ mâ ci'tüm bihis sihru innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ 
yüslihu amelel müfsidîn. Ebtaltü an fülan ibni fülanete ve 
fülanete binti fülanete cemî-ıl a'mâl vel eshâru vel azâim vel 
ukad in kânet fî varakatin ev ırkin ev huyûtin ev tuyûrin ev 
nârin ev türâbin ev hevâin ev mâin ev şecerin ev hacerin 
bâtilü bâtilü bâtilü ma amilû ve mâ kânû ya'melûn. 
      Bu mesele bağlıyı çözmek içinde yazılır ve bağlı olan kişilere 
suyu içirilir. 
 

      43. Rızık için: Kemali vefkin toprak unsurunu Pazartesi günü 
Kamer saatinde veya Kamer evinde veya şerefinde iyi bir vakitte 
iken, nurunun fazla olduğu zaman,ve vefkin etrafınada şu Ayeti 
Kerimeleri yaz: 
 

���?"	\�{�0 ��$ 2F �+-8: �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2   �GB�P"9��
          �\�?��K�� ������ �k�E���,�� /N'��F �\�{� �: ��� �\-���� .�� 2�8������0�� �J�	R�S�K�B

   �=��0 /N�#���K�� [\	: .��        g������ j���� j1��X�B �G� �� ���$��U�B j���� /N'��F 	N
g2-�#�$  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kef He Ye Ayın Sat. Ha Mim Ayın 
Sin Kaf. Meselüllezine yünfikûne emvâle hüm fî sebîlillâhi 
kemesele habbetin enbetet seba senâbile fî külli sünbületin 
mietü habbetin vallâhü yüdâıfü limen yeşâ-ü vallâhü vâsiun 
alîm. 
Yazdıktan sonra vefki meya ile buhurlayarak 45 defa Beş Ayeti, 7 
defada Ayetel Kürsiyi oku. Daha sonra bu vefki üzerinde taşırsan, 
Allah c.c. sana ummadığı yerden rızık verir. 
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      44. Kolay doğum için: Kemali vefkin hava unsurunu bir kağıt 
üzerine ve vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri dua ile birlikte yaz: 
 

          �2"�� �J����$��B��0 �J�����B �%���B �2�8',���: �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
 N�$���9��� ��	{���#�B.�    �u���� �k9R�X�,� j1�� '��� ��u��     �u���� �k9R�F�� ��8�?���� �k�,

         �2�8�)�)�L .�� �J��: ���R�� �k9#���3�� ��8-����0 �k�R������ �x'��0 �t������
  ������ .���	�� �(�����$����� .    �� �G�0 ���S'K�� ������4��B '2�8�#���  �l���4	� ���S'K

�F������B �]�S�Q	#�? ��8�)[#�4 ���S�K��� �G�0 ���S'K���F�'��� �2�*�   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Keennehüm yevme yeravne mâ 
yûadûne lem yelbesû illâ sâah. İzes semâ-i ünşakkat. Ve 
ezinet li rabbihâ ve hukkat. Ve izel ardu müddet. Ve elkat mâ 
fîhâ ve tehallet. Lekad kâne fî kasasihim ıbratün li ûlil elbâb. 
Allâhümme yâ hâlikun nefsi minen nefsi uhricün nefsi münen 
nefsi hallishâ bi lutfike yâ erhamer râhimîn. 
      Yazdıktan sonra vefkin üzerine 45 defa Beş Ayeti okuyup, bu 
hirzi hamile kadın başında taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
zamanı geldiğinde çok kolay doğum yapar. 
 

      45. Muhabbet için: Cuma günü birinci saat olan Zühre saatinde 
5 gram mastaki, beş gram beyaz balmumu alıp ikisini karıştırarak 
bir levha yap. Levhanın üzerine çelik iğne ile Kemali vefkin su 
unsuru şeklini nakşet. Levhanın üzerine 45 defa beş Ayeti oku ve 
levhayı parçalayıp, matlubunun ayak bastığı yerden toprak alarak 
hepsini beraberce yoğurduktan sonra, üzerine 40 defa Enam 
suresini, 100 defada şu mübarek duayı ud ve amberle 
buhurlayarak oku: 
 

   �?�� ������,�� .�K�������� ����      �%�<���� �]�E'-�?��?�� ������,�� .�K�������� ���� �]�E'-�?�
�� �a�<����$ ���	#	L .�� .�E'��!�0 �w��,������ ���	:�P 

 

Rabbi elbisni envâri rubûbiyyetike rabbi elbisni envâri 
rubûbiyyetike ve edim mehabbetî fî kulûbi ıbâdikez zükûri vel inâs. 
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Amelini tamamladıktan sonra bunun bir miktarını matlubunun 
yiyeceğine veya içeceğine karıştırıp yedirirsen, seni büyük bir 
muhabbetle sever, sana ram olur ve sensiz bir an duramaz. 
      Bu amelde kemali vefkin yapılışı; Matlubun ve annesisinin 
ismini vefkin vasat hanesine, o günün ulvi ve ardi meleklerinide 
vefkin arkasına nakşedersin.  
      Devlet erbabı, ileri gelenler, erkek, kadın veya bütün insanların 
sevilmek istersen, yukarıdaki tertip üzere vefki yazıp, bir miktarını 
yemeğine  koyar, bu yemekten kim yerse, sensizyemez, içmez, 
uyku uyuyamaz, sabrı ve kararı kalmayıp, senden ayrı duramaz. 
 

      46. Şifa için: Kemali vefkin su unsurunu ve vefkin etrafına 
Tahfif Ayetlerini (Hafiflik Ayetleri) yazdıktan sonra, vefkin üzerine 
45 defa Beş Ayeti okuyup, yazıyı su ile sil. Bu suyu hasta olan 
kişiye içirirsen, Allah c.c. izniyle şifa bulur ve vücudunda büyük bir 
hafiflik hisseder. 
      Vefkin etrafına yazılacak Tahfif Ayetleri budur: 
 

           9J�� �2"�#�$�� �2	I�K"�$ j�� ��9S�4 �G�A���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? 
 �MS�+�̂  �2	I-"�� .        	J���"�,���� ���#�4�� �2	I�K�$ ��[S���B �J�� ��� ��B���B

      ���3 �]���u �'K�$ ��[S���B �2	I'?�� ���$�<�� �MS-�+�̂     �2"	I�?�� �G"�0 g�-�S
�N� �F����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elâne haffefallâhü anküm ve alime 
enne fîküm da'fâ. Yürîdüllâhi en yühaffife anküm ve hulikal 
insânü daîfâ. Edû rabbeküm yühaffif annâ. Zâlike tahfîfün min 
rabbiküm ve rahmetün. lev enfakte mâ fil ardı cemîan mâ 
ellefte beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe ellefe beynehüm 
innehü azîzün hakîm. Akbil ve lâ tehaf inneke minel âminîn. 
Fecema'nâhüm cemâ.  
 

      47. Önemli bir dilek için: Kemali vefkin hava unsuru şeklini 
tabaklanmış geyik derisi üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile, 
vefkin arkasınada matlubun annesi ismiyle yazdıktan sonra, ud ve 
sandalı ahmer buhurlarını tüttürerek 45 defa beş Ayeti, 21 defa 
Enam suresini vefkin üzerine oku. Daha sonra vefki seccadenin 
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altına koyarak dört rekat hacet namazı kıl. Secdeye vardığın 
zaman dileğini söylersin. Hacetini gidermek istediğin devlet 
büyüğü veya ileri gelen birinin yanına vardığın zaman hacetin çok 
seri bir şekilde halledilir ve sözün dinlenir. Allah c.c. tan kork! 
Hiçbir zaman kötü işlerde kullanma. 
 

      48. Muhabbet için: Kemali vefkin su unsuru şeklini misk, 
zaferan ve reyhan suyu ile yeşil renkli yeni bir tabağa yazdıktan 
sonra üzerine 45 defa beş Ayeti, 45 defada şu Ayeti kerimeyi: 
 

         ���K�06 �GB�P9���� ��� �C�!�: �2�8�,�O��!�B �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
 ��� �f��F O��̀ ��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhibbûnehüm ke hubbillâhi vel 
lezîne âmenû eşeddü hubben lillâh. 
 

oku. Her okumanın sonunda huddamını tevkil (görevlendirmek) 
edip şöyle dersin: 
 

          �N"�,&	S�� �k�,�&	� �G�?� �J�&	� ���-�8�E�? �\-�=��-�S���: �]�#� ��� ��8OB�� j	\9:���3
O��� �N'��!� ����? �N�,�&	� �k�K�?��N'-�,��F  

 

Tevekkelü eyyühel meliki kesfeyâîl bi tehyici fülân ibni 
fülânete li fülânete binti fülânete bil mehabbeter rûhâniyyeh. 
 

Okuduktan sonra tabağı sabaha kadar bir gece dışarıda yıldızlara 
yıldızlat. Ertesi sabah yazıyı su ile sil ve bu suyu matlubuna içir. 
Matlubun bu suyu içtikten sonra kararsız kalır ve sana olan 
muhabbetinden biran olsun yanından ayrılmak istemez. 
 

      49. Muhabbet için: Kemali vefkin su unsuru şeklini dokuz adet 
Hurma üzerine ince bir kalemle yaz. Yazdıktan sonra hurmaların 
üzerine şu Ayetleri ve duayı bir (1) defa oku. 
 

     �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?       ���� ��8�K�-�$ O��R�3 �.�: �5�0	� .���� �h��,�<�<����
           �
��L V�P9#�? �N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	� .���� �N�,�&	� �G�?� �J�&	���B �\���L�� �J���!�3
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     �-�#�$ �k�-�R������ .�,�����$��� ��,�� 9��� �5������     .�#�$ ���K�)�E���� .�K�0 MN'��!�0 �]
          �2�8�?�	#	L �G�-�? �k�S9��� ��0 �Y+-� �7 �t������ ."����0 �k�R�S�,�� ���� .�K�-�$
            �]"',�� �����3 ���� �\���L�� g2-�I�F g�B���$ �5',�� �2�8�K�-�? ��9��� ;�� 'G�I����

  �G�0   �@ �Y+� �7 �2�@��K�+� �D�� �*�K�0���      �G�0 g*�F �J����,���� .�#�$ .�3�� �\
           /N"�S�Q�, �G"�0 �J����,���� ��K�R�#�4�',�� �Y��	:�P�0 M>�-�̀  �G	I�B �2�� ���@'���
           �N"�,�&	� N'��!� �? �N�,�&	� �G�?� �J�&	� j�� �.�#�E���B �]���P�: �5-�#�E���, /l��X�0��

�N�,�&	� �k�K�? 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Feradednâhü ilâ ümmihi key 
tekarru aynühâ velâ tahzen. Akbil fülân ibni fülânete ilâ 
fülânete binti fülâneh. Billezî kâle lâ ilâhe illâ ene fa'büdnî. Ve 
elkaytü aleyke mehabbeten minî ve li tüsnea alâ aynî. lev 
enfakte mâ fil ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâ 
kinnallâhe ellefe beynehüm innehü azîzün hakîm. Akbil velâ 
tehaf inneke minel âminîn. Fecema'nâhüm cemâ. Hel etâ alel 
insâni hînün mined dehri lem yekün şeyen mezkûrâ. İnnâ 
halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelîh. Kezâlike 
yebteyallâhü fülân ibni fülânete bi mehabbeti fülânete binti 
fülâneh. 
Hurmaları lübani zeker ve meyatüs saile ile buhurladıktan sonra 
hurmaları matlubuna yedirirsen, seni çok şiddetli bir şekilde sever. 
Bazı havas alimleri her Hurma tanesine vefkin harflerinden bir 
tanesini yazmak kafidir demişlerdir. 
 

      50. Eşyayı korumak için: Kemali vefkin hava unsuru şeklini bir 
kağıt üzerine yazıp, yazdığını önüne koy ve üzerine beş Ayeti 45 
defa oku. Sonra bu yazdığın vefki sandığa, ambara veya eşyanın 
bulunduğu yere koyarsan, o eşya Allah c.c. ın izniyle çalınmaz. 
Çalınsa bile hırsız o anda belli olup yaptığı bilinir ve hırsız olduğu 
herkes tarafından öğrenilir. 
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      51. İşlerinde başarılı olmak için, arabi ayın ilk Cumartesi günü 
birinci saatte gümüşten bir levha üzerine kemali vefkin hava 
unsuru şeklini nakşet. Levhayı kündür ve kizbere ile buhurlayarak, 
45 defa beş Ayeti ve 45 defada şu Ayeti kerimeyi oku: 
 

�Y����B /����$ ���+�? j�� 	\�+�D�-�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? 
 

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

      52. Yola giden bir kimsenin yolculuğunun kolay geçip, 
zorluklarla karşılaşmaması için: Geyik derisi veya ipek kumaş 
üzerine kemali vefkin hava unsuru şeklini kamer iyi bir vakte bitişik 
iken yaz. Vefkin etrafınada şu Ayeti kerimeleri yaz. 
 

   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?      ��0�� �t�������� �x���� '��� ��K�R�#�4 ���R���� 
        �G�0 ��K'��0 ��0�� /%�'B�� �N'E�� .�� �� �8�K�-�?  /����	�   V������ V�P9�� �J��!����

          V�P"9�� ��)�L���� ���D��� ��� .���� �%����!��� ���D��� ��� �G�0 M&�-�� �h�����+�?
           M(��"�0��7 ��8����"�!�3 �
����D��� ���3�� ��K�3��B6 �G�0 �5�B���K�� �5�����F ��K�:����?

      V�P9�� ��� ���K� ����!'��� '��0 O�� �3 �.�@��       /1�."�̀  [\"	: �G"�R�3�� 
           .�� �5-�R���>�� �5�-�#�$ �k�S�4 ��u���� �5-�+�̂ ���� �J�� .����0 �%	� .���� ��K�-�F������

  �2�-���          �G"�0 �h�	#�$�"�7�� �]�-���� �h�O<����',�� V���!�3 ���� .������3 ����
�*�#����� ���  

 

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

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

      53. Üzüntü ve musibetleri gidermek için: Kemali vefkin hava 
unsuru şeklini ve vefkin etrafınada şu Ayeti kerimeleri 3 defa: 
 

�*�K�0���0 /%���L ������ ���X�B��.�P�B ���2�8�?�	#	L ���-�} �C�@. 
 

Ve yeşfi sudûra kavmin mü'minîn. Ve yüzhib ğayza kulûbihim. 
Pazartesi günü birinci saate yazıp, mastaki ve ud ile buhurlayarak 
üzerine 45 defa beş Ayeti, 45 defada İnşirah suresini oku.  
      Üzüntülü, kederli ve musibetli kişi bu vefki üzerinde taşırsa, 
Allah c.c. ın izniyle bunlar üzerinden zail olur. Hapisteki kişi bu 
vefki üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle en kısa zamanda dişarı 
çıkar ve sıkıntıları biter. 
 

      54. Geminin batmaması için: Pazartesi günü birinci saatte ve 
kamerde iyi bir vakitte iken kemali vefkin hava unsuru şeklini, 
vefkin etrafınada şu Ayeti kerimeleri yaz.  
 

       g2-�F�� g��	S���� .�?�� 9J�� ��8-�����0�� ��8B���D�0 ��� �2���?.   ������"�L ��0��
  �h�����L '��F ;�� �t��������   ���L �Y+-� �7   � �%���B �5�E�U ���� �N� �-�R�� �x���� '�

�5�,��!���� �5�K-� �-�? gx�'B���Q�0�J�	:���X�B �' �$ .����+�3��   
 

Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî le ğafûrun rahîm. 
Ve mâ kaderûllâhe hakka kadrihi vel ardu cemîan kabdatühü 
yevmel kıyâmeti ves semâvâtü mutviyyâtün bi yemînihi 
sübhânehü ve teâlâ ammâ yüşrikûn. 
 

Yazdıktan sonra bu vefki gemideki yolcu üzerinde taşırsa, o yolcu 
boğulmaz. Eğer bu vefk geminin ön tarafına asılırsa, Allah c.c. ın 
izniyle gemi batmaz. 
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      55. Zalimlerin şerrinden ve korkulardan emin olmak için: Otuz 
gram ağırlığında bir kurşun levha üzerine Zühal gezegeninin 
şerfinde kemali vefkin hava unsuru şeklini nakşet. Üzerine 45 defa 
beş Ayeti, 45 defada şu Ayeti kerimeyi oku. 
 

�2-�#�+��� ��-� '��� ���@�� ��� �2�8�I-�S�I�-���� 
 

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

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

      57. Baş ağrısı için Kemali vefkin hava unsuru şeklini ve vefkin 
etrafına şu Ayeti kerimeyi: 
 

 �2������B �G	I��	�          ���@�� ����8'K���� �\�-9�� .�� �G�I�� �5�� �G�I�� V�P9�� ����? 
�2-�#�+��� ��-� '���  

 

Üskün yâ elemü billâhillezî seken. Lehü mâ sekene fil leyli ven 
nehâri ve hüves semîul alîm. 
 

Yaz. Bu vefki başı ağrıyan kimsenin başına koyarsan, baş ağrısı 
Allah c.c. ın izniyle geçer. 
 

      58. Kulunç için Kemali vefkin hava unsuru şeklini kurşun bir 
levha üzerine nakşet ve üzerine 45 defa Fatiha suresini oku. Bu 
levhayı kulunçlu olan kişi sağ tarafına asarsa, Allah c.c. ın izniyle 
kulunçtan kurtulur. 
 

      59. Kayıp olan kişiden rüyada haber almak istersen: Kemali 
vefkin toprak unsuru şeklini ve vefkin etrafınada şu Ayeti yaz. 
 

   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?       �J�� �h��K�B�<��,�� �*���D�#�� �59#�3�� �� �#���� �' �#�� 
����B��BH1O��� �k�L'�� ���L �2-�@����?  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ eslemâ ve tellehü 
lilcebîn. Ve nâdeynâhü en yâ İbrâhîm. Kad saddakter rü'yâ. 
Yatacağın zaman vefki sağ yanağının altına koyup: 
 

   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  �2��� �~����  �]�?��     �\������ '2�89#��� .�#�$���� 
��� ��P�:�� ��P�: ���̂ ��� �? �C�=������� �N�,�&	� �G�?� �J�&	� �N'-�,��F 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. sebbıh isme rabbekel a'lâ 
allâhümme ersile rûhâniyeti fülân ibni fülânete elğâibi bi 
mevdıı kezâ ve kezâ. 
 

Bu duayı oku. Sonra kayıp olan kişinin mekanına doğru yönelip, 
elinle işaret ederek şöyle dersin. 
 

�%��K� ��� .�� .����+�3 �N�,�&	� �G�?� �J�&	���B  
 

Yâ fülân ibni fülânete teâlâ fil menâm. 
 

O gece rüyanda o kişiyi görüp, Allah c.c. ın  izniyle haberini alırsın. 
 

      60. Bebeğin ahlakını güzelleştirmek istersen: Kemali vefkin su 
unsurunu yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu çocuğa 
içirirsen, Allah c.c. ın izniyle ahlakı güzel olur ve annesini emer. 
 

      61. Kemali vefkin su unsuru şeklini bir kağıt üzerine yazıp, 
yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu çiçek hastalığı başlayan 
kişiye içirirsen, hastalık daha fazla ilerlemez. 
 

      62.  Kamerin taliınde bir kağıt üzerine Kemali vefki ve vefkin 
etrafına şu isimleri yaz: 
 

�F��B �C-���F��B �2-�#�F��B 	J�'K�F��B 	�-�S�F��B ��-� �2-�I�F��B  
 

Yâ hannân yâ halîm yâ hasîb yâ hamîd yâ hafîz yâ hakîm. 

Daha sonra sekiz adet ha (*) harfini yaz. Bu yazdığın vefki hapiste 

olan kişiye ver. Hapisli olan kişi hergün sabah bu vefke bakarsa, 
Allah c.c. ın izniyle en kısa zamanda kurtulur. 
 

MÜFREDAT VEFKİ VE ÖZELLİKLERİ 

      Bu harflerin, Elif cim he ze tı (0 + �, ( �) üçlü vefkte yerlerine 
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konulmasından oluşan şekle müfredat (Tek) denir. Çünkü 1. 3. 5. 
7. ve 9. hanelere konulduğundan dolayı müfredat denmiştir. 
      Müfredat vefkin tabii toprak unsuru şekli budur: 
 

  0    
(  �,  +  

  �    
 

MÜFREDAT VEFKİN HAVASSI CELİLESİ 
      1. Sana sürekli zulüm eden ve bu zulmünden vazgeçmeyen 
zalim düşmanından intikam almak istersen: Müfredat vefkin ateş 
unsurunu: 
 

 
 

Herhangi bir arabi ayın son Cumartesi günü birinci saat olan zühal 
saatinde çömlek parçası üzerine, vefkin etrafınada şu Ayeti 
Kerimeyi yaz: 
 

"��?�      2�8B���B���? �2�8�3��-�? �J��?�����B �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2  V���B����
�*�K�0��� ��� 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Yahribûne büyûtehüm bi eydîhim 
ve eydil mü'minîn. 
Yazdıktan sonra vefki hantit ile buhurlayarak, 25 defa Ayati 
hamseyi (Beş Ayet) oku. Daha sonra bu vefki ateşin altına veya 
yakınına gömersen, Allah Teala hazretleri senin intikamını o 
zalimden alır. 
 

      2. Zalim, fasık veya facir olan ve çevresine zarar veren kötü bir 
komşuyu mekanından çıkartmak istersen: Müfredat vefkin toprak 
unsurunu: herhangi bir Arabi ayın son Cumartesi günü birinci saat 
olan Zühal saatinde bir kağıt üzerine, vefkin etrafınada dört Ayeti 
Kerimeyi şu tertip üzere yaz: 
      Vefkin üst tarafına şu Ayeti Kerimeyi: 
 

   ���?O��� �J������B�� ��� �D��� �%���8�-��.  �2�@���$���0 	N�$�'��� �\�?  	N�$�'�"����  
O��0���� .�@�<��  

 

Seyühzemül cemu ve yüvellûned dübür. Belis sâatü mevıdü 
hüm ves sâatü edhâ ve emerru. 
      Vefkin soluna şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�B �� ���!����>���2�8�K�:����0 9��� V��  
 

Feesbehû lâ yürâ illâ mesâkinühüm. 
      Vefkin alt tarafına şu Ayeti Kerimeyi: 
 

/(�������L �G�0 �x'��� �(���S�K�E���0 g�� �F �2�8',���:  
 

Keennehüm humurun müstenfirah. Ferrat min kasverah. 
      Vefkin sağına şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�*�K�0��� ��� V���B���� 2�8B���B���? �2�8�3��-�? �J��?�����B  
 

Yahribûne büyûtehüm bi eydîhim ve eydil mü'minîn. 
yaz. Yazdıktan sonra hantit ve mur buhurlarını tüttürerek 25 defa 
Beş Ayeti oku. Daha sonra bu vefki mekanından çıkartmak 
istediğin kötü komşunun eşiğine gömersen, Allah Teala nın izniyle 
en kısa zamanda mekanını terk eder. 
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      Yazılacak Müfredat vefkin toprak unsuru budur: 
 

 
 

      3. Bir hakimin veya ileri gelenlerden birinin dilini bağlamak 
istersen: Müfredat vefkin hava unsurunu: 
 

 
 

bir kağıt üzerine yaz. Vefkin etrafınada toprak harfleriyle şu duayı: 
 

              ."'E�F �N�,�&	� �G�?� �J�&	� �J����� �x���R�$ t x � J V � �
OE���: �b�)�B������!��� �%���B .���� �����  



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 221 

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

      4. Kötü bir komşuyu mekanından çıkartmak istersen: Müfredat 
vefkin su unsurunu: 
 

 
 

bir kağıt üzerine, vefkin vasat hanesine komşunun ismi ile annesi 
ismini, vefkin etrafınada şu Ayetleri yaz: 
 

  '��� ��� �2���?        �"',�� �J��8�E�X�B��0 �G�-�?�� �2�8�K�-�? �\-�F�� �2-�F'��� �G� �F
     �B .�� �Y����� �Y¢�� �2�8�-�#�$ ��K�#������  �p���K�3 £/�� �E���0 /��!�, �%�� �q�'K�� 

            ��"�+�? �]"�K�-�?�� ."�K�-�? �k�-����B �
��L /��+�R�K�0 /\���, �_��D�$�� �2�8',���:
  �G�-�L���X� ���       "�� 	\� �D��� ���#�B .'E�F �J��+� �E�D�B�� �GB���R��� ���A����". 
�m��-����� �2�� 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve hîle beynehüm ve beyne mâ 
yeştehûn. İnnâ erselnâ aleyhim rîhan sarsaran fî yevmi nahsin 
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müstemir. Tenziun nâse keennehüm a'câzü nahlin münkair. 
Kâle yâ leyte beynî ve beyneke bu'del meşrikayni febi'sel 
karîn. Lâ yectemiâni hattâ yelicel cemelü fî semmil hıyât. 
Yazdıktan sonra vefkin üzerine 25 defa Beş Ayeti kötü kokulu bir 
buhur tüttürerek oku. Daha sonra yazıyı su ile silip, bu suyu kötü 
komşunun evine serpersen, o kişi en kısa zamanda Allah c.c. ın 
izniyle mekanını terk eder. 
 

      5. Düşmanı hastalandırmak için: Müfredat vefkin şu şeklini: 
 

 
 

Arabi ayın 28. veya 29. gününe rastlayan Salı günü birinci veya 
sekizinci saat olan Merih saatinde saf çelikten bir levha üzerine, 
düşmanının ismiyle nakşet. Hantit ve kibrit ile buhurlayarak 25 
defa Beş Ayeti oku. Düşmanını hastalandırmak istersen, levhayı 
yumuşak bir ateş üzerine koy. Eğer düşmanını helak etmek 
istersen, levhayı kuvvetli bir ateş üzerine koy. Levha ateş üzerinde 
iken hantit ve sabır buhurlarını yakarsan, istediğin şey Allah teala 
nın izniyle gerçekleşir. 
 

      6. Müfredat vefkini yukarıdaki şekli gibi arabi ayın son 
Cumartesi günü birinci saat olan zühal saatinde pişmemiş çömlek 
parçası üzerine, siyah mürekkep ve sarımsak suyu ile yaz. Hantit 
ve hanzal ile buhurlayarak 25 defa Beş Ayeti, 25 defada şu 
azimeti: 
 

�h�P�@ �%�'��4��B ��	#9:���3 /n�	Q�y /n�	y�_ /n�	Q�@ /n�	Q�7 /n�	y��  
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     ���4���� �N�,�&	� �G�?� �J�&	� �\-�F���E�? �1�� ������ �0 �h��7    �J�"�I� ��� ��P�@ �G
 �\���L �G�0         �2�8�K�+�#�, ���� ��@����?�<�� ."�#�$ ��@'<���K�� �Y@��7�� ��� �Q�, �J�� 

��� ���0�� �J��:�� �k��'��� ����!��� �'K�+�� �� �:M���+�S�0  
 

Etûşin cetûşin hetûşin zetûşin tatûşin tevekkelû yâ huddâme 
hâzihil esmâ-i bi terhîli fülan ibni fülanete ve ahricûhü min 
hâzel mekân. Min kabli en natmise vücûhen alâ edbârihâ ev 
nelanehüm kemâ leannâ eshâbes sebti ve kâne emrullâhi 
mefûlâ. 
Oku. Okuduktan sonra bu vefki kötü komşunun yoluna veya 
eşiğine gömersen, Allah Teala hazretlerinin izniyle en kısa 
zamanda mekanından çıkar ve orayı terkeder. 
 

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

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

      9. Düşman evini harab etmek için: Müfredat vefkini yukarıdaki 
şekli gibi pişmemiş çömlek parçası üzerine arabi ayın son 
Cumartesi günü zühal saatinde katran ile yaz. Hantit ve kibrit ile 
buhurlayarak 25 defa Beş Ayeti, 9 defada şu Ayeti Kerimeyi oku: 
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   -�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?      �����S�: �GB�P9�� �l���4�� V�P9�����@ �2  �G"�0
          ��"�7�����B �J�� �2�E�K�K�T��0 ���X�!��� �
'���� �2�@����B�< �G�0 ����E�I��� �\�@��
          	��-�F �G�0 j�� �2�8-�3W� ��� �G�0 �2�8�,��)�F �2�8�E�+�,��0 �2�8',�� ��OK�T��

    �?�	#	L .�� �o�P�L�� �������E�!�B �2��   "�?�����B �C�$O��� �2�8   �2�8�3�"�-�? �J�
�2�8B���B�>�?  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hüvellezî ahracellezîne keferû min 
ehlil kitabi min diyârihim li evvelil haşri mâ zanentüm en 
yahrucû ve zannû ennehüm mâ niatühüm husûnühüm 
minallâhi feâtâ hümullâhü min haysü lem yahtesibû ve kazefe 
fî kulûbihimür ru'be yahribûne büyûtehüm bi eydîhim. 
      Okuduktan sonra yazıyı hamam suyu ile sil. Bu suyu düşmanın 
olan zalimin evine serpersen, o zalimin evi harab olur. Hiçbir 
zamanda Allah Teala nın izniyle tamir olmaz. 
 

      10. Kötü kadından devamlı kan akıtmak için: Müfredat vefkini 
yukarıdaki şekli gibi kurşun bir levha üzerine Salı günü merih 
saatinde, kötü kadının ismi ve annesinin ismiyle, vefkin etrafınada 
şu Ayeti Kerimeleri nakşet.  
 

   �F'��� �G� �F'��� ��� �2���?    ��� �Y,��-�$ �t������ ��,��'D���� �2-  j1�� ��� .�R�E��
  �L /��0�� .�#�$         V��"�D�3 /�"���<�� /e������� �x��u .�#�$ �h��K�#� �F�� ����	L��

        ��8�-����0�� ��8B���D�0 ��� �2���? ���S	: �J��: �G� �� �1����7 ��K�K�-�$���? . ��u��
   ���� �k�,�u���� �k9R�X�,� j1�� '���       �x'�"�0 �t������ �u���� �k"9R�F�� ��8�?

�N�,�&	� �C�#� �k�R�������7�� ��8�0�< �N�,�&	� �k�K�? ��� �F�� ��B �C ���3�\9:��  
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  �N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	� �%�< �J��B���D�?*  
 

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

      11. Müfredat vefkini yukarıdaki şekli gibi herhangi bir Arabi 
ayın son Salı günü Merih saatinde yufka ekmek üzerine yaz. Haltit 
ve kibrit ile buhurlayarak 25 defa Beş Ayeti, 25 defada Ra'd 
suresini oku. Sonra bu yufkayı beş tane köpeğe yedir. 
Yedirirkende şöyle: 
 

�h���#�7 ��	L'��0�� �J�&	� �2�!�� ��	#	: 
 

Külû lahme fülan ve mezzekû cildeh. 
dersen, o kişi en kısa zamanda helak olur. Allah c.c. tan kork! 
 

      12. Hasmının kötü konuşmaması için: Müfredat harflerini sol 
elinin baş parmağının tırnağına yazıp, üzerine 25 defa Beş Ayeti 
oku oku. Okuduktan sonra düşmanının hizasına otur ve düşmanın 
konuştuğu zaman baş parmağını avucunun içine al. O anda 
düşmanının nefsi küçülür ve sana karşı kesinlikle konuşamaz 
      13. Hüccetül İslam İmam Ğazali r.a. hazretleri şöyle 
buyurmuştur. Bir zalimi şiddetli bir şekilde hastalandırmak veya 
helak etmek istersen: Aslan burcunun tali'-i geçerken zarar vermek 
istediğin kişi için arabi ayın son Salı günü merih saatinde müfredat 
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harflerini (  0 + ��, ( �) çelik bir bıçağın üzerine, bıçağın diğer 

yüzünede zalimin annesinin ismiyle yaz. Yazdıktan sonra üzerine 
25 defa Beş Ayeti, 45 defada Berhetiyye azimetini buhur tüttürerek 
okuyup, her defasında muradını zikret. Eğer o kişiyi helak etmek 
istersen, bıçağı şiddetli bir ateş üzerine, hastalandırmak istersen 
yumuşak bir ateş üzerine koyarsan istediğin Allah c.c. ın izniyle 
gerçekleşir. Müfredat harflerini bıçağın üzerine şu şekilde yaz: 
 

� � �,  � �  
 

      14. Kara sevda için: Müfredat harflerini ters olarak Tı Ze He 

cim Elif (  � ( ��, + 0) olarak Kulkas yaprağına yazıp, yaprağın 

üzerine 25 defa Beş Ayetibir (1) defa Kehf suresinin başından 63. 
Ayetin sonuna kadar ve 25 defada şu AyetiKerimeyi oku: 
 

          ���K�� 	\���L �G�0 �%�<6 .���� ��,���8�$ ���R���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? �.
�Y0���$ �5�� ���D�, �2���� 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lekad ahidnâ ilâ âdeme min 
kablü fenesiye ve lem necid lehü azmâ. 
Okuduktan sonra kara sevdalıya aç karınla yalatırsan, yaladığı an 
aşık olduğu kişiyi unutur ve ona dönmez. 
 

      15. Bir zalimin evini harab etmek istersen: Silahla vurulmuş bir 
Baykuş al. Baykuşun üzerine müfredat vefkinin toprak unsurunu, 
Arabi ayın son Cumartesi günü birinci saat olan Zühal saatinde, 
vefkin dört tarafınada şu Ayeti Kerimeyi: 
 

 g�B���X�� �]�?�� ���Q�? 9J�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnne batşe rabbike le şedîd. 
      Yazdıktan sonra kötü kokulu bir buhur tüttürerek 25 defa Beş 
Ayeti oku. Sonra baykuşu o zalimin toprağına, evine veya eşiğine 
gömersen, en kısa zamanda zalimin evi harab olur. Sakın ha 
sakın! Bunu zalim, zorba, fasık, facir, merhametsiz ve içki içen 
kimselere öğretme! Allah Teala hazretlerinden hakkı ile kork ve 
hak etmeyene yapma! 
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      16. Allah teala hazretlerinin beraber yaşamalarına razı 
olmadığı kişileri tefrik etmek istersen: Bir kağıt üzerine müfredat 
vefkini, vefklerin arasına ayırmak istediğin kişilerin ismini, Elif 
harfinin sağına toprak harflerini, Tı harfinin sağınada hava 
harflerini şu tertip üzere yaz:  
 

 
 

      Yazdıktan sonra mürtek ile buhurlayarak vefkin üzerine Beş 
Ayeti bir (1) defada Maide suresini oku. Sonra harfleri birbirine 
denk gelecek şekilde vefkleri üst üste koyup, ziyaret edilmeyen 
eski bir kabre gömersen, o iki kişi ayrılır ve hiçbir zamanda 
birleşemezler. 
 

      17. İnsanlara zarar vermek amacıyla, kötü maksatla birleşmiş 
olan şer bir topluluğu ayırmak istersen: Ateş ve hava harfleri ile 
birlikte müfredat vefkinin toprak şeklini o topluluktaki kişilerin 
isimlerinide arasına şu tertip üzere yaz: 
 

 
 

Vefkin etrafınada şu duayı: 
 

          [�"�R��� �G�-�? �.�R��	� �� �: ��P�:�� ��P�: �G�-�? �%��)������� '�'X�� �k�-�R���� 
�� �1����8����� ���>�S����� ���'K�� 

 

Elkaytüş şerra velhısâme beyne kezâ ve kezâ kemâ ulkiye 
beynel kattı vel fe'ri vel hevâ-i ven nâr. 
 

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

      18. Düşmana baş ağrısı verdirmek için: Müfredat vefkinin 
toprak unsuru şeklini bakır bir levha üzerine nakşet veya bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra, 25 defa Beş Ayeti, 25 defada şu Ayetleri: 
 

      gt���0 2�8�?�	#	L .�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?    �Ŷ ���0 j�� �2�@�<����� 
�� M(���c�, ���c�K�� g2-���� g���P�$ �2�8����g2-�R�� .�,�� �
��R�� �%��DOK�� . 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm: Fî kulûbihim maradun fezâdehü 
mullâhi meradan ve lehüm azâbün elîm. Fenazara nazraten fin 
nücûm. Fekâle innî sekîm. 
 

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

      19. Evlilikten men etmek için: Müfredat vefkinin toprak unsuru 
şeklini bir kağıt üzerine, vefkin vasat hanesine kadının annesinin 
ismiyle ve onun altınada erkeğin ismini, vefkin etrafınada şu Ayeti 
Kerimeleri: 
 

         "',�� �J��8�E�X�B��0 �G�-�?�� �2�8�K�-�? �\-�F�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? �
      .�� �Y����� �Y¢�� �2�8�-�#�$ ��K�#������  ���K�3 ��� �E���0 /��!�, �%���B �q�'K�� �p

           ��"�+�? �]"�K�-�?�� ."�K�-�? �k�-����B �
��L /��+�R�K�0 /\���, �_��D�$�� �2�8',���: 
    'E�F �J��+� �E�D�B�� �GB���R��� ���A���� �G�-�L���X� ���"  � ���#�B . ."�� 	\� �D�� 

 �m��-����� �2��  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve hîle beynehüm ve beyne mâ 
yeştehûn. İnnâ erselnâ aleyhim rîhan sarsaran fî yevmi nahsin 
müstemmir. Tenzeun nâse keennehüm a'câzü nahlin münkair. 
Kâle yâ leyte beynî ve beyneke bu'del meşrikayni febi'sel 
karîn. Lâ yectemiâni hattâ yelicel cemelü fî semmil hıyât. 
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Yazdıktan sonra kötü kokulu bir buhur yakarak 25 defa Beş Ayeti 
vefkin üzerine oku. Sonra vefki bir keçi boynuzu içine koyup, 
Çarşamba günü yahudi kabrine veya karanlık bir yere göm. O iki 
kişi asla birbirleriyle evlenemezler. 
 

      20. Hastanın hastalığını bilmek için: Müfredat vefkin hava 
unsurunu hastanın avucuna, hastanın parmaklarınada müfredat 

harflerini şu tertip üzere; Sağ baş parmağına Elif (^) harfini, işaret 

parmağına Cim (() harfini, orta parmağına He (�,) harfini, yüzük 

parmağına Ze (+) harfini, serçe parmağınada Tı (0) harfini 

yazdıktan sonra parmakların üzerine 25 defa Beş Ayeti, 25 defada 
şu Ayeti Kerimeleri oku: 
 

          "�� �G�0 ���+�)�� ���O)�� .�� ���S�,�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? .
            V���4	� �5-�� ���S�, '2	Z j�� ;1��̀  �G�0 9��� �t������ .�� �G�0�� �x���� '���
          �5"O?�� �5� 9#�:�� ��K�3��R-� �� .����0 ;1��7 �' ���� �J���	c�K�B g%��-�L �2�@��u����

   �,�� .�,���� ���� �
��L    .�KB���3 �G�� �
��L �]�-���� ��	c      ."���� ��"	c�,� �G�I���� 
           �5"O?�� ."9#�D�3 �' �#�� .�KB���3 �o������ �5�,��I�0 '��R�E��� �J���� �
����D���
          �]�,��!���� �
��L ������� �' �#�� �MR�+� .����0 '��4�� ��:�< �5�#�+�7 �\���D�#��

�*�K�0��� ��� 	
'��� ��,���� �]�-���� �k���3  
 

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

      21. Deniz avı için: Yakalamak istediğin balığın şeklini mumdan 

yapıp, şeklin başına Tı (0) harfini, sağ tarafına Ze (+) harfini, sol 

tarafına Cim (() harfini, karnına He (�,) harfini, kuyruğunada Elif 

(^) harfini ve etrafınada şu Ayeti Kerimeleri yaz:  
 

         ��-� �7 ���U�!�B �J��-�R�E�#�B �G�B���!����� �l���0 �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
 ��K�+� �D�� �J��I� ��� ��P�@ .���� �]� '��� �2�@�Y+� �7  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Maracel bahreyni yeltekiyân. Yah-
duru cemî-ıs semki ilâ hâzel mekân. Fecema'nâhüm cemâ. 
Yazdıktan sonra 25 defa Beş Ayeti oku. Bu mumu ağına bağlayıp 
denize atarsan, balıklar sana Allah Teala nın izniyle cem olur. Ama 
bu amel Cuma günü Cuma namazı vaktinde olsun. 
 

      22. Muhabbet ve tehyic için: Müfredat vefkin ateş unsurunu 
Perşembe günü zühre saatinde bir yumurta üzerine, vefkin vasat 
hanesine matlubun annesi ismiyle ve vefkin etrafınada şu Ayeti 
Kerimeyi_ 
 

���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?� �#�$ ���R��� �k�D�J����U�!� �� �2�8',�� 	N'K  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lekad alimetil cinnetü innehüm 
le muhdarûn. 
      Yazdıktan sonra cavi, lüban ve kizbere ile buhurlayarak, Beş 
Ayeti 25 defa oku. Sonra hafif yanan bir ateşin altına gömüp 25 
defa şu Azimeti oku: 
 

  �� �I�-�@ /n�� �I�-�7 /n�� �I�B��   ��	#9:���3 /n�� �I�-�y /n�� �I�B�_ /n 
        �N�,�&	� �G�?� �J�&	� �C�#�L ������F���� ��-�-�8�E�? �1�� ������ �h�P"�@ �%�'��4��B 

�? �N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	� �N'��!� ���� �YF���¡  �\�D�+����¡ �N�$�'���� ¡  
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Eykemûşin Ceykemûşin Heykemûşin Zeykemûşin Taykemû- 
şin tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâ-i bi bi tehyîci ve ihrâki 
kalbe fülan ibni fülanete bi mehabbeti fülanete binti fülanete 
elvâhan 2 elacele 2 essâate 2. 
 Üç veya yedi gün sonra matlubun seni gördüğü an heyecanlanır 
ve sana büyük bir muhabbet duyar. Bir an olsun yanından hiç 
ayrılmak istemez. 
 

      23. Muhabbet için: Müfredat vefkin ateş unsurunu bir hayvan 
boynuzu üzerine Bukalemun kanı ile matlubun ve annesinin ismi 
ile yazdıktan sonra vefkin üzerine 25 defa Beş Ayeti oku. Bu 
boynuzu yumuşak bir ateşin altındaki küle gömersen, Allah c.c. ın 
izniyle matlubun sana çok büyük bir muhabbet duyar. 
 

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

 
Yaz ve vefkin üzerine 25 defa Beş Ayeti, 25 defada şu Ayeti 
 

            �G"�0 g*"�F �J����,���� .�#�$ .�3�� �\�@ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
          /N"�S�Q�, �G"�0 �J����,���� ��K�R�#�4�',�� �Y��	:�P�0 M>�-�̀  �G	I�B �2�� ���@'��� 

�5-�#�E���, /l��X�0��  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hel etâ alel insâni hînün mined 
dehri lem  yekün  şeyen  mezkûrâ.  İnnâ  halaknel  insâne  min 
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nutfetin emşâcin nebtelîh. 
Oku. Ama Ayetleri her okumanın sonunda şöyle: 
 

���,�J�&	� j�� �.�#�E�N�,�&	� �N'��!� �?   
 

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

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

�f<�� �G� �F'��� �2�8�� 	\�+�D�-�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Seyecalü lehümür rahmânü vüddâ. 
Okuduktan sonra talip olan kişi, matlubunu gördüğü zaman vefki 
eline alırsa, matlubu olan kişi talibi çok sever. Onsuz yapamaz ve 
yanından hiç ayrılmak istemez.  
 

      26. Suçsuz yere hapiste yatan birini kurtarmak istersen: Bir 
kağıt üzerine müfredat vefkinin hava unsuru şeklini yaz. Güzel bir 
buhur yakarak 25 defa beş Ayeti, 25 defada şu Ayeti kerimeyi 
vefkin üzerine oku: 
 

         "�-��� �]',�� �
��L �5� 9#�: �' �#�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?   ��K�B��"�� �%��
g*�I�0g*�0��   

Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ kellemehü kâle innekel 
yevme ledeynâ mekînün emîn. 
Sonra bu yazılıyı hapisliye ver. Mahkum olan kişi bunu kolunun 
başından sokup boynundan çıkarırsa, Allah Teala hazretlerinin 
izniyle en kısa zamanda hapisten kurtulur ve hürriyetine kavşur. 
 

MÜZDEVİCAT VEFKİ VE ÖZELLİKLERİ 
 

      Müzdevicatın lügat manası çift demektir. Üçlü vefkte çift olan 
hanelere rastgelen harfler içinde bu kelime kullanılmış olup, bu 
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harflerden Be Dal Vav Ha (* % ' )) oluşmuştur. Üçlü vefkte, 2. 4. 

6. ve 8. hanelere konulmuştur. Muhabbet ve kabul için kullanılır. 
      Müzdevicat vefki budur: 
 

'  ) 

   

*  % 
 

MÜZDEVİCAT VEFKİN HAVASSI CELİLESİ 
      1. Karada avlanmak istediğin zaman: Müzdevicat vefkini iki 
ayrı kağıt üzerine, müzdevicat harfleriyle birlikte avlamak istediğin 
hayvanın ismini vasat hanesine yaz. 
      Yazılacak Müzdevicat vefkin şekli budur: 
 

 
 

 müzdevicat vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri yaz: 
 

          �2�@ ��u���� M(���F��� MN�!�-�9��� �k�,��: �J�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
         �G"�D��� �G"�0 �h�<��K�7 �J�� �-�#���� ���X�F�� �J����U�!�0��K�B���� g�-� �7

 ���,�������J��$�_��B �2�8�� ���-9Q����  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İn kânet illâ sayhaten vâhideten 
feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve huşira li süleymâne 
cünûdühü minel cinni vel insi vet tayri fehüm yûzeûn. 
 

      Yazdıktan sonra vefkin üzerine yirmi (20) defa Âyâti hamseyi 
(Beş Ayet), yirmi (20) defada vefkin etrafına yazmış olduğun Ayeti 
Kerimeleri güzel kokulu bir buhur tüttürerek oku. Daha sonra 
vefkin haneleri birbirine denk gelecek şekilde içiçe kapatıp, bunu 
av silahına bağlarsan, istediğin Allah Teala hazretlerinin izniyle 
gerçekleşir ve çok avlanırsın. 
 

      2. Her türlü dilek için müzdevicat vefkini sırçalanmış bir tabağa 
ve vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi yirmi(20) defa yaz: 
 

       B�P9���� ��� �C�!�: �2�8�,�O��!�B �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?�G  ���K�06 
��� �f��F O��̀ ��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhibbûnehüm ke hubbillâhi velle- 
zîne âmenû eşeddü hubben lillâh. 
      Yazdıktan sonra tabağın üzerine 20 defa Beş Ayeti, 20 defada 
Enam suresini güzel kokulu bir buhur tüttürerek oku. Tabağı üç 
gece sabaha kadar yıldızlara yıldızlat. Şu Ayeti Kerimeyide her 
gece tabağın üzerine 20 defa oku: 
 

        �E�#�4�< ��u���� �������� �2�8�-�#�$ ��	#�4�<�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? �h�� 
�J�������} �2	I',����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Edhulû aleyhimül bâbe feizâ dehal- 
tümûhü feinneküm ğâlibûn.  
      Dördüncü gece ud ve amber ile tabağı buhurlayıp, zambak 
veya yasemin yağı ile yazıyı sil. Yağın içine biraz amber ve ğaliye 
karıştırdıktan sonra, bu yağı bir yerde sakla. Hacet zamanı bu 
yağdan iki kaşının arasına, sakalına ve bıyığına biraz sürüp, devlet 
erbabı veya ileri gelen büyüklerin yanına gir. Hacetin Allah c.c. ın 
izniyle yerine getirilir. Bu mesele sahih olup mücerrebdir. 
 

      3. Hamile kalıpta daha sonra devamlı çocuğunu düşüren kadın 
için veya meyvesini ve yapraklarını döken ağaç için: Müzdevicat 
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vefkini geyik derisine veya bir kağıt üzerine, vefkin etrafınada şu 
Ayeti Kerimeyi yaz: 
 

       ��0 �%��F������ .�� O��R�,�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���?   ."���� j1��X�,
.f ���0 /\�7��  

 

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

      4. Evde kalmış ve evlenemeyen bakire için: Müzdevicat vefkini 
bir kağıt üzerine ve vefkin etrafınada şu Ayeti 20 defa yaz: 
 

�2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?�G�-�7���_��K�R�#�4 /1�.�̀  [\	: �G�0��   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve min külli şeyin halaknâ zevceyn. 
Yazdıktan sonra vefkin üzerine 20 defa Beş Ayeti, 400 defada 
Bedûh ismini ud, lübani zeker ve sandal ile buhurlayarak okuyup, 
her yüz (100) kerede şu duayı oku: 
 

     M&�+�? �N�,�&	S�� ���+�?� '2�89#��� �0 �Y!����   �0���:�� �a�<��7�� �]�#�U�� �G �]
 �*� �F�'��� �2�F���� ��B  

 

Allâhümmeb as li fülânete ba'len sâlihan min fadlike ve cûdike 
ve keremike yâ erhamer râhimîn. 
Daha sonra bu vefki üzerinde taşıyan Bakire kız en kısa zamanda 
Allah Teala nın izniyle iyi bir evlilik yapar. 
 

      5. Muhabbet için Çarşamba günü ilk defa yumurtlayan bir 
tavuğun yumurtasını alıp, yumurtanın üzerine Müzdevicat vefkini 
ve vefkin vasat hanesine matlubun annesinin ismiyle, vefkin 
etrafınada şu Ayeti Kerimeyi harflerle birlikte yaz: 
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    �8�,�O��!�B �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?     ���K�06 �GB�P9���� ��� �C�!�: �2

�F O��̀ �� h�0 h�L �� q � 
 < �� ��� �f�  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhibbûnehüm ke hubbillâhi velle- 
zîne âmenû eşeddü hubben lillâh. Sin ayın dal vav sin sin ayın 
kaf ra he mim ra he Ve şifreler. 
 

      Yazdıktan sonra lüban ile buhurlayarak, vefkin üzerine 20 defa 
Beş Ayeti oku. Daha sonra yumurtayı ateşe atıp yakarsan, 
matlubun seni çok şiddetli bir şekilde sever. 
 

      6. Dargın olan karı kocayı barıştırmak için: Müzdevicat vefkini 
iki ayrı kağıt üzerine vefkin etrafınada şu tevkili yaz: 
 

           �N"�,�&	� �C�F .�#�$ �N�,�&	� �G�?� �J�&	� �2�3������ ��P�@ �%�'��4��B ��	#9:���3
�N�,�&	� �k�K�? 

 

Tevekkelû yâ huddâme hâzel hâtemi fülân ibni fülânet alâ 
hubbi fülânete binti fülânete. 
Yazdıktan sonra üzerlerine 20 defa Beş Ayeti buhur tüttürerek oku. 
Daha sonra vefkleri su ile silip, birinin suyunu kadına, diğerinin 
suyunuda erkeğe içirilirse, aralarında kuvvetli bir muhabbet doğar 
ve Allah Teala nın izniyle barışırlar. 
 

      7. Muhabbet için müzdevicat vefkini bir çömlek parçası üzerine 
ve vefkin etrafınada şu Ayeti, talip ve matlubun annelerinin ismiyle: 
 

      �0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  ���K�)�E���� .�K�0 MN'��! 
�N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	� �� �N�,�&	� �G�?� �J�&	� .�K�-�$ .�#�$ 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minî 
ve li tüsnea alâ aynî. Fülan ibni fülane ve fülane binti fülaneh. 
 

Vefkin vasat hanesine Bedûh ismiyle matlubun ismini yazdıktan 
sonra ud, zaferan ve lübani zeker ile buhurlayarak vefkin üzerine 
20 defa Beş Ayeti oku. Sonra çömlek parçasını iyice dövüp, 
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matlubunun yemeğine birkaç kez bu tozdan atarsan, olacak olan 
acaiplikleri görürsün. 
 

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

.�K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten 
minnî. 
Yazdıktan sonra güzel kokulu bir buhurla buhurlayarak, 20 defa 

Beş Ayeti, 400 defa Bedûh ( �*%!_���) ismini, 400 defa Vedûd (�'%!'�%) 

ismini okuyup, bu deriyi üzerinde taşırsan, her gören seni sever, 
herkese heybetli görünür ve herkes sana hürmet eder. 
 

      9. Muhabbet için Müzdevicat vefkini iki ayrı kağıt üzerine 
Müzdevicatları şu şekilde yaz. 
 

 
 

Vefkin vasat hanesine matlubun ismini, diğer vefkin vasat 
hanesine talibin ismini, Müzdevicat harflerini vefkin hanelerine, boş 
olan Müfredat hanelerinede şu Ayeti Kerimeyi: 
 

���?.�K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten 
minnî 
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ve şu dört ismi yaz: 
 

 �<��<��  �o�	Q�$   �J�'K�F  �2-�F��  
 

                         Rahîm      Hannân      Atûf       Vedûd 
 

      Yazdıktan sonra talibin ismi yazılı vefki matlubun ismi yazılı 
vefkin üzerine harfleri birbirine denk gelecek şekilde koyarak, 
kardeş kanı ve misk ile buhurlayarak, vefklerin üzerine 20 defa 
Beş Ayeti oku. Daha sonra vefkleri matlubunun eşiğine gömersen, 
seni çok şiddetli bir aşkla sever ve sana râm olur. 
 

      10. Bir ayna al ve aynayı tahtasından ayır. Müzdevicat vefkini 
aynanın arkasına ve tahtanın üzerine, vefkin etrafına şu Ayeti: 
 

�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? .�K�0 MN'��!*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten 
minî. 
Matlubun ismini tahtaya yazdığın vefkin vasat hanesine, talibin 
isminide aynanın arkasına yazmış olduğun vefkin vasat hanesine 
yazdıktan sonra, lüban ve karınca yumurtası ile buhurlayarak 
vefklerin üzerine 20 defa Beş Ayeti, 20 defada şu Ayetleri oku: 
 

   -�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?      �' �#�� �2�@����)�?�� ���Q���B ��������� �<��I�B �2
           �%�� ��	I�̀ �� ;1.�,��	#���-�� .�?�� �\�U�� �G�0 ��P�@ �
��L �h���K�$ �f��R�E���0 �h6��

�:��  ���I�̀  �G�0�� ��	S   �5���K�S�� ��	I�X�B �� ',����      �.�K�} .�?�� 9J���� ���S�: �G�0��  
         ��P�@��0 ��� �n��F �G�#	L�� 'G�8�B���B�� ��K�+9Q�L�� �5�,�����:�� �5�K�B���� �' �#�� g����: 

9��� ��P�@ �J�� �Y��X�? �R������ g����: g]�#�0MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-.�K�0   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yekâdül berku yahtafü ebsârahüm. 
Felemmâ raâhü müstekırran ındehü kâle hâzâ min fadli rabbî 
liyeblüvenî eeşkuru em ekfürü ve men şekera feinnemâ 
yeşküru lifensihi ve men kefera feinne rabbî ğaniyyün kerîm. 
Felammâ raeynehü ekbernehü ve katta'na eydiyehünne ve 
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kulne hâşe lillâhi mâ hâzâ beşeran in hâzâ illâ melikün kerim. 
Ve elkaytü aleyke mehabbeten minî. 
Okuduktan sonra aynayla tahtasını birleştir. Birleştirdiğinde İki 
vefkin harfleri birbirine denk gelsin. Aynayla tahtayı birleştirip 
monta ettikten sonra, aynayı matlubuna verir ve bakmasını 
söylersin. Matlubun olan kişi aynada kendini gördüğünde sana 
karşı çok büyük muhabbet duyar ve seni sever. Bu mesele gizli bir 
sır olup, çok güzel bir yöntemdir. 
 

      11. Müzdevicat vefkini Ayetsiz ve meleksiz olarak, harflerinide 

Be dal vav ha (* % ' )) müfredat hanelerine şu tertip üzere: 
 

 
 

matlubun ismini vasat hanesine, talibin isminide annesi ismi ile 
beraber müzdevicat hanelerine yaz. Daha sonra vefkin üzerine 20 
defa Beş Ayeti buhur tüttürerek oku. Okuduktan sonra talip olan 
kişi sağ elini ve sağ ayağını bir çanak içerisinde yıkasın. Bu su ile 
vefki silip bu suyuda matluba içirilirse, matlup talibi çok sever. 
 

      12. Muhabbet için matlubunun vücuduna temas etmiş bir 
elbise parçasına müzdevicat vefkini ve vefkin etrafına: 
 

       �GB�P9���� ��� �C�!�: �2�8�,�O��!�B �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? ���K�06  
 ��� �f��F O��̀ ��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhibbûnehüm ke hubbillâhi velle- 
zîne âmenû eşeddü hubben lillâh.  
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Yazdıktan sonra 20 defa Beş Ayeti güzel kokulu bir buhurla 
buhurlayarak oku. Daha sonra yazmış olduğun elbise parçasını bir 
kamış içine koyup, gece yarısı kamışı ateşe at ve yak. Allah c.c. ın 
izniyle olacak olan acaiplikleri görürsün. 
 

      13. Muhabbet için müzdevicat vefkini kardeş kanı ile bir kağıt 
üzerine ve vefkin Tı hanesine matlubun ismini, Elif hanesine talibin 
ismini yaz. Sonra güzel kokulu bir buhur tüttürerek 20 defa Beş 
Ayeti oku. Talip olan kişi bu vefki üzerinde taşırsa, matlubu olan 
kişiye Allah c.c. ın izniyle vasıl olur. 
 

      14. Muhabbet için müzdevicat harflerini Be dal vav ha ( % ' )
*) bir tabağa 20 defa yazdıktan sonra, buhur tüttürerek 20 defa 

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

      15. Muhabbet için müzdevicat harflerinden meydana gelen 

Bedûh ( �*%!_���) ismini bir bıçak üzerine yaz ve bıçağın üzerine Beş 

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

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

( �*%!_���) ismini, 400 defa Vedûd (�'%!'�%) ismini ve 400 defada Hadi 

(  �,/�' ) isimlerini oku. Bunu bir nüshanın içine koyup, talip olan kişi 

bunu üzerinde taşırsa, matlubu hiçbir zaman ayrılmak istemez. 
 

      17. Kendini birine sevdirmek istersen: Su içilen temiz bir kap 
alıp içine su doldur. Sonra bu sudan ağzına bir miktar su al ve su 

ağzında iken yedi (7) defa Bedûh (�*%!_��) ismini okuyup, ağzındaki 

suyu kaba geri boşalt. Boşalttıktan sonra o suyun üzerine 20 defa 
Beş Ayeti oku. Bu suyu matlubuna içirirsen, seni çok sever. 
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      18. Bir kimseyi muhabbetle heyecanlandırmak için: İçilen 
yenilen veya koklanan tatlı bir şey üzerine 20 defa Bedûh ismini 
okuyup, tükürüğünle üzerine tükür. Ondan sonra 20 defa Beş Ayeti 
üzerine okuyup, matlubuna bunu yedirir, içirir veya koklatırsan, 
sana büyük bir aşkla bağlanır ve seni çok sever. 
 

      19. Muhabbet için bir kağıt üzerine iki defa Bedûh (�*%!_��) ismini 

yaz. Yazdıktan sonra yirmi (20) defa Beş Ayeti oku, 20 defada Yâ 

Şemhînâ ( �I��Y���N �$) ismini okur ve bu kağıdı parçaladıktan sonra bir 

yemeğin içine atarsan, o yemekten yiyen kişi, talibi büyük bir aşkla 
severek râm olur. 
 

      20. Müzdevicat vefkini bir parça bez üzerine, vefkin vasat 
hanesine matlubun annesi ismiyle, arkasınada o günün harflerini 
ve meleğini yazdıktan sonra, lübani zeker ile buhurlayarak 20 defa 
beş Ayeti oku. Daha sonra bir bıçak alıp bıçağın birinci yüzüne şu: 
 

�V�'��̀  �
6 /x�¤������ �V��,��<�� �f-�@����̀  �f-�@6 
 

Âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi esbâûtin âli şeddây. 
 

Azimeti ve bıçağın ikinci yüzünede şu harfleri yaz: 
 

� � 0 � � �� � � ��|ZC / ��� ' *    � �� 0  ����� � �� � ��� � �1 '   
 

Yazdıktan sonra bıçak ile matlubun evinin duvarına yazmış 
olduğun bezi sapla. Biçağı saplarken ''Kul euzu bi rabbinnas'' 
diyerek bıçağı biraz sapla. ''Melikinnas'' diyerek biraz daha sapla. 
''İlahinnas'' diyerek biraz daha sapla: Min şerril vesvasil hannas'' 
diyerek biraz daha sapla. ''Ellezi yüvesvisü fi sudurinnas'' diyerek 
biraz daha sapla. ''Minel cinneti vennas'' dediğinde bıçağın 
tamamını saplayarak saplayarak şöyle dersin: 
 

�C�F .�#�$ �N�,�&	� �G�?� �J�&	� �%���, �x���R�$�N�,�&	� �G�?� �J�&	�   
Akadtü nevme fülân ibni fülânete alâ hubbi fülân ibni fülânete. 
Matlubun seni görmeyince rahat uyku uyuyamaz. 
 

      21. Kendi alnına veya sağ gözünün kapağına baş parmağına 
hurufu mukatta' olarak müzdevicat harflerini (* % ' )) yaz. Eğer 
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baş parmağına yazmak istersen mürekkeple yaz. Yazdıktan sonra 
20 defa Beş Ayeti ve 20 defada şu Ayeti Kerimeyi: 
 

        �GB�P9���: ���,�	I�3�� ���K�06 �GB�P9���8OB����B �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
�	���L �' �0 j�� �h�'����� .����0 �����u6��8-�7�� ��� ���K�$ �J��:�� �  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ eyyühellezîne âmenû lâ tekûnû 
kellezîne âzev mûsâ feberrâ hüllâhü mimmâ kâlû ve kâne 
ındallâhi vecîhâ. 
oku. Böylece kiminle karşılaşırsan, seni sever ve konuşmanı kabül 
eder. Kimin yanına girersen sana karşı gözleri sevgiyle dolar. Bu 
ameli Perşembe günü birinci veya sekizinci saatte yaparsın. 
 

      22. Yedi zeytin ağacından birer tane yaprak alıp müzdevicat 
vefkini her bir yaprak üzerine yaz. Vefkin vasat hanesinin arkasına 
matlubun annesi ismiyle, o günün harfleriyle meleği ismini 
yazdıktan sonra, sedef yaprağı ve mahlep kabuğu ile buhurlayarak 
20 defa beş Ayeti, 25 defada (  !|$�	��E �$ !K�$�	�C �$) ''Yâ Karîbü Yâ Serîu'' 

ismi şeriflerini her bir yaprakların üzerine ayrı ayrı oku. Daha sonra 
yaprakları alıp geceleyin hamam külhanında yaprakları yakarsan, 
olacak olan acaiplikleri görürsün. 
 

      23. Her türlü istekler ve bütün kötülüklerden korunmak için: 
Kamer seretan burcunda ve iyi bir vakte bitişik iken bir yüzük 
kaşına Müzdevicat vefkini nakşet. Bu yüzüğü parmağında taşıyan 
kimse, bütün kötülüklerden emin olur ve her türlü dileğinede Allah 
Teala'nın izniyle ulaşır. 
 

      24. Avucunun içine müzdevicat harflerini yazdıktan sonra 20 
defa Beş Ayeti okuyup, yazılı elinle matlubuna hafifçe vur ve 
vururkende şu Ayeti kerimeyi: 
 

.�K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten 
minnî 
Oku. Matlubunun o an sana karşı koymaya gücü yetmez ve sana 
öyle muhabbet ederki, seni görmediği zaman aşkından çıldıracak 
gibi olur. 
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DÖRTLÜ VEFK 
      Her vefkte olduğu gibi dörtlü vefkte en, boy ve kuturlardan 
meydana gelir. Dörtlü ateş unsurunu vefkinin 1, 14, 11, ve 8 birinci 
satırı, 12, 7, 2 ve 13 ikinci satırı, 6, 9, 16 ve 3 üçüncü satırı, 15, 4, 
5, ve 10 dördüncü satırıdır. 1, 12, 6, 15 birinci dılı, 14, 7, 9, 4 ikinci 
dılı, 11, 2, 16, 5 üçüncü dılı, 8, 13, 3, 10 dördüncü dılıdırlar. Dörtlü 
vefkin 1, 7, 16, 10 sağ kuturu, 8, 2, 9, 15 ise sol kuturudur. 
      Dörtlü vefkin tabii ve ateş unsuru şekli budur: 
 

 

8 
 

11 
 

14 
 

1 

 

13 
 

2 
 

7 
 

12 

 

3 
 

16 
 

9 
 

6 

 

10 
 

5 
 

4 
 

15 

 

      Her vefkte olduğu gibi dörtlü vefkinde sekiz muhtelif makamı 
olup, bu sekiz kaide şöyledir: 
 

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

      2. Muğlak: Son hane olup, dörtlü vefkin 16. hanesidir. 
 

      3. Adil: Miftah ile Muğlak hanelerinin toplamıdır. 1+16=17 dir. 
 

      4. Vefk: Vefk tirki, bir dılın veya bir satırın toplam adedidir. 
Dörtlü vefkte bir dılı veya bir satırın toplamı 34 tür. 
 

      5. Mesahe: Bir vefkte bulunan bütün dıl'ıların veya satırların 
toplam adedidir. Dörtlü vefkin mesahesi: 34x34=136 dır. 
 

      6. Zabit: Vefk ile Mesahe nin toplamıdır. Yani bir dıl'ı ve bütün 
vefkin toplamıdır. Dörtlü vefkte zabit. 34+34=170 tir. 
 

      7. Ğaye: Zabit in iki mislidir. Dörtlü vefkte ğaye:170+170=340. 
 

      8. Asıl: Ğayenin muğlak veya kutup adediyle çarpımından 
çıkan adettir. Dörtlü vefkte 340x16=5440 tır. Bütün vefklerde asıl 
ğayeye hükmeder. Her vefkin ğayeside vefkin diğer hanelerine 
hükmeder. Dörtlü vefkinde dört anasıra göre tanzim edilmiş 
şekilleri vardır. Yapacağın amel ateşe bağlı ise dörtlü vefkin ateş 
unsurunu, toprağa bağlı ise toprak unsurunu, havaya bağlı ise 
hava unsurunu, suya bağlı ise su unsuru şeklini tanzim edersin.          
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Dörtlü vefkin en çok kullanılan şekli ateş unsuru olup, dörtlü vefkin 
aslı ve temeli ateştir. 
      Dörtlü vefkin anasırı erbaaya göre şekilleri budur: 
                  Ateş unsuru şekli                         Toprak unsuru şekli 
 

 

8 
 

11 
 

14 
 

1   

15 
 

4 
 

5 
 

10 

 

13 
 

2 
 

7 
 

12   

6 
 

9 
 

16 
 

3 

 

3 
 

16 
 

9 
 

6   

12 
 

7 
 

2 
 

13 

 

10 
 

5 
 

4 
 

15   

1 
 

14 
 

11 
 

8 

 
                     Hava unsuru                                   Su unsuru 
 

 

1 
 

14 
 

11 
 

8   

10 
 

5 
 

4 
 

15 

 

12 
 

7 
 

2 
 

13   

3 
 

16 
 

9 
 

6 

 

6 
 

9 
 

16 
 

3   

13 
 

2 
 

7 
 

12 

 

15 
 

4 
 

5 
 

10   

8 
 

11 
 

14 
 

1 

 
DÖRTLÜ VEFKTE BİRİNCİ KAİDE 

      Vefk olunacak adetten otuz (30) çıkarılıp, kalan adet dörde (4)  
bölünür. Harici kısmet birinci haneye yazılır ve birer (1) zamla son 
haneye kadar gidilerek dörtlü vefk tamamlanır. 
 

      Taksimde kesir üç (3) kalırsa beşinci (5) haneye bir (1), 
kesirde iki (2) kalırsa dokuzuncu (9) haneye bir (1), kesirde bi r(1) 
kalırsa onüçüncü (13) haneye bir (1) fazla ilave etmek suretiyle 
dörtlü vefk tamamlanır. Dörtlü vefk kesir kabul eder. 
 

      Dörtlü vefk Müşteri gezegenine mensup olup, günü Perşembe 
dir. Ulvi meleği Sarfeyâîl, ardi meleği Şemhûreş tir. 
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      Dörtlü vefkin tabii ve ateş unsuru şekli budur: 
 

 

8 
 

11 
 

14 
 

1 

 

13 
 

2 
 

7 
 

12 

 

3 
 

16 
 

9 
 

6 

 

10 
 

5 
 

4 
 

15 

 
      Örneğin: Latif isminin dörtlü vefkini yapalım. Latif isminin adedi 
olan 129 dan 30 çıkarıp kalanı 4 e böleriz. Harici kısmet 24 
kesirdede 3 kaldı. Vefkin birinci hanesine harici kismet 24 adedini 
yazar ve dördüncü haneye kadar birer zamla gideriz. Beşinci 
haneye bir (1) fazla zamla yine birer birer artırarak son haneye 
kadar çıkarak vefki tamamlarız. 
      Latif isminin dörtlü ateş unsuru şekli budur: 
 

 

32 
 

35 
 

38 
 

24 

 

37 
 

25 
 

31 
 

36 

 

26 
 

40 
 

33 
 

30 

 

34 
 

29 
 

27 
 

39 

 
DÖRTLÜ VEFKTE İKİNCİ KAİDE 

      Birinci hanede yazılı olan kelimenin adedine birer zamla 
dördüncü haneye kadar çıkılır. Sekizinci hanede yazılı olan kelime 
nin adedinden 3 çıkararak beşinci haneye yazar ve birer zamla 
sekizinci haneye kadar çıkarız. Onbirinci hanede yazılı olan 
kelimenin adedinden 2 çıkararak dokuzuncu haneye yazar ve birer 
zamla onikinci haneye kadar çıkarız. Ondördüncü hanede yazılı 
olan kelimenin adedinden onüçüncü haneye bir eksilterek yazar, 
onbeşinci ve onaltıncı haneye kadar çıkarak dörtlü vefki bu tertip 
üzere tamamlarız. 
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      Örneğin: Kerim isminin dörtlü vefkini yapalım. Vefkin birinci 
hanesine Kef, ondördüncü hanesine Ra, onbirinci hanesine Ye ve 
sekizinci hanesine Mim harfini yazarız. Birinci hanede yazılı harfin 
adedi olan 20 ye birer zamla dördüncü haneye kadar çıkarız. 
Sekizinci hanede yazılı olan harfin adedi 40 tan 3 çıkararak beşinci 
haneye 37 yazar ve birer zamla sekizinci haneye kadar çıkarız. 
Onbirinci hanede yazılı olan Ye harfinin adedi 10 dan 2 çıkararak 
dokuzuncu haneye 8 yazar ve birer zamla onikinci haneye kadar 
çıkarız. Ondördüncü hanede yazılı Ra harfininadedi 200 den bir 1 
eksilterek onüçüncü haneye yazar ve birer zamla onbeşinci ve 
onaltıncı haneye kadar çıkarak dörtlü vefki tamamlarız. 
      Kerim ismini dörtlü vefki budur: 
 

 

4  
 

/  
 

5  
 

.  
 

199 
 

21 
 

39 
 

11 

 

22 
 

202 
 

8 
 

38 

 

9 
 

37 
 

23 
 

201 

 
DÖRTLÜ VEFKTE ÜÇÜNCÜ KAİDE 

      Birinci hanede yazılı olan kelimenin adedine birer zamla dört 
(4). haneye kadar çıkılır. Yedinci hanede yazılı olan kelimenin 
adedinden birer çıkarmakla beşinci haneye kadar inilir. Birer zamla 
sekizinci haneye kadar yazılır. Onaltıncı hanedeki kelimenin 
adedinden birer eksilterek onüçüncü haneye kadar inilir. Onuncu 
hanedeki kelimenin adedinden birer eksilterek dokuzuncu haneye, 
birer zamla onikinci haneyekadar çıkılarak dörtlü vefk tamamlanır. 
      Örneğin: Birinci hanede yazılı olan kelimenin adedi 121 e birer 
zamla dördüncü haneye kadar çıkarız. Yedinci hanede yazılı olan 
kelimenin adedi 66 dan birer eksilterek beşinci haneye kadar 
ineriz. Birer zamla sekizinci haneye çıkarız. Onaltıncı hanedeki 
kelimenin adedi 166 dan birer eksilterek onüçüncü haneye kadar 
ineriz. Onuncu hanedeki kelimenin adedi 97 den bir eksilterek 
dokuzuncu haneye ve birer zamla onikinci haneye kadar çıkararak 
vefki tamamlarız. 
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Ayeti kerimenin dörtlü vefki budur:  
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      Vefkin içine konulan Ayeti kerime şudur: 
 

	\-�:���� �2�+�,�� j�� ��K�����F �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Hasbünallâhü ve ni'mel vekîl. 
Bu Ayeti kerimenin ebced karşılığını 450 dir. 
 

DÖRTLÜ VEFKTE DÖRDÜNCÜ KAİDE 
      Birinci haneden dördüncü haneye kadar Bedûh isminin 
harflerini yazarız. Onbirinci haneye talibin ismini yazar ve ismin 
karşılığı olan sayıya iki (2) ilave ederek onikinci (12) haneye, yine 
ikişer düşürerek dokuzuncu haneye kadar ineriz. Beşinci haneye 
haneye matlubun ismini yazar ve ismin karşılığı olan adede ikişer 
zamla sekizinci haneye kadar çıkarız. Talib ve matlubun isimlerini 
toplar, bu toplama hariçten on (10) ilave ederiz. Bu toplamı vefke 
koyacağımız Esma veya Ayetten çıkarırız. Kalan adedi onüçüncü 
haneye yazar ve ikişer zamla 16. ve son haneye kadar çıkarak 
dörtlü vefki tamamlarız. 
      Örneğin: Birinci haneden dördüncü haneye kadar Bedûh 
isminin harflerini yazdık. Talibin ismi Ahmed, sayısal karşılığı 53 
tür. Bu adede iki ilave ederek 55 olarak onikinci haneye yazdık, 
yine ikişer düşerek dokuzuncu haneye kadar ineriz. Beşinci 
haneye matlubun ismini yazdık. Zeyneb ismini sayısal karşılığı 
olan 69 a ikişer zamla sekizinci haneye kadar çıktık. Talib ve 
matlup isimlerini topladık 122 oldu. Bu toplama hariçten on (10) 
ilave ettik, 132 oldu. Vefke koyacağımız Atuf isminin sayısal 
karşılığı olan 165 ten 132 çıkardık, 33 kaldı. Bu adedi 13. haneye 
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yazar ve ikişer (2) zamla dörtlü vefkin son hanesine kadar çıkarak 
tamamlarız. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
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DÖRTLÜ VEFKTE BEŞİNCİ KAİDE 
      Vefkin birinci hanesinden sekizinci hanesine kadar sırası ile 
yazarız. Sonra vefk olunacak Ayet veya Esma'yı iki (2) ye böler ve 
yarısındanda 8 çıkarırız. Kalan adedi 9. haneye yazar ve birer 
zamla vefki tamamlarız. Eğer kesirde 1 kalırsa 13. haneye, kesirde 
2 kalırsa 9. haneye bir fazla ilave ederek dörtlü vefki tamamlarız.  
      Örneğin: Celil isminin bu kaideye göre dörtlü vefkini yapalım. 
Birinci haneden sekizinci haneye kadar asıl rakamları yazarız. 
Celil isminin sayısal karşılığı 73 adedini 2 ye böldük. Harici kısmet 
36, kesirdede 1 kaldı. 36 adedinden 8 çıkardık 28 kaldı. Bu adedi 
9. haneye yazar ve birer zamla 13. haneye kadar çıkarız. Kalan 
kesiri 13. haneye ilave ederek yine birer zamla vefki tamamlarız. 
      Celil isminin dörtlü vefki budur: 
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DÖRTLÜ VEFKTE ALTINCI KAİDE 
      Vefkin birinci hanesinden, onikinci hanesine kadar 1 den 12 ye 
kadar sırası ile yazarız. Sonra vefk olunacak Esma veya Ayet'ten 
21 adedini çıkarır ve kalan adedi vefkin 13. hanesine yazarız. Birer 
zamla dörtlü vefkin son hanesine kadar çıkarak vefki tamamlarız. 
      Allah c.c. ismi şerifinin dörtlü vefkini yapalım. Birden oniki ye 
kadar sırasıyla 12. haneye kadar yazarız. Allah c.c. isminin adet 
karşılığı olan 66 dan 21 rakamını çıkarırız. Kalan 45 adedini vefkin 
13. hanesine yazar ve birer zamla dörtlü vefki tamamlarız. 
      Allah c.c. ismi şerifinin dörtlü vefki budur: 
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      Vefkler yazılırken dörtler, beşler, dokuzlar, üçler, ikiler ve 

sıfırlar şu şekilde yazılmalıdır. Sıfır ە, İki �, Üç � , Dört �, Beş    

dokuz � 
 

DÖRTLÜ VEFKİN MELEKLERİNİ ÇIKARMAK 
 

      Dörtlü vefkte birinci hane bir (1) dir. Buna miftah (Anahtar veya 
başlangıç) denir. 
 

      Dörtlü vefkte son hane 16 dır. Buna Muğlak (Kutup veya son 
hane) denir. 
 

      Dörtlü vefkte Miftah ile Muğlağın toplamı 17 dir. Buna Adil 
denir. 
 

      Dörtlü vefkte bir dılı'nın veya bir satırının toplamı 34 tür. Buna 
vefk denir. 
 

      Dörtlü vefkte dört dılın veya dört satırın toplamı 136 dır. Buna 
Mesahe denir. 
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      Dörtlü vefkte bir dılı' ile mesahenin toplamı 170 tir. Buna Zabit 
denir. 
 

      Dörtlü vefkte Zabit adedin iki misli olan toplamı 340 tır. Buna 
da Ğaye denir. 
 

      Dörtlü vefkte Ğayenin Muğlak veya Kutup adediyle 
çarpımından çıkan adet 5440 tır. Buna Asıl veya Muğlak mealil 
ğaye vel vasil denir. 
 

      Dörtlü vefkin ulvi ve süfli meleklerinin nasıl çıkarıldığını izah 
edelim. Amel hayır ise ulvi melek isimleri, şer ise süfli melek 
isimleri çıkarılır. Ulvi isimler sağdan sola, süfli isimler ise soldan 

sağa doğru istintak edilerek çıkarılır. Ulvi isimlerin sonuna Ayil(�A��$u) 

süfli isimlerin sonunada Tışin (vx��q) kelimeleri eklenir. Dörtlü vefkin 

ulvi ve süfli meleklerini çıkaralım. 
 

      Asıl adet olan 5440 adedine miftah (1) adedini ekledik. 5441 
oldu. Bu adetten Ayil kelimesinin ebced karşılığı olan 51 sayısını 
çıkardığımızda 5390 kalır. Bu adedi istintak ettik, bu harfler (Sat 

Şın Ğayın He)  ��, = < 7 oldu. Ulvi melek için  sonuna Ayil 

kelimesini ekleyerek isme bağladık. (Saşğahâyil  �A��$ �M������H isimli 

ulvi meleğin ismi çıktı.  
 

      5441 adedinden Tişin kelimesinin ebced karşılığı olan 319 
adedini çıkardık. 5122 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler (He 

Ğayın Kaf Kef Be) ) . 6 = �, oldu. Süfli melek için sonuna Tişin 

ekleyerek isme bağladık. Hağkakbetişin vx����Z�D�F�p���, isimli süfli 

meleğin ismi çıktı.  
 

      Asıl adet olan 5440 adedine muğlak (16) adedini ekledik, 5456 
oldu. Bu adetten Ayil kelimesinin ebced karşılığı olan 51 sayısını 
çıkardık, 5405 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler (He Te 

Ğayın He) �, = ; �, oldu. Ulvi melek için sonuna Ayil kelimesini 

ekleyerek isme bağladık. Hetğahayil �A��$ �M�����, isimli ulvi meleğin ismi 

çıktı. 
 

      5456 adedinden Tişin kelimesinin ebced karşılığı olan 319 
adedini çıkardık, 5137 kaldı. Bu adedi istintak ettik. Bu harfler He 
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Ğayın Kaf Lam Ze) + - 6 = ���, oldu. Süfli melek için isme 

bağladık. Hağkalzetişin vx��q�n�]�p���, isimli süfli meleğin ismi çıktı. 
 

      Asıl adet olan 5440 adedine adili (17) ekledik, 5457 oldu. Bu 
sayıdan Ayil kelimesinin sayısal karşılığı olan 51 çıkardığımızda 
5406 kaldı. Bu adedi istintak ettiğimizde bu harfler (Vav Te Ğayın 

He) �, = ; % oldu. Bunu isme bağladığımızda Vetğahayil A��$ �M���c�% 

isimli ulvi meleğin ismi çıktı.  
 

      5457 adedinden Tişin kelimesi için 319 çıkardık, 5138 kaldı. 

Bu adedi istintak ettik, bu harfler  * - 6 = �, (He Ğayın Kaf Lam 

Ha) oldu. Süfli melek için sonuna Tişin ekleyerek isme bağladık. 

Hağkalhatişin vx��Z�i�]�p���, isimli süfli meleğin ismi çıktı. 
 

      Asıl adet olan 5440 adedine vefki (34) ekledik, 5474 oldu. Bu 
adetten Ayil kelimesi için 51 çıkardık, 5423 kaldı. Bu adedi istintak 

ettik, bu harfler (Cim Kef Te Ğayın He)  ��, = ; . ( oldu. Bu 

harfleri isim için birleştirdik ve sonuna Ayil ekledik. Cektağhail 

 �A��$ �M�����F�� isminde ulvi meleğin ismi çıktı.  
 

      5474 adedinden Tişin kelimesi sayısal karşılığı olan 319 

çıkardık, 5155 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler   3 6 = ��,
  ��, (He Ğayın Kaf Nun He) oldu. Süfli melek için bu harfleri 

birleştirdik ve sonuna Tişin ekledik. Hağkanhetişin vx��Z�M�I�p���, isimli 

süfli meleğin ismi çıktı. 
 

      Asıl adet olan 5440 adedine mesahe (136) yi ekledik, 5576 
oldu. Bu adetten Ayil kelimesinin ebced karşılığı olan 51 sayısını 
çıkardığımızda 5525 kalır. Bu adedi istintak ettiğimizde bu harfler 

(He Kef Se Ğayın He)   ��, = : . ��, oldu. Ulvi melek için bu 

harfleri birleştirdik ve sonuna Ayil ekledik. Heksağhayil  �A���$ �M���h�F�, 

isimli ulvi meleğin ismi çıktı. 
 

      5576 adedinden Tişin kelimesinin ebced karşılığı olan 319 
sayısını çıkardık, 5257 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler (He 
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Ğayın Ra Nun Ze)  + 3 5 = ��, oldu. Süfli melek için bu harfleri 

birleştirdik ve sonuna Tişin ekleyerek isme bağladık. Hağranzetişin 

vx��q�n���	���, isimli süfli meleğin ismi çıktı. 
 

      Asıl adet olan 5440 adedine zabiti (170) ekledik, 5610 oldu. Bu 
adetten Ayil kelimesinin ebced karşılığı olan 51 adedini çıkardık, 
5559 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler  (Tı Nun Se Ğayın 

He) �, = : 3 0 oldu. Ulvi melek için bu harfleri birleştirdik ve ve 

sonuna Ayil ekledik Tansağhail  �A������M���h�I�q isimli ulvi meleğin ismi 

çıktı. 
 

      5610 adedinden Tişin kelimesinin ebced karşılığı olan 319 
sayısını çıkardık, 5291 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler (He 

Ğayın Ra Sat Elif)  � 7 5 = ��, oldu. Süfli melek için bu harfleri 

birleştirdik ve sonuna Tişin ekleyerek isme bağladık. Hağrasatişin 

vx��q �H�	���, isimli süfli meleğin ismi çıktı. 
 

      Asıl adet olan 5440 adedine ğaye (340) yi ekledik, 5780 oldu. 

Bu adetten Ayil  �A���$u kelimesinin sayısal karşılığı olan 51 adedini 

çıkarırsak 5729 kalır. Bu adedi istintak ettiğimizde bu harfler (Tı 
Kef Zel Ğayın He) ortaya çıkar. Ulvi melek için bu harfleri 

birleştirdik ve sonuna Ayil ekledik. Takzağhayil �A��$ �M���#�F�q isminde 

ulvi meleğin ismi çıktı. 
 

      5780 adedinden Tişin kelimesinin sayısal karşılığı olan 319 
adedini çıkarırız, 5461 adedi kaldı. Bu adedi istintak ettiğimizde bu 

harfler (He Ğayın Te Sin Elif) � 2 ; = �, olur. Süfli melek için bu 

harfleri birleştirdik ve sonuna Tişin  vx���q ekleyerek isme bağladık. 

Hağtesatişin vx��q �������, isimli süfli meleğin ismi çıktı. 
 

      Bunun daha iyi anlaşılması için dörtlü vefkin makamlarını 
aşağıdaki cetvelde topladık.  
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      Cetvelin şekli budur: 
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DÖRTLÜ VEFKİN HASSALARINDAN 
      1. Dörtlü vefki muhabbet için kullanmak istersen: Herhangi bir 
arabi ayın ilk Perşembe günü birinci saat olan müşteri saatinde 
kalaydan bir levha üzerine dörtlü vefki yazdıktan sonra, yazdığını 
ateşin altına veya yakınına gömüp 16 gece tertip ettiğin azimetide 
okursan, matlubun sana meyil edip, ram olur. 
      Kalay levha üzerine yazılacak dörtlü ateş unsuru vefki budur: 
 

 
 

      Vefkin yapılışı: Matlubun ismi Hatice adedi 1017, talibin ismi 
Halil adedi 670, maksadımız muhabbet olduğu için muhabbet 
kelimesini aldık adedi 450, muhabbet için seçtiğimiz esma Vedud 
adedi 20, matlubun burcu Yay ve tabiatı ateş olduğu için ateş 
harflerini aldık adedi 1135 tir. Hepsini topladık  toplam adet 3292 
oldu. Dörtlü vefkin kaidesine gore 3292 den 30 çıkardık, 3262 
kaldı. Bu adedi 4 e böldük, harici kısmet 815 kesirdede 2 kaldı. 
Dörtlü vefkin birinci kaidesine göre harici kısmeti birinci haneye 
yazar ve birer zamla sekizinci haneye kadar çıkarız. Dokuzuncu 
haneye bir fazla ilave ederek yine birer zamla vefkin son hanesi 
olan 16. haneye kadar çıkarak dörtlü vefki tamamlarız. Matlubun 
anasırı ateş olduğu için ateş unsurunu yaparız. 
      Vefkin dört a'van meleğini ve vefke hakim olan meleğin isim 
lerinide şu tertip üzere çıkarırız. 
      Birinci (Miftah) hanenin adedi olan 815 adedinden a'van 
meleği için 42 çıkardık, 773 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler 

@ 1 ( (Cim Ayın Zel) oldu. İsim için birleştirdik ve sonuna Âil (�A��Bu) 
ekledik, bu isim �A��B��#�b�� (Ca'zâil) oldu. 
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      Sekizinci hanenin adedi olan 822 yi aldık, Ail için 42 çıkardık, 

780 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu isim �A��B��#�� (Fezail) oldu. 

      Onuncu hanenin adedi olan 825 i aldık ve Ail için 42 çıkardık, 

783 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu isim �#�����A��B�  (Cefzail) oldu. 

      Onbeşinci hanenin adedi olan 830 adedini aldık ve Ail için 42 

çıkardık, 788 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu isim �A��B��#���� oldu. 

      Vefkin bir dılı'nı topladık, toplam 3292 oldu. Vefke hakim olan 
meleğin ismini bulmak için bu adetten 51 çıkardık, 3241 kaldı. Bu 

adedi istintak ettik, bu harfler ( = 5 4 � (Elif Mim Ra Ğayın Cim) 

oldu. Bu harfleri isim için birleştirdik ve sonuna Ayil ekledik. 

Emrağcayil �A��$ �l���	�G�� isminde vefke hakim olan meleğin ismi çıktı. 

      Vefkin meleklerini çıkardıktan sonra şu tertip üzere bir kasem 
düzenleriz. Kasem budur: 
 

��   �<��<����B ���!�? �]�K�0 	\�A��       �C"�K�B�_ �k�K�? 	N�¥���4 �C�#�L .���������3 
 '��!�0 .�#�$   �N�X�=��$ �G�?� �\-�#�4 �N      �e��������� �"�8OB�� �2	I�-�#�$ �k� ���L�� 

�� ����-9Q�� �N'-�,��F�O�      �<��<�� �N"�0���!�? �J�"	#9:��� ��� �J����@�9Q�� �J  �J�� 
        .�#�$ �C�K�B�_ �k�K�? 	N�¥���4 �C�#�L .����������3�� .�E�7��F ."�U�R�3

   ��$ �G�?� �\-�#�4 �N'��!�0�N�X�=       �\-�=��P"����B �k"�,���� �\-�=��P�+�7��B �C�7�� 
 ��P�S�7��B �k"�,����    �� �\-�=��P"�S�F��B �k�,���� �\-�=    .�E�7�"�F .�U"�L�

      �0 .�#�$ �C�K�B�_ �k�K�? 	N�¥���4 �C�#�L .����������3��    �G"�?� �\-�#�4 �N'��!
�N�X�=��$  ���-'��� �N�0���!�?       ��"�!�?�� �\-�B��D�}���0�� ��B �2	I�-�#�$ �2�:��!��� 
�2	I�R�#�4 j�� 9��� �5����� ���!�?�� j�� 	
����� /�' �!�0�YF������� �YF�������   
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�N�$�'���� �N�$�'���� �N�$�'���� �\�D�+���� �\�D�+���� �\�D�+���� �YF������� 
 

Eselü minke bi hakki yâ vedûd tüsahhiralî kalbe hadîceh binti 
zeyneb alâ mehabbeti halîl ibni âişeh aksemtü aleyküm 
eyyühel ervâhir rûhâniyyetit tayyibûnet tâhirûnel müvekkilûn. 
Bi hurmeti vedûd en takdî hâcetî ve tüsahhirû lî kalbe hadîceh 
binti zeyneb alâ mehabbeti halîl ibni âişeh ecib yâ ca'zâîl ve 
ente yâ fezâîl ve ente yâ cefzâîl ve ente yâ hafzâîl vakdî hâcetî 
ve sehhirûlî kalbe hadîceh binti zeyneb alâ mehabbeti halîl 
ibni âişeh bi hurmetis seyyidil hâkimü aleyküm yâ emrağcâîl 
ve bi hakki halakaküm ve bi hakki lâ ilâhe illallâh Muhammed 
in rasûlullâh elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele 
essâate essâate essâate. 
 

      Vefki ve azimeti bu tertip üzere hazırladıktan sonra, vefki 
devamlı yanan bir ateşin altına veya yakınına gömdükten sonra, 
16 gece azimeti Vedud isminin adedi kadar yirmi (20) defa 
okursan, Allah Teala hazretlerinin izniyle matlubun sana meyil 
edip, ram olur. 
 

      2. İnsanlara zulüm eden ve bu huyundan vaz geçmeyen bir 
zalimin evini harab etmek istersen, Cebbar isminin şu dörtlü vefkini 
 

 
herhangi bir arabi ayın son Cumartesi günü Zühal saatinde, 
kurşun bir levha üzerine nakşettikten sonra, vefkin üzerine 824 
defa ''Ya Cebbar'' ismi şerifini oku. Daha sonra bu levhayı zalimin 
duvarına veya mekanına gömersen, en kısa zamanda o zalimin 
evi darmadağın olur. 
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      Vefkin yapılışı: Cebbar isminin sayısal karşılığı olan 206 
adedinden dörtlü vefkin kaidesine göre 30 çıkardık, 176 kaldı. Bu 
adedi 4 e böldük, harici kısmet 44 ve kesirde ise kalmadı. Dörtlü 
vefkin birinci kaidesine harici kısmeti vefkin birinci hanesine yazar 
ve birer zamla vefkin son hanesine kadar giderek vefki 
tamamlarız. Vefki toprağa gömeceğimiz için vefkin toprak 
unsurunu yaparız. 
 

      3. Muhabbet için: Herhangi bir arabi ayın ilk Çarşamba günü 
birinci saat olan Utarid saatinde bir kağıt üzerine aşağıdaki vefki 
yazdıktan sonra, yazdığını üzerine alıp, yedi gün her farz namazın 
arkasından tertip ettiğin kasemi matlubun olan kişinin isminin 
adedi kadar okursan, matlubun sana meyil edip ram olur. 
      Kağıda yazılacak olan vefk budur: 
 

 
 

      Vefkin yapılışı: Matlubun ismi Yusuf adedi 156, talibin ismi 
Aişe adedi 782, maksadımız muhabbet olduğu için Yuhibbü 
kelimesini aldık adedi 20, muhabbet için seçtiğimiz esma Celil 
adedi 73, matlubun burcu İkizler ve tabiatı hava olduğu için hava 
harflerinin ebced karşılığı olan 1590 adedinide alıp, bunların 
hepsini topladık, toplam 2611 oldu. Dörtlü vefkin kaidesine göre 
2611 den 30 çıkardık, 2581 kaldı. Bu adedi 4 e böldük, harici 
kısmet 645 ve kesir 1 kaldı. Dörtlü vefkin birinci kaidesine göre 
harici kısmeti birinci haneye yazar ve birer zamla vefkin onikinci 
hanesine kadar çıkarız. Kesirde 1 kaldığı için onüçüncü haneye bir 
fazla ilave ederek, yine birer zamla 16. hane olan son haneye 
kadar giderek vefki tamamlarız. Matlubun tabiatı hava olduğu için, 
dörtlü vefkin hava unsuru şeklini yapar ve vefki üzerimizde taşırız. 
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      Matlubun ismi olan Yusuf un sayısal karşılığı 156 olup, bu 
adedin karşılığı Kayyum ismi şerifidir. Kayyum ismi şerifine şu 
tertip üzere bir kasem tertip ederiz. 
 

           �G"�?�� ��"����B �C�#�L .�������� �%�O-�L��B ���!�? �]	#�A���� .�,�� '2�89#���
 ���X�+����� �N'��!� ����? �N� �y��� 

 

Allâhümme innî eselüke bi hakki yâ kayyûmü sehhirlî kalbe 
Yûsuf ibni fâtımah bil mehabeti vel ışki. 
 

Vefki ve kasemi bu tertip üzere hazırladıktan sonra, talip olan kişi 
vefki üzerine alır ve yedi gün her farz namazın arkasından Kasemi 
şu tertip üzere okur. 
 

      Önce 99 defa Fatiha suresini ve 156 defa tertip ettiğin kasemi 
okuduktan sonra, en sonunda şu Azimeti okur: 
 

           �"� �: �5���#�L .�� �G�-���� �N� �y��� �G�?�� ������B �C�#�L .�������� '2�89#���
         �%�&'�"�� �5"�-�#�$ �<������"�� ��B���!��� �k�K'-��    �5"���#�L .������"����

�:     �?�� �%�&'��� �5�-�#�$ .���� �� ���!����� �x��������     �]�=�� "���� ��"�!
          .���"�+�3 j�� .9#"� .�S�Q�)� ��� /�' �!�0 �N�0���!�?�� �%�O-�L��B �2-�c�+���

         �*�)�#���0 �h���$�<��� ���@9��� �5����� O.�!��� ���@ �29#���� �5�-�#�$  �GB���� �5��
�*� ����+��� ���� ��� ��� �!�����  

 

Allâhümme sehhirlî kalbe yûsuf ibni fâtımah ve leyyinlî 
kalbehü kemâ leyyentel hadîdi li Dâvût aleyhisselâm ve 
sehhirlî kalbehü kemâ sehhartel bahri li mûsâ aleyhisselâm ve 
bi hakki esmâikel azîmü yâ kayyûmu ve bi hürmeti 
Muhammed inil Mustafâ sallallâhü teâlâ aleyhi ve selem. 
Hüvel hayyü lâ ilâhe illa hüve fedûhü muhlisîne lehüd dîne vel 
hamdü lillâhi rabbil âlemîn. 
      Allah Teala nın izniyle maksadına nail olursun. 
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      4. Korku, evham, vesvese ve benzeri ruhani hastalıklar için: 
Mü'min ismi şerifinin dörtlü vefkini bir tabağa yaz. Yazdıktan sonra 
tabağın üzerine 137 defa ''Ya Mü'min'' ismi şerifini okuduktan 
sonra yazıyı su ile silip, bu suyu hasta olan kişiye yedi gün 
boyunca devamlı içirirsen, Allah Teala nın izniyle hasta bu dertten 
kurtulur ve şifa bulur. 
      Tabağa yazılacak Vefkin şekli budur: 
 

 
 

      Vefkin yapılışı: Mü'min ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 137 
adedinden dörtlü vefkin kaidesine göre 30 çıkardık, 107 kaldı. Bu 
adedi 4 e böldük, harici  kısmet 26, kesirdede 3 kaldı. Dörtlü vefkin 
Birinci kaidesine göre harici kısmeti vefkin birinci hanesine yazar 
ve birer zamla dördüncü haneye kadar çıkarız. Beşinci haneye bir 
fazla ilave ederek, yine birer zamla vefkin son hanesine kadar 
çıkarak vefki tamamlarız. Vefkin suyu içileceği için dörtlü vefkin su 
unsuru şeklini yaparız. 
 

      5. Herkesin yanında aziz ve hürmetli olmak için: Besmele-i 
şerifin şu dörtlü vefkini  
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Bir kağıt üzerine yazıp, yazdığını üzerinde taşırsan, herkesin 
yanında aziz ve heybetli olursun, herkes seni sever ve hürmet 
gösterir. Devletin ileri gelenleri ve çevresi çocuğun annesini 
sevdiği gibi seni severler. Hatta düşmanların seni gördüğü zaman, 
kurşun ve demir ateşte nasıl erirse öyle erir. 
      Vefkin yapılışı: Birinci hanede yazılı kelimenin sayısal karşılığı 
olan 102 adedine birer zamla dördüncü haneye kadar çıkılır. 
Sekizinci hanede yazılı olan kelimenin sayısal karşılığı 289 
adedinden 3 çıkarır ve 286 olarak beşinci haneye yazarak birer 
zamla sekizinci haneye kadar çıkarız. Onbirinci hanede yazılı olan 
kelimenin sayısal karşılığı 329 dan 2 çıkarıp, 327 olarak 9. haneye 
yazar ve birer zamla 12. haneye kadar çıkarız. Ondördüncü 
hanede yazılı olan kelimenin adedi olan 66 yı 13. haneye bir (1) 
eksilterek 65 olarak yazar, 67 olarak 15. haneye, 68 olarakta 16. 
haneye yazar ve vefki tamamlarız. Dörtlü vefkin tabii ve aslı ateş 
olduğu için vefkin ateş unsuru şeklini yaparız.  
 

      6. Her işte başarılı olmak ve işlerinin kolaylaşması için şu 
dörtlü vefki yazdıktan sonra yazdığını üzerine alıp, şu Ayeti 
Kerimeyi: 
 

gCB���L g~�E���� ��� �G�0 g��)�, �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Nasrun minallâhi ve fethun karîb. 
Her farz namazın arkasından 1302 defa okursan, Allah Teala 
hazretlerinin izniyle her işte başarılı olur ve işlerinde çok seri bir 
şekilde kolaylaşır. 
      Yazılacak olan vefk budur: 
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      Vefkin yapılışı: ''Nasrun minallâhi ve fethun karîb '' Ayeti 
kerimesini kelime kelime1. 7. 16. ve 10. hanelere Vefkte görüldüğü 
gibi yazarız. Sonra birinci hanede yazılı kelimenin sayısal karşılığı 
olan 304 adedine birer zamla dördüncü haneye kadar çıkarız. 
Yedinci hanede yazılı kelimenin sayısal karşılığı olan 156 dan birer 
eksilterek beşinci haneye kadar inilir ve böylece birer zamla 
sekizinci haneye kadar çıkılmış olur. Onaltıncı hanede yazılı 
kelimenin sayısal karşılığı olan 494 ten birer eksilterek onüçüncü 
haneye kadar inilir. Onuncu hanede yazılı olan kelimenin adedi 
312 den bir eksilterek dokuzuncu haneye ve birer zamla onikinci 
haneye kadar çıkarak dörtlü vefki tamamlarız. Dörtlü vefkin tabii ve 
aslı ateş olduğu için, vefkin ateş unsurunu yaparız. 
 

      7. Muhabbet için şu vefki şerifi: 
 

 
 

yazdıktan sonra vefki üzerine alıp, vefk üzerinde iken onaltı (16) 
gün şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�?.�K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2��  
 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Ve elkaytü aleyke mehabbeten 
minni. 
1277 defa okursan, matlubunu çok şiddetli bir şekilde etkiler ve 
kendini sevdirirsin. 
      Vefkin yapılışı: Birinci haneden dördüncü haneye kadar Beduh 
isminin harflerini yazarsın. Talibin ismi Enes ve sayısal karşılığı 
111 dir. Bu adedi onikinci haneye 2 ilave ederek 113 olarak yazar 
ve ikişer ikişer düşerek dokuzuncu haneye kadar ineriz. Beşinci 
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haneye matlub olan Berrin isminin sayısal karşılığı 262 adedini 
yazar ve iki (2) şer zamla sekizinci haneye kadar çıkarız. Bundan 
sonra talip ve matlubun isimlerini toplarız. 111+262=373 oldu. Bu 
toplama hariçten 10 ilave ederiz, 383 oldu. Vefke koyacağımız şu 
Ayeti Kerimeyi: 
 

�?.�K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2�� 
 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Ve elkaytü aleyke mehabbeten 
minni. 
Toplar ve Ayetin ebced karşılığı olan 1277 den 383 ü çıkarırız, 894 
kalır. Bu adedi onüçüncü haneye yazar ve ikişer zamla vefkin son 
hanesine kadar çıkarak vefki tamamlarız. Dörtlü vefkin tabii ve aslı 
ateş olduğu için vefkin ateş unsuru şeklini yapıp üzerimizde taşırız. 
 

      8. Celil ismi şerifinin şu vefkini  
 

 
 

bir kağıt üzerine yazdıktan sonra vefkin üzerine 5329 defa ''Ya 
Celil'' ismini okuyup, kendisinde korku, kara sevda, malihülya ve 
evham gibi ruhi bir hastalığı olan bir kimsenin üzerine takılırsa, 
Allah Teala nın izniyle şifaya kavuşup iyileşir. 
      Vefkin yapılışı: Birinci haneden sekizinci haneye kadar sırası 
ile vefkin rakamlarını yazarız. Celil isminin sayısal karşılığı olan 73 
adedini 2 ye böldük. Harici kısmet 36, kesirde 1 kaldı. 36 
adedinden 8 çıkardık, 28 kaldı. Bu adedi dokuzuncu haneye yazar 
ve birer zamla onüçüncü haneye çıkarız. Onüçüncü haneye bir 
fazla ilave ederek, yine birer zamla vefki tamamlarız. Vefki 
üzerimizde taşıyacağımız için, hava unsuru şeklini yaparız. 
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      9. Bir kişiye galip gelmek veya iki kişiden birinin galip gelmesini 
istersen: Aşağıdaki galip ve mağlup vefklerini bir kağıt üzerine yaz 
ve galip vefki mağlup vefkin üzerine koy. Bu ikisinin üzerinede ağır 
bir taş koyarsan, Allah c.c. ın izniyle istediğin kişi galip gelir. Bu 
mesele sahih olup mücerrebtir. 
      Galip olan vefk budur: 
 

 
 

Mağlup olan Vefkte budur: 
 

 
 

      Vefklerin yapılışı: Ahmet isimli şahsı Hüseyin isimli şahsın 
üzerine galip gelmesini istedik. Galibin sayısal karşılığı 1033, 
Ahmed in sayısal karşılığı 53 tür. İkisini topladık, 1086 oldu. Bu 
adetten 21 çıkardık, 1065 kaldı. Galip vefkin birinci hanesinden 
onikinci hanesine kadar sırasıyla hane rakamlarını yazarız. Vefkin 
onüçüncü hanesine 1065 sayısını yazar ve birer zamla galip olan 
vefki tamamlarız. Vefkin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi yazarız: 
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       �,�� 'G���#�}��; j�� �C�E�: �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?   ;�� 9J�� .����������
g�B���$ �V���L  

 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Keteballâhü liağlibenne ene rasû- 
lî innallâhe kaviyyün aziz. 
      Mağlup olan vefki yapmak içinde, mağlup adedi olan 1078 
adedini aldık.  Hüseyin in adedi ise 128 dir ikisini topladık, 1206 
oldu. 21 çıkardık, 1185 kaldı. Mağlup vefkin hanelerine birinci 
haneden onikinci haneye kadar sırasıyla hane rakamlarını yazarız. 
Onüçüncü haneye 1185 adedini yazar ve birer zamla vefkin son 
hanesine kadar giderek dörtlü vefki tamamlarız. Daha sonra galip 
olan vefki mağlup olan vefkin üzerine koyar ve ikisinin üzerinede 
ağır bir taş koyarsan, Allah Teala nın izniyle istediğin şey 
gerçekleşir. Amelimiz toprağa bağlı olduğu için vefklerin toprak 
unsuru şeklini yaparız.  
 

      10. Kötü amaçla birleşmiş iki kişiyi birbirinden ayırmak 
istersen: Ayırmak istediğin kişilerin isimlerinin sayısal karşılığını 
alır ve bu toplamdan dörtlü bir vefk yaparsın. Bu vefki ayırmak 
istediğin kişilerden birinin eşiğine gömdükten sonra, aşağıdaki 
azimeti yedi gün, günde 41 defa okursan, o kişiler en kısa 
zamanda ayrılırlar. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
 

 
 

Örneğin: İbrahim ����,��	���� ile Ali ��]�J yi birbirinden ayıralım. İbrahim in  
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sayısal karşılığı 259, Ali nin sayısal karşılığı ise 110 dur. İkisini 
topladık, 369 oldu. Bu adetten 30 çıkardık 339 kaldı. Bu adedi 4 e 
böldük, harici kısmet 84 ve kesirdede 3 kaldı. Dörtlü vefkin birinci 
kaidesine göre harici kısmeti vefkin birinci hanesine yazar ve birer 
zamla dördüncü haneye kadar çıkarız. Kesirde 3 kaldığı için 
beşinci haneye bir fazla ilave ederek, yine birer zamla vefki 
tamamlarız. Daha sonra vefki ayırmak istediğin kişilerden birinin 
eşiğine gömer, yedi gün ve hergünde aşağıdaki azimeti 41 defa 
okursan, o kişiler en kısa zamanda ayrılırlar. Vefki toprağa 
gömeceğimiz için, dörtlü vefkin toprak unsuru şeklini yaparız.  
      Okunacak olan azimet te budur: 
 

          �b��"�I�3 �%�'�"�4��B �2	I�-�#�$ �k� ���L�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
       �G�-"�?�� �2�8�K�-�? �\-"�F�� /�-�Q�-�R�@����B�� �\-�=��R�@������B �o����!"���

�X�B��0          �N"� �y��� �G�?�� �2-�@����?���� �N�X�=��$ �G�?�� .�#�$ ������ '2�89#��� �J��8�E
         �*� �#��� ��� �G�-�? �k�L'����� �J���� �$ �G�?�� .���� �� ���!����� �k�L'��� �� �:
         ���"�8'K���� �\"�-9#���� �����X� ����� ������� ��� �G�-�? �k�L'����� �<��8�-�����

����        ���"�8'K���� �\�-9#���� �����X� ����� ������� "��� ���>�S����� [��R��� �k�L'�
           �N�X"�=��$ �G"�?�� .""�#�$ �G�-�? �k�L'����� ���>�S���; [��R��� �k�L'�"����

 �\�D�+���� �YF������� �N�$�'��� �h�P�@ .�� �N� �y��� �G"�?�� �2-�@����?����* 
 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Aksemtü aleyküm yâ huddâme 
teksîril hurûfi yâ lerhakâîl ve yâ rahkaytîşin. Ve hîle beynehüm 
ve beyne mâ yeştehûn. Allâhümme ferik beyne ali ibni âişeh 
ve İbrâhîm ibni fâtimah kemâ ferraktel bahri li mûsâ ibni imrân 
ve ferrakte beynel müslimîne vel yehûd ve ferrakte beynel 
mağribi vel meşriki vel leyli ven nehâri ve ferraktel kati vel 
fe'ri ve ferrakte beyne ali ibni âişeh ve İbrâhîm ibni fâtimah fi 
hâzihis sâate elvâhan elacele. 
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      11. Bir kimseye irsali hatf göndererek korkutmak ve onu 
dehşete düşürmek istersen: Üç gün riyazatlı olarak oruç tut. 
Üçüncü günü yatsı namazından sonra tenha bir mekanda tahareti 
kamile halinde kıbleye karşı otur ve 100 defa istiğfar, 100 defa 
Salavati şerife, 7 defa da tekbir getir. Daha sonra dört rekat hacet 
namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha dan sonra 10 İhlası şerif, ikinci 
rekatta 20, üçüncü rekatta 30 ve dördüncü rekatta 40 İhlası şerif 
oku. Selam verdikten sonra iki diz üzerine otur, lüban ve aselbent 
buhurlarını yakarak Hümeze suresininin şu dörtlü vefkini  
 

 
 

bir kağıt üzerine yazdıktan sonra vefki üzerine alıp, tesir etmek 
istediğin kişiyi düşünerek ve karşına alarak buhurun tüterken, 313 
defa Hümeze suresini oku. Ama 3 defa okmanın sonunda 5, 30 
okumanın sonunda 6 ve her 100 de 10 defa şu tevkili oku: 
 

9:���3          ����"�� �G�0 ��8-����0 ���!�? �N�SB��'X�� �(���O��� �h�P�@ �%�'��4��B ��	#
           .�E�S"� ."�� �N�,�&	� �G�?�� �J�&	� .���� �����@�u��� ���OK���� �������������
          �h���?��"�̂ ��� /��"�, �G�0 /�����7�� �2�� �G"�0 /C�8�X�? .�E�A�-"�@��

  /�B���F �G�0 ���0��R� �?         ��u�� ."'E�F ����P"�+����� �\�E�R����? �5�-���� ��	����,���� 
     .�U�R�B�� M&-���u �Y+�̂ ��4 .���� .�3�>�B �~�����     .�?�"	#�Q�0�� .�E�7�"�F
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        �YF���"���� �YF������� M������ ���+��"�, .'E�F �*�?[P�+�0 �'K	:��0�� M&�7��$
�+���� �\�D�+���� �\�D�+���� �YF������� �N�$�'���� �N�$�'���� �N�$�'���� �\�D* 

 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Tevekkelû yâ huddâme hâzihis 
sûretiş şerîfeti bi hakki mâ fîhâ mines sirri vel esrâr iven nûri 
vel envâri vezhebû ilâ fülan ibni fülanete fî sıfatî ve heyetî bi 
şuhibin min semin ve cerâbin min nârin vadribûhü bi 
makâmia min hadîdin ve enzilû ileyhi bil katli vel azâbi hattâ 
izâ isbaha ye'tî ilâ hâdıan zelîlen ve yakdî hâcetî ve matlûbî 
âcilen ve mâ künnâ muazzibîne hattâ nebase rasûlen elvâhan 
elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate 
essâate. 
      Okurken görünmek veya göstermek istediğin şeyleri, üzerine 
tesir etmek istediğin kimseye icra edercesine düşünmek ve gücün 
yettiği nisbette, sabit bir fikir halinde bulunmaya gayret edersin. 
Buna 3 veya 7 gece devam edersen, Allah Teala nın izniyle 
istediğin gerçekleşir. 
 

      12. Muhabbet için çok tesirli olan bu dörtlü vefke Ahzeb 
vecdeh vefki denir. Bu vefki bir kağıt üzerine yazıp yazdığını 
üzerine aldıktan sonra, 16 gece veya matlubunun saatinde 1087 
defa refd rek okur ve en sonunda aşağıda gelecek olan azimeti 16 
defa okursan, matlubun olan kişiyi şiddetli bir şekilde tesir edersin.  
      Ahzeb vecdeh vefkinin şekli budur: 
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Ahzeb vecdeh isimli dörtlü vefkin yapılışı: Talibin ismi Ahmed 
adedi 53, Refd kelimesinin adedi 284, matlubun ismi Fatıma adedi 
530, Rek kelimesinin 220 olup, hepsinin toplamı 1087 oldu. Bu 
adedi ikiye böldük, harici kısmet 543, kesir ise bir (1) kaldı. 543 ten 
8 çıkardık 535 kaldı. Bu adedi vefkin dokuzuncu hanesine yazar 
ve birer zamla onikinci haneye kadar çıkarız.Onüçüncü haneye bir 
fazla ilave ederek yine birer zamla onaltıncı hane olan son haneye 
kadar çıkarak vefki tamamlarız. 
      Vefki yazdıktan sonra üzerine alır ve geceleri veya matlubun 

saatinde 16 gece 1087 defa Refd rek (�.�5�_��5) okur ve en sonunda 

şu azimeti 16 defa okursun: 
 

       �N"'-�,�����,��B �N"'-�,����@��B�N'-�,��+�#�@��B �N'-�,��+�#�̀ ��B �N'-�,��+�#�+����B �N'-�,��+�#�+�̀ ��B
       O.�:�_�"�B �N'-�,�&�+� "�̀ ��B �N'-�K� �F����B �N'-�,��+� �̀ ��B �N'-�8�?��B�N'-�,��F�����B

  ��	:���F       �N� �y��� �C�#�L .�� �N�K[I��� ��� �N�K�:�'��� �N'-�,��F�O��� �e���������
           �a����"��� ��"�!�? �N� �=��R��� �N� �=� '��� �N'��!� ����? ��� �F�� �N'��!�0 .�#�$
          /�-�,�&� "�̀  /��B�� "�̀  /n�	y /h�	y ���!�?�� �e�_���@ ���D�?�� ��!�?��

 YF������� Ye���"����       �N�$�'���� �N�$�'���� �\�D�+���� �\�D�+���� �\�D�+���� �YF������� �
 /��: �a�� /����� ����� �N�$�'���� �N�$�'����*  

 

Yâ şealâniyyeti yâ la'âniyyeti yâşelâniyyeti yâ helâniyyeti 
yâhevâniyyeti yâ nûrâniyyeti yâ rûhâniyyeti yâ behiyyeti yâ 
şemâniyyeti yâ rahmâniyyeti yâ şemalâniyyeti yâ zekiyyü 
harrikûl ervâhir rûhâniyyetis sâkinetil müsekkineti fî kalbe 
fatımah alâ mehabeti ahmed bil mehabbetid dâimetil kâimeti 
bi hakki refd rek ve bi hakki ebced hevzah ve bi hakki tûhin 
tûşin şemâyihin şemlânîhin elvâhan elvâhan elvâhan elacele 
elacele elacele essâate essâate essâate refd refdin rek kerin. 
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      13. Her türlü dilek ve istekler için: Şu dörtlü vefki  
 

 
 

vefkin etrafına şu Beyitleri: 
 

         /2���#�Q�? �*� ����+��� �J��-�$ �x��'���  
���B ����?          �k� ���#�y �\	I��� �5�? �2���#�y	� g%  

��@���!���� �x����F�'���� �x�� ���#[Q�� ��?��                
�x���F�� �? �*� ����+��� �J��-�$ �x���!��                

/2���&�y ���!���� /1�� ���� �2���&�y           
���!����� �J��-�+��� 9\	: ��8�? �x���!��         �x  

 

                             Sehhartü uyûnel âlemîne bi tılsimin  
                             Bedâ yevmin utlisimi bihil küllü talsemet 
                                  Ve bit tılsimâti essâhirâti ve sihrihâ 
                                  Sehartü uyûnel âlemîne bimâ havet 
                             Tılâsimü esmâi ve sihru talâsimin 
                             Sehartü bihâ küllel uyûni fe esharat 
 

yazıp, ''Alemin'' lafzındaki Mim harfinin ortasına dilediğin kişinin 
(Kadın veya erkek) ismini yazdıktan sonra vefki üzerine alıp, o 
kişinin yanına girersen, istemeyerekte olsa matlubun senin istemiş 
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olduğun şeyi Allah Teala nın izniyle yerine getirir. 
 

      14. Her türlü istekler için Kuran'i Kerim'in şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

vefkin etrafınada şu dört beyti yaz: 
 

/(����� [\	: �G�0 �� ����E�: .���� �?            
�k� 9c�+�3 �o����!��� '2	Z� 5�3��B6��            

��8[#	: �C�E	I����� �J6��	R����? �]�E���>��                
�k�#�)	� /x��BW�? �N'-����+��� �]�=�� ���>�?                

����B �]�3���$�<         .�K',���� f��F �h�'?  
�x���F�� �? �Y+� �7 �x��B����? �k�#'����3           

 .�E�¦���$ .�� �k'$�<���� /o����F �����?                
�k�#�$���L �e�O����� �2������ ����K�? �x���#�$                



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 271 

                             Bimâ fî kitâbillâhi min külli sûratin  
                             Ve âyâti sümmel hurûfe teazzamet 
                                  Seeltüke bil kurâni vel kütübi küllihâ 
                                  Bi esmâikel âliyeti bi âyâtin fussilet 
                             Deavtüke yâ rabbâhü hakan ve inenî 
                             Tevesseltü bil âyâti ceman bimâ havet 
                                  Bi sirri hurûfin ev da!ati fî azîmetî  
                                  Alevte bi nûril ismi ver rûhu kad alet 
 

      Yazdıktan sonra vefki üzerine alıp istediğin hacete yöneldiğin 
zaman, çok büyük sırlara nail olur ve her istediğin şey Allah Teala 
nın izniyle yerine gelir. 
 

      Dertli ve üzüntülü olan bir kimse bu vefki üzerinde taşırsa, 
üzüntüsü giderek, kalbi feraha kavuşur. 
 

      Doğumda güçlük çeken bir kadının üzerine bu Kuran'i Kerim'in 
vefki asılırsa, çok kolay doğum yapar. 
      Bu Kuran'i Kerim'in vefki bir ticaret haneye asılırsa, o ticaret 
hanede bol kazanç ve bereket hasıl olur. 
 

      Kuran'i Kerim'in bu dörtlü vefki üzerinde iken bir hakimin 
karşısına çıkılırsa, hakim o kişiye saygı ve hürmet gösterir. 
 

      Kuran'i Kerim'in bu dörtlü vefkinin sayılamayacak kadar sırları 
ve faydaları çoktur. Nasıl öyle olmasınki! Vasf edenlerin vasf 
edemediği ve ariflerin etrafında akıllarının durduğu yüce Kuran'i 
Kerim'in sırrı vardır. 
 

      16. Makam sahibi olmak için: Şu vefki şerifi: 
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Çarşamba günü birinci saat olan utarid saatinde misk , zaferan ve 
gülsuyu ile bir kağıt üzerine yazdıktan sonra,  üzerinde taşıyan 
kimsenin her yerde sözü geçer. Makam ve mevki sahibi olur. 
Düşmanlarını kahreder ve onlara daima üstün ve heybetli olup, 
kendisine sevgi ile iteat edilir. 
 

      17. Muhabbet ve kabül için: Bu mübarek vefk kılıçtan daha 
keskin olup, helal olan işlerdede çok seridir. 
      Bunun için: Bu vefki şerifi misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine 
vefkin etrafınada şu tevkili yaz: 
 

          �C�#�L .�� �N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	� �N'��!� �? �2�3������ ��P�@ �%�'��4��B ��	#9:���3
 �N�,�&	� �G�?� �J�&	� 

 

Tevekkelû yâ huddâme hâzal hâtemi bi mehabbeti fülanete 
binti fülanete fî kalbe fülanete binti fülanete. 
 

      Yazdıktan sonra yazdığını matlubunun sırtına veya göğsüne 
vur. Daha sonra vefki üzerinde taşırsan, matlubun seni çok sever 
ve sana ram olur. Veya vefki su ile silip bu suyu matlubuna 
içirirsen, istediğin şey Allah ın izniyle gerçekleşir. 
      Yazılacak vefk budur: 
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BEŞLİ VEFK VE BİRİNCİ KAİDESİ 

      Vefk olunacak adetten altmış (60) çıkarılıp, kalan adet beş (5) 
e bölünür. Harici kısmet birinci haneye yazılır ve birer zamla son 
haneye kadar çıkılarak vefk tamamlanır. Taksimde kesir dört (4) 
kalırsa altıncı (6) haneye bir (1), kesirde üç (3) kalırsa onbirinci 
(11) haneye bir (1), kesirde iki (2) kalırsa onaltıncı (16) haneye bir 
(1), kesirde bir (1) kalırsa yirmibirinci (21) haneye bir (1) fazla ilave 
etmek suretiyle beşli vefk tamamlanır. Beşli vefkin kesir kabul 
eden ve kesir kabul etmeyen şekilleri vardır. 
      Beşli vefk Merih gezegenine ait olup günü salıdır. Ulvi meleği 

Semsemail, (�A��B �������E) ardi meleği Ahmer (	������ْ )dir. 

      Kesir kabul eden beşli vefkin şekli budur: 
 

 

18 
 

10 
 

22 
 

14 
 

1 
 

12 
 

4 
 

16 
 

8 
 

25 

 

6 
 

23 
 

15 
 

2 
 

19 

 

5 
 

17 
 

9 
 

21 
 

13 

 

24 
 

11 
 

3 
 

20 
 

7 

 

      Örneğin: Dâr ismi şerifinin beşli vefkini yapmak istersek. Dâr 
ismi şerifinin sayısal karşılığı olan binbir (1001) adedini aldık. Bu 
adetten altmış (60) sayısını çıkardık 941 kaldı. Bu adedi beş (5) e 
böldük, harici kısmet 188 kesirdede bir (1) rakamı kaldı. Beşli 
vefkin birinci kaidesine göre 188 adedini vefkin birinci hanesine 
yazar ve birer zamla vefkin yirmibirinci hanesine kadar çıkarız. 
Yirmibirinci haneye bir (1) fazla ilave ederek, yine birer zamla beşli 
vefkin son hanesi olan yirmibeşinci haneye kadar giderek vefki 
tamamlarız.  
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      Dâr ismi şerifinin kesir kabul eden beşli vefki budur: 
 

 

205 
 

197 
 

210 
 

201 
 

188 

 

199 
 

191 
 

203 
 

195 
 

213 

 

193 
 

211 
 

202 
 

189 
 

206 

 

192 
 

204 
 

196 
 

209 
 

200 

 

212 
 

198 
 

190 
 

207 
 

194 

 
BEŞLİ VEFK TE İKİNCİ KAİDE 

      Birinci hanede yazılı olan kelimenin adedine birer zamla 
beşinci haneye kadar çıkılır. Onsekizinci hanede yazılı olan kelime 
nin adedine birer zamla yirminci haneye kadar çıkılır.Yine bu hane 
deki kelimeninj adedine onaltıncı haneye birer tarhla inilir. Yedinci 
hanede yazılı olan kelimenin adedine birer zamla onuncu haneye 
kadar çıkılır.Ve bir tarhla tarhla altıncı haneye kadar inilir. 
Onbeşinci hanedeki kelimenin adedinden birer tarhla onbirinci 
haneye kadar inilir. Yirmidördüncü hanedeki kelimenin adedine 
birer zamla yirmibeşinci haneye kadar çıkılır. Ve birer tarhla 
yirmibirinci haneye kadar inilir. Vefk yapılırken birden nihayete 
kadar sırayı takip etmelidir. 
      Örneğin: Allah Teala nın şu Ayeti Kerimesini; 
 

�J��+�7��B�� �2�8�� g.� �$ g2�I�? �2� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Summun bukmun umyun fehüm 
lâ yerciûn. 
Kelime kelime 1. 18. 7. 15. ve 24. hanelere yazarız. Daha sonra 1. 
hanede yazılı olan kelimenin adedi 130 sayısına birer zamla 
beşinci haneye kadar çıkarız. 18. hanede yazılı kelimenin yazılı 
kelimenin adedi 62 sayısına birer zamla20. haneye kadar çıkarız. 
Yine bu hanedeki kelimenin adedine birer tarhla 16. haneye kadar 
ineriz.yedinci hanede yazılı olan kelimenin adedi olan 140 sayısına 
birer zamla onuncu haneye kadar çıkarız. Yine birer tarhla altıncı 
haneye kadar ineriz.Onbeşinci hanede yazılı kelimenin adedi 370 
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sayısından birer tarhla 11. haneye kadar inilir. 24. hanedeki 
kelimenin adedi olan 125 sayısına bir zamla 25. haneye ve birer 
tarhla 21. haneye kadar inilir. 
      Vefkin şekli budur: 
 

 

P��F!�  
 

143 
 

123 
 

369 
 

��!H  
 

367 
 

133 
 

60 
 

141 
 

126 

 

139 
 

124 
  

�3L!b���	�$�g  
 

131 
 

63 

 

134 
 

61 
 

142 
 

122 
 

368 

��!M��  
 

366 
 

132 
 

64 P���!J  
 

BEŞLİ VEFKTE ÜÇÜNCÜ KAİDE 
      Beşinci hanede yazılı kelimenin veya harfin adedine birer 
zamla beşinci haneye kadar çıkılır. Ondördüncü hanedeki 
kelimenin adedine bir zamla 15. haneye ve birer tarhla 11. haneye 
kadar inilir. 22. hanede bulunan kelimenin adedine birer zamla 25. 
haneye kadar çıkılır. Birer tarhlada 21. haneye kadar inilir. Onuncu 
hanedeki kelimenin adedinden birer tarhla 6. haneye kadar inilir. 
Onsekizinci hanede bulunan kelimenin adedine birer zamla 20. 
haneye kadar çıkılır ve birer tarhla 16. haneye kadar inilerek beşli 
vefk tamamlanır. 
      Örneğin: Müheymin isminin harflerini şu tertip üzere; Birinci 
haneye Mim harfini, ondördüncü haneye He, yirmiikinci haneye 
Ye, onuncu haneye Mim ve onsekizinci haneye Nun harfini 
yazarız. Daha sonra birinci hanede yazılı harfin adedi 40 sayısına 
birer zamla beşinci haneye kadar çıkarız. Ondördüncü hanede 
yazılı harfin beş sayısına birer zamla onbeşinci haneye ve birer 
tarhla onbirinci haneye kadar ineriz. Yirmiikinci hanede bulunan 
harfin adedi on sayısına birer zamla yirmibeşinci haneye kadar 
 çıkar ve bir tarhla yirmibirinci haneye ineriz. Onuncu hanedeki 
harfin adedi kırk sayısından birer tarhla altıncı haneye kadar ineriz. 
Onsekizinci hanedeki harfin adedi elli sayısına birer zamla yirminci 
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haneye kadar çıkarak birer tarhla da onaltıncı haneye kadar inerek 
vefki tamamlarız. 
     Vefkin şekli budur: 
 

 

3 
 

4 
 

/ 
 

�, 
 

4 
 

3 
 

43 
 

48 
 

38 
 

13 

 

36 
 

11 
 

6 
 

41 
 

51 

 

44 
 

49 
 

39 
 

9 
 

4 

 

12 
 

2 
 

42 
 

52 
 

37 

 
KESİR KABUL EDEN BEŞLİ VEFKİN HASSALARINDAN 

 

      Her işinde başarılı olmak istersen: Muktedir ismi şerifinin beşli 
vefkini bir kağıt üzerine yazıp üzerine 744 defa ''Ya Muktedir'' 
ismini okuduktan sonra yazdığını üzerine alıp, hergün 744 defa 
''Ya Muktedir'' ismini okuyan kimseyi Allah Teala her işinde başarılı 
ve üstün kılar. Her başladığı işide Allah Teala nın izniyle en iyi 
şekilde neticelendirir. 
      Bu ismi hergün 744 defa okuyan kimseyi herhangi bir zalim 
görse, kalbi korku ve dehşetle dolar. Kendisine hiçbir fenalık 
yapamadığı gibi, ağzını bile açmaya gücü yetmez. 
      Yazılacak vefk budur: 
 

 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 277 

      Vefkin yapılışı: Muktedir isminin sayısal karşılığı olan 744 
adedinden beşli vefkin kaidesine göre 60 çıkardık, 684 kaldı. Bu 
adedi beş (5) e böldük, harici kısmet 136 ve kesirdede 4 kaldı. 
Beşli vefkin birinci kaidesine göre harici kısmeti vefkin birinci 
hanesine yazar ve birer zamla beşinci haneye kadar çıkarız. 
Altıncı haneye bir fazla ilave ederek yinr birer zamla vefkin 25. ve 
son hanesine kadar çıkarak vefki tamamlarız. 
 

      1. Huddam sahibi olmak için: Esma-i Halumiye diye 
isimlendirilen şu beş isim: 
 

 /��}�� �3  /J����+�?    /<������B     /q����}��   /�B�<��}��K�����,   
 

Nevfenâğâdîsin     Va'dâsin    Yesvâdin   Ba'dânin  Nemâğisin 
Bu ilmin hadimi ve hocalarıdır. 
      Bu ismin sahipleri ile yakınlık elde etmek istersen: Herhangi bir 
Arabi ayın ilk Cumartesi günü Esma-i Halumiye nin şu beşli vefki 
şerifini bir kağıt üzerine yaz: 
 

 
 

Yazdıktan sonra vefki üzerine alıp, 25 gün riyazatlı olarak oruç tut 
ve hergece bu beş ismi 4042 defa oku. Ama 2 de, 40 ta ve her 100 
de 1 defa aşağıdaki azimeti oku. 
      Okunacak azimet budur: 
 

�+�E� ��� �N'-�,��F�O��� �N'B���R��� �e������� ��B �2	:��$�<���N� �I�F .�E9�� �N'-���  
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          .�3��"�$�< ����-�7�>"�� j1�"� �#�+��� �2�#�$�� j1��K�Q	S��� �N�K�E���� j1�� �I�!���
        �2	I�E"� �I�!�? ���<��"�̀ �� �2	:�b�?���E�� ���?���L�� .���#�D�0 �����U�F���

      ����0 ��� [#�$�� �2�8���� ����0 ��� �8���� �2	I�3'�	R�? ����'B����   ��O��)�?�� �2�#�}�� 
     �J��-��"�K���� �\�8�D��� �G�0 �N�����E��� �x������ .�K�$ ���+���<��� ���)�?�� ����0
          �2	I-"�� j�� �a����? �1�� ������ �h�P�@ ���!�? .�,�	R�!�#�3 .'E�F �1����8�����

�2	I�-�#�$ j�� �G���F����  
 

Edûküm yâ ervâhir rûhâniyyetil müteâliyyeti hikmetil hükemâ- 
ü ve fitnetil fütenâü ve ilmül ulemâü feecîbû da'vetî vahdurû 
meclisî ve karribû li tedbîriküm ve şeddidû bi hikmetiküm ve 
eyyedû bi kuvvetiküm ve fehhimû mâ lâ efhemü ve allimû mâ 
lâ a'lemü ve besırrû mâ lâ ebsırû vedfeû annîl âfâtil 
mültebiseti minel cehli ven nisyâni vel hevâi hattâ telhakû nî 
bi hakki hâzihil esmâi bârakallâhü fîküm ve ahsenallâhü 
aleyküm. 
       Yirmibeş gün tamamlandıktan sonra, bu zatlarla bir bağlantı 
kurulur ve öğrenmek istediğin her şeyi öğrenirsin. 
 

      Vefkin yapılışı: birinci hanede yazılı ismin adedi 1501 sayısına 
birer zamla beşinci haneye kadar çıkarız. Onsekizinci hanede 
yazılı ismin adedi 127 sayısına birer zamla yirminci haneye kadar 
çıkarız. Yine bu hanedeki kelimenin adedinden birer tarhla 
onaltıncı haneye kadar ineriz. Yedinci hanede yazılı ismin adedi 
81 sayısına birer zamla onuncu haneye kadar çıkar ve yine birer 
tarhla altıncı haneye kadar ineriz. Onbeşinci hanede yazılı ismin 
adedi 1262 sayısından birer tarhla 11. haneye kadar çıkarız. 24. 
hanedeki ismin adedi 1071 sayısına bir zamla 25. haneye ve birer 
tarhla yirmibirinci haneye kadar iner ve vefki tamamlarız.  
 

      2. Zor işleri kolaylaştırmak için: Şu Ayeti Kerimeyi: 
 

 /����$ ���+�? ��� 	\�+�D�-�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?�Y����B  
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Bismillâhirrahmânirrahiym. Seyecalüllâhi ba'de usrin yüsrâ. 
Beşli vefkin üçüncü kaidesine göre aşağıdaki vefki yaptıktan sonra 
yazdığını üzerinde taşırsan, Allah Teala nın izniyle zor işlerin 
kolaylaşır, dilediğin her şeyi kolaylıkla elde edersin. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
 

 
 

      Vefkin yapılışı: Birinci hanede yazılı olan kelimenin adedi 173 
sayısına birer zamla beşinci haneye kadar çıkılır. Ondördüncü 
hanede yazılı kelimenin adedi 66 sayısına birer zamla onbeşinci 
haneye ve birer tarhlada onbirinci haneye kadar inilir. Yirmiikinci 
hanede yazılı kelimenin adedi 76 sayısına birer zamla yirmibeşinci 
haneye kadar çıkılır.bir tarhla yirmibirinci haneye ineriz. Onuncu 
hanede yazılı kelimenin adedi 330 sayısından birer tarhla altıncı 
haneye kadar inilir. Onsekizinci hanede yazılı kelimenin adedi 271 
sayısına birer zamla yirminci haneye kadar çıkılır ve birer tarhla 
16.  haneye kadar inilir. Kesir kabul eden beşli vefkte tamamlanır.  
 
 

KESİR KABUL ETMEYEN BEŞLİ VEFK 
      Beşli vefkin kesir kabul etmeyen şekilleri vardır. Vefk olunacak 
adetten 60 çıkarılıp, kalan adet 5 e bölünür. Harici kısmet vefkin 
birinci hanesine yazılır ve birer zamla vefkin son hanesine kadar 
gidilerek vefk tamamlanır. 
      Beşli vefkin kesir kabül etmeyen ve dört anasıra göre tanzim 
edilmiş şekilleri bunlardır: 
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          Ateş unsuru şekli                                    Toprak unsuru şekli 
  

15 2 19 6 23   11 24 7 20 3 

22 14 1 18 10   4 12 25 8 16 

9 21 13 5 17   17 5 13 21 9 

16 8 25 12 4   10 18 1 14 22 

3 20 7 24 11   23 6 19 2 15 

 

         Hava unsuru şekli                                         Su unsuru şekli 
 

3 16 9 22 15   23 10 17 4 11 

20 8 21 14 2   6 18 5 12 24 

7 25 13 1 19   19 1 13 25 7 

24 12 5 18 6   2 14 21 8 20 

11 4 17 10 23   15 22 9 16 3 

 
KESİR KABUL ETMEYEN BEŞLİ VEFKİN HASSALARINDAN 
      1. Kesir kabül etmeyen şu beşli vefki: 
 

 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 281 

muhabbet için kullanmak iştersen: Herhangi bir Arabi ayın ilk 
Cuma günü zühre saatinde bakırdan bir levha üzerine beşli vefki 
yazdıktan sonra, yazdığını ateşin altına veya yakınına gömüp, yedi 
gece vefke koyduğun Ayeti adedi kadar okursan matlubun sana 
ram olup, seni arzular. 
 

      Vefkin yapılışı: matlubun ismi Fatıma adedi 530, talibin ismi 
Ahmed adedi 53, maksadımız muhabbet olduğu için Allah Teala 
nın şu Ayeti Kerimesinin: 
 

 .�K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî. 
Cümel adedi olan 1227 adedini aldık ve hepsini topladık. Toplam 
1810 oldu. Beşli vefkin kaidesine göre 1810 dan 60 çıkardık, 1750 
kaldı. Bu adedi 5 e böldük, harici kısmet 350 çıktı. Bu adedi vefkin 
birinci hanesine yazar ve birer zamla vefkin son hanesine kadar 
giderek vefki tamamlarız.Matlubun tabiatı ateş olduğu için beşli 
vefkin ateş unsuru şeklini yaparız. 
      Vefki hazırladıktan sonra ateşin altına koyar ve yedi gece şu 
Ayeti Kerimeyi 1227 defa: 
 

 .�K�0 MN'��!�0 �]�-�#�$ �k�-�R������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve elkaytü aleyke mehabbeten ���� inî. 
defa okursan, istediğin Allah c.c.ın izniyle gerçekleşir. 
 

      2. Müzilli ismi şerifini şu beşli vefkini 
 

 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 282 

      Zalim ve cebbar bir kişinin evini harap etmek ve insanlara 
zulüm eden zalimi hastalandırmak istersen: Muzilli ismi şerifinin 
beşli vefkini, Arabi ayın son Salı günü, birinci saat olan  Merih 
saatinde bir kağıt üzerine yazdıktan sonra 770 defa ''Ya Muzilli'' 
ismini vefkin üzerine oku. Daha sonra bu vefki o zalimin duvarına 
veya mekanına gömersen, en kısa zamanda hastalandığını ve 
evininde harap olduğunu Allah c.c. ın izniyle görürsün. 
      Vefkin yapılışı: Muzilli ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 770 
adedini alır ve 60 çıkarırız.kalan 710 adedini beşli vefkin kaidesine 
göre 5 e böleriz. Harici kısmet 142 adedini vefkin birinci hanesine 
yazar ve birer zamla vefkin son hanesine kadar giderek beşli vefki 
tamamlarız. Matlubun anasırı toprak olduğu için vefkin toprak 
unsuru şeklini yaparız. 
 

      3. Zalimin şerrinden emin olmak için, Müntakim ismi şerifinin 
beşli vefkini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, yazdığı vefki 
üzerine alıp hergün 630 defa ''Ya Müntakim'' ismini zikir eden 
kimseye hiçbir zalim zulüm edemez. Bu ismi şerifi kendine vird 
edinen kimseye fenalık yapmak isteyen kimse, kazdığı kuyuya 
kendi düşer. 
      Vefkin yapılışı: Müntakım ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 
630 dan 60 çıkarırız. Harici kısmet 114 adedini vefkin birinci 
hanesine yazar ve birer artırarak vefkin son hanesi olan 
yirmibeşinci haneye kadar giderek vefki tamamlarız. Vefki 
üzerimizde taşıyacağımız için, kesir kabül etmeyen beşli vefkin 
hava unsuru şeklini yaparız. 
      Yazılcak vefkin şekli budur: 
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      4. İçki ve kumardan vazgeçirtmek için: Mümit ismi şerifinin 
kesir kabül etmeyen bişli vefkini bir tabağa yazıp, üzerinede 490 
defa ''Ya Mümit'' ismi şerifini oku. Daha sonra yazıyı su ile silip bu 
suyu, kumarbaza, ayyaşa veya bir fahişeye yedi gün bu suyu 
içirirsen, Allah teala nın izniyle bir daha bu kötülüklere dönmez. 
      Tabağa yazılacak Vefkin şekli budur: 
 

 
 

      Vefkin yapılışı: Mümit ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 490 
dan 60 çıkardık, 430 kaldı. 430 u 5 e böldük.Harici kısmet 86 yı 
vefkin birinci hanesine yazarak, birer zamla vefki tamamlarız. 
Vefkin suyunu içireceğimiz için, su unsuru şeklini yaparız. 
 

ORTASI BOŞ BEŞLİ VEFK 
      Ortası boş olan bu beşli vefkin ismi ''Muhammesi hali-ül vasatı 
celali'' dir. Dünyada mevcut vefklerin sultanı olup, ismi a'zama 
remizdir. Şsnı yüce olup, delilinde en yakınıdır. Ortası boş bu beşli 
vefk kesir kabul eder. Boş olan haneye isim veya hacet yazılır. 
      Vefk olunacak adet 66 ya bölünür. Harici kısmet birinci haneye 
yazılır ve birer misli zamla 18. haneye kadar çıkılır. Ondokuzuncu 
hanede harici kısmetin yedi misli verilerek, yine birer misli zamla 
son hane olan otuzuncu haneye kadar çıkılarak vefk tamamlanır. 
Eğer bölmede kesir kalmış ise 19. haneye ilave edilir. Veya vefke 
koyacağımız adet tarh ve taksim edilmeden birinci haneye konur, 
birer misli zamla 19. haneye kadarçıkılır, 26. hanede yedi misli 
vererek, yine birer misli zamla son haneye kadar çıkılarak vefk 
tamamlanır. Bu kaide ortası boş beşli vefkin hava ve su unsuru 
şeklinin yapılışıdır. Hava ve su unsurunun beşli vefkinin bir dılında 
66, beş dılında ise 330 vardır. 
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      Ortası boş olan beşli vefkin ateş ve toprak unsuru şekillerinin 
yapılışıda şöyledir: Vefk olunacak adet 65 e bölünür. Çıkan harici 
kısmet vefkin birinci hanesine yazılır ve birer misli zamla yedinci 
haneye kadar çıkılır. Dokuzuncu haneye iki misli zamla yazılır ve 
yine birer misli zamla 17. haneye kadar çıkılır. Ondokuzuncu 
hanede iki misli zam verilerek, yine birer misli zamla son haneye 
kadar gidilerek, ortası boş beşli vefkin ateş ve toprak unsuru vefki 
tamamlanır. Şayet bölmede kesir kalırsa, 1. 3. 11. 20. ve 24. 
hanelere kalan kesir ilave edilerek vefk tamamlanır. Ateş ve toprak 
unsuru olan ortası boş beşli vefkin bir dılında 65, beş dılında veya 
satırında 325 vardır. 
      Ortası boş beşli vefkin tabii ve su unsuru şekli budur: 
 

 
7 

 
3 

 
30 

 
15 

 
11 

 
26 

 
16 

 
12 

 
8 

 
4 

 
13 

 
9 

 
 

 
27 

 
17 

 
1 

 
28 

 
18 

 
14 

 
5 

 

19 
 

10 
 

6 
 

2 
 

29 
 

       Örneğin: Mecid ismini ortası boş beşli vefke koyalım. Mecid 
isminin sayısal karşılığı 57 dir. 57 adedi 66 ya bölünemeyeceği için 
Mecid ismini beşli vefkin vasat hanesine yazarız. Vefkin birinci 
hanesine Mecid isminin sayısal karşılığı olan 57 adedini yazar ve 
birer misli zamla 19. haneye kadar çıkarız. 26. haneye ismin yedi 
mislini ilave ederek, yine birer misli zamla vefkin son hanesine 
kadar giderek ortası boş beşli vefki tamamlarız.  
      Mecid isminin Vefki budur: 
 

 
339 

 
171 

 
1710 

 
855 

 
627 

 
1482 

 
912 

 
684 

 
456 

 
228 

 
741 

 
513 
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1539 

 
969 

 
57 

 
1596 

 
1026 

 
798 

 
285 

 
1083 

 
570 

 
342 

 
114 

 
1653 
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      Ortası boş beşli vefkin kesir kabul eden dört anasıra göre 
tanzim edilmiş şekilleri şunlardır: 
          Ateş unsuru şekli                                    Toprak unsuru şekli 
  

16 2 11 12 26   4 2 22 17 20 

9 21 19 13 3   7 24 23 6 5 

15 11  14 25   25 14  11 15 

5 6 23 24 7   3 13 19 21 9 

20 17 22 2 4   26 12 1 10 16 
 

        Hava unsuru şekli                                         Su unsuru şekli 
 

11 15 30 3 7   7 3 30 15 11 

4 8 12 16 26   26 16 12 8 4 

17 27  9 13   13 9  27 17 

24 12 5 18 6   5 14 18 28 1 

11 4 17 10 23   19 10 6 2 29 

 

ORTASI BOŞ BEŞLİ VEFKİN HASSALARINDAN 
 

      1. Ortası boş beşli vefki muhabbet için kullanmak istersen: 
Arabi ayın ilk Cuma gecesi matlubun vucütuna temas etmiş bir 
elbise parçasına ortası boş beşli vefkin şu ateş unsuru şeklini yaz: 
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Vefki bu tertip üzere yazdıktan sonra etrafınada şu azimeti yaz: 
 

�,   /�-�Q�, /�-�Q   �y /�-� �Q� �y /�-�Q� �Q�L /�-�Q� �Q�L  /�-"� �Q� 
� �Q� �Q�?      /n��-�#�$ /n��-�#�$ /n�	Q�Q�F /n�	Q�Q�F /�-� �Q� �Q�? /�-

        �����$��B�� H�� �����$��B ��	#9:���3 /n�	Q�-�� /n�	Q�-�� /n�	I�-�#�$ /n�	I�-�#�$
          ."���� �N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	� �C�#�7�� ���-�8�E�? ��� ')�� �����$��B�� ���F����

   ���!�? �N�,�&	� �G�?� �J�&	�        �"YF������� �"YF������� �YF������� �1�� ������ �h�P�@ 
�\�D�+����  �N�$�'���� �N�$�'���� �N�$�'���� �\�D�+���� �\�D�+����* 

 

Natîşin natîşin katmatîşin katmatîşin tamtamîşin tamtamîşin 
bitamtamîşin bitamtamişîn hatatûşin hatatûşin alyûşin alyûşin 
aleykûşin aleykûşin feytûşin feytûşin tevekkelû yâ abdullâh 
ve yâ abdülahad ve yâ abdüssamed bi tehyîci ve celbi 
fülanete binti fülanete ilâ fülan ibni fülanete bi hakki hâzihil 
esmâi elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. 
Yazdıktan sonra yazdığını fitil gibi bükerek, toprak bir kandilin içine 
zeytin yağı koyup fitili kandile tak. Daha sonra fitili yakıp, kizbere 
ve lüban buhurlarını tüttürerek İhlas suresinin adedi olan 1002 ye 
matlubunun isminin adedini ekleyerek o miktar ihlas suresini, her 
100 de bir defa vefkin etrafında yazılı olan azimeti okuyup, buna 
üç, beş veya yedi gece devam edersen, matlubun olan kişi en kısa 
zamanda Allah c.c. ın izniyle yanına gelir. 
      Vefkin yapılışı: Matlubun ismi Emine adedi 501, İhlas suresinin 
adedi 1002 olup, ikisini topladık, 1503 oldu. Bu adedi 65 e böldük. 
Harici kısmet 23, kesirdede 8 kaldı. Vefkin birinci hanesine harici 
kısmeti yazar, birer misli zamla yedinci haneye kadar çıkarız. 
Dokuzuncu haneye harici kısmeti iki misli verir ve yine birer misli 
zamla onyedinci haneye kadar çıkarız. Ondokuzuncu haneye 
harici kısmeti iki misli verir yine birer misli zamla son haneye kadar 
çıkarak vefki tamamlarız. Kalan kesir sekizi (8) i 1, 3, 11, 20 ve 24. 
hanelere ilave ederiz. Vefkin vasat haneasinede matlubun ismini 
yazarız. Matlubun unsuru ateş olduğu için vefkin ateş unsurunu 
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yaparız. Vefki hazırladıktan sonra içinde zeytin yağı olan toprak bir 
kandile fitil gibi takarak yakar, lüban ve kizbere buhurlarını 
tüttürerek, İhlas suresini 1503 defa okuruz. Ama üç te bir ve her 
100 de 1 defa vefkin etrafına yazmış olduğumuz azimeti okuruz. 
Buna bu tertip üzereüç, beş veya yedi gece devam edersek, evini 
ve eşini terk etmiş olan matlup en kısa zamanda Allah Teala nın 
izniyle evine geri döner.  
 

      2. Ortası boş beşli vefki muhabbet için kullanmak istersen: 
Arabi ayın ilk Perşembe günü birinci saat olan müşteri saatinde, 
aşağıda gelecek olan ortası boş beşli vefki bir Ceylan derisi 
üzerine yaz. Bu yazdığını matlubunun eşiğine gömüp, tertip ettiğin 
azimeti beş gece okursan, Allah c.c. ın izniyle matlubun sana ram 
olur. 
      Ceylan derisi üzerine yazılacak vefk budur: 
 

 
 

Vefkin yapılışı: Matlubun ismi Tuba ve talibin ismide Enes, 
muhabbet için okuyacağımız esma Rauf olup, şöyle bir dua: 
 

     �? .�?��3 �a�����$ �]�K�0 ��B���B �o�¤��     .��������"�3 �J�� �\-�=������7 �N�0���!
 ���,�� �N'��!� ��*  
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Raûf yürîdü minke abdike tûbâ bi hurmeti Cebrâîl en tü 
sahhirlî li mehabbete enes. 

Tertip ederiz. Bu duanın sayısal karşılığı 3944 oldu. Bu adedi 65 e 
böldük, harici kısmet 60 kesirdede 44 kaldı. Vefkin birinci hanesine 
harici kısmeti yazar ve birer misli zamla yedinci haneye kadar 
çıkarız. Dokuzuncu haneye harici kısmetin iki mislini verir ve yine 
birer misli zamla onyedinci haneye kadar çıkarız. Ondokuzuncu 
haneye harici kısmetin iki mislini verir ve yine birer misli zamla son 
haneye kadar çıkarak vefki tamamlarız. Kalan kesir 14 idi. 1. 3. 11. 
20. ve 24. hanelere ilave ederiz. Matlubun unsuru toprak olduğu 
için vefkin toprak unsurunu yaparız. 

      Ortası boş beşli vefki hazırladıktan sonra vefkin dört a'van 
meleğini ve vefke hakim olan meleğin isimlerini çıkaralım. Vefke 
koyduğumuz duanın sayısal karşılığı 3944 adedini tabayı' dan 
(Burucu felek:360) hasıl olan 1440 adedini ve vefkin dört köşesinin 

toplamı olan 4004 adedini toplarız, toplam 9388 oldu. Ayil ( �A���$u) 
için 51 çıkardık, 9337 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler (Ze 

Lam Şın Ğayın Tı)  0 = < - + oldu. İsim için birleştirdik ve 

sonuna Ayil ekledik, bu isim  �A��$ �Z������
�+ (zelşağtayil) oldu. Bu isim 

kutup olup, vefke hakim olan melektir. Bu ismi vefkin vasat 
hanesine yazarız. Harici kısmet olan 60 adedini kalan kesir 44 ve 
tabayı'dan hasıl olan1440 adedini topladık, 1544 oldu. Bu adetten 
Ayil için 51 çıkardık, 1493 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler 

(Cim Sat Te Ğayın) ; 7 (=  oldu. İsim için birleştirdik ve sonuna 

Ayil ekledik, bu isim  �A��$ �����r��� (Casteğayil) oldu. Bu isim a'van 

meleğinin ismidir. Bu ismi vefkin sağ üst köşesine yazarız. Muğlak 
(son) hanesinde yazılı olan 1560 adedi ile tabayı' dan hasıl olan 
1440 adedini topladık, toplam 3000 oldu. Ayil için 51 çıkardık 2949 

kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler (Tı Mim Zı Ğayın Be)  > 4 0
) = oldu. İsim için birleştirdik ve sonuna Ayil ekledik bu isim 

(Tamzağbayil)  �A���$ �D�������q oldu. Bu isim a'van meleğinin ismidir. Bu 

ismi vefkin sağ alt köşesine yazarız. Vefkin dört köşesinin toplamı 
olan 4004 adedini ve tabayı' dan hasıl olan 1440 adedini topladık, 
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5444 oldu. Ayil için 51 çıkardık, 5393 kaldı. İstintak ettik bu harfler 

(Cim Sat Şın Ğayın He) �, = < 7 ( oldu. İsim için birleştirdik ve 

sonuna Ayil ekledik Bu isim (Casşağhayil) �A��$ �M�����r�� oldu. Bu isim 

a'van meleğinin ismidir. Bu ismi vefkin sol üst köşesine yazarız.  
      Vefke koyduğumuz Rauf isminin karşılığı 287 adedi ile tabayı' 
dan hasıl olan 1440 adedini topladık, 1727 oldu. Ayil için 51 
çıkardık 1676 kaldı. Bu adedi istintak ettik, bu harfler (Vav Ayın Ha 

Ğayın) = 9 1 % oldu. İsim için birleştirdik ve sonuna Ayil ekledik. Bu 

isim (Va'hağayil)  �A���$ ���Y�J�% oldu. Bu isim a'van meleğin ismidir. Bu 

ismide vefkin sol üst köşesine yazarız. Vefkin meleklerini 
çıkardıktan sonra şu tertip üzere bir azimet düzenleriz.  
      Düzenlenecek Azimet budur: 
 

       �J����@�9Q�� �J����-9Q�� �N'-�,��F�O��� �e��������� ��8"OB�� �2	I�-�#�$ �k� ���L��
  �B �]�K�0 	\�A����        �N'��!�0 .�#�$ �N�-�7��, �k�K�? .�?��3 .���������3 �J�� �o�¤���

         .�E�7�"�F .�U�R�3 �J���� �\-�B��Q���X�������¤�� �N�0���!�? �N� �y��� �G�?�� ���,��
         �k"�,���� �\-�B����E�)"�7��B �C�7�� �N�-�7��, �k�K�? .�?��3 .����������3��

  �7��B �k"�,���� �\-�B������Q� �y��B     �\"-�B������$����B �k"�,���� �\-�B��8���X�)
        �N�0���!�? �N�-�7��, �k�K�? .�?��3 �C�#�L .���������3�� .�E�7��F ���U"�L���
         9��� �5"����� ���!�?�� �2	I�R����4 �\-�B��Q���X���_ �2	I�-�#�$ �2�:��!��� ���-'���

      ������ �YF������� H�� 	
 ����� /�' �!�0 H��    �\"�D�+��; �\�D�+���� �YF������� �YF� 
;�� �N�$�'���� �N�$�'���� �N�$�'���� �\�D�+��*  

 

Aksemtü aleyküm eyyühel ervâhir rûhâniyyetit tayyibûnet 
tâhirûne eselü minke bi hakki yâ raûf en tüsahhirlî tûbâ binti 
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nâciyeh alâ mehabeti enes ibni fatımah bi hurmeti raûf 
zelşeğatîyî ve en takdî hâcetî ve tü sahhirûlî tûbâ binti naciyeh 
ecib yâ castağâyîl ve ente yâ tamtağbâyîl ve ente yâ 
casşağhâyîl ve ente yâ va'hağâyîl vakdû hâcetî ve tüsahhirilî 
kalbe tûbâ binti nâciyeh bi hurmetis seyyidil hâkimu aleyküm 
zelşeğatâyîl hâlikıküm ve bi hakki lâ ilâhe illallâh Muhammed 
in rasûlillâh elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele 
essâate essâate essâate. 
      Vefki ve azimeti bu tertip üzere hazırladıktan sonra matlubun 
eşiğine vefki gömüp, beş gece Rauf ismini 9388 defa okursun. 
Ama 8 de 1, 80 de 1 ve her 100 de 1 defada azimeti okusan, 
istediğin şey Allah c.c. ın izniyle gerçekleşip, matlubun sana ram 
olup, boyun eğer. 
 

      3. Hürmet ve saygı görmek istersen: Mütekebbir ismi şerifinin 
ortası boş beşli vefkini Pazar günü güneş doğarken, zaferan ve 
misk ile kağıt üzerine, vefkin etrafınada 66 defa Allah lafzı celilini, 
66 defada Mütekebbir ismi şeriflerini yaz. Yazdıktan sonra bu hirzi 
üzerinde taşıyan ve hergün 662 defa ''Ya Allah Ya Mütekebbir 
celle celalüh'' diye devamlı zikreden kimse herkes tarafından 
sevilir, hürmet ve saygı görür. Her arzusu emir gibi yerine getirilir. 
Her yerde sözü geçer, zalimler ve zorbalar kendisine boyun eğer. 
Hergün artan bir izzete ve refaha Allah c.c. ın izniyle nail olur. 
      Yazılacak Mütekebbir vefki budur: 
 

 
 

Vefkin yapılışı: Mütekebbir isminin sayısal karşılığı olan 662 
adedini 66 ya böldük. Harici kısmet 10 ve kesirdede 2 kaldı.  Harici 
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kısmeti vefkin birinci hanesine yazar ve birer misli zamla vefkin 19. 
hanesine kadar çıkarız. Yirmialtıncı hanede harici kısmetin yedi 
mislini ve kalan iki kesiride ilave ederek tekrar birer zamla vefkin 
son hanesine kadar giderek vefki tamamlarız. Vefki üzerimizde 
taşıyacağımız için ortası boş beşli vefkin hava unsuru şeklini yapar 
ve vefki üzerimizde taşırız. 
 

      4. Basit ismi şerifinin ortası boş beşli vefkini herhangi bir Arabi 
ayın ilk Cuma günü sala vaktinde gümüş bir tabağa yazdıktan 
sonra tabağa su doldurup, üzerine 5184 defa ''Ya Basit'' ismini 
oku. Daha sonra hergün bu sudan içerken 72 defa ''Ya Basit'' 
diyen kimsede kısa zamanda inkişaf başlar. Gizli sırlara müttali 
olur ve kalbinde hikmet pınarları kaynar. 
      Gümüş tabağa yazılacak vefk budur: 
 

 
 

Basit ismi şerifinin ortası boş beşli vefkinin yapılışı: Basit ismi 
şerifinin sayısal karşılığı olan yetmişiki (72) adedini vefkin birinci 
hanesine yazar ve birer misli zamla ondokuzuncu (19) hanesine 
kadar çıkarız. Yirmialtıncı (26) haneye ismin yedi (7) mislini verir 
ve yine birer zamla vefkin son hanesine kadar giderek vefki 
tamamlarız. Vefkin suyunu içireceğimiz için su unsuru şeklini 
yaparız. Vefkin vasat hanesinede Basit ismi şerifini yazar ve vefkin 
suyunu içiririz. 
 

      5. Silah tesir etmemesi için: Hud suresinin beşli ve kesir kabul 
etmeyen şu beşli vefki şerifini, iyi bir vakitte yazıp yazdığın vefki 
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üzerinde taşırsan, vefk üzerinde bulunduğu müddetçe hiçbir silah 
sana Allah Teala hazretlerinin izniyle tesir etmez.  
      Yazılacak vefk budur: 
 

 
 

      Vefkin yapılışı: Hud suresinin cümeli ebced karşılığı 559.585 
tir. Bu adetten 60 çıkardık ve 5 e böldük. Harici kısmeti vefkin 
birinci hanesine yazar ve birer zamla beşli vefki tamamlarız. Vefki 
üzerimizde taşıyacağımız için hava unsuru şeklini yaparız. 
 

      6. Herkesin yanında sevilmek ve hürmet görmek için: Beşli 
vefki şerifi bir Ceylan derisi üzerine misk ve zaferan ile yaz: 
 

 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 293 

vefkin etrafınada Ayetel kürsiyi yazdıktan sonra ud'la buhurlayarak 
vefkin üzerine 101 defa Ayetel kürsiyi oku. Daha sonra vefki 
üzerinde taşırsan, bütün insanların yanında sevilen, hürmet gören 
ve saygı duyulan biri olursun. 
      Vefkin yapılışı: Allah Teala nın şu Ayeti kerimesinin: 
 

.�#�$���� �k�,�� �]',�� �����3�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Lâ tehaf inneke entel a'lâ.  
Kelime kelime 1. 18. 7. ve 24. hanelerine yazarız. Yazdıktan sonra 
birinci hanede  yazılı  1111  adedine  birer  zamla  beşinci  haneye 
Kadar çıkarız. 18. hanede yazılı 71 adedine birer zamla 20. 
haneye kadar çıkarız. Yine bu hanedeki kelimenin adedine birer 
tarhla 16. haneye kadar kadar ineriz. Yedinci hanede yazılı 451 
adedine birer zamla onuncu haneye kadar çıkarız. Yine birer tarhla 
altıncı haneye kadar ineriz. Onbeşinci haneye Allah c.c. ismini 
yazar ve ismin adedi 66 dan birer tarhla onbirinci haneye kadar 
ineriz. 24. hanede yazılı 141 adedine bir zamla 25. haneye ve birer 
tarhla 21. haneye kadar ineriz. 
 

      7. Her türlü istekler için: Herhangi bir günün birinci saatinde şu 
hatemi: 
 

 
 

ve hatemin etrafınada şu beyitleri beş defa yaz: 
 

  /('��̀ �� /
���@ [\	: �G�0 .�K�)[#�4��              
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�k���y ������ �*� ����+��� j1��7�� �k�,�>��                 
 

                             Ve hallisnî min külli hevlin ve şiddetin 
                                  Fe ente recâül âlemîne ve lev tağat. 
Yazdıktan sonra Ud ile buhurlayarak, yazdığın beyti 1000 defa oku 
Sonra bu hatemi üzerine alıp, herhangi bir zalim veya cebbarın 
yanına girersen, istediğin hacet yerine getirilir ve o zalim cebbar 
dan kesinlikle sana zarar gelmez. 
 

      8. Rızık için: Allah Teala nın şu isimlerini ve Ayeti Kerimesini: 
 

���?           ��P�@ 9J�� .�K���0 .�K�} �2-�#�$ �e�'E�� ���'_�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2
 /<��S�, �G�0 �5����0 ��K	L�_����*  

 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Rezzâk fettâh alîm ğanî muğnî. 
İnne hâzâ le rizkunâ mâ lehü min nifâd. 
Beşli vefke koyduktan sonra herhangi bir sanatkarın işleri kötüye 
gidip, işinde bir menfaat elde edemiyorsa, bu sanatkarın işlerinin 
açılması için: Bu beşli hatemi misk, zaferan ve gülsuyu ile bir kağıt 
üzerine Cuma günü İmam mimberde iken yaz. Daha sonra bu vefk 
işyerine asılırsa, Allah Teala nın izniyle o sanatkarın işleri açılır. 
      Yazılacak olan vefk budur: 
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      9. Düşmana üstün gelmek için: Celcelutiyye kasidesinde 
geçen ve dördüncü isim olan Celcelet isminin şu beşli harfli vefkini: 
 

 
 

yazdıktan sonra vefki üzerinde taşıyıp, Celcelet ismini çok zikir 
eden kişinin istediği her şey Allah Teala nın izniyle hasıl olur. 
Düşmanlarını kahreder ve onlara daima üstün gelir. Bu Celcelet 
isminde çok büyük sırlar vardır. 
 

      10. Önemli bir işten haber almak için: Aşağıdaki hatemi bir 
kağıt üzerine yazdıktan sonra vefkin üzerine (Kef Ha Ya Ayın Sat)  

 �b��M" Ayeti kerimesini 1000 defa oku. Okuma esnasında hatem 

önünde olsun. Adet tamamlandıktan sonra, vefki başının altına 
koyup uyursan, o gece içinden geçirmiş olduğun her şeyden Allah 
Teala nın izniyle haber alırsın.  
      Yazılacak hatem budur: 
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ALTILI VEFK 

      Vefk olunacak adetten yüzbeş (105) çıkarılıp, kalan adet altı 
(6) ya bölünür. Harici kısmet birinci haneye yazılır ve birer (1) 
zamla son haneye kadar gidilerek vefk tamamlanır. Taksimde 
kesir beş (5) kalırsa yedin (7) ci haneye bir (1), kesirde dört(4) 
kalırsa onüçün(13) cü haneye bir(1), kesirde üç (3) kalırsa 
ondokuzun (19) cu haneye (1), kesirde iki (2) kalırsa yirmibeş (25) 
inci haneye bir (1), kesirde bir (1) kalırsa otuzbir (31) inci haneye 
bir (1) ilave etmek suretiyle altılı vefk tamamlanır. Altılı vefk kesir 
kabül eder. 
      Altılı vefk Güneş gezegenine mensup olup, günü Pazar dır. 

Ulvi meleği Rukyail (�A��B ���C%!5), ardi meleği (Müzhib) �K�,�#!G tir. 
      Altılı vefkin tabii şekli budur: 
 

 
 

      Örneğin: Tevvab ismi şerifinin altılı vefkini yapmak istersek: 
Tevvab ismi şerifinin sayısal karşılığı olan dörtyüzdokuz (409) 
adedinden yüzbeş (105) adedini çıkardık, üçyüzdört (304) kaldı. 
Bu adedi altı (6) ya böldük, harici kısmet elli(50), kesirdede dört (4) 
kaldı. Vefkin birinci (1) hanesine elli (50) adedini yazar ve oniki 
(12) nci haneye kadar birer zamla çıkarız. Onüçüncü (13) haneye 
bir (1) fazla ilave ederek, yine birer zamla vefkin son hanesine 
kadar giderek altılı vefki tamamlarız. 
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Tevvab isminin altılı vefki budur: 
 

 
 

      Altılı vefkin dört değişik şeklide şunlardır: 
           Birinci şekli:                                             İkinci şekli 
 

 
 

                   Üçüncü şekli                                   Dördüncü şekli 
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ALTILI VEFKİN HASSALARINDAN 
 

      1. Ruhi dengesizlikten dolayı her şeyden korkan bir kimseyi 
eski haline döndürmek ve Allah Teala hazretlerinin izniyle 
sağlığına kavuşturmak istersen: Şu vefki şerifi yaz: 
 

 
 

Yazdıktan sonra hastanın üzerine as. Daha sonra yedi gün 41 
defa Fatiha suresi ve vefke konulan Ayetlerle birlikte, şifa 
Ayetlerini bir bardak suya 41 defa okuyup nefes ettikten sonra bu 
suyu hastaya içirirsen, korkuları kaybolur. Hatta maddi ve manevi 
bir hastalığı varsada Allah c.c. ın izniyle geçer. 
      Vefkin yazılışı: Allah Teala nın şu Ayeti Kerimelerinin: 
 

         �o����3�� .�#�$���� �k�,�� �]',�� �����3�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
          �*� �F�'�"�� �2"�F���� ���@�� �Mc����F g��-�4 j���� .�X���3���� �M:���<

'D�,��         �x��"�D�, �����3�� �*�K�0��� ��� .�D�K�, �]���P�:�� �2����� �G�0 �h��K�-
 �*� ���9c�� �%���R��� �G�0*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ tehaf inneke entel a'lâ. Lâ tehafü 
deraken ve lâ tahşâ. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamer 
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râhimîn. Ve necceynâhü minel ğammi ve kezâlike nüncil 
mü'minîn. Lâ tehaf necevte minel kavmiz zâlimîn. 
Sayısal karşılığı olan 11963 adedini altılı vefk için  105 çıkardık, 
11858 kaldı.Bu adedi 6 ya böldük, harici kısmet 1976 kesirdede 2 
kaldı. Altılı vefkin kaidesine göre harici kısmeti vefkin birinci 
hanesine yazar ve birer zamla 24. haneye kadar çıkarız. Kesirde 2 
kaldığı için 25. haneye bir fazla ilave ederek yine birer zamla 
vefkin son hanesine kadar giderek altılı vefki tamamlarız. Bu vefki 
hastanın üzerine asar, bir bardak suya 41 defa Fatiha suresini, 41 
defada bu Ayetleri, şifa Ayetleriyle birlikte okuyup bu suyu hastaya 
içirirsek, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. Bu amele yedi gün devam 
edilirse daha iyi olur. 
 

      2. Kadınını kendine bağlamak istersen: Şu vefki şerifi bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra vefki üzerine alıp, Cumartesi günü 
hanımıyla cima eden kişinin kendisinden başka hiçbir kimse, 
hanımına cima' niyetiyle yaklaşamaz ve yaklaşmaz. Şayet bu 
hatemin suyunu hanımına içirirsen, senden başkası o kadınla 
cima' edmez. Sen öldükten sonra o kadını abedi dulluğa mahkum 
edersin. Onun için vefki üzerinde taşıman yeterlidir. 
 

 
 

      4. Dili tutulan ve konuşamayan bir çocuk için: Aşağıdaki Evvel 
ve Ahir ismi şeriflerinin vefkini bir tabağa yazdıktan sonra üzerine 
838 defa ''Ya Evvel Ya Ahir'' isimlerini oku. Sonra yazıyı su ile silip, 
konuşamayan bir çocuğa, sonradan dili tutulan veya kendisinde 
kekemelik olan bir şahsa, yedi gün boyunca bu su içirilir ve hergün 
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üzerine 838 defa okunup üflenirse, Allah Teala nın izniyle bu 
dertten kurtulur.  
      Tabağa yazılacak vefk budur: 
 

 
 

      2. Çocuğunu düşüren kadın için: Şu hatemi bir kağıda misk, 
zaferan ve gülsuyu ile yazdıktan sonra , kaküle ve senderus ile 
yazdığını buhurla. Daha sonra çocuğunu düşüren beş aylık hamile 
kadının üzerine takılırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
çocuğunu düşürmez. Her türlü musibetlerdende Allah Teala 
hazretlerinin izniyle emin ve mahfuz olur. 
      Yazılacak vefk budur: 
 

 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 301 

 

YEDİLİ VEFK 
      Vefk olunacak adetten 168 çıkarılıp, kalan adet yedi (7) ye 
bölünür. Harici kısmet vefkin birinci hanesine yazılır ve birer zamla 
vefkin son hanesine kadar gidilerek  tamamlanır. Taksimde kesir 
altı (6) kalırsa sekizinci (8) haneye bir (1), kesirde beş (5) kalırsa 
onbeşinci haneye bir (1), kesirde dört (4) kalırsa yirmiikinci (22) 
haneyebir (1), kesirde üç (3) kalırsa yirmidokuzuncu (29) haneye 
bir (1), kesirde iki (2) kalırsa otuzaltıncı (36) haneye bir (1), kesirde 
bir (1) artarsa kırküçüncü (43) haneye bir fazla ilave edilerek yedili 
vefk tamamlanır. Yedili vefkin kesir kabul eden ve etmeyen 
şekilleri vardır. 
      Yedili vefk Zühre gezegenine mensup olup, günü Cuma dır. 

Ulvi meleği Anyail (�A��B ���I�J), ardi meleği ise Ebyad (�O������) dır. 

      Kesir kabul eden yedili vefkin tabii şekli budur: 
 

 

26 
 

30 
 

20 
 

38 
 

14 
 

46 
 

1 

 

11 
 

43 
 

5 
 

23 
 

34 
 

17 
 

42 

 

31 
 

21 
 

39 
 

8 
 

47 
 

2 
 

27 

 

44 
 

6 
 

24 
 

35 
 

18 
 

36 
 

12 

 

15 
 

40 
 

9 
 

48 
 

3 
 

28 
 

32 

 

7 
 

25 
 

29 
 

19 
 

37 
 

13 
 

45 

 

41 
 

10 
 

49 
 

4 
 

22 
 

33 
 

16 

 

      Örneğin: Bais ismi şerifinin yedili vefkini yapalım. Bais isminin 
sayısal karşılığı 573 tür. Bu adetten 168 çıkardık, 405 kaldı. Bu 
adedi 7 ye böldük, harici kısmet 57, kesirdede 6 kaldı. Harici 
kısmeti vefkin birinci hanesine yazar ve birer zamla vefkin yedinci 
hanesine kadar gideriz. Kalan kesir 6 olduğu için 8. haneye 1 fazla 
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İlave ederek yine birer zamla son haneye kadar giderek Bais 
isminin vefkini tamamlarız.  
      Bais isminini yedili vefki budur: 
 

 

83 
 

87 
 

77 
 

95 
 

71 
 

103 
 

57 

 

68 
 

100 
 

61 
 

80 
 

91 
 

74 
 

99 

 

88 
 

78 
 

96 
 

65 
 

104 
 

58 
 

84 

 

101 
 

62 
 

81 
 

92 
 

75 
 

93 
 

69 

 

72 
 

97 
 

66 
 

105 
 

59 
 

85 
 

89 

 

63 
 

82 
 

86 
 

76 
 

94 
 

70 
 

102 

 

98 
 

67 
 

106 
 

60 
 

79 
 

90 
 

73 

 

      Yedili vefkin kesir kabul eden iki şeklide şunlardır. 
                                                  Birinci şekli: 
 

 

23 
 

40 
 

13 
 

18 
 

45 
 

35 
 

1 

 

7 
 

112 
 

39 
 

34 
 

22 
 

17 
 

44 

 

29 
 

24 
 

14 
 

2 
 

41 
 

46 
 

19 
 

38 
 

43 
 

16 
 

33 
 

6 
 

11 
 

28 

 

3 
 

42 
 

25 
 

30 
 

47 
 

8 
 

20 
 

26 
 

9 
 

36 
 

21 
 

4 
 

31 
 

48 
 

49 
 

5 
 

32 
 

37 
 

10 
 

27 
 

15 
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                                                  İkinci şekli: 
 

 

9 
 

17 
 

25 
 

33 
 

41 
 

49 
 

1 

 

26 
 

34 
 

42 
 

43 
 

2 
 

10 
 

18 

 

36 
 

44 
 

3 
 

11 
 

19 
 

27 
 

35 
 

4 
 

12 
 

20 
 

28 
 

29 
 

37 
 

45 

 

21 
 

22 
 

30 
 

38 
 

46 
 

5 
 

13 
 

31 
 

39 
 

47 
 

6 
 

14 
 

15 
 

23 
 

48 
 

7 
 

8 
 

16 
 

24 
 

32 
 

40 

 
KESİR KABUL EDEN YEDİLİ VEFKİN HASSALARINDAN 

 

      1. Dil bağı için: Aşağıdaki vefki Cumartesi günü Utarid 
saatinde yazıp, üzerinde taşıyan ve hergün 66 defa şu Ayeti: 
 

           �%�"O-�R��� �."�!�#�� �h�"�7����� �k�K�$�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
 �Y �#	T �\� �F �G�0 ����4���L��* 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm Ve anetil vucûhü lil hayyil kayyûmi 
ve kad hâbe men hamele zulmâ. 
Kerimeyi ve 21 defada şu Ayeti kerimeleri: 
 

     � �
��L �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  �J�� [#�I�3���� ��8-�� ������4   �2"� 
           �%��"�B ��P�@ ��-�K�$ /��'��7 [\	: ����4�� �J�	#�R�+�B�� �2�8�� g.� �$ g2�I�?

 �J�	R�Q�K�B���J����P�E�+�-�� �2�8�� 	J�u���B����  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâleh seû fîhâ ve lâ tükellimûn. 
Summun bukmun umyun fehüm lâ ya'kilûn. Ve hâbe küllü 
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cebbârin anîd. Hâzâ yevmü lâ yentikûn. Ve lâ yü'zenü lehüm 
fe ya'tezirûn.  
Vefk üzerinde iken hergün okumayı vird edinen kimselere amirleri, 
düşmanları, sert ve huysuz kadın veya kocanın herhangi biri 
diğerine karşı sert ve kaba konuşamaz. O kişiye karşı dili bağlanır 
ve Allah c.c. ın izniyle konuşamaz. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
 

 
 

      Vefkin yapılışı: Allah Teala nın şu Ayeti Kerimesinin: 
 

�Y �#	T �\� �F �G�0 ����4���L�� �%�O-�R��� �.�!�#�� �h��7����� �k�K�$��  
 

Ve anetil vucûhü lil hayyil kayyûmi ve kad hâbe men hamele zulmâ. 
Sayısal karşılığı olan 2694 adedini aldık, 168 çıkardık. Harici 
kısmet 360, kesirdede altı (6) kaldı. Harici kısmeti vefkin birinci 
hanesine yazar ve birer zamla yedinci haneye kadar çıkarız. 
Sekizinci hanede bir fazla ilave ederek yine birer zamla vefkin son 
hanesine kadar çıkarak vefki tamamlarız. Vefkin etrafınada 21 
defa okuduğumuz Ayeti kerimeleri yazarız. 
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      2. Kısmeti bağlı olupta evlenemeyen bir kız veya kadın için: 
Her hangi bir Arabi ayın ilk ya da ikinci Cuma günü güneş 
doğarken veya sala vaktinde misk ve zaferan ile bir kağıda veya 
beyaz ipek üzerine şu vefki şerifi: 
 

 
 

yazdıktan sonra bu vefki kız veya kadın göğsünde taşırsa, en kısa 
zamanda mesut bir izdivaç yapar. 
      Bu vefk üzerinde oldukça, güzel olmayan bir kadın herkesin 
gözüne son derece güzel ve şirin görünür. Herkes ona karşı büyük 
bir sevgi ve sempati duyar. Onunla dost olmak için can atarlar. 
      Vefkin yapılışı: Allah Teala nın şu Ayeti Kerimesinin: 
 

�YK���F �Y3����, ��8�E���,���� /G���F /
����R�? ��8O?�� ��8�#'��R�E��  
 

Fetekabbelehâ rabbühâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ 
nebâtan hasena. 
Sayısal karşılığı olan 2122 adedini aldık, 168 çıkardık. Harici 
kısmet 279 kesirdede 1 kaldı. Harici kısmeti vefkin birinci hanesine 
yazar ve 42. haneye bir ilave ederek yine birer zamla vefkin son 
hanesine kadar giderek vefki tamamlarız. Vefkin her satır ve dılı-' 
çizgilerini İhlas suresi ile yazarız. 
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KESİR KABUL ETMEYEN YEDİLİ VEFK 
      Vefk olunacak adetten 168 çıkarılıp kalan adet 7 ye bölünür. 
Harici kısmet yedili vefkin birinci hanesine yazılır ve birer zamla 
vefkin son hanesine kadar çıkarak vefki tamamlarız. 
      Kesir kabul etmeyen yedili vefkin şekli budur: 
 

22 47 16 41 10 35 4 

5 23 48 17 42 11 29 

30 6 24 49 18 36 12 

13 31 7 25 43 19 37 

38 14 32 1 26 44 20 

21 39 8 33 2 27 45 

46 15 40 9 34 3 28 

 

      Örneğin: Mümit ismi şerifinin vefkini yapalım. Mümit isminin 
sayısal karşılığı olan 490 adedinden 168 çıkardık, 322 kaldı. Bu 
adedi yediye böldük, harici kısmet 46 kaldı. Bu adedi vefkin birinci 
hanesine yazar ve birer zamla vefkin son hanesine kadar çıkarak, 
kesir kabul etmeyen yedili vefki tamamlarız.  
      Mümit ismi şerifinin yedili vefki budur: 
 

67 92 61 86 55 80 49 

50 68 93 62 87 56 74 

75 51 69 94 63 81 57 

58 76 52 70 88 64 82 

83 59 77 46 71 89 65 

66 84 53 78 47 72 90 

91 60 85 54 79 48 73 
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      1. Çocuğu olmayan kısır erkek için: Aşağıdaki hatemi ve 
hatemin etrafınada şu beyitleri yaz: 
 

.�E�7��F ���OK���? �h�'?����B ���L������             
�k�U�R�,� ���L �Y+B���� �f-�#�7 /�� �̀ ����B��             

 

                             Elâ vakti yâ rabbâhü bin nûri hâcetî  
                             Ve yâ eşmehin celiyyen serîan kadin kadat 
Yazdıktan sonra bu hatemi çocuğu olmayan kısır erkek üzerinde 
taşırsa, Allah Teala nın izniyle çocoğu olur.  
      Yazılcak hatem budur: 
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SEKİZLİ VEFK 

      Vefk olunacak adetten 252 ç kar ıl ıp, kalan adet 8 e bölِünür. 
Harici k smet birinci haneye yazı l ır ve birer zamla son haneye 
kadar gidilerek sekizli vefk tamamlanı r. Taksimde kesir yedi (7) 
kal ırsa dokuzuncu (9) haneye bir (1), kesirde alt  (6) kalı rsa 
onyedinci (17) haneye bir (1), kesirde beş  (5) kalı rsa yirmibeş inci 
(25) haneye bir (1), kesirde dörِt (4) kal ırsa otuzüçüncü (33) 
haneye bir (1), kesirde üç (3) kalı rsa kı rkbirinci (41) haneye bir (1), 
kesirde iki (2) kalı rsa kı rkdokuzuncu (49) haneye bir (1) ve kesirde 
bir (1) kalı rsa elliyedinci (57) haneye bir (1) fazla ilave etmek 
suretiyle sekizli vefk tamamlanı r. Sekizli vefk kesir kabul eder. 
      Sekizli vefk utarid gezegenine mensup olup, günü Çar şamba 

dı r. Ulvi meleği (�A��B �F��G) ardi meleği Burkan (�3 �C�	!�) dır. 

      Sekizli vefkin tabii  şekli budur: 
 

39 47 22 30 60 52 9 1 

55 63 6 14 44 36 25 17 

28 20 41 33 7 15 54 62 

12 4 57 49 23 31 38 46 

5 13 56 64 26 18 43 35 

21 29 40 48 10 2 59 51 

58 50 11 3 37 45 24 32 

42 34 27 19 53 61 8 16 
 

      Örneğin: Halik ismi  şerifinin sekizli vefkini yapaıl m. Halık ismi 
 şerifinin say ısal karşılığı 731 dir. Bu adetten sekizli vefk için 252 
çı kard ık, 479 kaldı . Bu adedi sekiz (8) e bölِdük, harici k smet 59 
kesirdede yedi (7) kaldı . Harici kı smeti sekizli vefkin birinci 
hanesine yazar ve birer zamla sekiz (8) inci haneye kadar çı karı z. 
Dokuz (9) uncu haneye bir fazla ilave ederek, yine birer zamla 
vefkin son hanesine kadar giderek sekizli vefki tamamlar z. 
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      Halık ismi  şerifinin sekizli vefki budur: 
 

98 106 81 89 119 111 68 59 

114 122 64 73 103 95 84 76 

87 79 100 92 65 74 113 121 

71 62 116 108 82 90 97 105 

63 72 115 123 85 77 102 94 

80 88 99 107 69 60 118 110 

117 109 70 61 96 104 83 91 

101 93 86 78 112 120 66 75 

 

      Sekizli vefkin diğer döِrt  şeklide  bunlardı r: 
                                   Birinci  şekli 
 

29 62 16 54 9 51 8 1 

10 2 53 61 52 15 60 7 

28 34 21 42 29 47 20 39 

55 13 50 5 63 4 12 58 

24 35 38 17 43 46 32 25 

37 36 44 45 31 18 23 26 

41 22 27 33 19 30 48 40 

6 56 11 3 14 49 57 64 
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İkinci  şekli 
 

61 60 6 3 63 58 8 1 

5 4 62 59 7 2 64 57 

52 53 11 14 50 55 9 16 

12 13 51 54 10 15 49 56 

45 44 22 19 47 42 24 17 

21 20 46 43 23 18 48 41 

36 37 27 30 34 39 25 32 

28 29 35 38 26 31 33 40 

 
                                             Üçüncü  şekli: 
 

16 51 54 9 8 59 62 1 

53 10 15 52 61 2 7 60 

11 56 49 14 3 64 57 6 

50 13 12 55 58 5 4 63 

32 35 38 25 24 43 46 17 

37 26 31 36 45 18 23 44 

27 40 33 30 19 48 41 22 

34 29 28 39 42 21 20 47 
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Dördüncü  şekli: 
 

54 14 52 9 63 6 60 1 

12 49 15 55 4 57 7 62 

13 56 10 51 58 64 2 59 

50 11 53 16 47 3 61 8 

39 30 36 25 20 22 44 17 

28 33 31 38 21 41 23 46 

29 40 26 34 5 48 18 43 

35 27 37 32 42 19 45 24 

 

SEKİZLİ VEFKİN HASSALARINDAN 
 

     1. İhlas suresinin daveti: İhlas suresinin bu da'veti riyazatları n 
en yücesi ve faydal ısı dı r. Okuyan kişi içinde en kısa zamanda 
sırları ve nurları müşahede ettirir. Bunun için: Allah c.c. a tevekkül 
edip, halis bir niyetle Çarşamba günü riyazata başlayıp her farz 
namazın arkasından 1002 defa İhlas suresini, geceleride 7 defa 
İhlas suresinin da'vetini okursun. Yirmibir gün (21) bu tertip üzere 
riyazatlı olarak okumaya devam edersin. Bundan sonra İhlas 
suresinin sekizli vefkini ve İhlas suresinin da'vetini bir kağıt üzerine 
yazıp, yazdığını üzerine aldıktan sonra üç (3) günlük bir halvete 
gir. Her farz namazın arkasından 1002 defa İhlas suresini yedi (7) 
defa da da'vetini okursun. Geceleri ise 1626 defa İhlas suresini, 41 
defada da'veti okursun. Her gün güneş batmadan önce ve geceleri 
Lüban ve mastaki buhurlarını yakarak tüttürürsün. Üçüncü günün 
sonu olan Cuma gecesi gece yarısı olduğunda halvet odasının 
içerisinde yeşil, beyaz veya herhangi bir renk parlar. Bütün 
riyazatlarda olduğu gibi başkası için görülen renkler herkes için 
geçerli değildir. Daha sonra bu parlayan ışıktan çok yakışıklı ve 
benzeri olmayan bir erkek belirerek sana selam verir. Sende 
ayağa kalkıp ellerini göğsüne namazdaki gibi bağlayıp onun 
selamını güzel bir şekilde al. Sana derki: Ey Allah c.c. ın velisi! 
Benden ne istiyorsun. Sende ona; Kerim olan Allah c.c. için 
ruhaniyetlerle arkadaşlığı istiyorum! dersin. Sana derki; Onları 
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hangi işlerde kullanacaksın. Sende ona: Kerim olan Allah c.c. için 
ruhaniyetlerle arkadaşlığı istiyorum! dersin. Sana derki: Onları 
hangi işlerde kullanacaksın. Sende ona: Kitaba ve sünnete uygun 
olan bütün dünyevi işlerimde kullanacağım. O sana şartlarını 
bildirir. Yapabilceklerini kabul et yapamayacaklarını kabul etme! 
Kabul etmediklerini zorlamaz ve kendisi kabul eder. Ama kabul 
etmiş olduklarından ömür boyu dönemezsin. Eğer dönersen 
başına kaldıramayacağın çeşitli belalar gelir veya helak olursun. 
      Yazılacak İhlas suresinin vefki budur: 
 

 
 

      İhlas suresinin okunacak da'veti budur: 
 

    �5�?�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���?    '2�89#��� �*�+�E���, �,��   �]	��>"���� .
         �1�"�8�?�� ���Q�#���� �e��9#�� �%�&�?�� �N�y��F������ �(����	R��� �o��R�? ������B

��� ����8����� �N���-�8   ��� ������?�� �N�B   J�� �\�������� �N'-�, ����F�� H  § �\�+�D�3  M(����	L 
    �N'-�F��9#�� �x��K�=��I��� ���=��L�< ."�#�$ MN�y��F����    �N�-�8����� �1��8�? �YD�8�E���0 
      ����@ �k�A�̀  �G� �� V�<��@��B �YB���E�8�0 �N�B ����8�����     V�<�"�8��� �k�,�� �5�E�B
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          �x�&-"�Q�+'E����� x��8�D��� ��-� �7 �G�$ �h'��K�3 �G�0��B �a ����8�E���� �G� ��
    �b�c'K���� �GB���R����� �w�< ����!����� �x���'-��'E����    ��'U"���� �]B��'X���� 

          .�� g��F�� j�� ���@ �\	L ����������� �N���F�')���� �<���+����� �%����L������ ��'K����
         /2O�"�D�3���� /
����_���� /\"B���!�3���-�} �G�0 �����R��� �5�I�#�0 �N'-�0�� �B�<

      �N'-�, ����F�����������? �]	#�A���� .�,�� '2�89#���   �o�	Q�+� ��� �����>�? �N'B���F������
         ����?�� �N'-���_���� �x��-�!��� �1��!�?�� �N'B����'��� �x�>�X�,�� 	\��� ���@ V�P9��
           /N���F�"����� /<��"�$�� /N9L���� /��)�F ���-�} �G�0 �N'B���?���� �%���'��� �


      ���F���� ���F������ j�� �k�,�� /���������     '2"�89#��� ��� ')�� �<���S��� ���F����
         �V�>�X�K�? .�,���0�� �<��������� �G�0 �Y<������ V�<��F���� �G�0 �Y��F��� .�K�#�+�7�
          �(�>�X"'K�� �\��� ���@ V�P9�� �o�	Q�+� ��� �������� �N'-�,��F��� �(�>�X�, �G�0

    �]���u �J���+�? �t��4�� .'E�F �N'B����'���      �<���"������ �*�?��"�R� ��� ����!�? 
         /('�"� �0 �N'-�,��F����� �]�3��!�S�, �G�0 /N� -�I�F /N�!�S�K�? .���S�, .�-�F����
            �(�<��+'�"�� �\"�@�� �G"�0 �f-�7�� �J�	:�� .'E�F �<����0���� �2-�c�+�? .��

     -� ��� �%���B .���� �a�<����$ �G�-�?�Y8�7��� �<��̀ ��������    '2�89#��� ��� ')�� j��� �<��+
         �1��-�?�� ���D� ����� �]�#� ��� �2-�0�� ����')���� �����)�� �<��)�? �]	��>���� .�,��

      '2�89#��� .�K�#�+�D�3 �J�� �*�R�-����� �N�c�R�-���    �MI����0 �MRB��� �ML���� �ML�<��
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   �N�c�R�-����? �YU�@��, �Y��D� �0 �MI-�#�0       �G"�0 �Y<���"� �0 �*�R�-����? �Y��R�E�+�0 
           �a��"�K�$ �G"�0 �Y!�E���� �]�E�I�= �&�0 �G�0 ��B'��)�? �]�0���: �2-�c�$
          �"Y,���$ �5�#�+�7��� �(���4����� ��-�,O�#�� .����F �e�&��� .�#�$ �5�? �*�+�E����

        ���� �h���R� �? /��?��$ ���-�} �G�0 ��B��	� ��0 .�#�$ .��     ���#�B �2�� �G�0��B ���?���� .
             .���"�I�? ."�K�S�:�� '2"�89#��� ���F�� �Y�	S	: �5�� �G	I�B �2���� ������B �2����

     �� .���� j1.�D�E���� �� .'E�F �]�E�B��S�:   �,�����,�� �]�R�#�4 �G�0 /��F  �Y���K�? .
        �_���S��� �1��-�U�? �_�	��� .'E�F �]�3 ��u �N'�-�,�����,    �a�<�"���$ �G�-�? �(��D'K����

          �2�F���� ��B g�B���7 �N�?��7�����?�� g�B���L /1�.�̀  [\	: .�#�$ �]',�� �*�?'��R� ���
 �*� �F�'���*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bihi nesteînü allâhümme innî 
eselüke yâ rabbi bi kâfil kudreti vel ihâtati ve bi lâmil levhi vel 
lutfi ve behâil hetbeti vel hidâyeti ve bi vâvil vahdâniyeti vel 
vasli en tecale lî kudreten ve ihâtati vel hidâyeti mühtediyen 
yâ hâdî limen şi'te hidâyetehü entel hâdî limen istehdâke yâ 
men tenezzehü an cemîıl cihâti vet ta'tîlâti vet tağayyarâti vel 
havâdîsi vel karîni ven nazîri veş şerîki ved dadi ven neddi vel 
aksâmi vel adedi ves sâhibeti vel veledikul hü vallâhü ahad. Fî 
deymûmiyyeti mülkihil kadîmi min ğayri tahvîlin ve lâ zevâlin 
ve lâ tecesümin allâhümme innî eselüke bi vâvil vahdâniyyetil 
vâhidiyyeti bi elfil ma'tûfillezî hüve aslü enşeetid devriyyeti ve 
bi hâil hayâtil ezeliyyeti ve bi dâlid devâmil ebediyeti min 
ğayri hasrin ve vikkatin ve adedin ve lâ sâhibetin ve lâ veledin 
entellâhül vâhidül ahadül ferdüs samedü. Allâhümmec alnî 
vâhiden minel ahâdi ve ferden minel efrâdi ve meddinî bi 
neşeyi min neşeti rûhâniyyetil elifil ma'tûfil lezî hüve aslin 
neşetid devriyyeti hattâ ehûdu bi avni zâlike bi hâril 
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mukarribînel efrâdi ve ahyâ nefsî bi nefhatin hakîmetin min 
nefhâtike ve rûhâniyyeti mümiddetin lî bi azîmil imdâdi hattâ 
ekûne raciyyen min ehlis seâdeti vel irşâdi vâcihan beyne 
ıbâdike ilâ yevmil mîâdi Allâhüs samed allâhümme innî 
eselüke bi sâdis sıdki ves sabri ve mîmil meliki vel mecdi ve 
bi yâil yakazati vel yakîni en tecalenî allâhümme sâdikan 
sadûkan sıddikan mâliken melîken mümecciden nâhidan bil 
yakazati mu'tekidan bil yakîni memdûden min azîmi keremike 
bi sıddiki min melâiketike ve fethan min ındike esteînü bihi alâ 
islâhi hâlîd dünyâ vel âhirati vecalhü avnen lî alâ mâ ürîdü 
min ğayri âbikin bi makarrihi ilel ebede yâ men lem yelid ve 
lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ahad. Allâhümme ekfinî 
bi kâfi kifâyetike hattâ lâ eltecîü ilâ ehadin min halkike ve 
nevvirnî bi nûran nûrâniyyeti zâtike hattâ efûze bi dıyâil fevzi 
ven necâti beyne ıbâdekel mukarrabîne inneke alâ külli şeyin 
kadîrun ve bil icâbeti cedirun yâ erhamer râhimîn. 
      En sonunda şu zecri azimi okursun: 
 

   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?        �����)"� ��� �%9&"�+��� �]�#� ��� ��� �2���? 
  �5�,�>�̀  �2-�c�+��� �%��,����  �5�,��Q�#�� OV���R����      ���F������ �h��$�< �G� �� �C-�D� ���

             �5"�� �G"	I�B �2���� ������B �2���� ���#�B �2�� V�P9�� ��� ')�� �<���S��� ���F����
          �k"�,���� ��� ')�� �����$��B �k�,���� ���F������ �����$��B �C�7�� g��F�� �Y�	S	:

  �P9���? �G� �F'��� �����$��B     �5�? �2	:���06��0 ��	#�+����� �2	:������� �2	I�R�#�4 V 
��̂ ���B��0 [\	: �G�0 �N�$�'���� �\�D�+���� �YF������� ��� ;1*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhil melikil allâmil musavviri 
cemîıl enâmil azîmi şe'nühü elkaviyyü sultânühül mucîbü 
limen deâhül vâhidil ahadil ferdis samedillezi lem yelid ve lem 
yûled ve lem yekün lehü küfüven ahad. Ecib yâ abdulvâhid ve 
ente yâ abdussamedü ve ente yâ abdurrahmânü billezî 
halakaküm ve sivâküm vefalû mâ âmiruküm bihi min külli mâ 
yerdâ allâhi elvâhan elacele essâate. 
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DOKUZLU VEFK 

      Vefk olunacak adetten 360 çıkarılıp kalan adet 9 a bölünür. 
Harici kısmet birinci haneye yazılır ve birer zamla son haneye 
kadar gidilerek dokuzlu vefk tamamlanır. Taksimde kesir 8 kalırsa 
on (10) uncu haneye 1, kesirde 7 kalırsa 19. haneye 1, kesirde 6 
kalırsa 28. haneye 1, kesirde 5 kalırsa 37. haneye 1, kesirde 4 
kalırsa 46. haneye 1, kesirde 3 kalırsa 55. haneye 1. kesirde 2 
kalırsa 64. haneye 1, kesirde 1 kalırsa 73. haneye 1 fazla ilave 
etmek suretiyle dokuzlu vefk tamamlanır. Dokuzlu vefkin kesir 
kabul eden ve kesir kabul etmeyen şekilleri vardır. 
      Dokuzlu vefk kamer gezegenine mensup olup, günü Pazartesi 

dir. Ulvi meleği Cebrail (�A��B��	�D��) ardi meleği Mürreh (�X�	!G) dir. 

      Kesir kabul etmeyen dokuzlu vefkin tabii şekli budur: 
 

 
 

      Örneğin: Ahir isminin dokuzlu vefkini yapalım. Ahir isminin 
sayısal karşılığı olan 801 adedinden 360 çıkardık, 441 kaldı. Bu 
adedi dokuz (9) a böldük, harici kısmet 49 kaldı. Harici kısmeti 
vefkin birinci hanesine yazar ve birer zamla vefkin son hanesine 
kadar giderek dokuzlu vefki tamamlarız. 
 
 
 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 317 

      Ahir isminin dokuzlu vefki budur: 
 

 
 

      Dokuzlu vefkin şu ikinci şeklide kesir kabul etmez: 
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      Dokuzlu vefkin şu üç şekli kesir kabul eder. 
Birinci şekli: 

 

 
 

İkinci şekli: 
 

 
 

Üçüncü şekli 
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      Örneğin: Zülcelali vel ikram isminin kesir kabul eden dokuzlu 
vefkini yapalım. Zülcelali vel ikram isminin sayısal karşılığı 1100 
adedinden 360 çıkardık, harici kısmet 82 kesirdede 2 kaldı. Harici 
kısmeti vefkin birinci hanesine yazar ve birer zamla 63. haneye 
kadar çıkarız. 64. haneye 1 fazla ilave ederek, yine birer zamla 
vefkin son hanesine kadar giderek vefki tamamlarız. 
      Zülcelali vel ikram ismi şerifinin vefki budur: 

 

 
 

DOKUZLU VEFKİN HASSALARINDAN 
 

      1. İzzetli ve heybetli olmak için: Azim ismi şerifinin şu dokuzlu 
vefkini güneşin şerefinde ve saatinde Pazar günü, vefkin 
etrafınada şu beyitleri hurufu mukatta' olarak yaz: 
 

/C�,��7 [\	: �G�0 ������,���� ��K�? �k�y��F��            
�? �2-�c�+��� ��,�����0 	N���-�@��              �k�#�$��K 

 

                             Ehâtat binal envâru min külli cânibin 
                                  Ve heybetü mevlânel azîmü binâ alet 
      Vefkin birinci hanesinede talibin ismini yazıp, ud ve senderus 
ile buhurlayarak, Azim ismini 4000 defa, Beyitleride 40 defa oku. 
Sonra vefki üzerine alıp, vefk üzerinde iken hergün Azim ismini 
1000 defa oku. Allah Teala daimi bir izzet verip, insanların 
gözünde yüceltir ve kötülükleride gözlerden silinir. Sadık bir hal 
sahibi olup, tam bir hulusi niyet ve teveccühle birlikte, halvetlerde, 
celvetlerde melekütiyyet sırlarını müşahede eder. Onu gören 
herkes sever ve insanların gözünde yücelir. 
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       2. İzzetli ve heybetli olmak için: Vahidul ahad isminin şu harfli 
vefki şerifini: 
 

 
 

Arabi ayın ilk Pazar günü güneş doğarken bir kağıt üzerine 
yazdıktan sonra üzerine 3969 defa ''Ya Vahidul  Ahad'' ismini 
okuduktan sonra, vefki daima üzerinde taşıyan, Allah Teal dan 
kendisini insanlar arasında izzet ve vakar vermesini dileyen, her 
namazdan sonra 63 defa bi ismi şerifi okuyan kimse, insanlar 
arasında her an artan bir izzet ve şerefe nail olur. Herkes 
tarafından sevgi ve muhabbetle karşılanır: 
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ONLU VEFK 

      Vefk olunacak adetten 496 çıkarılıp, kalan adet on (10) a 
bölünür. Harici kısmet birinci haneye yazılır ve birer zamla vefkin 
son hanesine kadar gidilerek onlu vefk tamamlanır. 
      Taksimde kesir dokuz (9) kalırsa onbirinci (11) haneye bir (1), 
kesirde sekiz (8) kalırsa yirmibirinci (21) haneye bir (1), kesirde 
yedi (7) kalırsa otuzbirinci. (31) haneye bir, kesirde altı kalırsa 
kırkbirinci haneye bir, kesirde beş kalırsa ellibirinci (51). haneye bir 
(1), kesirde dört (4) kalırsa altmışbirinci (61). haneye 1, kesirde 3 
kalırsa 71. haneye 1, kesirde 2 kalırsa 81. haneye 1, kesirde 1 
kalırsa 91. haneye 1 fazla ilave edilerek on lu vefk tamamlanır. 
Onlu vefk kesir kabul eder. 
       Onlu vefk burçların feleği (kendi etrafında dönen yuvarlak) ne 
mensup tur. 
      Onlu vefkin tabii şekli budur: 
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      Onlu vefkin ikinci şeklide budur: 
 

 
 

Örneğin: Muğni ismi şerifinin on (10) lu vefkini yapalım. Muğni 
isminin sayısal karşılığı olan 1100 den 495 çıkardık, 605 kaldı. Bu 
adedi on (10) a böldük, Harici kısmet 60, kesirdede 5 kaldı.n Harici 
kısmeti vefkin birinci hanesine yazar ve birer zamla 50. haneye 
kadar çıkarız. 51. haneye bir fazla ilave ederek, yine birer zamla 
vefkin son hanesine kadar giderek onlu vefki tamamlarız. 
      Muğni ismi şerifinin onlu vefki budur: 
 

 
 

ONLU VEFKİN HASSALARINDAN 
 

      1. Rızık için: Ğani ismi şerifinin onlu vefkini herhangi bir Arabi 
ayın ilk Cuma günü sala vaktinde yazıp üzerinde taşıyan ve 
hergün sabah namazlarından sonra 1060 defa okumayı vird 
edinen kimseye Allah Teala hazretleri hiç ümit etmediği yerden 
rızık verir. Rızka götüren yolları ve kapıları açar. Kısa zamanda 
hayatında, maişe tinde büyük bir değişiklik meydana gelir. 
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      Ğani isminin on (10) lu vefki budur: 
 

 
 

      2. Celb ve teshir için:Aşağıdaki vefki şerifi münasip bir saatte 
yazıp üzerinde taşıyan ve 1604 adedine matlubunun ismini ilave 
ederek okumaya devam eden kimse, en kısa zamanda  matlubunu 
teshir ederek, muradına Allah Teala nın izniyle nail olur. 
      Bu celb ve teshir ancak evlenmek için veya bozulmuş bir 
nişanı düzeltmek, kaçmış bir kocayı veya kadını evine geri 
döndürmek için yapılır. Bunların haricinde gayri meşru bir yerde 
kullanmak son derece zararlıdır. 
      Yazılacak hatemin şekli budur: 
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D  Ö  R  D  Ü  N  C  Ü      B  Ö  L  Ü  M 

 

      Dördüncü bölüm kasemlerin, azimetlerin, da'vetlerin, huddam 
sahibi olma nevileri ve cin davetleri üzerine tertip edilmiştir. 
 

CÜNNETÜL ESMÂ NIN ŞERHİ VE HAVASSI 
      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 
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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: 
 

�5�$�<���3 ��K	�����L�� �G	I�B �2�� �G�0               
�5�+�����3 ��,�<���� �G�$ �a��P��                   

 

                           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: 
 

�G� �F'��� ��� �2���?�J��+�7��� �5�-���� �',���� ��� �',�� �2-�F'���  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. 
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(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: 
 

           ��� ��"�K�$�� �2�@��"�I�0 �����I�0 ���L�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
	
����D��� �5�K�0 �
����E�� �2�@���I�0 �J��: �J���� �2�@���I�0 

 

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: 
 

� �2���?�h��K�-�-�F�>�� �YE�-�0 �J��: �G�0���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��  
 

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. Hazreti Ali k.r.v. Ebul 
Münzere şunuda tavsiye ediyor. Bu gösterdiğim usül bütün manevi 
hastalıklara ve sıkıntılara devadır. Bu Cünnetul Esma'yı yazacağın 
zaman tenha bir yerde yaz ve yazdığını kimseye gösterme! 
Kalbindede iyi niyet olsun. Temiz ve abdestli olarak güzel kokular 
sürünmelisin. Birisine yazıpta verirken söyleki açıp bakmasın. 
Çünkü daha iyi tesir eder. Temiz yüzlü, hayırlı ve salih kimselere 
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bunu öğretmelisin. Ben bu evrakları bilen ve taşıyana, Allah c.c. ın 
izni keremiyle icazet verdim diyor. 
      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 
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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: 
 

��� �2���?gq�O�	L �
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'���   
 

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: 
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��?�           gq�O�"	L �
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2
���B /����$ ���+�? ��� 	\�+�D�-���Y� 

 

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: 
 

��� �2��?�gq�O�	L �
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'���  
 

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: 
 

        �
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�  gq�O�	L
�B ���@ 9��� �5������k-� �B�� .�-�! 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun. Lâ ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît. 
 

      Bu Ayeti Kerimenin dörtlü vefki budur: 
 

 
 

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: 
 

          gq�O�	L �
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
����'E�� \�?��L�� �C�,�P����} 

 

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. 
 

���'�'E�� �k�,�� �]',�� ��K�-�#�$ �C�3  
�Y -�F�� �Y?�'��3 �J��: ;�� 9J��  

�� ��B���B j����2	I�-�#�$ ����E�B �J  
�Y -�F�� �Y��	S�} �J��: ;�� 9J��  
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/����: /��7���� /(���S��� �? �h���X����  
�Y -�c�$ �Y��7���� M(���S��� �? �2�8�K�0  
�Y -�F�� �*�K�0��� ����? �J��:��  

 

                             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: 
 

     �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�      gq�O�	L �
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<����
�Y�B���L �Y�	S�$ �J��: ;�� 9J���� 

 

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. 
 

          gq�O�	L �
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�C�D�E���� .�,��$�<� �2	I'?�� �
��L�� 

 

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: 
 

�GB���� �5�� �*�)�#���0 �h��$ �<���  
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.�� ������D�E���-�#�� �J��$�< ��u�� 
 

                                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: 
 

          gq�O�	L �
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�Yb�)�? �Y+-� �� �J��: ;�� 9J�� 

 

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: 
 

��?�      �L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2     gq�O�"	L �
���$ g2�I�F g%�O-
�Y -�I�F �Y -�#�$ �J��: ;�� 9J�� 

 

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: 
 

�N� �I�!����� ����E�I��� �2	I� [#�+�B 

�����O)�� �x��P�? g2-�#�$ j����  
 

                           Yüallimükümül kitâbe vel hikmeh. 
                           Vallâhü alîmün bi zâtis sudûr. 
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      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: 
 

��?�      O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2     gq�O�"	L �
���$ g2�I�F g%�
�YK-���0 �Y!�E�� �]����K�!�E���',�� 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun İnn  â fetahnâ leke fethan mubînâ. 
 

      Bu Ayeti Kerimenin dörtlü Vefkide budur:    (Ebcedi 1233) 
 

 
 

Veya şu Ayetlerden herhangi birini Esmalara ilave ederek, her farz 
namazın arkasından 19 defa, 19 gün okursun: 
 

�Y�B���$ �Y��)�, j�� �a���)�K�B��  
��� ���K�$ �G�0 9��� ���)'K����0  
�Y!�E�� �2�8�K�-�?�� .�K�-�? �~�E�����  
�~�E�S����? �.�3�>�B �J�� j�� .���$  

�\�+�7��� �Yb�)�, �]�,���� �G�0 ��K��   
 �J��?9P�:�� �? .�,���)�,� ���� �
��L  

 

                             Vensura kellâhü nasran azizâ. 
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                             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: 
 

�h��K�-�-�F�>�� �YE�-�0 �J��: �G�0���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2��?� 
 

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. 
 

��?�          gq�O�"	L �
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2 
�����!����� �2	I�� ��'��� V�P9�� j�  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Allâhüllezî sehhara lekümül behr. 
 

     Veya şu Ayeti kerimeyi ilave edip okursun. 
 

�M:������0 M����K�0 �G�����,�� ����  
 

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 
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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 namaz 
arkasından  19 defa, 19 gün Esmalarla oku: 
 

         gq�O�	L �
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?� 

�%�O-�R��� �.�!�#�� �h��7����� �k�K�$  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Anetil vucûhü lil hayyil kayyûm. 
 

      Cünnetül Esma ya dahil olan Ayetlerin içinde ismi a'zam 
olduğu bilinen bu Ayeti Kerimenin cümeli kebir adedi 1356 olup, 
dörtlü Vefki budur: 
 

 

 

      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: 
 

   '��� �G� �F'��� ��� �2"��?�       gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F
g2-�F�� go�¤���� �2	I�? ;�� 9J����  

 

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: 
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          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�*� ���9c�� �%���R��� �G�0 .�K�D�, 

 

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: 
 

�*� ���9c�� �%���R��� �G�0 �x���D�,  
�GB�P9�� j�� �.�K�D�K�B������R'E��   

�����I��� �G�0 �5�#�@���� �h��K�-'D�K��  
 �*�+� �7�� �5�#�@���� �h��K�-'D�,�u�� 

                           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: 
 

         g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�  gq�O�	L 
���$
�J����������� �2�@ ��� �����F 9J��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun inne hizballâhi hümül ğalibûn. 
      Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun: 
 

�����#�R�,��� �]����K�@ �����#����  
��� �2�I�!�����b���I��� �.�#�+���  
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Feğalibû hünâlike ven kalebû. 
Elhükmü lillâhil aliyyil kebîr. 

 

      13. Düşmanları kahretmek, onların zararlarından emin olmak 
ve kast ettikleri zararları kendilerine çevirmek için: 
 

     �F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�     gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.
g2-� �F��K�8�@ �%���-��� �5�� ���-�#��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Feleyse lehül yevme hâhünâ 
hamîm. 
 

      Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun: 
 

�#�$ ��K�#������ �',���Y����F �2�8�-  
�����E�R�0 /�B���$ �P�4�� �2�@��,�P�4��  
 /J��I�0 [\	: �G�0 �x��� ��� 5-�3�>�B 

 

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: 
 

          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
	\-�:����� �2�+�,�� j�� ��K�����F  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Hasbunallâhü ve ni'mel vekîl.  
Veya şu Ayetlerden herhangi birisini okursun: 
 

gb�)'K�� �2�+�,�� .����� ��� �2�+�,  
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�Y�-�L�� �2	I�-�#�$ �J��: ;�� 9J��  
��KO-���� �k�,�� �]�,��!���� ��	���L  
������F��8�-�#�$�' �� ���S�, [\	: �J��  

 

Ni'mel mevlâ ve ni'men nasîr. 
İnnallâhe kâne aleyküm rakibâ. 
Kalû sübhâneke ente veliyyünâ 

   İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. 
İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Ayeti Kerimesinin cümeli ebced 
adedi 1467 olup, dörtlü vefki budur: 
 

 

 

      15. Hak teala dan rızık istemek ve zengin olmak için: 
 

  �2"��?�         gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ���
/�����F ���-���? j1��X�3 �G�0 ���_���3��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve terzuku men teşâ-ü bi ğayri 
hisâb. 
Veya şu Ayetlerden herhangi birisini okursun: 
 

 ���_���� ��� ���K�$ �����E�?���  
 �Y¦���: �ML�_�� ��8����,���E�$���  
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g�-� �!��� �.�K����� ���@ ;�� 9J��   
��-� �F �.�K�} ;�� �9J�� ��� �#�$��    

 

                               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. 
 

          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
.�K	Z���B �Y-���� �]�,���� �G�0 .�� �C�@  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Hebli min ledünke veliyyen 
yerisünî. 
      Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun: 
 

����	#���E�� '2	Z M&�S�y �2	I�7�����,  
����E���B�� j1��X�B��0 ���#���B �]O?��  

 

                           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. 
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          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
 O��!��� �]�#� ��� j�� .����+�E��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Feteâ lallâhül melikül hak. 
 

      18. Hak teala dan izzet ve devlet istemek için:  
 

          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�P�3�� j1��X�3 �G�0 O��+�3j1��X�3 �G�0 �
  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Tüizzü men teşâ-ü ve tüzillü men 
teşâ'.  
      Veya şu Ayeti Kerimeyi okursun.  
 

           �Y����L /1�.�̀  [\	I�� j�� �\�+�7���L  
                           Kad cealal lâhü li külli şeyin kardâ. 
 

 

      19. Sükünet ve vakar (Ağırbaşlılık) hasıl etmek için: 
 

         gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?� 
�5�-�#�$ �5�E�K-�I�� j�� 
 ���,�>��  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Fe enzelallâhü sekinetehü aleyh. 
 

      20. Gönülden gam ve gusse (Üzüntü) yi gidermek için: 
 

          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�����:���� �p���S��� �2�8�,���!�B��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Lâ yahzünühümül fezeul ekber. 
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      21. Safayı kalb için bu Ayeti Kerimeyi oku: 
 

          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�2�8�EB6 �� �? �*�F���� �J�	L�_���B  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Yerzükûn. Ferihîne bimâ âtâhüm. 
 

     22. Elemi (Üzüntüleri) ve ağrıları gidermek için:  
 

          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�#�$ �',���J����<��R�� �5�? /���@�u .  

 

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: 
 

  �2"��?�         gqO�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ���
 �*�R���B�� .�K� �+�Q�B ���@ V�P9���  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Vellezî hüve yutımunî ve yeskîn. 
      Veya şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�2�@��R���Y���8	y �Y?����̀  �2�8O?��  
 

Sekâhüm rabbühüm şerâben tuhûrâ 
 

      24. Hak Teala dan yağmur taleb etmek için: 
 

          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
 �1��0 �1�� '��� �G�0 �
'��, V�P9���� 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 342 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Vellezî nezzele mines semâ-i mâ'. 
 

      25. Kadâ-i hacet ve bir muradının olması için:  
 

          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�U�L ���	R�+�B /��S�, .�� MN�7��F��8- 

 

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: 
 

    ���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�      gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<
 �]�K�-�?�� .�K�-�? ������� ��P�@ �
��L 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Kâle hazâ firâku beynî ve beynek. 
 

      Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun: 
 

             ���� �(������+��� �2�8�K�-�? ��K�-�R�� 

�(������+��� �2�8�K�-�? ��K�B���}>��                
�2�8�@������� �G�0 j1��U������� �x���?                

 /����? .�#�$ ��K�U���? .���B �J�� �U�F               
 

                              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. 
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          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
 ���R�+��� .�� �x��{9S'K�� ���̀  �G�0  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Min şerrin neffâsâti fil ukad. 
     Veya şu Ayeti Kerimeyi: 
 

            .�3�� 	��-�F ���F�'��� �~�#�S�B����  
 

                               Ve lâ yüflihus sâhiru haysü etâ. 
Min şerrin neffâsâti fil ukad. Ayeti Kerimesinin cümeli ebced adedi 
1948 olup, dörtlü vefkide budur: 
 

 
 

(Sure-i Felak ve Nas: Hazreti Rasulullah s.a.v. efendimize 
Yahudiler tarafından büyü yapılması üzerine, bu Sureler gelmiş ve 
büyü bozulmuştu). 
 

      28. Zor işleri kolaylaştırmak için: 
 

   �F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�      gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2- 
�Y����B /����$ ���+�? ��� 	\�+�D�-;��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun. Seyecalullâhi ba'de usrin yusrâ. 
 

      Veya şu Ayeti Kerimeyi okursun: 
 

             �J��:���Yb���B ��� .�#�$ �]���u  
 

                                  Ve kâne zâlike alallâhi yesirâ. 
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       29. Hastalıklardan şifa bulmak için: 
 

          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�1��S�̀ �� VY��@ ���K�06 �GB�P9����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddusun Vellezîne âmenû hüden ve şifâ'. 
 

      30. Ateşten korunmak ve def etmek için:  
 

         gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?� 
���? .�,�	:����,��B �Y0�&���� �Y<  

 

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: 
 

         
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�h��K�-�-�F�>�� �YE�-�0 �J��: �G�0���� gq�O�	L  

 

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: 
 

  � ��� �2"��?�        gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��
�5�3�� �#�I�? O��!��� j�� O��!�B��  



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 345 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve yühikkullâhül hakku 
bikelimâtih. 
 

      33. Düşmandan intikam almak için: 
 

�          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?
 �5�K�0 j�� �2�R�E�K�-�� �<��$ �G�0��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve men âde feyentekimullâhü 
minh. 
 

      34. Senin hakkında kötü konuşan düşmanın veya insanların 
dilini bağlamak istersen:  
 

          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�2�8�@������� .�#�$ �2�E���, �%���-����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun. El yevme nahtimü alâ efvâhihim. 
 

      35. Düşmanların gözlerinden gizlenmek, düşmanların ve diğer 
insanlarında gözlerini bağlamak için: 
 

         gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?� 
����)���B�� �2�8�� �2�@��K�-�X�}���J 

 

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). 
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      36. Dilleri bağlamak için:  
 

          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
� �$ g2�I�? �2��J����)���B�� �2�8�� g.  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Summun bukmun umyun fehüm lâ 
yubsirûn. 
 

      37. Cehennem ateşinden emin olmak ve kurtulmak için: 
 

      g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�  
���$ g2�I�F   gq�O�	L
�2'K�8�7 ����P�$ �'K�$ �o���� ��K'?��  

 

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: 
 

         gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?� 
;1��7�� ���!����? �x��� ��� 	(���I�� �x  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve câet sekeretül mevti bil hak. 
 

      39. Günahlardan arınıp, ibadet haline dönmek ve şerleri hayra 
çevirmek için: 
 

  � �F'��� ��� �2"��?�        gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G
�Y��-�4 ��K�������B �J�� ��KO?�� .���$ 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Asâ rabbunâen tübdi lenâ hayrâ. 
 

      40. Büyük kişiden ihsan taleb etmek için: 
 

��?�          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"
�]�-���� j�� �G���F�� �� �: �G���F��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Ahsin kemâ ahsenallâhü ileyk. 
 

      41. Hapisten, kapalı ve tehlikeli durumlardan kurtulmak için: 

          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�*�+�E���, �a�'B���� �����+�, �a�'B�� 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun İyyâke na'budu ve iyyâ kenesteîn. 
 

''İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn'' Ayeti kerimesinin cümeli ebced 
adedi 782 olup, dörtlü vefki budur: 
 

 
 

      42. Karanlık ve delalet yolundan kurtulup, hidayet yoluna 
erişmek için, bu Ayeti Esmalarla birlikte 19 def 19 gün okursun: 
 

 ��� �2"��?�         gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� 
 �2-�R�E��� ��� �m����)�� ��,���@��*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun İhdinas sırâtel müstekîm. 
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      43. Cenabı Hak'ka şükrü nimeti eda için: 
 

?�          gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��
�*� ����+��� ���� ��� ��� �!�����  

 

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: 
 

   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2��?�       �1����� �N'-�,��<���S��� �1��S�? �]	��>���� .�,�� '2�89#���
          ��-�?�"�K�B �1�"�B�� �N'B���0��'��� �(��-�!��� �1��F�� �N'-�0�� �B'��� �
��<�� �N'-�?��?O���

    �-��� �1��B�� �N�B��	R��� �o��L�� �N� �I�!���      �]"�#� ��� �2-�0�� �h��7����� ������� �(����
         �N"�B��K�+��� �G���$�� �x�	I�#� ��� �2-�0�� �1��B�����I��� �o��:�� �2�I�!��� �1��F��
           ������� �N"����'��� �
��<�� ��"�8�R��� �o��L�� ���Q�#�� �%���� �N�B������� �
��<��

   � ���L�� �N�K-�I'��� �*���� �N�B�������     �N'-�,��F�O��� �e��������� ��8OB�� �2	I�-�#�$ �k
          �1�� "�������� �%�"�c�+��� �x�"�B����� �o����!��� �h�P�@ �%�'��4 �N'-�,���OK��

     .�E� ���L �2�3�u���?�� .�3���$�< �2�E���7�� �%����I��� �x���'��X� ���    ."�� �2�E�#�A������
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    ��@��	:�P�-�� .�E�7��F �1��U�L       V���0�� �e�&� �5-���� j�� .�̂ ���B ��89#	: .����
          �2	I�-"�#�$ �5�E� �c�$�� �5�=��B�����:�� �2�c�$���� �2-�c�+��� ��� �5�7�� ����, ���!�?��
         �5"-�� �<��-�R�,���� �2	I�-�#�$ �5[R�!���� �5�E� �c�$�� �5�K	: �J�	S������� ���)�B���u��

  �? �5�? �2	I�3���0��       �5�3����	L�� �5�E�0���!�?�� �2	I�-�#�$ �2�c�$���� �2-�c�+��� �5�=�� ���� ���!
          �]"�,����S	} ��K�+�y���� ��K�+� �� ��	���L�� �2	I�-�#�$�� �2	I-�� j�� �a����? �2	I�B����

���� �
���F���� �b�)'K��� �2�+�,�� .����� ��� �2�+�, �b�)� ��� �]�-������ ��K'?�� 9��� �('�	L
          �5���!"��� �5��6�� /�' �!�0��,���-�� .�#�$ j�� .9#��� �2-�c�+��� O.�#�+��� ����?

�*� �F�'��� �2�F������B �]�E� �F���? �GB���@�9Q�� �*���-9Q�� �*�+� �7�� 
 

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 
ecmeinet tayyibinet tahirin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. 
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CÜNNETÜL ESMA DAİRESİNİN İZAHI 
 

      Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi içiçe altı daire çizilir. Bu 
dairelere eski savaşlarda kullanılan kalkan şekline benzediği için, 
Cünnetül esma ''İsimlerin kalkanı'' denmiştir).  
      Cünnetül esma dairesi tenha, temiz ve güzel kokulu bir yerde, 
misk, zaferan ve gülsuyu ile hayırlı bir ayda ve günde (Ayların en 
hayırlısı Ramazanı şerif ayı, günlerin en hayırlısı Cuma günü, 
gecelerin en hayırlısı Kadir gecesi, vakitlerin en hayırlısıda Seher 
vaktidir). yazılmalıdır. 
 

      Gusül abdesti alarak kıbleye karşı yönelerek otur ve dairenin 
en dışına Ayetel Kürsiyi yaz. 
 

 �� j���          .���"�0 �5�� g%���,���� �N�K�� �h	P�4�>3�� �%�O-�R��� O.�!��� ���@9��� �5���� 
  �x���� '���.����0�� �t������ �G�0       �5"�,�u�d�?9��� �h���K�$ ���S�X�B V�P9�� ��u
 �?��0 �2�#�+�B   ���� �2�8�S�#�4��0�� �2�8B���B�� �G�-     �5� �#�$ �G�0 /1�.�X�? �J�	Q-�!�B

          �h�<��"�B���� �t�������� �x���� '�"�� �5O-"����	: ������ ;1��̀ �� �? 9���
���@�� �� �8	c�S�F ��� �2-�c�+��� O.�#�+ 

 

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. La te’hüzühü sinetüv 
vela nevm. Lehü ma fis semava ti vema fil ard. Men zellezi 
yeşfeu ındehü illa biiznih ya’lemü ma beyne eydihim vema 
halfehüm vela yuhutune bişeyim min ilmihi illa bima şaa’. Ve 
sia kürsiyyühüs semavati vel ard. Vela yeudühü hıfzihüma ve 
hüvel aliyyül azim. 
      İkinci daireye Kufi harflerini yaz. 
 

 
 

      Bu şekiller birer harfi temsil etmektedir. Bir rivayete göre eski 
Hint lisanına ait olduğu söylenmektedir. 
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      Üçüncü dairenin içine Allah c.c. ın şu isimleri: 
 

        �b��"�I���� O.�#�+���� ���'8�R���� �G� �-�8� ���� �����I�E� ���� ���'��D���� �2-�c�+���� �]�#� ���� 
         �2-"�I�!���� �C-��"�!���� 	
���+���� �2�I�!���� �����E�R� ���� ���<��R���� �
��+�E� ����

B���+���� �b���������2�R�E�K� ���� �
�P� ���� �� 
 

Elmeliku Elazîmu elcebbâru Elmutekebbiru Elmuheymin 
Elkahhâru Elaliyyu Elkebîru Elmuteâli Elkâdiru Elmuktediru 
Elhakemu Eladlu Elhasîbu Elhakîmu Elhabîru Elazîzu 
Elmuzillu Elmuntekimu. 
 

      Dördüncü dairenin içine: 
 

 �2��?��2-�F'��� �G� �F'��� ���  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 

      Beşinci dairenin içine: 
 

gq�O�	L �
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<����  
 

Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. 
      Altıcı daireniniçine maksadına münasip Ayeti Kerime. Örneğin: 
 

�0�����h��K�-�-�F�>�� �YE�-�0 �J��: �G  
 

Eve men kâne meyten feahyeynâhu 

      Dairenin ortasınada ''Evemen kâne meyten feahyeynâhü'' 
Ayetinin dörtlü vefkini yaparsın. Bu Ayeti Keriminin cümeli ebced 
adedi 784 olup, dörtlü vefki de budur: 
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      Cünnetül Esma dairesi budur: 
 

 
 

      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. 
 

      Dörtlü vefk yapmanın kaidesi: Vefke konulacak Ayeti Keriminin 
cümeli kebir karşılığı alınır ve toplam adetten 30 çıkarılır. Kalan 
adet 4 e bölünür. Harici kısmet birinci haneye yazılır ve birer zamla 
son haneye kadar gidilerek vefk tamamlanır. Taksimde kesir 3 
kalırsa 5. haneye bir, kesirde iki kalırsa 9. haneye bir, kesirde bir 
kalırsa 13. haneye bir fazla ilave etmek suretiyle vefk tamamlanır. 
Dörtlü vefk Müşteri gezegenine mensup olup, günü Perşembedir. 
Ulvi meleği Sarfeyail ardi meleği Şemhureş tir. 
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İSMİ  A'ZAM IN  TASARRUFU 

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

���-�+�#�F �]�R�� 2�@�� 
 

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

      Diba'nın sıfatı budur: 
 

         �]� ���� �
�&�7�� �]�3��S� �1��K�Z�� �]�3��u �N�0���!�? �]	��>���� .�,�� '2�8#9���
        �a���8�$ �1������� �]� �I�F �u��S�,���� �]�0���: ��������� �]�8�7�� ����,��

     'X�� �2������ ��P�@ �N'-�,��F��� .���������3 �J��     �"Y,���$ .�� 	J�	I�B ��B��
         �N�7��F .�� 	J�	I�3�� '2�8#9��� .�3���$�< �N�?��7���� .�E�7��F �1��U�L .�#�$
          �*� ����+��� '�����B ��8�E�-�U�L 9��� �e�&� ��8-�� ��K���� �1��̂ �� ��8-�� �]����

�!��� �5��6 .�#�$�� /�' �!�0 ��,���-�� .�#�$ j�� ."9#����2[#���� �5��  
 

Allâhümme inni eselüke bi hurmeti zâtike ve senâ-i sıfâtike ve 
celâli ismike ve nuri vechike ve vâsi-u keremike ve infazi 
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hukmuke ve vefâ-i ahdike en tusahhirli rûhâniyeti hâzel ismiş 
şerîfi yekûnülî avnen alâ kadâ-i hâcetî ve icâbeti da'vetî 
Allâhümme lâ tekûnu lî hâceti ve leke fîhâ ridâen ve lenâ fîhâ 
salâhi illâ kadaytehâ yâ rabbel âlemîne ve sallallâhu alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

      İsmi şerifin sıfatı budur: 
 

�8#9���    �: /~�!�:��B �]	��>���� .�,�� '2    /m��Q�+���B /~-�8�I�0 /~-�8�#�: /~�!�I�8
 /1��8�#�8�0 /��!���#�L �.� �#�8��         �5"�+�y O��� /�-�+�� �'��: ���@���@��B /h�������� 

 �5����-�Q�8�0 /
��-�Q�8�y         ��u�� V�P"9�� �2"�c�$���� �2-�c�+��� �]� ���� ���@�� 
 �5�? �k�-�$�<     �$�� �5�? �k�#�A�� ��u���� �k���7��     .[#�)"�3 �J�� �]	��>���� �k�-�Q

       ���3 �� �5���!��� �5��6 .�#�$�� /�' �!�0 ��,���-�� .�#�$    .�� �."�U�R�3 �� �2[#
�E�7��F��P�:�� �P�: �.�@�� . 

 

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

����       �('�"	L �5�? V���R�3 �f-�,��F��� �Y<����0 �]	��>����      �N"'-[#	I��� �V���"	L 
           /(���@�"�L /�"�S�, [\	: .���S�, �(����̀ �� /('�	R�? ���8�L�� .'E�F �N'-�=���D�����

     �L �5�? 	�	R���B �Ŷ �����R�,�� ��8	R�=��L�� �����R�K�-��"     .""�� .�R���B �&�� �Y@���
          ��B��"�̀ ��B �h���"�8	T �x��� �4�� ���8�R���� g���,�� 9��� /e����	u �J���I���
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  �]	��>���� ���'8�L��B ���Q�����   ���$ �5�E�$�<���� �� �?�\-�=���    �]�=�� ���� �('�	L �G�0 
      �N'B���8�R����? �q�	SOK�� �5�� �k�#�+�S�,��� �N'B���8�R���     ����"�� �P�@ .�,�����I�3 �J��

        �u	��� /C�+� 9\	: �5�? �G�-��	� .'E�F �N�$�'��� h�P�@ .��    /��'��7 �\	: �5�? 9

��-�K�$      �k�-�$�< ��u�� V�P9�� �2�c�$���� �]� ���� ���!�?      ��u���� �k"���7�� �5�? 

�k�#�A���k�-�Q�$�� �5�? B���L /1�.�̀  [\	: .�#�$ �]',�� g� 
 

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

      Bu İsmi a'zamın sayılamayacak kadar faydası ve özellikleri 
olup, bazıları şunlardır. 
 

      1. Herhangi bir murat ve dileğinin olmasını isteyen bir  kimse, 
bu ismi a'zamı 1111 defa okursa, en kısa zamanda istediğine 
ulaşır. Başladığı her iş başarıyla sonuçlanır. Herkes tarafından 
sevilir, kolaylıkla bol rızka ulaşır. Heybet, hürmet ve saygıya ulaşır. 
İsmi a'zamı 1111 defa okuduktan sonra şu duayı: 
 

         �]� ���� �
�&�7�� �]�3��S� �1��K�Z�� �]�3��u �N�0���!�? �]	��>���� .�,�� '2�8#9���
     �2-"�c�$�� �]�0���: ��������� �]�8�7�� ����,��    	u�"	S�,�� �]"� �I�F  

���������3 �J�� �a���8�$ �1������� �]� �I�F"������ ��P�@ �N'-�,��F��� ."�2  
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   �C-�D�B ��B��'X��.�3���$�<      �"� -�� .�,��+-�Q�B�� .�D�=����F ���U�R�B�� 
          �]"',�� �e��������� ������4��B �e�&� �5-�� .������̂ �� �5-�� �]���' �0 ��B��	�

j�� .9#��� ��B���7 �N�?��7�����?�� g�B���L /1�.�̀  [\	: .�#�$  ��,���-�� .�#�$
�#�$�� /�' �!�0�� �5���!��� �5��6 .�2[#�� 

 

Allâhümme inni eselüke bi hurmeti zâtike ve senâ-i sifâtike ve 
celâli ismike ve nuri vechike ve vâsi-u keremike ve azimu 
hikmike ve nufüzü hukmuke ve vefâ-i ahdike en tusahhirli 
ruhâniyeti hâzel ismiş şerifi yücibü da'veti ve yakdu havaici 
ve yütiuni fima üridü mimma leke fihi ridaveliye fihi salahu ya 
halikul ervahı inneke ala külli şeyin kadir. Ve sallallâhu alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

21 defa okursun. Veya bir (1) de on (10), on (10) da ve her yüz 
(100) defada bu duayı bir kez veyahutta her okumanın sonunda bir 
(1) kez okursun. 
 

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

��     'X�� �o����!��� �h�P�@ �%�'��4��B �2	I�-�#�$ �k� ���L   ���8'7���E�3 �J�� �N�SB��
   ���� .�E�S��� .����{�0 .��       .�E�7��F �5�� �J���	:�P�3�� �N�,�&	� �G�?� �J�&	� .

��P�:�� ��P�: �.�@��  
 

Aksemtü aleyküm ya huddame hazihil hurufiş şerifeti en 
teteveccehü fi misali ve sıfati ila fülan ibni fülanete ve 
tezkürüne lehü haceti ve hiye keza ve keza. 
 

ud ve mastaki buhurlarını yakarak oku. Okuduktan sonra sekizinci 
gece ismi a'zamı ve bu duayı beyaz bir kağıt üzerine yazıp, 
yazdığını başının altına koyup yatarsan, o kişinin başına gelenleri 
Allah Teala nın izniyle görürsün. 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 357 

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

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

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

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

      7. Efendimiz hazreti Muhammed (s.a.v.) i rüyasında görmek 
isteyen kimse, ismi azamı 11 defa, diba'-i 3 defa, ismi şerifi 75 
defa ve aşağıda gelecek olan duayıda 7 defa oku. Okuduktan 
sonra sağ yanı üzerine ve kıbleye karşı yatıp uyursa, Allah c.c. ın 
izniyle Peygamber efendimizi rüyasında görür. 
 

      8. Çok mühim bir işi olup, işini halledemeyen ve bu işinde 
zorlanan kimse, işinin olması niyetiyle iki rekat hacet namazı  kılıp, 
3 ihlas, 1 Fatiha ve Aşağıda gelecek olan duayı okuduktan sonra 
1111 defa ismi a'zamı, 3 defa diba'-i, 1000 defa ismi şerifi, 3 
defada muğlağı okuyup hacetini söylerse Allah c.c. ın izniyle 
hacetine ulaşır. 
 

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

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

          ;1����� �\�+�� �G�$ �2	I�B���B���� �
���R��� �1 V�P�? �G�$ �2	I�E�K������ �x���R�$
  �̂ �� �G�$ �2	I�?�	#"	L��        �N"�S��	��� �2	I�K"�-�? �k�-�R""������ V�u���� ���� 

�('<��� �����  
 

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

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

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

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

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

      15. Bu ismi a'zamın vefkini, vefkin etrafınada aşağıdaki duayı 
yazdıktan sonra, yazdığını eve asarsan, o eve ne hırsız, ne zalim, 
nede hasetçiler, Allah c.c. ın izniyle giremez. 
 

      Duanın sıfatı budur: 
 

���?"��� �2"9#��� �2-�F'��� �G� �F'��� j�� . ��,���-�� .�#�$ /�' �!�0  
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 �5��6 .�#�$��    �2[#���� �5���!���  �]	��>���� .�,�� '2�8#9���   "�E'-�@�	�	� �������?  �]
          �*��"�?�� �]"�#�0��B �]�#� ��� �2-� �?�� V�<��@��B �N�B����8��� �1��8�?�� H�����B
        .����:��B �N�B��S�I��� �o��I�?�� ���'8�L��B ���8�R��� �o��R�?�� �%�&����B �N�0�&'���
         �2"�#�+��� �G�-"�+�?�� ��-�Q����B ���Q��� �%�&�?�� �2-�#�F��B �2�#�!��� �1��!�?�� 
         H�����B ��� ���B �N'-�,���� ')�� �<��)�?�� �G� ��� ��u��B �G� �-��� �1��-�?�� �2-�#�$��B
          �G�0�� �x��� '��� .�� �G�0 �5���� �k�,�� �\-�S�:��B .����:��B ���F����B ���F�����B

   ��� �k�,���� �t������ .��   ���� .�,���@�� V�<��@��B V�<��8   �\-��'�"�� �1����� . 
         �(��"�4����� ��-�,O��� �x���6 �G�0 .�K� [#�� �%�&����B �G� �-�8�0��B �G�0���0��B
          ."�K�S�:��� �Y��"�8�R�0 ���-�} �Y��@��L .�K�#�+�7��� V�����$ ���8�L�� ���@��L��B

  �����:��B �k�-�U�L ��0'��̀   �K�S�:�� .����:��B �\-�S�:��B  O��� .   �k�A�̀  �� �? ;1�
 �$ �]',���#          .�� .�? ���Q��	� ��-�Q����B �2-�#�$��B �2-�#�F��B ��B���L j1��X�3 ��0 .

          �(���4����� ��-�,O��� .�� �5�? .�K�+�S�K�3 �Y �#�$ �]�,���� �G�0 .�K� [#�$�� ����0	���
          .���"�:��B /��@�"�L��B �%�&����B �]�#�0��B V�<��@��B H�����B �G�$ ���$���

 ��B �2-�#�F��B    ��� ��� �!����� ��� ���B �2-�#�$��B ��-�Q��    �*�� ���"�+��� ���� 
9#���j�� . �#�$�� /�' �!�0 ��,���-�� .�#�$�5��6 . �2[#���� �5���!��� 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Allâhümme inni 
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eselüke bi elfi uluhiyyetike Ya Allah ve bi hâ-il hidâyeti Yâ 
Hâdi ve bi mimil mülki Yâ Melik ve bi sinis selâmeti Yâ Selâm 
ve bi Kâfil kahri Yâ Kahhâr Ve bi kâfil kifayeti Yâ Kâfi ve bi hâil 
hilmi Yâ Halim ve bi lâmil lutfi Yâ Lâtif ve bi aynil ilmi Yâ Alim 
ve bi yâil yümni Yâ Zelmen ve bi Sâdis samedâniyyeti Yâ 
Samed Yâ Allah Yâ Vâhid Yâ Ahad Yâ Kâfi Yâ Kefil ente ilâhe 
men fis semâvâti ve men fil ardı ve entel hadi Ya Hadi ihdini 
ila seva-is sebil Ya Mu'min Ya Muheymin Ya Selâm sellimni 
min âfâtid dünyâ vel âhirati Yâ Kâhiru akhir aduvvi vecalni k 
Yâ Kâfi hiran ğayra makhuran ve ekfini şerra mâ kadaytü Yâ 
Kerim Yâ Kefil Yâ Kâfi ikfinâis su-e bimâ şi'te ve keyfe şi'te 
inneke alâ mâ teşâ-u kadir. Yâ Halimu Yâ Alimu Yâ Latifu ultif 
bi fil umuri ve allimni min ledünke ilmen tenfeuni bihi fid 
dünyâ vel âhiratu va'fu anni Yâ Allah Yâ Hâdi Yâ Melik Yâ 
Selâm Yâ Kâhir Yâ Kâfi Yâ Halim Yâ Latif Yâ Alim Yâ samed 
velhamdü lillahi rabbil âlemin. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

      İsmi a'zamın onbirli (11) Vefki de budur: 
 

7 / 1 - * . 6 2 4 �, � 

� 7 / 1 - * . 6 2 4 �, 

�, � 7 / 1 - * . 6 2 4 

4 �, � 7 / 1 - * . 6 2 

2 4 �, � 7 / 1 - * . 6 

6 2 4 �, � 7 / 1 - * . 

. 6 2 4 �, � 7 / 1 - * 

* . 6 2 4 �, � 7 / 1 - 

- * . 6 2 4 �, � 7 / 1 

1 - * . 6 2 4 �, � 7 / 

/ 1 - * . 6 2 4 �, � 7 
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YEDİ HARFİN SIRRI 

      Fatiha suresinde olmayan bu yedi harfin kadri celil olup şanıda 
yücedir. Bu yedi harfin bazıları hayra bazılarıda şerre delalet eder. 

      Fe (8 ) harfi: Bu harf kuru sıcak olup, tabiatı ateştir. Bu harfin 

menzili ise Eklil dir. Bu harfin ruhaniyeti genelde hayır amellerinde 
kullanılır. Ruhaniyeti belli değildir. Bu harfle dünyadaki Salih (iyi) 
ameller için amel edersen Allah c.c. ın izniyle felaha kavuşursun. 

      Cim ( () harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili 

ise Süreyya dır. Cim harfinin ruhaniyeti ileri gelen insanların 
arasında olmak, büyük insanların, dünya erbabının ve kalem 
ehillerinin arasına girmek için kullanılır. 

      Şın (< ) harfi: Bu harf kuru sıcak olup tabiatı ateştir. Menzili 

ise Belde dir. Şın harfinin ruhaniyeti karışık olup, dünya işlerinin 
hiç birisine yaramaz.  

      Se ( :) harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili 

ise Sa'dil beli' dir. Se harfinin ruhaniyetinin tabiatı mu'tedil (Orta 
halli) olup, bütün hayır amellerinde münasiptir. 

      Zı ( >) harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili 

ise Feraul muahhir dir. Bu harfin ruhaniyetinin tabiatı mümtezic 
olup sebebler ve denemelere mani olur. 

      Hı ( 9) harfi: Bu harf nemli soğuk olup tabiatı sudur. Menzili ise 

Sa'dil suud tur. Bu harfin ruhaniyetinin tabiatı mu'tedil (Orta halli) 
dir. Said olup bütün hayr amellerinde yardımcı olur. 

 Ze ( +) harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili ise 

Zera'dır. Ze harfinin ruhaniyeti hastalıkların defi' meleküt (Ruhlar 
alemi) ün fethi, bütün hayır ve şer amellerde kullanılır. 
      Bu yedi harf yedi isimde toplanmıştır. İsimlerde şunlardır: 
 

  g<����   g��'��7   g��	I�̀    gk�?��Z    gb�8�T      gb���4   �.�:�_ 
 

   Zekiyyün    Habîrün       Zahîrün    Sâbitün     Şekûrün      Cebbârün    Ferdün 
      Bu yedi isim Arapça olup, bu isimlerin her birinin Süryanice 
olarak karşılığı, her bir isme ait günü, gezegeni, tılsımı, ardi 
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yardımcısı, ulvi meleği ve buhuru vardır. Cetvelde şu tertip üzere 
toplanmıştır. Cetvel budur. 
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Senderus �A��B ���C%!5 �K�,�#!G  

 

 
Şems 

 
Pazar �A��Z�M\Z]�
  P'�	��  8  

 
Kübabe 

 
�A��B��	�D��  �X�	!G  

 

 
Kamer 

 
P.tesi �A��Z�M�Z�M�G  P5 �D�� (  

 
Sandalı 
Ahmer 

 

�A��B �������E �	������  
 

 
Merih 

 
Salı �A��Z���Z�M�C  v5L�F�N <  

 
Cavi 

 
�A��B �F��G  �3 �C�	!�  

 

 
Utarid 

 
Ç.mba �A��Z���Z�M��  PU�� �V :  

 
Mastaki 

 
�A��B �����	�H  �<�5L!M���N  

 

 
Müşter

i 

 
P.mbe �A��Z�Z�M�M��  PR�M�T >  

 
Karanfil 

 
�A��B ���I�J  �a�b���%�+  

 

 
Zühre 

 
Cuma �A��Z�Z�M�M��  PR�D�S 9  

 
Laden 
Amberi 

 

�A��B �������"  �3L!����G  
 

 
Zühal 

 
C.tesi �A��Z�Z�M�Y�
  ���"�+ +  

 

      Her harfe ait yedili hatem olup, o hatemlerde şöyledir: 
      Fe harfinin yedili hatemi:                Cim harfinin yedili hatemi: 
 

+ 9 > : < ( 8  8 + 9 > : < ( 

8 + 9 > : < (  ( 8 + 9  > : < 

( 8 + 9 > : <  < ( 8 + 9 > : 

< ( 8 +  9 >  :  : < ( 8 + 9 > 

: < ( 8 + 9 >  > : <  ( 8 + 9 

> : < ( 8 + 9  9 > : < ( 8 + 

9 > : < ( 8 +  + 9 > : < ( 8 
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       Şin harfinin yedili hatemi:                Se harfinin yedili hatemi: 
 

 
 

     Zı harfinin yedili hatemi:                   Hı harfinin yedili hatemi: 
 

 
 

      Ze harfinin yedili hatemi: 
 

 
 

      Bilki! Fe (8) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

�e��E��    �<���    �������    �\�$���    ���y���  
 

                     Fettâh      Ferd      Fâlık       Fâıl        Fâtır 
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ismi şeriflerinini sırrı vardır. 

      Cim (() harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

 \-�#�7�<�'��7    ���'��7    \-� �7    ���0��7     
 

               Cevvâd    Cebbâr     Cemîl        Câmi'        Celîl 
ismi şeriflerinini sırrı vardır. 

      Şin (<) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

���	I�̀     ���:��̀     ��-�8�̀  
 

                                Şekûr           Şâkir          Şehîd 
ismi şeriflerinini sırrı vardır. 

      Se (:) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

�w�����    ���$��?    �k�?��Z 
 

                                   Vâris           Bâis        Sâbit 
ismi şeriflerinini sırrı vardır. 

      Zı (>) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

��-�S�F    �b�8�T    ���@��T  
 

                                   Hafîz           Zahîr         Zâhir 
ismi şeriflerinini sırrı vardır. 

      Hı (9) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

���4��9&�4    ������4     �b 
 

                                Hallâk          Hâlik           Habîr 
ismi şeriflerinini sırrı vardır. 

      Ze (+) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:  
 

���+�0    ��B���$    O.�:�_  
 

                                    Muiz        Azîz        Zekiyyü 
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ismi şeriflerinini sırrı vardır. 
      Bu harflerde insan oğlunun dilemiş olduğu hayır veya şer olsun 
dilediği herşey vardır. İstediğin her şey senin ameline münasip 
olan her şeyi yaparsın. Çünkü her sırrın ona layık bir ameli vardır. 
Kim! Bunu bilip onunla talep ederse, Allah Teala hazretleri o kişiye 
talep ettiği şeyi kolaylaştırır. Sen münasebetlerine çok dikkat et. 
Çok yüce olan bu harflerin tasrif latiflerindendir.  
      Ameline layık olan harfi alır ve bu harfin yedili vefkini yazdıktan 
sonra buhurunu tüttürerek, üzerine aşağıda gelecek olan Azimeti 
okursan, seni mutlu edecek şeyi görürsün. Amelin Allah c.c. ın 
izniyle başarılı olur. 
      Yedi harfin Azimeti budur: 
 

      j�� 9��� �5������ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?      �<��"�S��� ��"�F���� ���F������ 
             9��� �5������ ���F�� �Y��	S	: �5�� �G	I�B �2���� ������B �2���� ���#�B �2�� V�P9�� ��� ')��
           �� ���"���7���� ��B���y .�#�$ �t��0 �5� �I�F V�P9�� ���'��D��� 	\-�#�D��� j��

    �J�	#�A���B �2�@�� 	\�+�S�B �' �$ 	
�>���B    ��-�8'X"�� ���	I'X"�� j�� 9��� �5������ 
           �"�0�� �t������ ."�� ���#�B��0 �2�#�+�B ��8�K�y����?�� ����0	��� ���@����c�? �2����+���
          �2-�F'�"�� ���@�� ��8-�� �l���+�B��0�� �1�� '��� �G�0 	
���K�B��0�� ��8�K�0 �l�����B

    � j�� 9��� �5������ ���	S�����        �5"�-���� ��"�7���B V�P9�� 	w�������� 	��$������ �k�?�9{�
           �%��"�-��� �]�#� ��� �G� �� �<��K�B�� ��8-�� �G�0�� �J����:���� .�K�S�?�� �5�#	: �����0	���
           ���"'8�R��� ���F������ ��� 	
�	R�-�� �5���S�K�? �5���S�, �C-�D�-�� g��F�� �5���D�B �2�#��

 �G�0 �\	I��            �5"�-���� g��7��� ��	{�:���� 9\�L /��@��T���� /G�y��? /��0�� .�� �(���$�< �5�� 
�@�9c�� j�� 9��� �5������" ���?���0 �
��U�������� �N� �F'����? O��E��� ��� �G�y������ ��  
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        "�#�$ ���#9Q� ��� �b������� j�� 9��� �5������ �5�E� �I�!�? �J���"�:����   �"�B��S�4 .
         �� �b������� �2-�I�!��� ���@�� �(�<��8'X���� �C�-����� �2����$ �(�	I�#� ����� �]�#� ���
           �"�D�K�B���� gC����} �5���#���B�� V�P9�� �C�������� ��B���+��� O.�:'��� j�� 9��� �5����

      �7�� ���'8�R��� ���F������ ���@�� g�����@ �N�=��U�L �G�0     �e��������� �"�8�E'B�� ��"��-
         �1��U"�R�? ��"	#9:���3�� �o���F���� �h�P�@ �N�0�����? �J�	#[:��� ��� �N'-�,��F�O���
           ��"���$ ��?����B �C�7�� j�� �2	:'��0�� .�E9�� �('�	R����? .�?����0 �u��S�,�� .�D�=����F

      �]�#� ����?�� /h��B /h��-�? �C�@�P� ��� ���      �\"-�=��-�L��� �]"�-�#�$ �h���0�� �C��������
           �\"-�=������7 �]�-�#�$ �h���0�� �C�������� �]�#� ����?�� /%��� /%����? �('��0 ��B �C�7��
         �h��"�0�� �C�������� �]�#� ����?�� /�-�#�0�< /�-�#�0���? ��� �F���� �_���!�0��?����B �C�7��

   �B �C�7�� �\-�=�� ��� �� �]�-�#�$     �C�������� �]�#� ����?�� /�-�#� �3 /�-�#� �E�? �J��L���?�
       /�-� �D�#�7 /�-� �D�#�D�? �n����8� �̀ ��B �C�7�� �\-�=��I-�0 �]�-�#�$ �h���0��
          �G��"�!��� �"�?����B �C�7�� H�\-�=��-����� �]�-�#�$ �h���0�� �C�������� �]�#� ����?��

    �$ ��B���$ /v��, /v��K�? 	N�+�?���_       �]"�-�#�$ �h��"�0�� �C�������� �]�#� ����?�� g�B��
         �]�#� ����?�� /�����_�� /�����_�� �.���_�� �.���_�>�? �J�� �-�0 �v��,��?����B �C�7�� �\-�=��-�K�$
          	N�+��'�"�� �a�"	#� ��� ��8�E'B�� ����-�7�� �\-�=��-�S���: �]�-�#�$ �h���0�� �C��������

 �R�? ��	#9:���3��          �G�-"�? �h��"�0�� �G�0 ���!�? .�?����0 �u��S�,�� .�D�=����F �1��U
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          �2-"�c�+��� O."�#�+��� ����?9��� �('�	L���� �
���F�� �������?�� �J�OK���� .����I���
 �YF�������¡ �\�D�+���� ¡ �N�$�'���� ¡�2	I�-�#�$�� �2	I-�� j�� �a����?   

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ ilâhe illalâhül vâhidül ehadül 
ferdüs samedüllezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü 
küfüven ehad. Lâ ilâhe illallâhül celîlül cebbârüllezî hukmühü 
mâda alâ tarîkıl ecbâri lâ yeselü ammâ yefalü ve hüm 
yeselûne lâ ilâhe illallâhül şekûrüş şehîdül âlimü bi zavâhiril 
ümûri ve bi vâtınühâ ya'lemü mâ yelicü fil ardı ve mâ yahricü 
minhâ ve mâ yenzilü mines semâi ve mâ ya'ricü fîhâ ve hüver 
rahîmül ğafûrü lâ ilâhe illallâhüs sâbitül bâısül vârisüllezî 
yerciu ileyhil ümûri küllühü ve bi fenel ekvâni ve min fîhâ ve 
yünâdi limenimülkül yevmi felem yecibühü ehadün feyecîbü 
nefsehü feyekûlü lillâhil vâhidil kahhâri fe küllü men lehü 
da'vetün fî emrin bâtınül muhtassu bir rahmeti vel efdâli 
mudebbirül ekvâni bi hıkmetihi lâ ilâhe illallâhül habîrül 
muttaliu alâ hafâyel melekü vel melekûti âlimül ğaybi veş 
şehâdeti ve hüvel hakîmül habîrü lâ ilâhe illallâhüz zekiyyül 
azîzül ğâlibüllezî lâ yağlibühü ğâlibün velâ yencû min kadâihi 
hâribün ve hüvel vâhidül kahhârü ecîbû eyyetühel ervâhır 
rûhâniyyetil müvekkilûne bi hıdmeti hâzihil ahrifü ve 
tevekkelû bi kadâi havâicî ve nifâzi mâ rabbî bil kuvvetilletî 
emeddekümüllâhü ecib yâ ebâ abdullâhil müzhibü bi yâhin 
yâhin ve bil melikil ğalibü emruhü aleyke rukyâîl ecib yâ 
mürreh bi sâmin sâmin ve bil melikil ğâlibü emruhü aleyke 
Cebrâîl ecib yâ ebâ muhrizil ahmeru bi demlîhın demlîhın ve 
bil melikil ğâlibü emruhü aleyke semsemâîl ecib yâ  bürkân 
bitemlîhın temlîhın ve bil melikil ğâlibü emruhü aleyke Mîkâîl 
ecib yâ şemhûreş bi celcemîşin celcemîşin ve bil melikil 
ğâlibü aleyke sarfeyâîl ecib yâ ebel hasane zevbeatü bi nûhın 
nûhın azîzü azîzün ve bil melikil ğâlibü emruhü aleyke anyâîl 
ecib yâ ebâ nûh meymûn bi ezeliyyin ezeliyyin ezrârin ezrârin 
ve bil melikil ğâlibü emruhü aleyke kesfeyâîl ecîbû eyyetühel 
mülûküs sebatü ve tevekkelû bi kadâi havâicî ve nifâzi mâ 
rabbî bi hakki min emruhü beynel kâfî ven nûni vi elfi lâ havle 
velâ kuvvete illâ billâhil aliyyül azîmü elvâhan elvâhan elacele 
elacele essâate essâate bârakallâhü fîküm ve aleyküm. 
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ESMA-İ  ERBAİN 

      Asrının eşsiz alimi, zamanın biricik bilgini, başkalarını kemale 
erdiren, hakikat ehlinin kutbu Şihabüddin Sühreverdi k.s.a. 
hazretlerinden menkuldur ki; Allah teala ona güzel isimlerinden 
kırk tanesini vermiştir. İnsanoğullarından, birçok hassaları bulunan 
bu isimlere muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. Bu hassalardan 
bazıları şunlardır: 
      Melekler, cinler, insanlar, gökler, yerler ve varlık alemindeki 
her şey bu isimlere musahhardır. Şeyh Hazretleri bütün hayatı 
boyunca bu isimleri yanından hiç ayırmamıştır. Bütün harika 
işlerini bu isimlerin bereketi ile yapmıştır.  
      Ayrıca şunu vasiyet etmiştir: Kim bu isimlerin duası ile meşgul 
olmak isterse, kalbi temiz olmalı. Bunu okumağa kalbi ve ruhu ile 
devam etmeli ki Allah’ın eserlerinden çok acayip ve garaip şeyler 
görsün. Ona gayb aleminin sırları açılsın.  
      Bu isimlerde o kadar acayip sırlar vardır ki denizler mürekkep, 
ağaçlar kalem ve bütün yaratılanlar da katip olsalar, bu isimlerin 
şerhini yazamazlar.  
      Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse onu bu isimlere ve 
bunları okumağa muvaffak kılar. Sonunda o kişide acayip hassalar 
görülür.  
      Şihabüddün Sühreverdi k.s.a. şöyle vasiyet etmiştir: Bu isimleri 
bilen kardeşlerin bunları güvenmedikleri ve layık olmayan 
kimselere vermeleri ve emanet etmeleri haramdır. Haram işlerde 
tecrübe edilmesi caiz değildir. Kim haramda tecrübe ederse, Allah 
onu öyle bir derde mübtela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz. 
Kıyamet gününde Hak teala onun hasmı olur.  
      Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır. 
Kötü huyları olmamalıdır. Fasık ve yalancı olmamalıdır. Hali 
düzgün, sözü doğru olmalıdır. Bu isimlere inanıp ihtiyacı olduğu 
zaman tecrübe etmelidir. O zaman inşallah ihtiyaçları görülür.  
      Her ismi okuduktan sonra yedi gün oruç tutar. Yedi günün 
ortasında bu isimleri okur. O zaman her ismin hassalarında kısaca 
anlatacağımız gibi acayip şeyler görür. Sevdiği ve razı olduğu 
şeylere muvaffak kılan Allah Teala hazretleridir. 
     Birinci isim: 
 

[\	: '�����B �k�,�� 9��� �5����� �]�,��!�����̀  "�5�L�_����� �5�Z������� /1�. 
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�5� �F�����  
 

Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli şeyin ve vârisehü 
ve râzikahüve râhimeh. 
 

      Kim! Kralların, sultanların ve üst düzey idarecilerin huzuruna 
girmek isterse, bu mübarek ismi on yedi defa okur ve o kimsenin 
yüzüne üfler. Hangisinin yanına girerse ona karşı şefkatli olur.  
      Bunun şartı bu ismi okurken kalbinde ondan başkası 
olmamalıdır. Kim bu mübarek ismi okumağa devam ederse, 
kalbinin üzerindeki gaflet perdesi açılır. Allah c.c. onu hidayet nuru 
ile hidayet eder. Sonunda insanların kalplerindekini okur. 
Kalbindeki şirk yok olur. Dünyadan muvahhid (Allah’ın birliğine 
inanan bir kişi) olarak çıkar.  
      Eğer onun, bir başkasına ihtiyacı olur da, o da o ihtiyacını 
görmüyorsa, bu en büyük ismi (ism-i azamı) Pazar günü yirmi dört 
defa okur. Muradı ne ise şüphesiz hasıl olur.  
      Onu bir başkasına vermek isterse, o kimse yıkanır, yeni elbise 
giyer ve bu mübarek ismi yüz yirmi defa yiyecek bir şeyin üzerine 
okur. Bunu o şahsa yedirir. Bunu yedikten sonra ondan bir saat 
ayrılamaz. Ona hiç bir şekilde muhalefet edemez. Ona karşı sabrı 
ve kararı kalmaz. Bunu doğru bir itikad ile okumalıdır. Mücerreptir. 
Sevdiği ve razı olduğu şeye karşı muvaffak kılan Allah’tır.  
      İkinci isim: 
 

�8����� �5���� ��B�5	��&�7 ��-��'��� �N  
 

Yâ ilâhel âlihetir rafîı celâlüh. 
      Bu ismin hassası şudur ki, bir kimse fakir ve hakir olup, halk 
arasında itibarı ve hürmeti olmazsa bu mübarek isimle meşgul 
olursa, onu günde on beş defa okur. Az zamanda kıymetli, değerli 
ve söz sahibi biri olur. Rızkı bollaşır. Onu gören herkes sever. 
Hayatının kalan kısmında bir daha fakir ve hakir olmaz. İnsanlar 
arasında heybetli olur ve onu gören herkes Allah’ın izni ve bu 
büyük ismin bereketi ile ona saygı duyarlar. Bu mücerreptir. 
Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak kılan Allah tealadır.  
      Üçüncü İsim:  
 

�5����+�� [\	: .�� �<�� �!� ��� j�;����B 
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Ya Allâh ul Mahmûdu fî külli fiâlih. 
      Bu büyük ve mübarek ismin hassası budur ki, kim Cuma günü 
namaz vakti gusül eder, yeni elbiselerini giyer ve camiye gider, 
namazı bitirince bu mübarek ismi olduğu yerde ihlas ve sağlam bir 
itikatla 200 defa okursa; eğer aklından Allah’ın izni ile yerin kendisi 
için dürülmesi geçerse, Allah’ın izni ile bu gerçekleşir. Eğer bulut, 
yahut gök gürültüsü, veyahut şimşek oluşturmak isterse, o da olur. 
Bu kimsenin, Müslüman kardeşlerine karşı kalbinde haset, kin ve 
nefret olmamalıdır. Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak kılan 
Allah’tır.  
      Dördüncü İsim:  
 

�5� �F����� /1�.�̀  [\�: �G� �F����B 
 

Ya rahmâne külli şey’in ve Râhimeh. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası şudur ki, bir adamın huyu 
kötü, öfkeli, kibirli ve gururlu olur; herkese eziyet eder, fiilleri kötü 
olur da bunları terk etmeğe gücü yetmezse, bu mübarek ismi misk 
ve safranla yazar; kendi ismini ve anasının ismini beyaz bir ipek 
beze yazar ve olduğu temiz bir yere gömerse, üzerinden az zaman 
geçmeden huyu güzelleşir; kötü fiilleri iyiye dönüşür.   
      Eğer seni bir kimsenin sevmesini ve senden bir saat dahi 
ayrılmamasını dilersen, üç gün oruç tut ve bu mübarek ismi her 
gün beş yüz defa oku. Bu ismi okumayı bitirince, kapısı kıbleye 
bakan bir hamama git. Orada gusül et. Hamamdan çıkınca bu 
mübarek ismi sağ elinin ayasına yaz. Seni sevmesini istediğin 
kimsenin karşısına dur. Sevdiğin kimse seni gördüğü zaman seni 
öyle sever ki sevginden ölecek hale gelir. Elini onun göğsüne 
vurduğu zaman, aşk ve muhabbetten  öleceğinden korkar. Sevdiği 
ve razı olduğu şeye muvaffak kılan Allah’tır. 
      Beşinci İsim: 
 

'-�0�� �B�< .�� '.�F �� �*�F O.�F��B�5�=��R�?�� �5�I�#�0 �N 
 

Ya hayyu hîne lâ hayye fî deymûmiyyeti mülkihi ve bekiâh. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası şudur ki, bir insanda hastalık, 
zafiyet olur ve hastalığı şiddetlenir de doktorlar tedavisinden aciz 
kalırlar, ilaç ona tesir etmezse, bu mübarek ismi yeni bir kaba misk 
ve safranla yaz; yağmur suyunda erit ve hastaya içir. Bunu içince 
Allah’ın izni ile şifa bulur. Eğer onu sağlıklı iken içerse, hayatı 
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boyunca bu ismin bereketi ile bir daha hasta olmaz. Sevdiği ve 
razı olduğu şeye muvaffak kılan Allah’tır.  
      Altıncı İsim:  
 

 �G�0 �1�.�̀  �x�	S�B �&�� �%�O-�L��B 
 

Yâ Kayyûmu felâ yefûtu şey’ün min ılmih. 
      Şerhi: Bu büyük ismin hassası şudur ki, bir adamın kalbi kör 
olur da aklında ilimden bir şey kalmaz ve her okuduğunu unutursa, 
bu mübarek ismi her gün yirmi yedi defa okur. Onu sabah 
namazından sonra okumağa gayret eder. O zaman kalbi 
aydınlanır. Öyle ki çocukluğundan ihtiyarlığına kadar işittiği her şey 
aklına gelir. Bir daha unutmaz. Gayb aleminden ona çok şeyler 
keşf olur.  
      Eğer bir kimsenin bir şeyi kaybolursa, Pazartesi gününü tercih 
eder. Güneş koç burcunda olduğu zaman bu mübarek ismi yüz 
yirmi defa o maksatla okur. O şeyi ve yerini rüyasında görür. Eğer 
onu bir kimse çalmışsa onu rüyasında görür. Eğer bunu başka bir 
şey için okursa, o da olur.  
      Eğer onu bir kimse evinde okursa o evden hiçbir şey çalınmaz. 
O eve ebediyen hırsız girmez. O evde bela ve fitne görülmez.  
Allah’ın izni ile o evden hiçbir şey çalınmaz. Sevdiği ve razı olduğu 
şeye muvaffak kılan Allah’tır.  
      Yedinci İsim: 
 

�h���46�� /1�.�̀  [\	: 	
'��� .�L������ ���F�����B 
 

Yâ Vâhidül bâki evvelü külli şey’in ve âhirüh. 
      Şerhi: Bu mübarek büyük ismin hassası şudur ki, bir adam 
sevdavi mizaçlı olur, aklından hep kötü fikirler geçer, her an 
yaramaz şeyler düşünür ve zaman zaman kötü hayallere dalarsa, 
öyle ki beyninde arızalar görülürse, malından çok korkmaya 
başlar; uykusu kaçar ve kararı kalmazsa, bu mübarek ismi çok 
okuduğu zaman ondan bütün bu hayaller ve başka şeyler gider.  
      Eğer güçlü düşmanı varsa bu mübarek ismi elli defa okur. 
Düşmanı onu sevmeğe başlar ve ona karşı kardeşi gibi şefkatli 
davranır. Düşmanı onu yenemez. Ona büyü işlemez Ona hiçbir 
kötü şey zarar veremez, inşallah. Mücerreptir.  
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      Sekizinci İsim: 
 

�&�? �2�=��<��B�5�=��R�?�� �5�I�#� �� /
����_���� /1��K��   
 

Yâ dâimü bilâ fenâin ve lâ zevâlin limülkihi ve bekâih. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin de hassası şudur ki, eğer bir adam 
sebatsız olur, bütün işlerinde batıl şeylerle uğraşırsa, bunun 
eksiksiz şekilde abdest alması ve sebat-ı kadem niyeti ile iki rekat 
namaz kılması gerekir. Üç gün oruç tutar. Bu mübarek ismi üç yüz 
defa okur. Allah teala ona istediği sebatı (dirençliliği) verir.  
      Eğer o bir Sultan veya Emir veya benzer biri olur da o da 
işinde sebat isterse, bu mübarek ismi ramazan ayının yirmi yedinci 
gecesinde bir gümüş yüzüğün kaşına kazdırır. Yazıyı nakşeden 
abdestli olur. O da bu yüzüğü parmağından çıkarmaz. O zaman 
sebatlı olur. Hiçbir düşmanı onu yenemez. Sevdiği ve razı olduğu 
şeye muvaffak kılan Allah’tır 
      Dokuzuncu İsim: 
 

�5�#�{� �: ;1�.�̀ �&�� /5���̀ ���-�} �G�0 ��� ���B 
 

Yâ samedü min ğayri şibhin felâ şey’e kemislih. 
      Şerhi: Bu mübarek ve büyük ismin hassası budur ki, bir 
insanda fasıklık ve günahkarlık olur da onu terk etmeğe gücü 
yetmezse ,bu mübarek isimle dua eder. Dua metodu Müşteri 
gününü yani Perşembe gününü tercih etmektir. Üç gün oruç tutar. 
Her gün bu mübarek ismi bin defa okur. Allah tela ona bütün 
fasıklık ve günahkarlıkları kötü gösterir. Bir daha aklına böyle 
şeyler gelmez. Bunlardan hiç birine dönüp bakmaz. Bu günlerde 
hayvansal gıdalar yememelidir. Haram lokmadan kaçınmalıdır. 
      Eğer karı koca arasında gece ve gündüz sebepsiz yere 
geçimsizlik olursa, bu mübarek ismi bir cam kaba yazar. İçine 
pınar veyahut kuyu suyu koyar. Onu karı kocaya içirir. Allah’ın izni 
ile bir daha dedikodu yapmazlar.  
      Eğer bu mübarek ismi misk ve safranla ceylan derisine yazar, 
muşambaya sarar, sonra onu bir bardağa kor ve onu kavga 
etmemeleri istenen kişilere içirirse, Allah’ın izni aralarında bir daha 
kavga olmaz. Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak kılan Allah’tır. 
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      Onuncu İsim:  
 

�5�S����� �J���I�0�� ���� �5-�,����B g��S	: ;1�.�̀ �&�� O���?��B  
Yâ Bârrü felâ şey’e küfvün yüdânihi vela imknâe li vasfih. 

      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası şudur ki, bir insan başka 
insanların ağızlarını bağlamak isterse, üç miskal kurşun alır ve 
ondan bir levha yapar. Üzerine bu mübarek ismi kazır. Onu bir 
balığın karnına kor ve onu ıslak bir yere gömer. Hasımlarının 
isimlerini o levhaya yazar. O zaman onların dilleri bağlanır. Ne 
huzurunda ne de gıyabında onun hakkında bir şey konuşmazlar. 
Düşmanları dost olur. Onun sözünden çıkmazlar.  
      Eğer bu ismi okumağa kırk bir gün devam eder ve bin defa 
okursa, Allah ona o levhada isimleri yazılı olan kimseleri müsahhar 
eder ve ne ihtiyacı varsa hepsini görürler. Bu günlerde hayvansal 
gıda yememelidir. Yoksa helak olur. Sevdiği ve razı olduğu şeye 
muvaffak kılan Allah’tır.  
      Onbirinci İsim:  
 

�	R�+��� V���E�8�3 �� V�P9�� �k�,�� �b���:��B �5�E� �c�$ ������� 	
  
 

Yâ kebîrü entellezî lâ tehtedil ukûlü li vasfi azametih. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası şudur ki sultan veya 
idareciler olsun, bu insana karşı kötü niyet taşırlar, hatta öldürmek 
isterlerse, bu isimle dua eder. Bunun yolu yedi gün oruç tutmaktır. 
Bu ismi her gün bin defa okur. O zaman düşmanlarını mağlup 
eder. Ancak okumayı terk etmemek şartı ile. Eğer bunu her zaman 
okursa evinin hayrı ve bereketi artar.  
      Eğer bir kimsenin üzerinde çok borç olur da bu mübarek ismi 
okumakla meşgul olursa, Allah teala ona borcunu ödeme imkanı 
verip, hesapsız rızık verir. Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak 
kılan Allah’tır.  
      Onikinci İsim:  
 

�h���-�} �G�0�&�4 /
��{�0 �&�? �q�	SOK�� ������? ��B 
 

Yâ bârien nufûsi bilâ misâlin halâ min ğayrih. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası da budur ki, bir insan 
büyülenir yahut göz değerse, bu mübarek ismi yedi madenden 
yapılmış bir levhanın üzerine kazır. O zaman büyüsü çözülür. 
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Allah’ın izni ile sihri bozulur. Onda baras ve cüzam gibi ne hastalık 
varsa def olur.  
      Eğer bu ismi daha çok okursa Allah ondan bütün hastalıkları 
def eder. Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak kılan Allah’tır.  
      Onüçüncü İsim: 
 

�5����	R�� /N��6 [\	: �G�0 ���@�9Q�� �.�:��_��B 
 

Yâ zâkiyüt tâhirü min külliâ fetin li kudsih. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası şudur ki, eğer bunu tecrübe 
etmek istersen , Çarşamba günü gusül et. Yeni elbise giy. İçinde 
kimsenin olmadığı bir evde otur. Bu mübarek ismi bin elli bir defa 
oku. Okuma günlerinde kalbinde fısk gibi kötü şeyler olmasın. 
Okumayı bitirdiğin zaman için temiz olursa, içine temiz yedi ruh 
girer. Bunların alameti üzerlerinde yeşil elbise olmasıdır. 
Başlarında türk takyeleri gibi külahları olur. Gelir karşında dururlar. 
Seninle konuşmazlar. Sen de onlarla konuşma. Bu mübarek ismi 
okumakla meşgul ol ki seninle konuşsunlar. Sana, ey Allah’ın kulu, 
ne gibi önemli bir ihtiyacın varsa, bu mübarek ismin hürmetine 
halledelim, derler. Allah onların dileklerini derhal kabul eder. Allah 
sizlerden ve bizlerden razı olsun.  
      Ey Allah’ın kulları, bu mübarek isme itaat ettiğiniz ve benim 
davet ve isteğimle geldiğiniz gibi bu ismin gücü sayesinde nerede 
olursam olayım bana yardım edin. Beni dost ve düşmanların 
şerlerinden koruyun. Bir ihtiyacım olursa, Allah’ın izni ile onu 
yerine getirin.  
      Bugünlerde hayvansal bir şey yememelidir. Okumaya 
başlamadan önce için temiz olmalı. Yoksa helak olmandan 
korkulur. Dilin tutulur, konuşamazsın. Maksadına nail olamazsın. 
Bu ruhlardan sakınman lazımdır ki üzerine evham ve hayal 
çökmesin. Ruhanilerden, onların atlılarından ve yayalarından 
korkma. Onlar sana atlı asker şeklinde gelirler. Aranızda bir ilişki 
olur. Dostluk kurulur. Davetine icabet ederler ve ihtiyacını 
görürlerse, onları tekrar çağır. Davetine icabet ederler ve sana 
selam verirlerse, onları görünce ayağa kalk. Onlara karşı mütevazı 
davran. Sana söz verirlerse derhal ayağa kalk; elini göğsünün 
üstüne koy ve, bana ikram ettiğiniz ve bana saygı gösterdiğiniz 
gibi Allah da size ikram etsin ve saygınızı artırsın, de. Aramızda bir 
işaret olmalı ki sizi gerektiği zaman arayayım. Onlar sana, ne 
zaman bir ihtiyacın olursa biz sana geliriz, derler. Sen de ileri 
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gider, benim maksadım ihtiyacım olduğu zaman davetime icabet 
etmenizdir, dersin. Onlar daveti işittikleri zaman sana yumurta gibi 
beyaz bir hatem verirler. Üzerinde yeşil bir yazı olur. Onu al ve öp. 
Onu başına ve gözüne sür. Bana bu mübarek hatemin hassasını 
öğretin, de. Davet tamam olup da maksat hasıl olunca ona güzel 
kokular sür. Bu hateme hayızlı ve cünüp kimseleri dokundurma.  
      Hatemin işi bitince onlara mütavazı davran ve onlara, hayır ve 
selametle yerlenize dönün, de. İhtiyacım olursa sizi tekrar 
çağırırım, de. Güzel koku sürmekten gafil olma. O zaman aranızda 
sürekli muhabbet olur. Bir ihtiyacın olursa bu ismi birkaç kere oku, 
Allah’ın izni ile yanında peyda olurlar.  
      Ey bunları arzu eden kimse, her zaman abdestli olmağa çalış. 
Çünkü bu mübarek isim çok faydalıdır. Sevdiği ve razı olduğu şeye 
muvaffak kılan Allah’tır.  
      Ondördüncü İsim: 
 

 �.����:��B�5�#�U���� ��B��Q�$ �G�0 ���#�4�� �� ������ ���  
 

Yâ kâfiyel muvessiı li mâ halaka min atâyâ ve fadleh. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki bir insanın bir başka 
insana ihtiyacı olur da ihtiyacını görmez, geri durursa, aradan uzun 
zaman geçerse, bu mübarek ismi tabaklanmış bir ceylan derisine 
misk ve safranla yazar. Onu ihtiyacı olduğu kimsenin evinin 
eşiğine gömer. Tez zamanda ihtiyacı görülür. Allah teala lutfu ve 
keremi ile ona çok ihsanda bulunur. İşlerine bereket gelir. Öyle ki 
eline toprak alsa altın olur. Eğer fakir veya hiçbir şeyi olmayan bir 
muhtaç ise said bir gün seçer. Yani ayın kova burcunda olduğu 
günü gözler. Bu mübarek ismi bir hatai kağıda yazar. Onu 
muşambaya sarar ve onu su içtiği bardağın veya tulumun içine 
atar. İyi bir zamanda bunu yapmalıdır ki Allah’ın izni ile hayır ve 
bereket görsün. O zaman çok nurlar ve Allah’ın işlerinden acayip 
şeyler görür. Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak kılan Allah’tır. 
      Onbeşinci İsim: 
 

 �2���� �5�̂ ���B �2�� /����7 [\	: �G�0 �f-�R�,��B�5����+�� �5�Q������B 
 

Yâ nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yuhâlithu 
fiâleh. 
      Bu mübarek ismin hassası budur ki bir insana bir zalim 
musallat olur da ondan kurtulamazsa, bu mübarek ismi çok 
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okusun; öyle ki günde bin defa ve daha ziyade okusun. Bu ismi 
çok okumasının sebebi şudur ki buna ism-i azam denmiştir. Bu 
ismin bereketi ile o zalimin elinden kurtulur. Eğer hapiste de olsa 
kurtulur. Bu ismi sabah akşam okur. Allah ona selamet verir. Allah 
ona o kadar mal verir ki kimseye muhtaç olmaz.  
      Bu ismi okuyan abdestli olmalıdır. İtikadı da sağlam olmalıdır. 
      Onaltıncı İsim:  
 

�Y �#�$�� MN� �F�� /1�.�̀  9\	: �k�+���� V�P9�� �k�,�� 	J�'K�F��B  
 

Yâ Hânnanu entellezî ve si'te külle şey’in rahmeten ve ilmâ. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın kalbi ve 
dili bağlanır da işlerinde şaşar ve insanların gözünde hor olur ve 
hangi işle uğraşırsa bitiremez ve iyi bir sonuç alamazsa, bu 
mübarek dua ile kırk gün meşgul olmalıdır.  
     Bunun yolu da şudur: Bu arada hayvansal gıda yememeli; şirik 
yağı ile pirinç yemeli ve çekirdeği çıkarılmış kara üzüm yemelidir. 
İçine biraz misk atar. Çok yemez. Halkla beraber oturmaz. Halvete 
çekilir. Gece gündüz hep bu isimle meşgul olur. Kalbini ve ruhunu 
toplar. Allah’ın izni ile acayip şeylere görür.  
      İlk haftada gayb aleminden alametler görür. Alamet de yedi 
çeşittir:  
      Birincisi, bir hafta ve daha çok geçer de gittikçe daha çok 
okursa, bütün alemi gözünün önünde görür. Hep sözü Allahla 
olmalı, kalbi sadık olmalı.  
      İkincisi, sekizinci günde halvette iken ona ruhlardan iki şahıs 
gelir. Ona, bu duadan maksadın nedir, başka bir şeyle meşgul ol. 
Bundan bir zararın olmaz, derler. Sakın bunlara cevap verme. 
Onlarla meşgul olma. Bu mübarek ismi açıktan oku. Bu ismi 
işitirlerse kaybolur giderler. Bunlardan korkma. Eğer korkarsan 
helak olursun. 
      Üçüncü alamet, on üçüncü günde temiz bir ev hazırla, vakitleri 
bekle. Sana huma gibi yeşil bir kuş gelir. Tepene konar. Kötü sesi 
ile seni rahatsız eder. Sana kanadı ile vurur. Daha bu cinsten çok 
kuş gelir. Bunlardan korkma. Açıktan okumağa devam et. Senin 
bu ismi okumağa devam ettiğini görürlerse, kalkar giderler. 
Onlardan korkma, kalbin sağlam olsun.  
      Dördüncü alamet, on yedinci günde dua ile bu metotla meşgul 
olursa, halvette ikindiden sonra fakir kıyafetli insanlar görür. 
İçlerinde yamalı elbise giymiş biri bulunur. Alameti genç olmasıdır. 
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Sağ yanağında büyük bir ben vardır. Hücrenin kapısından girdiği 
zaman selam verir. Ona ayağa kalkmalı ve selamını almalıdır. O 
şahıs yanında oturur. Sonra çok şey konuşur. Onunla meşgul 
olmamalı ve duadan geri kalmamalıdır. Onun kendisi ile meşgul 
olmadığını görünce kalkar gider. 
      Beşinci alamet, yirmi yedinci günde yanından cin ve insan kim 
geçerse mutlaka içlerini bilir, okur ve tamamen kalplerindeki sırra 
vakıf olur. Bunun şartı Allah la olan bu sırrı saklamaktır. Dua 
tamam oluncaya kadar bu sırrı kimseye söylememektir.  
      Altıncı alamet, yirmi sekizinci günde dörtgen bir hat çizer, 
hattın ortasına oturur. Bu mübarek ismi okumakla meşgul olur. 
Gece olunca yeşil bir çıra yakar, içine büyük bir fitil kor. Çıraya 
yasemin ve kokulu zeytinyağı doldurur. Bunu yedi gece yapar. O 
zaman yedi veya dört nefis (ruh) gelir. Karşısına dururlar. Ona, ey 
Allah’ın kulu, kalk ve hattın dışına çık. Ne istersen yaparız. Eğer 
maksadın birine aşık olmuşsan onu sana getiririz. Eğer bir 
düşmandan korkarsan onu helak ederiz. Eğer ilim istersen sana 
öğretiriz. Ne gibi mühim işin olursa hepsini yaparız, derler. Onlara 
cevap vermeli ve, ey Allah’ın kulları, başımdan gidin, benim sizinle 
işim yok demeli ve bu mübarek ismi okumağa devam etmeli. Ona 
ne zaman, hattın dışına çık derlerse, yerinden kalkmamalı ve 
sözlerine kulak asmamalıdır. Onlardan ne zaman böyle bir şey 
işitirse, kırk gün tamam oluncaya kadar bu mübarek ismi okumağa 
devam etmelidir. Kırk günün sonunda halvette çok şeyler görür. 
Çok kalabalık olur. Eğer gece ise meşaleler, kandiller, mumlar 
görür. Eğer gündüz ise askerler görür. Her biri bir surette 
görünürler. Silahları ve binekleri birbirine uymaz. O kişi bu 
mübarek ismi okumağa devam etmeli, vaktine hazır olmalıdır. O 
bu halde iken büyük bir kalabalık görür. İçlerinde sultan vardır. 
Sultan bir canavara binmiş, eline yılanı kamçı etmiştir. Etrafında 
çok adamı vardır. Ellerinde altın ve gümüş tabaklar vardır. Çeşitli 
mücevherler vardır. İdaresi altında otuz bin ruh vardır. Bu mübarek 
ismin sahibi geldiği zaman selam verir. Ona ayağa kalkar, elini 
başının üzerine kor ve selamını kalbi ile alır. Bunun dışında bir şey 
konuşmaz. Bu ismi okumaya devam eder. Sonunda sultan ona, ey 
Allah’ın kulu, bu ism-i azamı okumaktan maksadın nedir? Ne gibi 
ihtiyaçların varsa hepsini görelim, der. Ona cevap ver ve de ki, ey 
ruhların sultanı, Allah senden yerden göğe kadar razı olsun. 
Benim muradım beni askerlerinin başına geçirmendir. Ne zaman 
bir ihtiyacım olursa onu görürler, bana yardım ederler. Onlardan 
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ne istersem, Allah’ın izni ile yerine getirirler. Sen de, ey kral, 
gözümden bir saat kayıp olma, der. O zaman kral onun sözünü 
kabul eder. Onu askerin başına geçirir. Kral da askerler de ona 
itaat ederler. Bundan sonra çok acayip ve garaib şeyler görür. 
Ruhlar bütün önemli işlerde ona itaat ederler. İnsanlar ona muhtaç 
olurlar. Bu mübarek ismin şerhi sayılamayacak kadar çoktur. 
Ancak biz kısa yoldan anlattık. 
      Onyedinci İsim:  
 

�5'K�0 ���=�&����� 9\	: '2�$ ���L �J����F���� �	u 	J�'K�0��B 
 

Yâ mennânü zül ihsâni kad amme küllel haliâki menneh. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası şudur di, bir insanın üzerinde 
çok borç olur ve ödeyemezse, bu mübarek ismi çok okuduğu 
takdirde Allah teala ona ödeme kolaylığı ihsan eder ve ona kolay 
rızk kapıları açar. Az zamanda acayip şeyler görür. Halk arasında 
salah-ı hal ile meşhur olur. Onu kim görürse bu ismin bereketi ile 
ona tazim eder.  
      Eğer bu ismi güneş koç burcunda iken bir kağıda yazar ve 
yanında taşırsa, bütün ömrü boyunca hiç kimseye muhtaç olmaz. 
Allah’ın kudreti ile hiç hasta olmaz. Sevdiği ve razı olduğu şeye 
muvaffak kılan Allah’tır.  
      Onsekizinci İsim:  
 

���� �Y+�̂ ��4 �%�	R�B \̈	:�� �<����+��� �J�'B�<��B�5�E���}���� �5�E���@ 
 

Yâ deyyânel ibâdi ve küllün yekûmu hâdıan li rahbetihi ve 
rağbetih. 
      Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir kimsenin dünyalık malı 
olur da onu emin bir kimseye emanet etmek ister, hiyanet 
edeceğinden korkarsa, bu mübarek ismi beyaz bir ipek parçasına 
misk ve safranla yazar. Emaneti başına kor ve onu hainlik 
edeceğinden korktuğu kimseye emanet eder.  
      Eğer bu mübarek ismi Kabe toprağı ile yazar ve bir kabre 
korsa, orada yatan ölü çürümez. Eğer bir kimsede baras vs. gibi 
hastalık olursa Allah korusun bu mübarek ismi yazar ve yanında 
taşırsa, Allah’ın izni ile o hastalık gider.  
      Eğer bir insan yolculuğa çıkmak ister de arkadaşları kabul 
etmezlerse, bu mübarek ismi yazar ve onu kıbleye karşı olan bir 
duvarın deliğine korsa, arkadaşları ondan razı olurlar ve onu 
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yanlarına alırlar. Ona mal verirler. Eğer yolda haramiler olur da 
kumaşlarından korkarsa, bu mübarek ismi kumaşının içine kor. 
Allah’ın izni ile ondan hiçbir şey alamazlar. Şartı da ceylan derisine 
misk ve safranla yazmaktır. Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak 
kılan Allah’tır.  
      Ondokuzuncu İsim:  
 

�h�<��+�0 �5�-���� \̈	: �t�������� �x���� '��� .�� �G�0 ������4��B 
 

Yâ hâlika men fis semâvâti vel ardı küllün ileyhi meâdeh. 
      Bu mübarek ve büyük ismin hassası odur ki, bir adamı 
kaybolur da ondan haber alamaz ve nerede olduğunu bilmek 
isterse, bu mübarek ismi temiz bir niyetle beş bin defa okur. Allah 
tealanın adını tesbih eder. İki rekat namaz kılar. Her rekatta 
fatihayı bir defa, ihlas suresini on defa okur. Arkasından üç gün 
oruç tutar. Bu mübarek ismi ceylan derisine yazar ve döşeğinin 
altına kor. O gece rüyasında kayıp adamını görür. Belki de ona 
bütün geçmişini anlatır ve Allah’ın izni ile yurduna döner.  
      Yirminci İsim: 
 

�� /~B��� [\	: �2-�F����B�h�u��+�0�� �5�Z��-�}�� /�����I�0  
 

Yâ rahîme külli sarîhin ve mekrûbin ve ğıyâsehu ve meâzeh. 
      Bu mübarek ismin hassası şudur ki, insan aşık olur ve uykusu 
ve kararı kalmazsa, ona kavuşmak için bir çare de bulamazsa, bu 
mübarek ismi misk ve safranla yazar. Kendi adını, anasının adını, 
sevdiğinin adını ve anasının adını yazar. Akarsuya atarken de 
şöyle dua eder: Allah’ım, falan kimse benden nefret ediyor. Sen 
benim ne murad ettiğimi biliyorsun. Senden onun beni sevmesini 
istiyorum. Öyle ki eti etime, kanı kanıma karışsın. O zaman onun 
sabır ve kararı kalmaz. Ayakları bağlı olsa bile bağı kırar gelir. 
Maksadı hasıl olur. Kağıdı attığı bahçenin meyvesi Allah’ın izni ile 
her sene daha çok olur.  
      Yirmibirinci İsim: 
 

	: �G�������� ���)�3 �&�� O%��3��B�h���$�� �5�I�#�0�� �5���&�7 �5�K	: 9\ 
 

Yâ tâmmu fela tesıfül elsünü külle künhi celâlihi ve mülkihi ve 
izzih. 
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      Bu mübarek ismin hassası odur ki, bu mübarek ismin duası ile 
meşgul olursa, acayip şeyler görür. Bunun yolu da şudur; On iki 
gün oruç tutar, hayvansal bir şey yemez. Bu mübarek ismi iki bin 
yirmi beş defa okur. O zaman kralların ve sultanların yanında 
saygın bir kişi olur. İnsanlar ona hürmet ederler. Bütün zor işleri 
Allah teala ona kolaylaştırır. Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak 
kılan Allah tealadır.  
      Yirmiikinci İsim: 
 

�5�R�#�4 �G�0 �Y,���$ ��8�=��X�,�� .�� �i���3 �2�� ���=�������� �p�����0��B 
 

Ya mübdial bedai-ıa lem tebğa fi inşaiha avnen min halkıhi 
      Şerhi: Bu mübarek ismini hassası şudur ki, bir insan bir ilim 
öğrenmek istese de öğrenemese, bu mübarek ismi her sabah 
doksan dokuz defa okur. Allah da onun kalbine gayb kapısını açar. 
Hayatında hiçbir şey okumamış olsa da böyle olur. Hangi ilimle 
uğraşırsa Allah ona o ilmi okumayı kolaylaştırır. Ona bir çok 
marifetleri keşf eder. Allah’ın ve ulu isminin bereketi ile umduğuna 
nail olur. Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak kılan Allah’tır.  
      Yirmiüçüncü İsim: 
 

�h�<���B���� �5�c�S�F G�0 �1�.�̀  �x�	S�B �&�� ����-����� �%9&�$��B  
 

Yâ allâmel guyûbi felâ yefûtu şeyün min hıfzihi ve lâ yeûdüh. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu mübarek 
ismin duası ile meşgul olur ve bu ismi bin defa okursa, ona 
mutluluk ve nimet koşarak gelir. Halk arasında meşhur olur. Büyük 
bir zeka sahibi olur. Öyle ki ona dünyanın hesabını verseler, 
Allah’ın kudreti ile hiç karıştırmaz.  
      Bu ismin sahibi hakikat ehli zahid abid zamanın eşsiz alimi ve 
benzeri olmayan sahib zaman Şihabüddin Maktul der ki: Bu ismi 
okuyan eğer hiç yazı bilmese, öğrenir. Allah ona keskin bir zeka ve 
zihin verir. Eğer bir kimse ona zarar vermek veyahut bir kötülük 
yapmak veyahut öldürmek isterse, Allah onun hilesini başına 
çevirir.  
      Yirmidördüncü İsim: 
 

�5�R�#�4 �G�0 �1�.�̀  �5	��<��+�B �&�� �x��,���� ��u �2-�#�F��B 
 

Yâ halîmü zel inâti felâ yuâdiluhu şeyün min halkıh. 
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      Şerhi: Bu mübarek ismin de hassası şudur ki, kim bunu 
ezberler ve bunu okumağa  devam ederse, kimse onunla 
tartışamaz ve onu perişan edemez. Sözü dinlenir. Eğer sevdiği var 
da ondan nefret ediyorsa, bu mübarek ismi bin defa koklanan 
yahut yenen bir şeye okur ve onu sevdiği kimseye verir. Onu 
kokladığı veyahut yediği zaman aşkından deli olmasından 
korkulur. Eğer yediremezse, bu mübarek ismi hatai bir kağıda 
yazar, sevdiğinin ve anasının adını yazar, onu yüksekçe bir yere 
kor. Ona çok tesir eder ve Allah’ın izni ile koşarak  yanına gelir. 
Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak kılan Allah’tır.  
      Yirmibeşinci İsim: 
 

�5�E������0 �G�0 �5�3���$���� ���=�&����� �_���? ��u�� �h��K���� ��0 ��-�+�0��B 
 

Ya muîdü mâ efnâhu izâ berezel halâiku li da'vetihi min 
mehâfetih. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın durumu 
bozulur ve vatanından uzaklaşır, malı gider ve bütün işlerinde 
şaşarsa, bu mübarek ismi ikindi namazından sonra üç yüz bir defa 
okur. Her vakit okumayı ganimet bilir. Az zamanda durumu düzelir 
ve ismin bereketi ile mutlu olur.  
      Eğer ticaret yapmak isterse bu mübarek ismi okumaya devam 
eder, ticaretinde kazanır, çok mal sahibi olur ve bu mübarek ismin 
bereketi ile mutlu olur. Öyle ki malının hesabından aciz kalır. İtibarı 
artar. Halk arasında adı duyulur. Aziz ve mükerrem olur.  
      Bu isme en büyük şan akdi denir. Bunu okuyan kimsenin 
itikadı düzgün olmalı. Yoksa helakinden korkulur: Sevdiği ve razı 
olduğu şeye muvaffak kılan Allah’tır. 
      Yirmialtıncı İsim: 
 

�5�c�S�#�? �5�R�#�4 ��-� �7 .�#�$ �G� ���; ��u 	
�'+�S��� ��-� �F��B  
 

Yâ hamîdül fe'âli zel menni alâ cemî-ı halkıhi bi lafzıh. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim malının ve 
hizmetçilerinin çoğalmasını ve herkesin kendine muhtaç olmasını 
ve Allah katında makbul olmasını isterse, bu mübarek ismi gece 
gündüz okumaya devam etsin, okumaktan usanmasın. Ne zaman 
okumayı bırakırsa helak olmasından, durumunun bozulmasından 
ve halkın nazarında hor görülmesinden korkulur. Bu isme sahibi 
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ric’at ismi adını vermiştir. Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak 
kılan Allah’tır. 
      Yirmiyedinci İsim: 
 

�5	��<��+�B ;1�.�̀ �&�� �h���0�� ��-� �7 .�#�$ �C�������� ��-�K� �����B���$��B  
 

Yâ azîzül menîul ğâlibü alâ cemîıl emrihi felâ şeye yuâdilüh. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu mübarek ismi 
çok okur ve insanlardan sakınır ve yanında taşırsa, halk arasında 
itibar kazanır. Zelil de olmaz, fakir de olmaz. Kim fakir olur da bunu 
okumağa devam ederse, tez zamanda çok mal kazanır. Bunun 
yolu da bu günlerde hayvansal gıda almamaktır. Bunu okumağa 
yirmi beş gün devam eder. Her gün üç bin iki yüz defa okur ve 
üzerine üfler. İnsanlara kötü konuşmaz. Kimseye karışmaz, çok 
konuşmaz. Sonunda Allah ona devlet ve saadet verir. Kalbinin 
üzerindeki gaflet perdesini açar. Öyle ki acayip ve garaip şeyler 
görür. Halkın içini okur. Yüzünde bu isim bereketi ile nurlar parlar. 
Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak kılan Allah’tır.  
      Yirmisekizinci İsim: 
 

9�� �k�,�� ��B��'X�� ���Q����� ��u ���@��L��B�5�0��R�E�,� ����Q�B�� V�P  
 

Yâ kâhirü zel batşiş şedîdi entellezî lâ yutâkun tikâmüh. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bu isim muhabbet 
ve düşmanlık içindir. Bunda muhabbet, başka şeyler ve bağlama 
gibi üç yüz altmış hassa vardır. Daha da uygun olmayanları kısa 
geçiyoruz. Yoksa şerhi uzar. 
      Bil ki bu isim gayet büyüktür. Yeri ve göğü, güneşi ve ayı, 
yıldızları ve bütün mahlukatı ayakta tutan ism-i azam bundadır. Bu 
ismin Azrail’in iki yanı arasında yazılı olduğu söylenir. İnsanlar bu 
ismi taşıyanı gördükleri zaman ona saygı gösterirler.  
      Bu ismin hassalarından biri de budur ki, dünyayı fitne kaplasa, 
sağ sol askerlerle dolsa bu isimle dua eden kimsenin kalbi cesur, 
gönlü rahat olmalı. Sesini yükseltmeli ki başka şey duymasın. 
Duyarsa hemen döner, okumaya başlar. Bu mübarek ismi yetmiş 
bir defa okur ve askerlere doğru üfler. Üfürürken de, bana karşı 
ellerinizi ve ayaklarınızı bağladım, der. Bunu her seferinde söyler. 
Allah’ın izni ile ona dokunamazlar. Savaşı bırakırlar. Elleri ve 
ayakları bağlanır. Çoğu zaman Allah’ın izni ile barış yaparlar.  
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      Eğer düşmanını yalnız Allah’ın bileceği şekilde helak etmek 
istersen, bir hafta bu ismi okumakla meşgul ol; günde bin bir defa 
oku. Bunun da şartı buna çekilmeden önce on dört gün oruç 
tutmak ve hayvansal gıda yememektir. Eğer bunu yaparsan 
düşmanın yedi gün sonra helak olur.  
      Eğer bir kimsenin seni sevip de senden ayrılmamasını 
istersen, bu mübarek ismi beyaz bir ipeğe misk ve safranla yaz. 
Sonra onu kıbleye karşı bir duvarın dibine göm. İstediğin eline 
geçer.  
      Eğer sana karşı bir kimsenin dilini bağlamak istersen, bu ismi 
hatai bir kağıda yaz ve onu kulağının içine koy. O zaman o 
kimsenin sana karşı dili bağlanır.  
      Bunda daha birçok sırlar, acayip ve garaib hassalar vardır. Biz 
bunları kısaca anlattık. Sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak kılan 
Allah’tır.  
      Yirmidokuzuncu İsim: 
 

�5�$��S�3��� O�	#�$ /1�.�̀  [\	: ������ .����+�E� ��� �CB���L��B  
 

Yâ karîbül mütelâî fevka külli şeyin uluvvür tifâih. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir insan bir şahsa 
bir emanet bıraksa, o da inkar edip geri vermese, bu kimse bu ismi 
okumakla meşgul olur. Önce üç gün oruç tutar, arkasından hain 
kişiye döner. Bir selamla üç rekat namaz kılar. Her rekatta fatihayı 
bir defa, kadir suresini üç defa okur. Namazı bitirince bu mübarek 
ismi yüz yirmi beş defa okur. Dileğini Allah’tan ister. Her seferinde 
duadan sonra şöyle der: Allah’ım, ya Rabbi, bu ism-i azamın 
hürmetine falancanın kalbine bana karşı merhamet koy da 
emanetimi geri versin. O zaman Allah teala onun kalbini ona karşı 
yumuşatır. Emanetini zorluk çıkarmadan geri verir. Eğer bunu 
okumağa devam ederse, Allah c.c. onun bütün ihtiyaçlarını acilen 
görür.  
      Otuzuncu İsim: 
 

B���$ ���8�R�? /�-�K�$ /��'��7 [\	: 9
�P�0��B�5�,��Q�#�� ��  
 

Yâ müzille külli cebbârin anîdin bikahri azîzi sultânih. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, kim insanlar 
tarafından tanınmak, ikram ve izzetlerini görmek isterse, bu 
mübarek ismin duası ile meşgul olmalıdır. Duanın yolu da her gün 
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mümkün olduğu kadar çok okuyup ayda yüz bine çıkarmağa 
gayret etmelidir. O zaman hangi taraftan olursa olsun, bütün 
isteklerine nail olur.  
      Bu mübarek isimde çok acayipler vardır. Bu ismi okumakla 
meşgul olanlar bunu bilir. Bunu haram şeylerde kullanmamalıdır. 
Bunu şeraitin sınırı içinde kullanmalıdır. Yoksa, Allah korusun, 
Allah’ın gazabına uğrar. 
      Otuzbirinci İsim: 
 

�h����, �x�� 	#�c�� ���#�� V�P9�� �k�,�� �5B���@�� /1�.�̀  [\	:����,��B  
 

Yâ nûra külli şeyin ve hüdâhu entellezî felakaz zulumâti nûruh 
      Şerhi: Bu ismin hassası odur ki, bir insanın işi düğümlenir, 
durumu iyi gitmez, yahut erkek olsun kadın olsun evlenmek 
isterse, Şeyh şöyle demiştir: Kara kuzu kalbi alır, bu mübarek ismi 
kalbin üzerine yüz defa okur. Yüksek kaliteli hatai kağıdına yazar 
ve onu kalbin içine kor, onu herhangi bir mescidin eşiğine gömer. 
Çok şeyler görülür ve Allah’tan çok kapılar açılır. Evlenir, insanlar 
onunla evlilik bağı kurmak isterler. Bütün bunlar bu mübarek ismin 
bereketi iledir. Bunu iyi öğren, inşaallah muvaffak olursan.  
      Otuzikinci İsim: 
 

�5�$��S�3��� O�	#�$ /1�.�̀  [\	: ������ ���0�'X�� �.����$��B 
Yâ âliyüş şâmihu fevka külli şeyin uluvvur tifâih. 

      Şerhi: Bir kimse bir şahsın emri altında olur da derecesini 
yükseltmek isterse, Pazar günü gusül etsin. İkamet ettiği şehrin ve 
memleketin dışına çıksın. Geniş ve temiz bir yer bulsun. Bu ism-i 
azamı derecesinin yükselmesi için bin yedi yüz kere okusun. Allah 
teala hiç kuşkusuz onun derecesini birkaç gün içinde yükseltir.  
      Dua usulü de yedi gün arka arkaya oruç tutar. Kalbinde hiç 
kötülük olmaz. Elbisesi gayet temiz olur. Ancak helal lokma yer. 
Maksadı hasıl oluncaya kadar buna devam eder.  
      Otuzüçüncü İsim: 
 

           "-� �7 �G"�0 �h	u��+�B ;1�.�̀  �&�� /1��� [\	: �G�0 ���@�9Q�� �q�O�	L��B ��
�5�c�S�#�? �5�R�#�4  
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Yâ kuddûsut tâhiru min külli sûin felâ şey’e yuâzuhu min 
cemîı halkıhi bi lafzih. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse bunu 
okumaya devam ederse, aradığını bulur. Ancak yukarıda geçen 
şartları yerine getirmeli ve kalbi temiz ve saf olmalı. O zaman Allah 
teala ona birçok şeyi keşf eder. Abdestini tam almalı. Yoksa helak 
olmasından korkulur. Tevfik Allah’tandır.  
      Otuzdördüncü isim: 
 

�5�3����	R�? ��8�=��K�� ���+�? ��@��-�+�0�� ��B�������� �������0��B  
 

Yâ mübdiel berâyâ ve müîdihâ ba'de fenâihâ bi kudretih. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir insan hasta olur 
da hastalığı şiddetlenir, doktorlar tedavisinden aciz kalırlarsa, eğer 
bu ismi gücü yettiği kadar çok okur ve her okudukça hastaya 
üflerse, Allah’ın izni ile hastalığı gider. 
      Eğer bir insanı öldürmeğe karar verirler de buna bir çare 
bulamazsa, bu mübarek ismi abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan 
sonra kırk defa okusun. Allah’ın izni ile kesinkes halas olur ve 
kurtulur. 
      Otuzbeşinci İsim: 
 

�h���$�� �����)���� �h���0�� 	
���+����� /1�.�̀  [\	: .�#�$ �����I�E� ��� 	\-�#�7��B 
 

Yâ celîlül mütekebbirü alâ külli şeyin vel adlü emrühü ves 
sıdku va'düh. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse dünya ve 
ahrette bütün işlerinin kolay olmasını isterse, bu mübarek isim ile 
meşgul olsun. Herhangi bir ihtiyacı olursa Allah’ın izni ile görülür 
ve temkin bulur. Dua usulü de şöyledir: Kırk gün halvete çekilir. Bu 
halvet dağda olsun ki sağlam olsun. Bu günlerde kimse ile 
konuşmaz. Hayvansal gıda yemez. İtikadı sağlam olmalı, helal 
lokma yemeli ve haramdan sakınmalıdır. Bu mübarek ismi gücü 
yettiği kadar çok okur. Bir keşif olursa bunu kimseye söylemez. 
Çünkü insanlara muhtaç olmaz. Bu ismin bereketi ile çok acayip 
ve garaib şeyler görür.  
      Otuzaltıncı İsim: 
 

�h���D�0�� �5�=��K�Z �5�K	: 9\	: �%��@������ 	i	#���3 �&�� �<�� �!�0��B 
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Yâ mahmûdü felâ tebluğul evhâmü külle künhi senâihi ve mecdih. 
      Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu dua ile meşgul 
olursa insanlar tarafından sevilir, işleri beğenilir. İnsanlar ona 
teşekkür ederler. Sözleri ve işleri her tarafta meşhur olur. İnsanlar 
onu görmeyi arzularlar. İnsanlar Allah’ın izni ile onun ilminden 
istifade ederler.  
      Otuzyedinci İsim: 
 

�� �
���+��� ��u ���S�+��� �����:��B�5�����$ /1�.�̀  9\	:; �&�0 V�P9�� �k�,  
 

Yâ kerîmel afvi zel adli entellezî mele-e külle şeyin adleh. 
      Şerhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın günahı 
kumların sayısından, denizlerin damlalarından çok olsa da bu 
mübarek ismi okumakla meşgul olsa, buna temiz niyetle devam 
etse, Allah onun günahlarını bağışlar. İster ki günahları dağlar 
kadar ve ağaçların sayısı kadar olsun.  
      Eğer sultan veya bir başkası bir kimseye kızarsa, onun yanına 
gittiği zaman yüzüne karşı bu ismi okusun ve üzerine üflesen. Onu 
sevmeğe başlar, ona ikram eder, Allah’ın izni ile ihtiyacını görür.  
      Eğer bu ismi bir kefene yazarsa, ölü cesaretlenir; münker nekir 
meleklerine doğru cevaplar verir. Bu ism-i azamın bereketi ile ona 
cennetten bir kapı açılır. 
      Otuzsekizinci İsim: 
 

�hO��$ �
�P�B �&�� �1��B�����I����� ���D� ����� ���+����� ���4��S��� �1��K9{�� �u �2-�c�$��B  
 

Yâ azîmü zes senâil fâhiri vel izzi vel mecdi vel kibriyâ-i felâ 
yezillü izzühu 
      Bu mübarek ismin de hassası budur ki, bir kimsenin sultana 
yahut hakimlere, emirlere, vezirlere, devlet büyüklerine  ihtiyacı 
olsa da, onlardan dünyalık veya başka bir şey istese, bu mübarek 
ismi çok okumalıdır. Eğer bunu okumaya devam ederse, isteği tez 
zamanda hasıl olur. Ona hürmet ederler. Allah’ın izni ile çok malı 
ve bol nimeti olur. 
      Otuzdokuzuncu İsim: 
 

�N�?��	L /1�.�̀  [\	: �J��< .�,���� ��� �C-�D� ��� �CB���L��B 
 

Yâ karîbül mücîbül müdânî dûne külli şeyin kurbeh. 
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      Şerhi: Bu ismin hassası şudur ki, kim bu isimle meşgul olursa, 
kalbi temiz olur. Bunu okurken hayvansal gıdalar yememelidir ki 
temiz ruhlarla ünsiyet etsin ve ona sırlar açılsın, istediği her şey 
müyesser olsun, kalbinden ve dilinden hikmet pınarları fışkırsın, 
acayip ve garaib şeyler görsün. Sevdiği ve beğendiği şeylere 
muvaffak kılan Allah’tır.  
      Kırkıncı İsim:  
 

�5�=��K�Z�� �5�=��6 [\	I�? �G�������� ���Q�K�3�&�� ���B��K')�� �C-�D�$��B  .�Z��-�}��B
 [\	: ���K�$ V�u��+�0�� �(���$�< [\	: ���K�$ .��-�D�0�� /N�?��	: [\	: ���K�$

�F ���Q�R�K�3 �*�F .�=��7����B�� /('��̀.�E�#- 
 

Yâ acîbes sanâyiı felâ tentıkul elsünü bi külli âlâihi ve senâihi 
yâ ğıyâsî inde külli kürbetin ve mücîbî ınde külli da'vetin ve 
mezâî ınde külli şiddetin ve yâ recâî hîne tenkatıu hîletî. 
 

      Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse işi hususunda 
darda kalsa ve kimse ona yardım edemese, bir zalimin elinde 
tutsak olsa, kapılar yüzüne kapansa, bu mübarek ismi doksan 
dokuz defa okur. O zaman içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulur. 
Kalplerinde ona karşı merhamet duyarlar.  
 

      Bu mübarek ismin şerhi sayılamayacak kadar çoktur. Biz kısa 
kestik. Bu mübarek ismi okumağa devam ederse, Allah’ın izni ile 
çok acayip ve garaib şeyler görür.  
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ESMA-İ KAMER İN HAVASSI CELİLESİ 

      Esma-i Kamer diye isimlendirilen bu yedi ismin birçok acaib 
özellikleri ve garip sırları vardır. Celbi muhabbet, teshir, ruhani 
hastalıkların tedavisi, defineleri keşfetmek, birçok acayip ve 
garaibe vakıf olmak gibi hususlarda sırlarla dolu bir hazinedir. 
      Esma-i Kamer budur: 
 

/��	���-�� /�������-�� /2-�4��-��/��#�̀ ��-�� /n�����-�� /r�����-�� /w�����-��   
 

Leyahımin Leyalağvin Leyafürin Leyarüsin Leyaruğin 
Leyaruşin Leyaşelşin. 
 

      1. İstemiş olduğun her türlü dilek için: Esma-i Kamerin şu : 
 

 
 

yedili vefkini ve vefkin etrafınada şu dört beyti: 
 

           V���-�� �N�?��7���� ��B���� g�-� ��   
�k�#�D�,� 	N� �#9c�� �5�? /2-�4��-�� ���!�?                  

V�����R�0 �k���#�7 /�������-�� �h��D�?              
�k�#�D�$ ��������� .�#�$ /��	���-�� ���!�?                  

 �(���Q���? /w�����-�� �2����?            �h���8�L  
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�x��'��-�3 V����0	� /r�����-�� ���+�?                  
�5�X�Q�? �('��X�? /n���#�-�� ����K�?              

�k�#���L�� V���+�� �2�������? /��#�̀ ��-��                  
 

                        Semiun seriul icabeti seyyidi 
                   Bi hakki Leyahimin biz zulmetün celet 
                        Bi cahi Leyalağvin celebtü makasıdi  
                   Bi hakki Leyafürin alel fevri uccilet 
                        Bi ismi Leyarusin bi satveti kahrihi  
                   Bi izzi Leyaruğin umuri teyesseret 
                        Bi nuri Leyaruşin bi şiddeti batşihi 
                   Leyaşelşin bil ismi sa'di akbelet 
 

      Yazdıktan sonra bu vefki üzerinde taşıyan kimsenin işleri 
kolaylaşır ve bütün sıkıntıları gider. O kişiye cinler ve insanlar itaat 
eder. Allah Teala hazretleri o kimseyi ümit etmediği yerden 
rızıklandırır. O kişiye Allah c.c. hayırlardan, fütühattan ve bereket 
lerden istediğini verir. 
 

      2. Esma-i Kamerin bu yedili vefkini Hurma, İncir veya kabuğu 
soyulmuş Badem üzerine yazdıktan sonra bunu matlubuna 
yedirirse, talibe karşı çok büyük bir haz (zevk) duyar ve sever. 
 

      3. Esma-i Kamer in bu yedili vefkini matlubunun vücuduna 
temas etmiş elbise parçası üzerine yazdıktan sonra, bu bezi 
kandilde zeytin yağı ile yakar ve fitil yanarken, Ud, Mastaki ve 
Kündür ile buhurlarsan matlubun çok şiddetli bir aşk yüzünden 
talibi bulamama korkusuyla, aklı gidercesine yanında hazır olur. 
 

      4. Esma-i Kamerin bu yedili vefki şerifini ve vefkin etrafınada 
şu mübarek duayı: 
 

 �]�-�#�$ �2���L	�     	\9:��� ��� �]�#� ��� ��8OB��       V���"�D��� ��"� �R��� �]"�#�S�?
�?�? �\-�=��D��� �5�,��B���D�R�#�4 �P9���? �5�$��+�̀  �G�-���� �]"�a�'� �]�+������  
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          �k"�K	: ��09��� .����-#9�� �2�#	T .�� �5�? V���8�B �Y���, �]�#�+�7�� �a�&�+�� 
   �̀  /��-�̀  ��@�� �-�̀  /h��@��      �h�P"�@ �%�'��4 .�������� '2�89#��� /�-�@��0��E� 

            V�P"9�� ������I��� ��� �1�� ���� �G�0 �5-����0�� ��� �R��� ���!�? ��P�: �� ��P�:
  �8�?�� j1.�̂ �� ��8�?    �� �k�{�+�? ��09��� g���,�� �.     "�#�$ �5�? �*�+�E���� �Y¦���4  '.

      �N'��!� ��� .�� ��P�: �� ��P�:      �"YF������� �f-�@ �f-�@ �J�&�-� �����  �"YF�������
 �\�D�+���� �\�D�+����;���N�$�'�� ;���N�$�'��  

 

Uksimu aleyke eyyühel melikil müvekkelü bi felekil kameril 
cari bi cereyanihil caili beyne şuaihi billezi halakake 
fesevvake ve rafeake fa'lake ve cealeka nuran yehtedi bihi fi 
zulemil leyali illa ma künte avni ve ecebte da'veti ve kadaytü 
haceti ve emelteli ruhanyyeti keza ve keza bi hakkil kameri ve 
ma fihi min esma-illahil kibarillezi biha edıü ve biha enarun illa 
ma beastüli hadimen esteınü bihi aleyye keza ve keza fil 
mehabbeti vel meylani heyyen heyyen elvahan elvahan 
elacele elacele essate essate. 
 

yedi defa yazdıktan sonra bu vefki talip üzerinde taşırsa, matlubu 
çok şiddetli bir muhabbetle sever ve talibin her istediğini yerine 
getirir. 
 

     5. Bir yapraktan matlubun şeklini yaptıktan sonra, şeklin başına 

 v���S ����
 (Leyahimin) ve matlubun ismini, sağ elinin üzerine  vL���
 ����
 
(Leyalağvin), sol elinin üzerine v5L�� ���
 (Leyafürin), karnının üzerine  
 v:%!5 ����
 (Leyarusin), sağ ayağinın üzerine   ����
v=%!5  (Leyaruğin), sol 

ayağının üzerine  vx�]��N ���
 (Leyaşelşin) ve şeklin sırtına şu Ayeti 

kerimeyi yaz. 
 

�J�� �#�+�B �� 	��-�F �G�0 �2�8�7�����E���K��  
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Senestedricühüm min haysü la ya'lemün. 
 

      Şeklin göğsüne şu tevkili: 
 

�P�@ �%�'��4��B ��	#9:���3��P�: .���� ��P�: �C�#�D�? �1�� ������ �h 
 

Tevekkelü ya huddame hazihil esma-i bi celbi keza ila keza. 
 

Yazdıktan sonra Mastaki ve Senderus buhurlarını yakarak şu: 
 

 �h�P�@ �%�'��4��B ��	#9:���3 /���8� �8� �?§�� ��P�: �C�#�D�? �1�� ��������P�:  
 

Bi mehmehubin tevekkelü ya huddame hazihil esma-i bi celbi 
keza ila keza. 
tevkili şeklin üzerine okursun. Matlubun tam bir muhabbet ile 
yanında hazır olur. Ama bu ameli Pazar gecesi yaparsın. 
 

      6. Üç adet kağıt alır ve her kağıdın üzerine Esma-i Kameri 
yazdıktan sonra her kağıt üzerine 63 defa Esma-i Kameri 
kündür, cavi ve kizbere ile buhurlayarak oku. Okuduktan 
sonra birinci kağıdı havaya asarsın. İkinci kağıdı başında 
taşırsın. Üçüncü kağıdı su ile sildikten sonra bu su ile kına 
yoğurup, bu kınayı eline yak. Kına elinden çıkıncaya kadar 
matlubun yanında hazır olur. 
 

      7. Esma-i Kameri insanlardan uzak bir yerde ve Kamerin 
nurunun fazla olduğu bir zamanda güzel kokulu bir buhur 
tüttürerek 1040 defa okuyup, en sonundada şöyle dersin: 
 

 �F�����B ��	#9:���3�N'-�,�     ���D�-�@ ��� �R��� �������   ��	L���F��   �k�K�? �N�,�&	� ��8���#�L
 �N�,�&	� �N'��!� �? �k�L�� �\�=������� .�� �Y+�̂ ��4 '����� .�3�>�3 .'E�F ���X�$��  

 

Tevekkelû Yâ rûhâniyyeti sürürül kameri heyyicû ve harrikû 
kalbehâ fülânete binti fülânete bi mehabbeti ve ışkın hattâ te'tî 
ileyye hâdıan fî esrail vakt. 
Matlubun çok seri bir şekilde yanında hazır olur. 
 

      8. Esma-i Kameri ayın nurunun olmadığı bir zamanda 1040 
defa okur ve en sonundada şöyle dersin, Allah Teala hazretleri o 
zalimden senin intikamını alır. 
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.�,�&	S���� �J�&	� �G�0 ��� �R�E�,�� ��� �R��� ������̀  �N'-�,��F�����B 
 

Ya ruhaniyyeti şürürül kameri intekimü min fülan elfülani. 
 

      9. Matlup ve annesi isimlerinin cümeli ebced adedini alır ve bu 
adedi dörtlü vefkin birinci hanesine yazarsın. Bu adedi her hanede 
birer artırarak onikinci haneye kadar çıkarsın.Bundan sonra vefkin 
bir dılını toplar ve bu toplamı 17467 adedinden çıkarırsın. Kalan 
bakiyi vefkin 13. hanesine yazar ve birer artırarak son hane olan 
16. haneye kadar çıkarak dörtlü vefki tamamlarsın. Bu işleme 
'Ezelne satudin' yolu denir. Buda matlubun seni sevmesine 
taaccüb ettirir. Sonra vefkin etrafına şu Ayetleri, Sureyi ve isimleri: 
 

���? ��� �2   �0���� �2-�F'��� �G� �F'���     �#�+�7�� �h��K�-�-�F�>�� �YE�-�0 �J��: �G����K �5
     �: �q�'K�� .�� �5�? ./X� �B �Y���,      ���-"�� �x�� 	#�c�� .�� �5	#�{�0 �G� 

            j�� �2"	I�? �x�>"�B 	J�	I�3 ��0 �G�B�� �G�B�_ �]���P�: ��8�K�0 /l������?
             j��� g�"�F�� ;�� ���@ �\	L g�B���L /1�.�̀  [\	: .�#�$ ;�� 9J�� �Y+-� �7

 �-� �� ��� ')�� �2���� ���#   �B �2���� ������B        g��"'��7 g�"�F�� �Y�	S	: �5�� �G	I
�e����? �o�¤��	��	Q�$ �<��<�� g�B����  

 

Eُvemen kane meyten feahyeynahü ve cealna lehü nuran 
yemşi bihi finnasi kemen meselühü fiz zulumati leyse bi 
haricin minha kezalike züyyin. Eyne ma tekünü ye’ti bi 
kümullahü cemi-an innallahe ala külli şeyin kadir. Ekale leha 
ve lilardı i’tiya tavan ev kerhan kaleta ateyna tai-ın. Ve nüfha 
fis suri fe cemi’nahüm cema. Ve hüve ala cemıhim iza yeşa-ü 
kadir. Kul hüvallahü ahad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem 
yüled. Ve lem yekünlehü küfüven ehad. Cebbarun Seriun 
Vedüdü Atufü Raufu Beduh. 
 

Perşembe günü birinci saatte yazarsın. Yazdıktan sonra vefkin 
üzerine Esma-i Kameri 70 defa okuyup, vefki üzerinde taşırsan, 
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matlubun senin emrine iteatlı ve boynu bükük bir şekilde hazır 
olur. Matlubundan aşırı bir muhabbet görürsün.Senden uzak 
olmaya güç ve takat getiremez ve bir an sensiz duramaz. 
 

      Üstaz Havarizmi (r.a.) hazretleri kadri yüce ve şanı büyük olan 
Esma-i Kamerin da’vetini şu tertip üzere zikretmiştir. 
 

      Esma-i Kamerin da’veti budur: 
 

       ��� �.�!��� ��� �2���? �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  ���@��R��� �2�=�'��� �%�O-�R 
           �%�<6 ��"�#�4�� �5"�3����	R�? ;1��̀  ���-�: ��89#	: ;1��-�̀ ���� ���#�4 V�P9��

       �=�&�0 �5�� �x���D���� �5�F��� �G�0 �5-�� ���S�,�� �5�E� �c�+�?  �x���� '����� 	N�I
       �5����� �5�,��!������ �5���&�D�? �k�I��� �E����� �5�3�<������? ��@���0���� �t��������
          �<��7����� .���� �%���+��� �G�0 �1��-�̀ ���� �l�����0 �<����+� ��� �]�#� ��� ���@ 9���

    '-�,��F�O��� �e��������� ��8�E'B�� �2	I�-�#�$ �%���$��    �k�!�3 �J��K�:�'��� ������?���� �N
           ��"�F������ ��"�@ 9��� �5����� ����L������� �N�9� 9P���? ���'��D��� �]�#� ��� �n���$

        ��"�? �J����=�'�"�� ���'-'��� ��� �R��� �]�#�� �J�	#�=��D"��� ���'8�R��� �5�,����-
 �� �J�	����)�E� ���  �k� ���L�� �5����+���� .     �n���+����� �5�E� �c�$�� ����? �2	I�-�#�$ 

       �5�E�,��0���� �\-�=��I-�0�� �5�E�8�7���� �\B�����7�� �5�E�+���� �.����	I����� �5�E�+������
         �2-"�c�+��� ��� �2"�����?�� �5�E�U���L�� �\-�=������$�� �5�E���S�,�� �\-�����������

   �$ �2�=��R��� �2�=�'��� �2�c�$����      ���@�'X"���� �k�����:�� �? /��S�, [\	: .�#
 ��8�-�#�$�$�<�� �2	I�-�#�$ �5[R�!���� �k�#� �$ �� �?	:�"�e��������� ���̀ ��+�0 �2  
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      �����U�F��� .�E�7��F ���U�L��� .�3���$�< ����-�7�� �GB���@�9c�� �N'-�,��F�O��� 
�0��R�0"   �? .�E�K�4�< ��O �̀ �� ."  �� ��0 ���!  �2	I�-�#�$ �5�? �k� ���L �YF������� 

          /������"�-�� /2-�4�"�-�� ���!�? �N�$�'���� �N�$�'���� �\�D�+���� �\�D�+���� �YF�������
        �\"-�=��-�L�����B �C�7�� /��#�̀ ��-�� /n�����-�� /r�����-�� /w�����-�� /��	���-��

     �7��B �C�7�� /2-�4��-�� ���!�? �C�@�P�0��B �k�,����    �('��0�"�B �k�,���� �\-�=�����
          /��	���-�� ���!�? ��� �F�� ��B �k�,���� \-�=�� ��� �� ��B �C�7�� /�������-�� ���!�?

  ��I-�0 ��B �C�7�� �,���� �\-�=  �? �J��L���?��B �k      �"�B �C"�7�� /w�����-�� ���!
       �C�7�� /r�����-�� ���!�? �n����8� �̀ ��B �k�,���� \-�=��-������B �\-�=��-�K"�$�

  �? ���-�?����B �k�,����        �k"�,���� �\-�=��-�S��"�:��B �C"�7�� /w�����-�� ���!
      ���� �����"�,���� ����, ���!�?�� /��#�̀ ��-�� ���!�? �J�� �-�0��B   �����"������ ��

 ��� �]����0��         ���<�"�R��� ��"�@9��� �5����� �%����:������ �
�&�D��� V�u �]�#� 
   ����-�7�� �����E�R� ���   �? ���F���� ���F������ ���!�?�    /��"�8� �8�0 /���8� �8

 #��� V�u         �1�"�8������� ���"OK�� V�u /��)�+� /��)�+�)�? �.�S����� ���Q
         ��"�+��� V�u /���8���8�� /���8���8���? j��� ��B �
�� �D����� �
�� �I�����

   �c�+��� �5�� V�P9�� ���0�'X��         j����"�B j����"�B j��� �"�B �1��B�����I����� �5�E� 
        �5"�� V�P9��� /s��-�:������ /n������-�@ /n������-�@ /���-�8�#�@ /���8�#�8� �?
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          V�P9��� gq�O�	L �%�<�	L /����#� �+�0 ���!�? ����-�7�� /���, [\	: ������ g���,
    ���� �$ �G�? .���� �� ���!����� ��'���       �"�0�� ����������� �2�#�$ ���OK�� V�u �J

          �1��U�R�? �2	I�-�#�$ �5�? �k� ���L�� ��0 ���!�? ��	#9:���3 ����!����� �x�� 	#	T .��
          �J�"�L���?��B �k"�,���� �\-�=��I-�0��B �\9:���3 ��P�:�� ��P�: �.�@�� .�E�7��F

     9:���3 ��P�:�� ��P�: .�� �]�E'-�,��F����? �P�S�,���    �a�&"�0���� ���̀ ��+�0��B ��	#
          ��P�: �.�@�� .�E�7��F �1��U�L �G�0 �5�? �2	I�3���0�� �� -�� �N'-�#�SO����� �N'B���#�+���
          V�P9�� �2�c�$���� �2-�c�+��� ����? �2	I�-�#�$ �5�? �k� ���L�� ��0 ���!�? ��P�:��

  �� 	P����, �5� �I�F  �0 �5-�)�+�B���� �2	I-�K	I    �$�� �2	I-�� j�� �a����? �2  �2	I�-"�#
'�����$ �%�&2	I�-�# 	N� �F���� �5�3��:���?�� ���  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil hayyil kayyumid daimil 
kahirillezi halakal eşya-e külleha keyfe şa-e bi kudretihi ve 
halaka ademe bi azametihi ve nufeha fihi min ruhihi fesecedet 
lehü melaiketü ves semavati vel ardı ve emeraha bi iradetihi 
festewmseket bi celalihi fesübhanehü la ilahe illa hüvel 
melikül ma'büdü muhricül eşya-i minel ademi ilel vücudi 
a'zimü aleyküm eyyetühel ervahır ruhaniyyetil ebraris 
sakinüne tahte arşil melikil cebbari bizzelleti vel vekari la ilahe 
illa hüvel vahidül kahharül cailüne felekil kameris seyyarüs 
sairüne bi seyeranihil mütesarrifüne fi efalihi aksemtü 
aleyküm billahi ve azametihi vel arşi ve rifatihi vel kürsiyyi ve 
siatihi ve Cibril ve vechetihi ve Mikail ve emanetihi ve İsrafil 
ve nefhatihi ve Azrail ve kabdatihi ve bi ismillahil azimil 
a'zamüd daimi ala külli nefsin bima kesebet veş şahidi aleyha 
bima amilet fe bi hakkihi aleyküm eduküm meaşirel ervahir 
ruhaniyetiz zahirine ecibu da'veti vakdu haceti vahduru 
makami ve şemmu duhneti bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm 
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elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate bi hakki 
leyahimin leyalağvin leyafürin leyarüsin leyaruğin leyaruşin 
leyaşelşin. Ecib Ya Rukyail ve ente Ya Müzhib Bi hakki 
Leyahimin Ecib Ya Cebrail ve ente Ya Mürreh. Bi hakkı 
Leyalağvin Ecib Ya Semsemail ve ente Ya Ya Ahmer bi hakki 
Leyfürün Ecib Ya Mikail ve ente Ya Burkan Bi hakki Leyrusin 
Ecib Ya Sarfeyail ve ente Ya Şemhureş bi hakki Leyruğin Ecib 
Ya Anyail ve ente Ya Ebyad bi hakki Leyrusin Ecib Ya 
Kesfeyail ve ente Ya Meymun bi hakki Leyaşelşin ve bi hakki 
nurul envari ve sirril esrari ve malikül melikü zil celali vel 
ikrami la ilahe illa hüvel kadiril muktediri ecibü bi hakki bi 
hakkil vahidil ahad Bi  mehmehubin mehmehubin zil lutfil 
hafiyi bi sa'saın sa'saın zin nuri vel beha-i vel kemali vel 
cemali Ya Allahü bisehsehubin sehsehubin zil izziş 
şamihillezi lehül azametihi vel Kibriya-i Ya Allahü Ya Allahü 
Ya Allahü bi mehlehubin helheyubin heyberuşin heybeduşin 
elerkiyazin ellezi lehü nurun fevka kulli nurin ecibu bi hakki 
ma'melehaşin kudeme kuddüsün ellezi sahharal bahra li musa 
bin İmran zin nuri alemul esrari ve ma fi zulumatil bihari 
tevekkelu bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm b ikada-i haceti 
ve hiye keza ve keza tevekkel Ya Mikail ve ente Ya Burkan 
venfez bi ruhaniyyetike fi keza ve keza tevekkelu Ya meaşirel 
emlakil ulviyeti ves süfliyyeti fi ma emertüküm bihi mink ada-i 
haceti ve hiye keza ve keza bi hakki ma aksemtu bihi aleykum 
billahil azimul a'zamullezi hakemehü nafizun fiküm ve la 
ya'sihi minküm barakallahü fiküm ve aleyküm. Esselamü 
aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhü. 
 

      Esma-i Kamer in bu da'vetinin buhuru hayırlı amellerde ud, 
cavi tenasiri, mastaki, kündür ve meyatü saile olup, şer amellerde 
ise hantit, tenkar, zift, mürre, sabır ve siyah ladendir. 
 

      Bu da'vetin yediliye benzer bir hatemi olup, bu da'vete ait olan 
huddamlarında zecri vardır. Şayet huddam gelmekte gecikirse, şu 
isimleri üç (3) defa okursun: 
 

    /n����8�0 /n����-�$ /n����-�$      /n��"�y /n���y /��Q�? /��Q�? /n����8�0
Q�@H"�
��L V�P9�� �<����+� ��� ��'��� ���!�? /��̀ ���� /��̀ ���� /��Q�@ /� 
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�*�+�=��y ��K�-�36 ��E����L �Y@���:���� �Y$���y ��-�E"�AB�� �t�������� �x���� '�#�� 
 

Ayduşin ayduşin mihraşin mihraşin batşin batşin tarşin tarşin 
hatşin hatşin erşedin erşedin bi hakir rabbil ma'budil lezi. 
Kale lis semavati vel ardı i'tiyâ tavan ev kerhan kâleta âteyna 
tâi-ın. 
      Talip bununla hayırları celb, kötülükleri def etmede istediği her 
türlü amelde tasarruf (kullanmak) eder. 
 

      10. Bir kimsenin muhabbetini kendine çekmek istersen: Yedi 
adet hurma üzerine Esma-i Kameri yazdıktan sonra, üzerlerine 21 
defa da'veti okuyup, hurmaları sevdiğin kişiye yedirirsen, 
matlubunda seni mutlu edecek muhabbeti görürsün. 
 

      11. Esma-i Kameri bir tabağa yazdıktan sonra yazıyı tatlı su ile 
siler ve üzerine da'veti 21 defa okursun. Okuduktan sonra bu suyu 
matlubuna içirirsen, seni çok büyük bir muhabbetle sever. 
 

      12. İki kalpli bir Badem alır ve onu bir kap suya atarsın. Suyun 
yüzünde kalan bademin üzerine Leya (  ����
) suyun dibinde kalan 

bademin üzerine Hımin ( v����S) yazar ve üzerlerine Esma-i Kameri 

691 defa, Kasemide 7 defa okursun. Okurkende güzel kokulu bir 
buhur ile buhurlarsın.Daha sonra Leya yazılı bademin parçasını 
matlubuna yedirir, Hımin yazılı bademin diğer parçasınıda kendin 
yersin. Matlubun sana çok kuvvetli bir cezb ile cezb olur. 
 

      13. Sağ kulağının pisliğini alır ve bir İncirin içine koyduktan 
sonra üzerine da'veti 7 defa okursun. Okuduktan sonra bu inciri 
dilediğin kişiye yedirirsen, o kişi sana sadık bir sevgi ile bağlanır ve 
istediğin her şeye uyarak, Allah c.c. ın izniyle sana tabi olur. 
 

      14. Koltuk altının kılından ve kesik tırnağından alır ve bunları 
yaktıktan sonra toz haline getirirsin. Gülsuyu ve zaferan ile bu tozu 
karıştırıp, bu mürekkeple avucunun içine Esma-i Kameri 7 defa 
yazarsın. Seni sevmesini istediğin kişi ile bu yazılı elinle tokalaşır 
veya elini dokundurursan, o kişi sana tabi olur. 
 

      15. Erkek veya kadınlardan birini celb etmek istersen: Pazar 
günü bir kalaydan matlubunun şeklini yap şeklin üzerine şu tertip 
üzere yaz. 
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      Şeklin başına şunu yaz: 
 

��P�: �N'��!�0 .���� ��P�: �����#�7��� ����-�7�� �C�@�P�0 �\-�=��-�L��� /2-�4��-��  
Leyahimin Rukyail Müzhib ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 

      Şeklin göğsüne: 
 

��P�: �N'��!�0 .���� ��P�: �����#�7��� ����-�7�� �('��0 �\-�=������7 /�������-��  
 

Leyalağvin Cebrail Mürreh  ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 
      Şeklin sağ eline: 
 

�#�7��� ����-�7�� ��� �F�� �\-�=�� ��� �� /��	���-����P�: �N'��!�0 .���� ��P�: ����  
Leyafürün Semsemail Ahmar ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 
 

      Şeklin sol eline: 
 

��P�: �N'��!�0 .���� ��P�: �����#�7��� ����-�7�� �J��L���? �\-�=��I-�0 /w�����-��  
 

Leyarusin Mikail Burkan ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 
      Şeklin sırtına: 
 

��P�: �N'��!�0 .���� ��P�: �����#�7��� ����-�7�� �n����8� �̀  �\-�=��-����� /r�����-��  
 

Leyruğin Sarfeyail Şemhureş ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 
      Şeklin sağ ayağına: 
 

�7�� ���-�?�� �\-�=��-�K�$ /n�����-����P�: �N'��!�0 .���� ��P�: �����#�7��� ����-  
 

Leyruşin Anyail Ebyad ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 
      Şeklin sol ayağına: 
 

��P�: �N'��!�0 .���� ��P�: �����#�7��� ����-�7�� �\-�=��-�S���: /��#�̀ ��-��  
 

Leyaşelşin Kesfeyail Meymun ecibu veclibu keza ila mehabeti keza. 

Yazdıktan sonra bu şekli bir nar sopasına as. Bundan sonra 
matlubun vücuduna temas etmiş elbisesinden yedi parça alır ve 
her parçaya vekiliyle beraber yukarıdaki gibi isimlerle 
yazarsın.Yedi adet kandile zeytinyağı koyar ve yazdığın fitilleri 
kandillere takarsın. Birinci kandili önüne ve kıble tarafına koy. 
İkinci kandili arkana, üçüncü kandili sağına, dördüncü kandili 
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soluna, beşinci kandili doğu tarafına, altıncı kandili batı tarafına ve 
yedinci kandili matlubun evinin yönüne doğru, eğer matlubun evi 
bilinmiyorsa, kuzey ve batı arası yönüne koyarsın.Bu tertip üzere 
hazırladıktan sonra güzel kokulu bir buhur tüttürerek kandilleri 
yakıp, üzerine da'veti 21 defa oku. Matlubun kelepçe ve zincirle 
dahi bağlı olsa yine gelir. Senin yanında Allah ın izniyle hazır olur. 
 

      16. Allah'ın razı olmadığı fasık ve insanlara zarar vermek 
maksadı ile toplanan topluluğun arasını ayırmak istersen: 
Pişmemiş çömlek parçası al ve kötü kokulu bir buhurla tebhir 
ettikten sonra, parçanın üzerine Esma-i Kamerin yedili vefkini yaz. 
Yazdıktan sonra üzerine da'veti 21 defa oku ve parçayı ufalayarak 
toz haline getir. Ayırmak istediğin kişilerin mekanının arkasına bu 
tozu serpersen, onlar en kısa zamanda ayrılırlar. 
 

      17. Koltuk altının kılını ve tırnaklarını alır ve bu ikisini yakarak 
toz haline getirdikten sonra katranla karıştırırsın. Bu mürekkeple 
çömlek parçası üzerine Esma-i Kameri yazar ve üzerine 7 defa 
da'veti okursun. Bu parçayı toz haline getirdikten sonra onların 
bulunduğu mekana serpersen, onlar en kısa zamanda ayrılırlar ve 
bir dahada o topluluk bir araya Allah c.c. ın izniyle toplanamazlar. 
 

      18. Saralı bir hastanın sarasını gidermek istersen: Saralının iki 
gözü arasına Leyahimin, işaret parmağına Leyalağvin, baş 
parmağına ise Leyafurin yazdıktan sonra, Esma-i Kamerin 
da'vetini cinden saralı olan hastanın üzerine okursan, saralı ayıkır 
ve konuşur. Şayet saralı hasta konuşmazsa avucunun içine şu: 
 

3 
 

Tılsımı yaz. Yazdıktan sonra bir Ud parçası üzerine Leyalağvin 
ismini yazıp orta ve yüzük parmağı arasına koy. Daha sonra daveti 
adetsiz olarak hastanın üzerine oku. Hasta Allah c.c. ın izniyle 
ayıkır ve konuşur. Sana Cin'in isminden ve kabilesinden haber 
verir. Cin hastanın içinden çıkmak isterse, sen onu serbest bırak o 
Cin çıkıp gider. Bundan sonra saralı hastayı korumak için bir kağıt 
üzerine Esma-i Kameri, Ayetel kürsiyi ve Sure-i Haşr'ın sonunu 
yaz. Bu hirzi saralının başına asarsan, bir daha o arız Cin saralıya 
dönmez. Şayet Cin kibirlenir, sana zor kullanır, konuşmaz ve 
çıkmazsa, sen orada hakimiyeti istersen saralının alnına şu tılsımı: 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 400 

 ' �G > '� � � � � � � � 1 4  � � � � % � � 
 

yazıp saralının üzerine daveti 21 defa okursan, o arız Cin Allah ın 
izniyle çıkar. Sen! Tasarruf et ve yukarıda geçtiği gibi amelini yap. 
Allah c.c. ın izniyle başarılı olursun 
 

      19. Hastaya arız olan Cini yakmak istersen: Mavi renkli keten 
bez üzerine şu isimleri yazıp, yazdığın beze katran bulaştır ve yak. 
Bunu saralının burnuna yaklaştırırsan, duman hastanın burnuna 
gittiği an arız Cin Allah c.c. ın izniyle yanar. 
      Bez üzerine yazılacak isimler budur: 
 

         �k�,���� ��� �F�� ��B ��	#9:��"�3 /��#���L /��#���L /��#��"�L /��#�0�� /��#�0�� /��#�0�� 
.�S�: �J���+��� ��P�@ �����!�? ���'K�� �����$��B  

 

Emlecin Emlecin Emlecin Kablecin Kablecin Kablecin 
tevekkelu Ya Ahmar ve ente Ya Abdunnar bi harki hazel avni 
kefa 
 

      20. Arız olan Cini saralının cesedinde hapsetmek istersen: 
Saralı olan kişinin alnına şu Ayeti Kerime yi yaz: 
 

�J�	������0 �2�8',�� �2�@�	S�L��  
 

Vekıfuhüm innehüm mesulün 
      Saralının sağ bileğine: 
 

�C�@�P�0 �\-�=��-�L��� /2-�4��-�� 
 

Leyhimin Rukyail Müzhib 
      Saralının sol bileğine: 
 

�('��0 �\-�=������7 /�������-��  
 

Leyalağvin Cebrail Mürreh. 
      Sağ ayağının ökçesi üzerine: 
 

��� �F�� �\-�=�� ��� �� /��	���-�� 
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Leyafurin Semsemail Ahmer 
      Sol ayağının ökçesi üzerine: 
 

�n����8� �̀  \-�=��-����� /w�����-�� 
 

Leyarusin Sarfeyail Şemhureş 
Yazdıktan sonra, Esma-i Kamer davetini 21 defa okursan arız olan 
cin Allah c.c. ın izniyle hapsolur. 
 

      21. Arız olan Cini cam şişenin içine hapsetmek istersen: Bir 
cam şişe al ve kağıttanda bir parça al. Kağıdın ortasına Esma-i 
Kameri yaz ve yazdığın kağıdı şişenin içine koy. Hadime şişenin 
içine girmesini emret. Eğer şişe hareket ederse bilki şişeye 
girmiştir. Şişenin ağzını mum ile kapat ve üzerine  Leyalağvin  
yazıp, şişeyi istediğin yere defnet. Şişe kırılıncaya kadar Cin orada 
hapis kalır. 
 

      22. Zalim birinin kanını akıtmak istersen: Kurşundan bir parça 
al ve o zalimin şeklini yap. Şeklin karnına Esma-i Kameri nakşet. 
Bu şekli kırmızı renkli iple Nar sopasına asıp üzerine daveti 7 veya 
21 defa oku. Daha sonra bu şekli doğu yönüne doğru akan bir 
kanala defnet. O zalimin çok kanı akar. O şekli oradan 
çıkarmadığın müddetçe o zalimin kanı akmaya devam eder. 
 

      23. Bir kimsenin dilini bağlamak istersen: Yedi ayrı renkten 
yedi ipek ip al ve bunları birbirine bükerek sarıp fitil haline getir. 
Üzerine 121 defa Esma-i Kameri oku. Okurken devamlı buhurun 
tüter olsun. 121 defa okuduktan sonra en sonunda şöyle dersin: 
 

�� �%�'��4��B���R�$ �������? �J�&	� �J����� �����R�$�� �(���$'�  
 

Ya huddamed da'veti a'kıdü lisani bi seba ukad 
(Ey bu da'vetin hizmetçisi fülanın dilini yedi düğümle bağlayın). 

Daha sonra bu fitili ağır bir taş altına koyar veya üzerinde taşırsan, 
o kişinin dili sana karşı bağlanır. 
 

      24. Bir kimseden mühim bir dileğinin yerine getirilmesini 
istersen: Esma-i Kamerin yedili hatemini bir kağıt üzerine 
yazdıktan sonra, üzerine daveti yedi defa oku. Daha sonra hatemi 
üzerine al ve dileğini yerine getirecek olan kişinin yanına gidersen, 
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Allah c.c. ın izniyledileğin yerine gelir. Bu mesele diğer 
amellerdede kullanılır. 
 

      Şeyh Şemseddin isfehani (r.a.) hazretleri tasrifinde Esma-i 
Kamer isimleriyle güzel bir Azimet tertip etmiş olup, o Azimette 
budur: 
 

 ��� �2���?  � �G� �F'���    �? �C�@�P�0��B �C�7�� �2-�F'��    .�� �h��K�����,�� �',�� ���!
           �"�0�� ���!�? �('��0��B �C�7�� �\-�=��-�L��� ���!�? g<���� /2-�4��-�� �����R��� �N�#�-��
           �"�B �C"�7�� �\-�=������7 ���!�?�� g��'��7 /�������-�� �����R��� 	N�#�-����0 �a����<��

��            g��	I"�̀  /��	��"�-�� ���8�̀  ������ �G�0 g��-�4 �����R��� 	N�#�-�� ���!�? �� �F
   �\-�=�� ��� �� ���!�?��   "�!�? �J��L���?��B �C�7��  '�"�K�3 ��   	N"�I�=�&� ��� 	


 �� �e�O�����      ��I-�0 ��"�!�?�� gk"�?��Z /w�����-�� ��8-    �C"�7�� �\"-�=
 �!�? �n����8� �̀ ��B  �� �J�u���? ��        gb"�8�T /r����"�-�� /��0�� [\	: �G�0 �2�8�?

        gb���4 /n�����-�� �.�@ g%�&�� ���!�?	N�+�?���_��B �C�7�� �\-�=��-����� ���!�?��
         ��"�D�S��� ���#�Q"�0 ."'E�F ���!�? �J�� �-�0��B �C�7�� �\-�=��-�K�$ ���!�?��

    �� �\-�=��-�S���: ���!�?�� �.�:�_ /��#�̀ ��-��    	N�+��'��� �a��#� "��� ��8OB�� ����-�7
         ���!"�?�� �2	I�-�#�$ �5�? �k� ���L�� ��0 ���!�? ��P�:�� ��P�I�? ��	#9:��"�3��
         �\"�D�+���� �\�D�+���� �YF������� �YF���"���� ����?������ O��� /����c�Z /��D��

	I�-�#�$�� 2	I-�� j�� �a����? �N�$�'���� �N�$�'�����2 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ecib Ya Müzhib bi hakki İnna 
enzelnahü fi leyletil kadr. Leyahimin Ferdun bi hakki Rukyail 
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Ecib Ya Mürreh bi hakki Ve ma edrake ma leyletul kadr. 
Leyalağvin Cebbarun ve bi hakki Cebrail Ecib Ya Ahmar bi 
hakki Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Leyafurin Şekurun 
ve bi hakki Semsemail Ecib Ya Burkan bi hakki Tenezzelul 
melaiketu ver ruhu fiha Leyarusin Sabitun ve bi hakki Mikail 
Ecib Ya Şemhureş bi hakki Bi izni rabbihim min kulli emr. 
Leyaruğin Zahirun ve bi hakki Sarfeyail Ecib Ya zevbeatu bi 
hakki Selamun hiye. Leyaruşin Habirun ve bi hakki Anyail 
Ecib Ya Meymun bi hakki Hatta matleil fecr. Leyaşelşin 
Zekiyyun ve bi hakki Kesfeyail Ecibu eyyuhel mulukus sebatu 
ve tevekkelu bi keza ve keza bi hakki ma aksemtu bihi 
aleykum ve bi hakki Feceşin Sazhazin rabbul erbabi elvahan 2 
elacele 2 essaate 2 barakallahu fikum ve aleykum. 
 

      Bu Azimet yolu ile talip hayır veya şerden istediği her şeye 
tasarruf eder. Bu Azimetin buhuru hayır işlerinde cavi, şer işlerinde 
ise lübani zekerdir. Bu Azimet için yedili hatem olup, şekli budur: 
 

 
 

      25. Bu tasfirin hizmetçisini görmek istersen: Bu yedili hatemi 
yağlı bir tabağa yazıp, tabağa yağmur suyu koyduktan sonra, 
tabağın üzerine 7 defa azimeti oku ve suya bak. Sen hadimi görür 
ve onunla konuşursun. 
 

      26. Bir kimseyi muhabbetle heyacanlandırmak istersen: 
Hatemi bir kağıt üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile yaz. 
Yazdıktan sonra, Azimeti kağıdın üzerine 7 defa oku ve yazdığın 
hatemi yapraksız bir ağaca astıktan sonra şöyle dersin: 
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Allahümme kema tayyarte ve tayyeşte evraka hazihiş şecerate 
tayşe aklı keza bimehabbeti keza. İnneke ala külli şeyin kadir. 
Bundan sonra olacak olan acaiblikleri görürsün. 
 

      27. Düşmanına humma tasallut etmek istersen: Hatemi bir 
çömlek parçasına yaz ve üzerine yedi defa Azimeti okuyup, ateşe 
koy. Düşmanın şiddetli bir hummaya yakalanır. Bu azabı ondan 
kaldırmak istersen, o yazıdığın çömlek parçasını ateşten alıp, 
soğuk suya koyarsan, humma ondan gider. 
 

      28. Bağlı veya sihirliyi çözmek istersen: Hatemi bir tabağa 
yazdıktan sonra, yazıyı tatlı su ile sil ve üzerine 7 defa Azimeti 
oku. Bağlı veya sihirli kimseye bu suyu içirirsen, o kişideki bağlılık 
veya sihir iptal olur ve çözülür. 
 

     29. Arızı, rüzgarı veya nazarı gidermek istersen: Hatemi bir 
kağıda ve etrafında, Ayetel kürsi ile şu Nazar Ayetini: 
 

     �>�? �]�,�	R�����-�� �����S"�: �GB�P9�� �<��I�B �J�����?   ���+� �� �' "�� �2�@����)
�� �5',�� �J�	��	R�B�� ���:[P����0�� �J��K�D�  �J�� ����+�#�� g��:�u 9��� ���@  

 

Ve in yekadüllezine keferu leyuzlikuneke bi ebsarihim lemma 
semi-uz zikra ve yekulüne innehü le mecnun. Ve ma hüve illa 
zikrun lil alemin. 
 

Yazdıktan sonra, cavi, lübanı zeker ve kizbere ile buhurlayarak 
üzerine Azimeti 7 defa oku. Bu hatem hasta olan kişinin üzerine 
asılır ise bu hastalık ondan Allah c.c. ın izniyle gider ve şifa bulur. 
Sen! Sana gelenin kıymetini ve bu celil havasların değerini bil. 
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ESMA-İ BERHETİYYE NİN ŞERHİ VE HAVASSI 

      Berhetiye olarak bilinen bu celil isimlerin birçok özellikleri ve 
latif sırları vardır. Alimler Berhetiyyeyi en büyük ahid, yüce 
anlaşma, gizlenmiş sır, gizli hazine ve altın yapan madde diye 
isimlendirip yad etmişlerdir. 
 

      Süleyman ibni Davud a.s. veziri Asaf ibni Berhiya ve Hakim 
Kalfetiryusun Berhetiyyeden istifade ettikleri gibi, nice alimlerle 
arifler gizli sırlarla dolu, baha biçilmez bu hazineyi kullanmışlardır. 
 

      Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere cinler, 
ifritler, maridler ve şeytanlar baş kaldırıp karşı koyamazlar. Bu 
Kaseme sahip olan kişi her türlü hayır veya şer amellerinde (Melek 
indirme, yardımcıyı davet etme, getirtmek, göndermek, sara 
etmek, kahretme, bir şeyi gizlemek veya açığa çıkartmak vb.gibi) 
başarıya ulaşır. Bu Kasemin sırrına ulaşan kişinin diğer Kasem ve 
Azimetlere ihtiyacı kalmaz. Berhetiyyeye ait bilgisi olmayan kişinin 
de ilmi eksiktir. Çünkü Berhetiyye ruhani ilimlerin başı ve temelidir. 
 

      Bir davet yapacağın zaman elbiseni ve bedenini temizleyip, 
abdestli olarak temiz bir mekanda, herhangi bir vakitteolduğun yeri 
güzel kokulu bir buhurla buhurlayarak, iyi bir bakıcının eline ayna 
veya içinde saf su dolu cam bir kase ver. Bir metre kadar beyaz bir 
bezle bakan kişinin başını gözlerine kadar ört. Davete başlarken 
hangi huddamı, ruhani kralı veya iki taifeyi birden, hangisini davet 
etmiş isen senin davetine icabet ederler. Bakan kişi davet edileni 
görür, sende istediğini sorar ve cevabını alırsın. Ruhani varlıkları 
tesiri altına alır ve onlara karşı sözün geçerli olur. Allah Teala 
hazretleri hepimizi kendisinden bir ruh ile kuvvetlendirsin. 
      Berhetiye 28 isim olup, hece harflerinin ve kamer menzillerinin 
adedincedir. Her ismin bir harfi ve menzili vardır. 
 

/5-�E�@���? 
 

Berhetîhin 

      Birinci isim Berhetihin olup, harfi Elif (^) ve menzili Şartayn'dır. 

Arapça manası ise: 
 

gq�O�	L ge�O��� 
 

Sübbûhün Küddûsün 
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ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Kolay doğum için: Temiz ve beyaz bir tabağa bu ismi şerifi 35 
defa yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu su doğumda zorluk 
çeken kadına içirilirse, Allah c.c. ın izniyle kolayca doğum yapar. 
 

      Rızık için: Fakirlik içinde kıvranan ve geçiminde zorluk çeken 
bir kimse, bu ismi şerifi 40 gün ara vermeden günde 100 defa 
zikrederse, 40 gün tamamlanmadan o kişinin rızkı artar. Servet ve 
bolluğa kavuşup, refah ve saadeti artar. Geçimini rahatça temin 
eder ve insanların yanında zenginleşip, saygın biri olur. 
 

      Hafızayı güçlendirmek: Hafızası zayıf olan bir kimse bu ismi 
şerifi sağ avucuna yedi (7) defa yazıp sabahları aç karınla yalar ve 
buna yedi (7) gün devam ederse, her işittiğini hıfz eder. İşittiklerini 
bir daha unutmaz ve Allah c.c. ın izniyle hafızası çok kuvvetlenir. 
 

���:/�B  
 

Kerirîn 

      İkinci isim Keririn olup, harfi Be ()) ve menzili Butayn'dır. 

Arapça manası ise: 
  

/1�.�̀  [\	: �h9��� j�����B 
 

Ya Allâhü illâ hu külli şeyin 
şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Cinleri görmek için: Bu mübarek ismi şerifi hergece yüz (100) 
defa okuyan kimse, kısa zamanda cinleri ayanen görür. Hatta 
cinlerden bir huddam elde eder. 
 

      Eşyayı korumak için: Bu mübarek ismi celili bir kağıt üzerine 
onbir (11) defa yazdıktan sonra bir eşyanın arasına konulursa, o 
eşya bir hırsız tarafından çalınmaz ve zarara uğramaz. 
 

      Göz ağrısı için: Bu ismi şerifi temiz bir tabağa onyedi (17) defa 
yazıp, yazıyı saf su ile sildikten sonra ağrıyan gözler bu su ile üç 
(3) gün pansuman yapılırsa ağrı Allah c.c. ın izniyle zail olur. 
 

      Muhabbet için: Berhetîhin Kerîrin isimlerini yenecek bir şey 
üzerine tükrüğün ile yazdıktan sonra, üzerine yüz (100) defa bu iki 
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ismi okuyup matlubuna yedirirsen, sevgi ve muhabbetin yiyen 
kimsenin kalbinde taht kurar. 
 

      Muhabbet için: Berhetihin Keririn isimlerini bir bardak suya (33) 
otuzüç defa okuduktan, bu suyu matlubuna içirirsen matlubun seni 
çok şiddetli bir aşkla sever. 
 

      Evlenemeyen kız için: Berhetîhin Kerîrin isimlerini bir amber 
parçası üzerine nakşettikten sonra, nasibi kapalı ve evlenemeyen 
kız üzerinde taşırsa, en kısa zamanda evlenir. 
 

      Satılmayan eşya için: Berhetîhin Kerîrin isimlerini bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra, satılmayan eşya üzerine konulursa, Allah 
c.c. ın izniyle en kısa zamanda yüksek bir kazançla satılır. 
 

 /5-�#�E�3  
 

Tetlîhin 

Üçüncü isim Tetlihin olup, harfi Cim (() menzili Süreyya'dır. 

Arapça karşılığı: 
 

�b���4 �b�D�0 ���<��L gq�O�	L ge�O��� 
 

Sübbûhün küddûsün kâdirü mücîrü habîrü. 
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Tahta kurularına karşı: Bir levha üzerine bu ismi şerifi onüç 
(13) defa yazdıktan sonra, tahta kurusu olan bir yere asılırsa, Allah 
Teala nın izniyle tahta kuruları oradan uzaklaşır. 
 

      Zenginlik için: Bu ismi şerifi hergün yetmiş (70) defa okuyan 
kimse asla zengin olmadan ölmez. Allah Teala hazretleri okuyana 
bol rızık ve maişet verir. 
 

      Karı koca geçimsizliği için: Karısı ile arası bozuk olan bir kimse 
bu ismi şerifi misk ve zaferan ile ceylan derisi üzerine yetmiş (70) 
defa yazdıktan sonra başında taşıyarak hergün 70 defa ismi 
okursa, kadın şiddetli bir muhabbetle kocasına döner ve bir 
dahada asilik yapmaz. 
 

      Ruhlarla münasebet: Berhetîhin, Kerîrin, Tetlîhin ismi 
şeriflerini kendine vird edinip hergün okuyan kimse, kısa zamanda 
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ulvi ve süfli ervahları tesir ederek onları ayanen görür.  
 

 /J����	y  
 

Turânin 

      Dördüncü isim Turanin olup, harfi Dal (')  menzili  Deberan’dır. 

      Arapça karşılığı ise: 
 

.�-�!�0��B O.�F��B  
 

Ya hayyü Ya muhyî 
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Kötülüklerden korunmak için: Bir kağıt üzerine bu ismi şerifi 
beş (5) defa, Sure-i Haşrın son dört Ayeti Kerimesini bir (1) defa, 

He ( ��,) harfini üç (3) defa, yedi (7) defada Hemze elif (�) harfini 

yazdıktan sonra, bu hirzi üzerinde taşıyan kimse cinlerin, insan 
ların ve zalimlerin şerrinden emin olup, her türlü kötülüklerdende 
korunmuş olur. 
 

      Kötülük yapan bir zalimden intikam almak istersen: Bu ismi 
şerifi hergece bin (1000) defa okur ve şöyle diyerek tevkil: ''Ey bu 
ismi şerifin huddamı! Bana yapılan zulmün karşılığını alman için 
seni vekil ediyorum. Falan zalimden intikamımı al.'' dersen üç 
geceye varmadan Allah c.c. o zalime layık olduğu cezayı verir. 
 

      Suçsuz yere hapiste yatan bir mahkumu hapisten kurtarmak 
istersen: Bu ismi şerifi 21 defa bir tabağa yazıp, yazıyı su ile 
sildikten sonra bu su ile bir miktar hamur yoğur. Bu hamuru 
pişirerek ekmek yap. Bu ekmeği mahkuma verip, mahkum olan 
kimse bu ekmeği ikiye bölerek yarısını sana geri verdikten sonra 
yarısını sen, yarısınıda mahkum yerse, Allah c.c. ın izniyle en kısa 
zamanda hapisten kurtulur. 
 

      Cinleri net görmek için: Kerîrin ve Turânin ismi şeriflerini bir 
kağıt üzerine yazdıktan sonra, Cin davetinde bakan kişinin alnına 
bu yazdığını koyarsan, bakan kimse temiz ve berrak olarak net bir 
şekilde Cinleri görür. 
 

      Ulvi ve süfli ruhları kendine iteat ettirmek istersen: Kerirîn ve 
Turânin isimlerini tenha bir mahalde, güzel kokulu bir buhur 
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yakarak okumaya devam eden kimse, ulvi ve süfli ervahları en 
kısa zamanda kendine iteat ettirir. Her türlü hacetinide gördürür. 
 

      Sara ve sihir için: Berhetîhin Kerîrin Tetlîhin ve Turânin ismi 
şeriflerini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, saralı kişinin üzerine 
takarsan saralı olan ayılır ve arız olan Cin yanar. 
 

      Sihirli veya bağlı olan bir kimsenin üzerine bu yazılı kağıt 
asılırsa, sihri bozulur, bağlı ise bağı çözülür ve şifa bulur. 
 

      Dileklerin gerçekleşmesi için: Berhetîhin Kerîrin Tetlîhin ve 
Turânin isimlerini bir tabağa yazıp, yazıyı gülsuyu ve yağ ile 
sildikten sonra ihtiyaç zamanında bu yağdan yüze sürülüp, 
matlubun yanına gidilir ve bir istekte bulunulursa, dilediğin şey 
Allah c.c. ın izniyle gerçekleşir. 
 

/\�7���0  
 

Mezcelin 

      Beşinci isim Mezcelin olup, harfi He (�,) menzili Hak'a dır. 

Arapça manası ise: 
 

O-�L��B�2�=��L��B �%�  
 

Ya kayyûm ya kâim 
İsmi şerifleridir. Bu mübarek isimlerin havassı celilesi: 
 

      Çocuğu olmayan kadın için: Bu ismi şerifi bir fincan veya bir 
tabağa yedi (7) defa yazdıktan sonra, bir defada şu Tehatili seba'yı 
 

 �8�Q�8�0 �\-�Q�8�Q�#��        �\"-�Q�Q�8�8�, �\"-�Q�-�Q�8�� �\"-�Q�8�Q�8�L �\"-�Q
�\�D�K�S�R� �� �\-�Q�Q�8���� �\-�Q�Q�8�8�7 

 

Littahtîl mehtahtîl kahtaytîl fehtaytîl nehhattîl cehhattîl 
lahhattîl limukfencil. 
 

yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu çocuğu olmayan bir 
kadına adetten temizlendikten sonra, yedi gün devamlı içirilir ve 
kocası ile münasebette bulunursa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır. 
 

      Tevbenin kabülü için: Bu ismi  şerifi hergün  50 defa  zikreden 
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kimsenin Allah Teala hazretleri günahlarını af buyurur. Peygamber 
efendimiz hazreti Muhammed (s.a.v.) in kabrini ziyaret etmeyi ona 
muvaffak kılar. Mertebe ve şerefini yükseltir. Her gören ona karşı 
sevgi ve muhabbetini izhar eder. 
 

/\�7���? 
 

Bezcelin 

      Altıncı isim Bezcelin olup bu ismin harfi Vav (%) menzili 

Hena'dır. Arapça karşılığı ise: 
 

���F�����B ���F����B ���@��L��B H�����B �<��<����B 
 

Yâ vedûdü Yâ Allâhü Yâ kâhiru yâ ehadü yâ vâhidü 
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Dilek ve hacet için: Bu ismi şerifi Perşembe günü güneş 
doğmadan önce hiç konuşmadan kırmızı kağıt üzerine yaz. Dilek 
ve maksadını Allah Teala hazretlerine arz ettikten sonra kağıdı 
denize bırakırsan, Allah c.c. bir hafta içinde isteğini yerine getirir. 
 

      Sihir bozmak için: Bir kova suya fındık büyüklüğünde üç adet 
tuz parçası koyduktan sonra üzerine 66 defa Mezcelin Bezcelin 
isimlerini okur ve sihirli olan kimse bu su ile gusül abdestli alırsa 
sihri Allah teala'nın izniyle çözülür. 
 

      İşlerinde başarılı olmak için: Mezcelin Bezcelin ismi şeriflerini 
yapacağı bir işten önce okuyan kimse her işinde Allah Teala'nın 
izniyle başarılı olur. Bezcelin ismi şerifiyle Zühre gökyüzüne çıktı. 
 

/C�L���3 
 

Terkabin 

      Yedinci isim Terkabin olup, harfi Ze (+) menzili Zira'dır. Arapça 

manası ise: 
 

�%�&����B 
 

Yâ Selâm 
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ismi şerifidir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Bol rızık ve kazanç için: Cuma günü bir kağıt üzerine bu ismi 
şerifi bir defa, şu Ayeti kerimeyide: 
 

�2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?�'B���:�_ ��8�-�#�$ �\�4�< �� 9#	:   ������!� ���
��@���K�$ ���7�� �ML�_��   

 

Bismillâhirrahmânirrahîm Küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyel 
mihrâbe vecede indehâ rizkâ. 
      Rezzak ismi şerifinin vefki ile beraber. 
 

 
 

yazıp Ud ve Cavi ile buhurladıktan sonra bu vefk bir ticarethaneye 
asılırsa, o ticarethanenin ticareti artar bereketi bollaşır ve çok 
müşterisi gelir 
 

/��@���? 
 

Berheşin 

      Sekizinci isim Berheşin olup harfi Ha (*) menzili Nesre'dir 

Arapça karşılığı:  
 

�����E�R�0��B�� �a�����$ j�����B �5���7�� 
 

Yâ Allâhü abdike ve yâ müktekir ecibhü. 
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İsmi şerifleridir. Bu mübarek isim Mikail Aleyhisselam'ın tesbihidir. 
Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Zalim düşmanı hastalandırmak için: Bu mübarek ismi ramazan 
ayının sonunda sarı bir kağıt üzerine 11 defa ve şu tılsımıda bir 
defa  
 

  
 

yazdıktan sonra yazdığını sandal ile buhurlayıp sarı meyvesi olan 
hurma ağacına ölsün niyeti ile asarsan o zalim düşmanın hastalığı 
artar ve ölene kadarda bu hastalığı çeker. Sen! Allah c.c. tan kork. 
 

      Celb etmek için: Bir kimsenin celbi niyeti ile gece yarısı ud ve 
lüban buhurlarını yakarak her yüz (100) de bir tevkil yaparak üç 
veya yedi gece 1209 defa Terkabin Berheşin isimlerini gelmesini 
istediği kişiyi düşünerek okursan matlubun yanında hazır olur. Bu 
isimlerin hadimleri:  
 

�\-�B��Q�-�̀  �\-�B����F�_  
 

Zahrâyîl şeytâyîl. 
dir. Her yüz (100) de bir tevkili bu hadimlerin isimleriyle yaparsın  
 

/�� �#�} 
 

Ğalmeşin 

      Dokuzuncu isim Ğalmeşin olup harfi Tı (0) menzili Tarfe'dir 

Arapça manası ise: 
 

���8�c�B V�P9����"�@�� �]�#�0��B ��-�D�0��B ��-� �F��B 	J��@������� �C���9Q#�� 
 

Yâ hamîdü yâ mecîdü yâ mâlikü hüvellezî yüzhirul bürhânü lit 
tâlib. 
isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Her türlü dilek için: Bir kimse oruçlu ve riyazatlı olarak üçgün 
gece yarısı 300 defa bu ismi okuyup her yüz de bir defa şu tevkili: 
 

���3�� �2������ �h�P�@ �%�'��4��B ��	#9:"�E�S� ."�N�,�&	� �G�?� �J�&	� ��,�� .  
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V�<����0�� .�?�	#�Q�0 .�U�R�-�? �N�,�&	� �G"�?� �J�&	� ."�#�$ �h���0���� 
 

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil ismi fî sıfatî ene fülân ibni 
fülnâete ve emruhü ala fülân ibni fülânete bi yakdî matlûbî ve 
murâdî. 
okursa dilemiş olduğu şeyi istediği kimseyi üç gece geçmeden 
Allah c.c. ın lütfu ile maksadına ulaşır ve istediği şey yerine gelir  
 

      Celb etmek için: Bu mübarek ismi şerifi beyaz bir kağıt üzerine 
hurufu mukatta' olarak onbir (11) defa ve isimlerin altınada bu ismi 
şerifin şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

      Vefkin etrafınada hurufu mukatta olarak bu ismin harfleriyle 
çevir. Daha sonra bu yazdığın kağıdı matlubun vücuduna temas 
etmiş elbise parçasıyla buhurladıktan sonra, matlubun isminin 
harflerine bakarsın hangi anasır harfi fazla ise tabiatına göre 
kullanırsın. Eger ateş harfleri fazla ise kağıdı ateşe atar veya ateş 
altına gömesin. Toprak harfleri fazla ise yazdığın kağıda matlubun 
eşiğine yere veya bir mezara gömersin. Hava harfleri fazla ise 
yazdığın rüzgara karşı havaya asar veya üzerinde taşırsın. Şayet 
su harfleri fazla gelirse yazdığını suyun altına gömer veya suyunu 
matlubuna içirirsin. Bu celb yakıcı bir ateş gibi çok kuvvetli olup üç 
gün geçmeden matlubun yanında hazır olur. 
 

      Cinleri bulunduğun mekandan uzaklaştırmak istersen: Bernuf 
buhurunu tüttürerek 1370 defa Ya Ğalmeşin ismini okursan cinler 
bulunduğun mekanı terk ederler. İşin bittikten sonra yerlerine 
dönmeleri için bulunduğun yeri gül suyundan kaynatılmış ud ağacı 
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suyundan serperek 1370 defa Ğalmeşin ismini ters olarak Şemlağ 
tarzında okur ve her yüz (100) de bir kere şu tevkili okursan: 
 

           .���� ���+�7���B �J�� �J��D�#��� ��,�u H1�� �N�I�=�&� ��� ��8�E'B�� �2������ ��P�@ ���!�?
9��� �� �2�8�K�:��0���2	I�-�#�$�� �2	I-�� j�� �a����? �5�-�#�$ ��	#[:�� ��0  

 

Bi hakki hâzel ismi eyyetühel melâikete i'zinül lil câne en 
yerciû ilâ emâkünihüm ve illâ mâ vekkilû aleyhi bârakallâhü 
fîküm ve aleyküm. 
 

cinler yerlerine dönerler. Cinleri bir yerden cıkardıktan sonra tekrar 
dönmeleri sağlanmazsa çok büyük zararlara uğratırlar. 
 

/b�y��4  
 

Hûtîrin 
      Onuncu isim Hutirin olup harfi Ye (/) menzili Cebhedir. Arapça 

karşılığı ise: 
 

�2-�I�F��B �2-�#�$��B �*�E�0��B OV���L��B 
 

Yâ kaviyyü yâ metînü yâ alîmü yâ hakîm. 
isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Cin ve nazardan korunmak için: Bu ismi şerifi ve Târık suresini 
hurufu mukatta’ olarak yazdıktan sonra bu hirz küçük çocuğun 
üzerine takılırsa kötü gözlerden (nazar) cin ve şeytan şerrinden 
korunup emin olur. 
 

      Hafıza güçlendirmek için: Bir kimse hergün bu ismi şerifi 70 
defa zikrederse Allah teala her işittiğini hıfz ettirir ve bir dahada 
unutturmaz. Zikreden kişiye heybet ve mehabbet verir. O kişinin 
kalbinde hikmet patlamaları olur. 
 

      Halkın gözünde güçlü olmak için: Bu ismi şerifi altın bir levha 
üzerine nakşedip bu levhayı üzerinde taşıyan kimse insanların 
gözünde ve emri altında bulunan kimselere karşı güçlü olur. 
 

      Muhabbet için: Bu ismi bir elma üzerine 7 defa okuduktan 
sonra bu elmayı matlubuna yedirirsen, kalbinden sana karşı büyük 
bir muhabbet meydana gelir senin her istediğini yapmaya çalışır. 
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      Köpeğin girmemesi için: Bu ismi şerifi tabaklanmış kurt 
derisine yazdıktan sonra bu deriyi evin kapısı eşiğine veya bir 
şehrin girişine gömersen o eve veya şehre hiçbir köpek giremez. 
O yazılı deri orada gömülü olduğu müddetçe. 
 

      Üstün olmak için: Bir kimse o gün ve saatte yapılmış demirden 
bir yüzük üzerine şu isimleri: 
 

/b�y��4 /�� �#�} /��@���? /C�L���3 /\�7���? /\�7���0 
 

Mezcelin bezcelin terkabin berheşin ğalmeşin hûtîrin 
nakş edip bu yüzüğü parmağında taşırsa nişancılıkta bütün 
arkadaşlarına üstün olur ve kolunu kimse bükemez. Bu yüzüğü 
yaralı olan birisi takarsa, Allah Teala’nın izniyle acısı hafifler. 
 

      Suyu yok etmek için: Cumartesi günü birinci saat olan Zuhal 
saatinde şu Esma ve Ayeti Kerimeyi: 
 

/b�y��4 /�� �#�} /��@���? /C�L���3 /\�7���? /\�7���0 .�#�$ �',����  /���@�u
�J����<��R��  

 

Mezcelin bezcelin terkabin berheşin ğalmeşin hûtîrin Ve innâ 
alâ zehâbin le kâdirûn. 
 

      Siyah bir kurşun levha üzerine nakşedip karanfil ile 
buhurladıktan sonra siyah yün iplik ile bir kuyuya sarkıtılırsa o 
kuyunun suyu çekilir ve yok olur. 
      Dilek için: Bir kimse avucuna: 
 

/�-�y��4 /b�y��4 
 

Hûtîrin Hûtîşin. 
isimlerini yazıp emri altına almak istediği kimseye işaret ederek ve 
isimleri okuyarak yaklaşırsa, istediği kimse kendisine boyun 
eğerek istediklerini yapar. 
 

/<��8�K�#�L  
 

Kalnehûdin 
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      Onbirinci isim Kalnehudin olup, harfi Kef (.) menzili Harasan 

dır. Arapça karşılığı ise: 
 

	�-�!�0��B .�K���0��B ��B���?��B �b�)�?��B ��-� ����B �*�E�0��B  
 

Yâ metînü yâ semîu yâ basâru yî bedîu yâ muğnî yâ muhît. 
ismi şerifleridir. Bu ismin havassı celilesi: 
 

      Sara için: Bu ismi şerifi Cin den saralı kişinin üzerine amber 
kabuğu cavi lüban ve meyatü saile buhurlarını tüttürerek 20 defa 
okunursa saralı hemen konuşur ve sorulan şeylere cevap verir. 
Eğer Cin çıkmazsa Berhetiyye isimlerinin tamamını hastanın 
üzerine 7 defa okursan, Cin hastanın vücudundan hemen çıkar. 
Daha sonra hasta için Berhetiyye isimlerini yazar ve hastaya 
hicap olarak takarsan, Cin bir daha hastaya geri dönmez. Saralı 
kimse Allah Teala’nın izniyle şifa bulur  
 

/J��̀ ���? 
 

Berşânin 

      Onikinci isim Berşanin olup harfi Lam (-) menzili Sarfedir. 

Arapca manası ise:  
 

�B��B���$��B j�����B 	�-�!�0�  
 

Yâ muhîtu yâ Allâhü yâ azîz. 
ismi serifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Dileğin gerçekleşmesi için: Bu ismi şerifi kalaydan yapılmış bir 
yüzük üzerine şu sülüm Süleymani # ile nakşektikten sonra 
yüzüğü parmağına takarak istediği hacetine yönelirse, dilediği şey 
Allah Tealanın izniyle yerine gelir  
 

      Ruhlarla konuşmak için: Ruhlarla konuşup onlardan haber 
almak istersen, Kalnehudin Berşanin isimlerini lüban ve mahlep 
buhurlarına tüttürerek zikredip, daha sonra ruhları çağırırsan onlar 
oraya toplanır. Onlarla dilediğin gibi konuşur istediğini sorup 
öğrenirsin  
 

/b�8�c�:  
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Kazhîrin 

      Onüçünçü isim Kazhirin olup, harfi Mim (4) menzili Avvadır. 

Arapca manası ise:  

 

��B �*�E�0��B OV���L��B j�� �J��!�����2-�F�� 
 

Sübhânellâhü yâ kaviyyü yâ metînü yâ rahîm. 
İsmi şerifleridir. Bu isim Yunus Aleyhisselam’ın tesbihi idi. Bu ismin 
havassı celilesi: 
  

      Hırsız ve yangın için: Bu ismi şerifin harfli ve beşli vefkini bakır 
bir levha üzerine nakşettikten sonra evin bir köşesine bu vefk 
asılırsa, o eve hırsız giremez ve orası yangından korunur. 
      Nakş edilecek beşli vefkin şekli budur: 
 

 
 

      Cinleri cezalandırmak ve onlara eziyet etmek için bu ismi şerif 
hergün çok zikredilirse onları cezalandırır ve tasallutlarından 
korunmuş olursun  
 

/��#�̀ �� �,  
 

Nemûşelhın 

      0ndördüncü isim Nemuşelhin olup harfi nun (3) ve menzili 

Semaktır. Arapca karşılığı ise: 
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 j�� �k"�,�� ��B���$��B �*�S�=���"��� �J��0�� j����,�� ��B���$��B j�����B   j����"�B
�0��B OV���L��B ���@��B j�����B �*�E  

 

isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

Yâ Allâhü yâ Azîzü enellâhü emânel hâifîne yâ azîzü entellâhü 
yâ Allâhü yâ kaviyyü yâ metînü yâ Allâhü yâ hüve. 
 

      Öksürük için: Bu ismi şerifi Cumartesi günü güneş doğmadan 
önce hiç meyve vermemiş bir Hurma yaprağı üzerine 17 defa, üç 
(3) defada hurufu mukatta olarak şu Ayeti Kerimeyi: 
 

      �N���R�+��� �2�!�E�L� �&�� 2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?     �"�0 �]B���<�� ��0�� 
	N���R�+���/N���L�� O]��   

 

Bismillâhirrahmânirrâhim. Felaktehamel akabeh. Ve mâ 
edrâke mel akabeh. Fekkü rakabeh. 
yazdıktan sonra öksürüğü olan kimsenin üzerine takılırsa Allah 
Teala hazretlerinin izni ile öksürüğü kesilir ve iyileşir  
 

      Hapisten kurtulmak: Bu mübarek ismi şerifi devamlı zikreden 
bir mahpus, Allah tealanın izniyle kısa zamanda hapisten kurtulur  
 

      Kanı durmayan için: Kanı durmayan bir hastanın elbisesinden 
bir parçaya Kalnehudin Berşanin Kazhirin Nemuşelhin isimlerini 
yazdıktan sonra bu yazılıyı kanı akan kimse üzerine alırsa Allah 
Tealanın izniyle derhal kanı kesilir  
 

      Düşmanı hastalandırmak için: Levha haline getirilmiş bir zift 
parçasının üzerine düşmanın ismini, ismin sağına Nemeşelhin, 
soluna Berheyüla, ortasınada: 
 

�����8�B����� �G�$ ��X�#�4 
                                                                                                                                                                                                  

Haleşû anil veyherub. 
ve tutulması istediğin hastalığın adınıda yazarak zifti dört 
tarafından yere çiviler veya evin doğu tarafındaki duvara çakarsın. 
Ondan sonra kizbere ve mukl buhurlarını tüttürerek Esma-i 
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Berhetiyye nin zikrine devam edersen, zalim düşmanın en kısa 
zamanda yazmış olduğun azap ve hastalığa tutulur  
 

����-�@���? 
 

Berheyûlâ 

      Onbeşinci isim Berheyula olup harfi Sin (2) menzili Ğafirdir 

Arapça karşılığı ise: Sübhanallah enallahü haifine Ya Kafi Ya 
Semiu Ya Allahü ruhi li ruhike müntesi betün.  
 

   j�� ��,�� j�� �J��!����       j����"�B ��-� "����B .����:��B �*�S�=������ �J��0��  
�� .�F����N���)�E�K�0 �]�F���  

 

Sübhânellâhü enellâhü emânel hâifîne yâ kâfî yâ semîu yâ 
Allâhü rûhî li rûhike müntesibeh. 
İsmi şerifleridir. Bu ismi şerif İbrahim (a.s.) in tesbihi idi. O kainatın 
yaratıcısını bu ismi şerif ile tesbih ve zikrederdi. Bu ismin havassı 
celilesi: 
 

      Kaybolanı bulmak için: Birşeyi kayıp olan kimse bu ismi şerifin 
şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

Vefkin etrafınada yedi defa Berheyûlâ ismi şerifini yazdıktan 
sonra eşyanın kaybolduğu eve bu vefk asılırsa, kaybolan veya 
çalınan mal Allah c.c. ın izniyle bulunur. 
 

      Rüyada istediğini görmek için: İstediğin birşeyi rüyanda 
görmek istersen, güzelce bir abdest aldıktan sonra Allah rızası için 
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altı rekat hacet namazı kılar ve her iki rekatta selam verirsin. 
Namazdan sonra sağ avucuna yedi defa Barheyula ismini yazıp 
şöyle dersin: 
 

�3�� .�,����� ��B��'X�� �2������ ��P�@ �%�'��4��B ��	#9:����P�: �%��K�0 .��P�:   
 

Tevekkelû yâ huddâme hâzel ismiş şerîfi erûni fî menâmi kezâ 
ve kezâ 
Keza ve kezada muradın har ne ise söyleyip yatarsan, istediğin 
şeyi görürsün  
 

/��#�-�I�X�?  
 

Beşkeylehın 

      Onaltıncı isim Beşkeylehin olup harfi ayın (1) menzili Zebane 

dir. Arapça karşılığı ise: 
 

�0��B�G� �F'���� j�� ���$ �G�0���2-�F'����   
 

Yâ mu'minü İzzullâhu errahmânu errahîm. 
 ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Göz ağrısı için: Pazartesi günü bir kağıt üzerine bu ismi yedi 
defa, şu beyitleride bir defa: 
 

             �� �: 	P-�$	� ���	R�+�-�? V���T��,��B 

                 � �?���� �I��� �5'��0�u�� �5�?�u��+�E�� 

             �B ��-� �L�X����� ;1��7�u�� ������b�5�? 

                 ���0'��� ��8OB�� �C�@�u��� ���	R�+�B ���!�? 
 

                       Yâ nâzirî bi Ya’kûbe üîzü kemâ 
                Bi mesteâze bihi iz messehül kemedü 
                       Kamîsu Yûsufe iz câel beşîru bihi 
                Bi hakki Ya’kûbe fezheb eyyüher remed. 
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      Yazdıktan sonra gözleri ağrıyan kimse başında taşırsa göz 
ağrısından kurtulur 
 

      Sıkıntı ve stres için: Sıkıntı ve streste olan bir kimse geceleri 
70 defa bu ismi şerifi okumaya devam ederse kısa zamanda dert 
ve sıkıntılardan kurtulur  
 

/��0���L  
 

Kazmezin 

      Onyedinci isim Kazmezin olup harfi Fe (8) menzili Eklildir. 

Arapca karşılığı ise: 
 

�2-�F'��� �G� �F'��� ��� ���$ �G� �-�8�0��B 
 

Ya müheymini izzillâhir rahmânir rahîm 
ismi şerifleridir. Bu ismi şerif İsa Aleyhiselam’ın tesbihidir. Bu 
mübarek ismin havassı celilesi  
 

      Bereket için: Yeni ve mavi renkli bir ipek parçasına bu ismi 
şerifi ve Ğani isminin üçlü vefkini: 
 

 
 

Yazdıktan sonra içinde kaç para olduğu bilinmeyen bir kese içine 
bu yazılı ipek konup keseye böğürtlen sopasına astıktan sonra 
ham amber ve misk buhurlarına tüttürerek Cuma gecesi 
Berhetiyye isimlerini yüz (100) defa okursan bereketin oraya 
indiğini görürsün. Bu kese cüzdan gibi kullanılırsa paranın 
tükenmedigini görürsün  
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      Düşmandan korunmak için: Düşmanın şerinden korunmak ve 
düşmana üstün gelmek isteyen kimse Beşkaylehin Kazmezin 
isimlerine çok zikrederse düşmanın şerrinden korunur ve üstün 
gelir  
 

/�-�#�#���,��  
 

Enğalelîtin 
      Onsekizinci isim Enğalelitin olup harfi Sad (7) menzili 

Kalbedir. Arapca manası:  
 

�B �2-�I�F��B �2-�c�$��B�2-�F'���; �G� �F'���� ��-�Q����B �b���4�  
 

Yâ azîmü yâ hakîmü yâ habîrü yâ latîfü errahmânü errahîm. 
İsmi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Terhil etmek için: Bu ismi şerifi pişmemiş bir çömlek parçası 
üzerine Fil suresi ile beraber yazıp, parçayı iyice dövdükten sonra 
toz haline getir. Seni rahatsız eden düşmanın evine bu toz 
serpilirse düşmanın mekanından hemen ayrılır  
 

      Yangını söndürmek için: Bu ismi şerifi çok zikreden kimse bir 
yangına karşı bu ismi şerifi okuyup, yangının sönmesine dilerse, 
yangın genişlemeden söner  
 

      Hayalet için: Bu ismi şerifi bir tabağa yazıp yazıyı su ile 
sildikten sonra hayalet görülen bir yere bu su serpilirse orada bir 
daha hayalet görülmez  
 

/m������L  
 

Kabarâtın 

      Ondokuzuncu isim Kabarâtın olup harfi Kaf (6) menzili 

Şüledir. Arapca karşılığı ise: 

 

��B���$��B�$ �����:��B .����:��B �2-�#�F��B ."�L��?��B �����I��� .����I��� j�� �� 
 

Yâ azîzü yâ bâkî yâ halîmü yâ kâfî yâ kerîmü ızzillâhül kâfil 
kerîm. 
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
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      Hastalıklardan emin olmak için: Bu ismi şerifi bir kağıt üzerine 
şu Ayeti Kerime ile: 
 

      �? �]-�D�K�, �%���-����� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?   �G� �� �J�	I�E�� �]�,����
�J�	#���������K�3��B6 �G�$ �q�'K�� �G�0 �Yb�{�: 9J���� MN�B6 �]�S�#�4  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fel yevme nüneccike bi bedenike li 
tekûne limen halfeke âyeten ve inne kesîran minen nâsi an 
âyâtinâ le ğâfilûn. 
 

      Yazdıktan sonra bunu üzerinde taşıyan kimseye veba taun gibi 
bulaşıcı hastalıklar gelmez ve düşmanlarıda kendisine zarar 
veremez. 
 

     Sevmediği şeyleri görmemek için: Bu ismi şerifi hergün 60 defa 
okumayı vird edinen kimseye hoşuna gitmeyen ve sevmediği 
şeyler, Allah c.c. ın izniyle ebediyyen rastlamaz  
 

��@��-�}  
 

Ğayâhâ 

      Yirminci isim Ğayaha olup harfi Ra (5) menzili Nuayim’dir. 

Arapca karşılığı ise: 
 

���'��7��B ��B���$��B �.�̂ ��L��B �����:��B ���'8�L��B 
 

Yâ kahhâru yâ kerîmü yâ kâdıye yâ azîzü yâ cebbâr. 
isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Kanamayı kesmek için: Bu ismi şerifi kırmızı bir kağıt üzerine 
90 defa 3 defada şu Ayeti Kerimeyi: 
 

g��<��R�� �5�+�7�� .�#�$ �5',�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnehü alâ racihi le kâdir. 
 

hurufu mukatta olarak yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu 
adeti kesilmeyen kadına içilirilirse, Allah c.c. ın izniyle kanaması 
kesilir  
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����@���-�:  
 

Keydehûlâ 

      Yirmibirinci isim Keydehüla olup harfi Şin (<) menzili Belde’dir 

Arapca karşılığı ise: 
 

��B������B /1�.�̀  [\	: .�#�$ �Y��<��L��B ���@��L��B �����L��B j�����@ ���<��R����  
 

Elkâdiru hüvallâhü yâ kadîmü yâ kâhirü yâ kâdiran alâ külli 
şeyin yâ serîu. 
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi. 
      Sihir iptali için bir kağıt üzerine şu hatemi: 
 

 
 

Hatemin etrafına yüz (100) defa Keydehûlâ ismini ve hurufu 
mukatta olarakta şu Ayeti Kerimeleri bir (1) defa yaz. 
 

         ���+�K���0 ���R�#�3 �]�K-� �B .����0 �������� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
�� ',��            �
�"�L ."�3�� 	��-�F ���F�'��� �~�#�S�B ���� /��F��� ���-�: ���+�K� 

�� ;�� 9J�� �5	#�Q���-�� ;�� 9J�� ���!���� �5�? �2�E�A�7��0 .����0   �~�#�)"�B
            �h��"�: ��"���� �5"�3�� �#�I�? '�"�!��� j�� O��!�B�� �GB�����S� ��� �\� �$

�J��0���D� ���  
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Bismillâhirrahmânirahîm. Ve elkı mâ fî yemînike telkaf mâ 
saneû innemâ saneû keyde sâhirin velâ tüflihus sâhırü haysü 
etâ kâle mûsâ mâ ci'tüm bihis sihru innallâhe lâ yuslihu 
amelel müfsidîn. Ve yühıkkullâhül hakka bi kelimâtihi ve lev 
kerehil mücrimûn. 
Yazdıktan sonra bu hirzi üzerinde taşıyan kimseyi sihir tutmaz 
kendisinde sihir varsa iptal olur ve Allah Tealanın izniyle şifaya 
kavuşur  
 

      Nazar değmiş birine veya düşmanlarının gözlerine doğru 
Kabaratin Ğayaha isimlerini devamlı olarak okuyan kimse 
düşmanlarının gözlerini kör eder, düşmanları görme gücünü o 
anda kaybeder ve kendisini göremezler  
 

      Yüksek derecelere ulaşmak için: Her kim hayırlı efendilerin 
gelmiş olduğu derecelere ve tam bir vuslata erişmek isterse, 
halvetin şartlarına uyarak halvete girip, Ğayâhan Keydehûlâ 
isimlerini çok zikredip, her yüz defanın sonunda bir (1) defa Tîcan 
isimlerini okursa, dileği Allah Teala'nın izniyle hasıl olur. 
      Tîcan isimleri budur: 
 

          �J�"	Z�� �B�< ��"	Z����#�0 ���,�<�"�B �J�	{-�Q�-"�̀ ��0 ��@����< /�� �X�?
�����:��B        /2-"�4���� �"Y4���� /w�� �@�<��B �J��4�� /v�	Q�X�-�$���� /��$

         /�"�B����_ /2-�Z����-�Z�"�B �J��K�� �J����F ��	{�-�0��0 �M{�-�F��B �J�� -�4����
        �J��3�����"� /x�¤������ �V��,��<�� �f-�@����̀  �f-�@6��B /J��-�#�$����< /��L����

  gh���� /J�	#-�#�@�< �M{-� �@�<��B     �"�B  �J���"�Q�Q�-�0    /�-"�}���� /������?����,
�X�L����         �J�	S"�̀ �� �MS�̀ �� /�� �̀ �� �Y����̀  �b�����̀ ��B /J��E���� /J�	{���� /�-

      �2����$ �%9&�$��B �J���"����0 �Y�-�#�0 /��#�0 /�����0 �x�	I�#�0��B   /
�"�}����
�J�"	}���� �M}���� ."�}���� M{-��� �̀  /�� �̀  �J��,���:�J��0�&�X�0 �  
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Beşmehın  dâlâhâ mûşeytîsûn yâ denû melhûsû deymûsûn yâ 
kevraaşin erayşetûhın lâhûn yâ dehmûsin erhan erhîmin 
erhîmûn yâ haysen mûmeysû habûn lenûn yâ seyhûsîmin 
zârayşin erkaşin dâraalyûnin yâ âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi 
esbâûtin sabûtûn yâ dehmîsen dehlîlûnin ilâhün meytatarûn 
yâ nûru bevrakın erüışin erkaşîşin lağûnin lağtûnin yâ şebsîra 
şerven eşmehın eşfen eşfûn yâ melekûti mâlihın melhın 
melîhan mâlihûn yâ allâmü âlimü erğâlin erğî erğan erğûn 
keznûn şemhın şemhîsen meşlâmûn. 
 

/��@���� �̀  
 

Şemhahirin 

     Yirmiikinci isim Şemhahirin olup, harfi Te (;) menzili Sa'dil 

zabih tir. Arapça karşılığı ise: 
 

�2-�#�$��B O.�#�$��B �k�-����+�3 
 

Tealeyte Ya Aliyyü Ya Alimü 
İsimleridir. Bu ismin havassı celilesi: 
 

      Karıncaları uzaklaştırmak için: Bu ismi şerifi temiz bir tabağa 
yedi (7) defa yazdıktan sonra, menba suyu ile yazıyı silerek bu su 
karınca olan yere serpilirse, karıncalar oradan gider ve bir daha 
Allah c.c. izni ile görünmezler. 
 

/b�@���� �̀  
 

Şemhahirin 

      Yirmiüçüncü isim Şemhahirin olup, harfi Se (:) menzili Sa'dil 

beli' dir. Arapça karşılığı 
 

�h�'?����B �h�'?����B ��@��B ��@��B .�̂ ��L��B  
 

Ya Kadı Ya Hu Ya Hu Ya Rabbahü Ya Rabbahü 
İsimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Sivrisineklerin çok olduğu bir yerde, bir kağıt üzerine bu ismi 
şerifi onbeş (15) defa yazdıktan sonra orada yakılırsa, sinekler 
oradan kaçar. 
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/b�@��8� �̀  
 

Şemhâhîrin 

      Yirmidördüncü isim Şemhâhîrin olup, harfi Hı (9) menzili 

Sa'dis suud tur. Arapça manası ise: 
 

 .����:��B ���<��L��B ��B���L��B���'��7��B ��B���$��B 
 

Yâ kadîru yâ kâdiru yâ kâfî yâ azîzü yâ cebbâr. 
İsimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Tefrik etmek için: Bu ismi şerifi bir kağıt üzerine yüz (100) defa 
yazdıktan sonra bir defada şu Ayeti Kerimeyi: 
 

 �? ��K�-�R������ ��� �2�8�K�-        �G�?� �J�&	� �G�-�? �N� �-�R��� �%���B .���� ;1��U��������� �(������+
�N�,�&	� 

 

Ve elkaynâ beynehümül adâvete vel bağdâ-e ilâ yevmil 
kıyâmeti beyne fülân ibni fülâneh. 
 

Ayırmak istediğin kişinin ismi ile yazıp birbirlerinden ayrılması 
gereken kimselerin oturdukları yere gömülürse, birbirlerinden 
düşman olarak ayrılırlar. 
 

      Kara sevda için: Bu ismi şerifi bir tabağa yedi (7) defa ve şu 
Ayeti Kerimeyide üç (3) defa: 
 

�.���K�� 	\���L �G�0 �%�<6 .���� ��,���8�$ ���R���� 
 

Ve lekad ahidnâ ilâ Âdeme min kablü fenesiye. 
Talibin ve annesi ismiyle birlikte yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, 
bu suyu talip aç karınla içerse, sevdiğini unutur, ondan nefret eder 
ve bu kara sevda illetinden kurtulur. 
 

      Bir amel yaparken Ruhların gelip gelmediğini bilmek istersen: 
Şemhahirin Şemhehirin isimlerini yüz (100) defa  
 

�0 .�,����>�� �e��������� ��8�E'B�� �2�3���U�F �2�E�K	: �J���p��+�̀  �G �2	:����,  



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 428 

İn küntüm hadartüm eyyetühel ervâhu fe erûni min şuâ-ı 
nûriküm. 
Okuduktan sonra; (Ey Ruhlar! Eğer geldiyseniz sizin nurunuzdan 
bana bir ışık gösterin). dersen, olduğun yerde güneş ışığı gibi bir 
ışık parlar. 
 

/5-�,��8�Q�8�I�?  
 

Bikehtahûnîhin 

      Yirmibeşinci isim Bikehtahûnîhin olup, harfi Zel (@) menzili 

Sa'dil ahbiyye dir. Arapça manası ise: 
 

�B �����L��B�2�=��<�  
 

Yâ kadîmü yâ dâimü 
İsimleridir. Alimlerin eklemiş olduğu şu dört isimden birincisi olan 

 v�����L!M�Z�M�F�� (Bikehtahünihin) ismine  ������L�Z�M�F�� (Bikehtunihin) veya 

����L�Z�M�Z�M�F�� (Bikehtahtunihin) veya  vv�����L!M�Z�M�Z�M�F�� (Bikehtahtahunihin) 

demişlerdir. Alimlerin ittifakına göre doğru olan birinci isimdir. Bu 
mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Açlık çekmemek için: Bu ismi şerifi temiz bir tabağa yetmiş 
(70) defa yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, sabahleyin bu suyu aç 
karınla içen kimse Allah c.c. izniyle hiç açlık hissetmez. 
 

/n���X�? 
 

Beşârişin 

      Yirmialtıncı isim Beşarişin olup,harfi Dat (?) menzili Fera-ul 

mukaddim dir. Arapça manası ise: 
 

/1�.�̀  [\	: .�#�$ �Y��<��L��B  
 

Yâ kâdiran alâ külli şeyin 

İsimleridir. Beşârişin ismine  v<�5 ��N (Şarişin) ismide denmiştir. Bu 

mübarek ismin havassı celilesi: 
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      Susuzluk çekmemek için: Bu ismi şerifi sayısız olarak çok 
zikreden kimse susuzluk çekmez. Ruhu safaya erişir ve nefsani 
duygulardan arınır. Dilinden hikmetli sözler dökülür. 
 

�,�	y/�  
 

Tûneşin 

      Yirmiyedinci isim Tuneşin olup, harfi Zı (>) menzili Ferh-ul 

muahhir dir. Arapça manasıise: 
 

�����I��� j�� ���@ ���	I�̀ ��B  
 

Yâ ekûru hüvallâhül kerîm. 

İsimleridir. Havas ilmi alimleri vx��L�q (Tûneşin) ismine v<L�q (Tûşin) 

veya v<�	�q (Tarşin) veya  v< ��$L�q (Tûyâşin) de demişlerdir. Alimlerin 

ittifakına göre doğru olan Tûneşin ismi şerifidir. Bu mübarek ismin 
havassı celilesi: 
 

      Ağlayan çocuk için: Bu ismi şerifin şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

Vefkin etrafınada onbir (11) defa Fatiha suresini yazdıktan sonra, 
bu hirz ağlayan çocuğun üzerine takılırsa, Allah Teala nın izniyle 
çocuğun ağlaması kesilir. 
 

      Dilek için: Bu ismi şerifi Allah Teala dan bir ricası olan kimse 
yatsı namazından sonra, Allah ricası için iki rekat hacet namazı 
kılar ve ikinci rekatın son secdesinde başını secdeden 
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kaldırmadan seksen (80) defa okuyup, dileğini Allah Teala dan 
isterse, dileği kabul olur. 
 

      Baş ağrısı için: Bu ismi şerifi bir kağıt üzerine yirmi (20) defa, 

sat (7) harfinide doksan (90) defa yazdıktan sonra, başı ağrıyan 

kimse bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
baş ağrısından kurtulur. 
      Tuyaşin isminin özellikleri Tuneşin isminin özellikleri gibidir. 
Tuyaşin isminin vefkide beşli vefktir. Taraşin ve Tuşin isimlerinin 
özellikleri üzerinde ve diğer rivayetlerin manasında durmadım. 
 

/e�����?���� �̀ 
 

Şemhâbârûhin 

      Yirmisekizinci isim Şemhâbârûhin olup, harfi (=) menzili Reşa 

dır. Arapça manası ise: 
 

�����I��� j�� ���@ ���<��R����  
 

Elkâdiru hüvallâhül kerîm. 
İsimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
 

      Sihir bozmak için: Bu ismi şerifi bir tabağa şu Ayeti Kerime ile: 
 

���? ��� �2   �A�7 �2-�F'��� �G� �F'���        9J�� �5	#�Q���-�� ;�� 9J�� ���!���� �5�? �2�E
�� ;�� �GB�����S� ��� �\� �$ �~�#�)�B 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ci'tüm bihis sihru innallâhü 
seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. 
Yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu sihirli kimseye içirirsen, 
Allah c.c. ın izniyle sihirden kurtulur. 
 

      Dilek ve hacet için: Bir kimseden bir istek ve dileğin olursa, bir 
defa Yasin suresini, otuzbeş (35) defa da bu ismi şerifi okuduktan 
sonra o kişiden dileğin ve hacetini istersen, dilediğin şey Allah c.c. 
ın izniyle yerine gelir. 
 

      Şifa için: Bu ismi şerifi hasta, bağlı veya sihirli olan bir kimseye 
yazarsan, hastada bu yazılıyı üzerinde taşırsa şifa bulur. 
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      Düşmana galip gelmek için: Berhetiyye isimlerinin tamamını 
bir silah üzerine yazıp düşmanının karşısına çıkarsan, düşmanına 
üstün gelirsin. Senin karşında duramaz ve kaçar. 
 

BERHETİYYE İSİMLERİNİ KULLANMANIN DİĞER YOLU 
      Bir kimsenin her ne tür bir dileği varsa talip, matlup ve dileğinin 
harflerini alıp cümeli ebced üzere topladıktan sonra, toplamdan 
28-28 düş. Bakide kalan hangi esmaya gelirse o ismin harfini alır, 
harfin adedince bir kağıt üzerine ismi yazarsın. Yazdıktan sonra 
üzerine ismin adedi kadar ismi okursun. Ama ismin gecesinde ve 
menzilinde yaparsın. Bundan sonra yine toplamdan 4-4 düşer ve 
kalan adetle anasırı erbaasına göre hareket edersin. Bakide bir 
kalırsa unsuru ateştir. Yazdığını ateşte yakar veya ateşin altına 
gömersin. İki kalırsa unsuru topraktır. Yazdığını matlubun eşiğine, 
yere veya bir mezara gömersin. Üç kalırsa unsuru havadır. 
Yazdığını rüzgara karşı havaya asar veya üzerinde taşırsın. 
Dört kalırsa unsuru topraktır. Yazdığının suyunu matlubuna 
içirir veya akar suyun altına gömersen istediğin gerçekleşir. 
      Örneğin: Talibin ismi Ali adedi 110, matlubun ismi Zeyneb 
adedi 69, isteğimiz muhabbet adedi 450 dir. Üçünü topladık 
toplam 629 oldu. Bu adetten 28-28 düştük bakide 22 kaldı. 
Yirmiikinci (22) isim olan Şemhahirin isminin harfi Te olup, 
adedi 400 dür. Şemhahirin ismini bir kağıt üzerine 400 defa 
yazar ve üzerine 1146 defa Şemhahirin ismini okuruz. 
Bundan sonra 629 dan 4-4 düşer ve kesirde bir (1) kaldığı 
için unsuru ateştir. Yazdığımız kağıdı ateşte yakar veya 
ateşin altına gömeriz. Ama bu ameli Kamer'in sa'dil zabih 
menzilinde gecelediği zaman yaparız. 
      Berhetiyye diye isimlendirilen bu 28 ismin latif sırları ve birçok 
özellikleri olup, havas ilminin ileri gelen alimleri Berhetiyye 
isimlerini şiir şeklinde düzenleyip yazmışlar, bazılarıda özelliklerini 
zikrederek şöyle demişlerdir: 
 

           ��'��� ��� �!����� ��� �2�����? �x�����?   

            �&�3 �G�0�� �.��'K#�� M(�&� .�:�_����       
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            V�P9�� �C���9Q�� ��8OB�� �\'0�>�3 ���+�?��  
           �&�D�,���� 9J�>�? ��8�#'U�� �Y0�	#�$ ��B���3       
          /N�#-�U�� /�B���: ���0 /5-�E�@���? .�S��     

             M&' �I�0 ;1��̂  ������ ���� /5-�#�E�3��     
         �:�u��    �5�3���:�u ��0 ��u�� /J����	y �a��  
         �&'D���0 �%��,���� .�� ���+�? �_�	S�3         
         �h���D�0 �<��_ /\�7���? ���0 /\�7���0 .����     
         �&')�F�� �%�	#�+��� ��������� �~�̂ ������         
        � �#�} /��@���? ���0 /C�L���3 .����    �k�3�� /�  

          �&�S��� ��8�� ��-�U�B .�#�E�3 ��u�� �\�=��U��         
       �h���D�0 �q'��R�3 /b�y��4 �a��B����       
       �&'E�D�3���=����� �2�: /<��8�K�#�L .����            
       �5�= ����E�?�� �~�E�S�? /J��̀ ���? �]�c�S����       
              �&'E�+�? ���OK�� ��u ���� /b�8�c�: .����     
        ��=��Q�� /��#�̀ �� �, �G�0 �2�:��     �k�#�)	�  
     M���-�@���? .����            �&'0���0 /��0�� [\	:   
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       �N�+���� ���$ /��#�-�I�X�? /C����y .����       
           ��,��3�� /�� �c�L��       �&')�!�3�� �2�8� �#�$  
         ��	#'U�� /x������L '2	Z /�-�#�#���,����     
         ���� .�#�$ ����@���-�: �Y@��-�} .�� �G	:��          
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        �&� �#�� /n����X�? ���0 /5-�,��8�Q�8�I�?           
        ��8�+-� �7 /e�����?���� �̀  /��,�	y��      
         �&' �I�3 �Y+-� �7 ���8�+��� ��P�@ ���� �2�8�?          
        ��0'��I�0 �Y�-�+�� �f-�!�3 �J�� �k�A�̀  �J����      
        ���>������ �\�U�S����? ���8�+��� ��P�8�� '%�_ �&��           
        ����     MN'��!�0 �MS�Q�$�� �YD-�-�8�3 �k�A�̀  �J  
       �&� ��� .�� .����+�0���� /��_�� ���&�7����           
      V�P9������ /5-�D�3���3 /\�+�, [\	: .����        

        �&'8���0 .�3�>�B �x��7��!��� �G�0 �%����3           
        �#�$ /%��8�E�0 [\	: .����    g��,����0 �5�-  
        �&������3 /G�D���? /%�	I�!�0 [\	: .����           
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        V�P9���? ��	S�c�3�� �Y��' �$ �<���Q�E��      
       �&')�F �2������ ��u ���� �G�0 g���� �5��            

         V�P9�� �G�$ ���+�?���� �%�'B���� 	N�+���� �2���     
        �&9:�>�0 �]B�u���-�� �5-������ �e�O��� �5��           
       MN�UB���� 9\	: ���8�+��� ��P�8�� �%����<��       

         �&�=���0 /1��7 ��@'��$ /2-�0�� /1��8�?          
         ��@���+�?�� �%����< �%�'B���� �N�+���� .����     
        ��        �&'D�+�0 �Y �E�F ���	#�Q� ��� �]�� .�3�>�-  

 

                        Bede'tü bi bismillâhi velhamdü evvelâ 
                   Ve ezkâ salâten linnebiyyi ve men telâ 
                        Ve ba'dü teemmele eyyühet tâlibüllezî 
                   Türidü ulûmen feddalehâ bienne ve encelâ 
                        Fefî berhetîhin mea kerîrin fadîletin 
                   Ve tetlîhin sirris sirri dâe mükemmelâ 
                        Ve zikrike turânin izâ m mâ zekertehü 
                   Tefûzü bi ızzi fil enâmi mübeccelâ 
                        Ve fî mezcelin mea bezcelin zâde mecidehü 
                   Ve ev dahu esrâril ulûmi ve hassalâ 
                        Ve fî terkabin mea berheşin ğalmeşin etet 
                   Fedâile izâ tütlâ yedîku lehel felâ 
                        Ve iyyâke hûtîrin tekaddese mecidehü 
                   Ve fî kalnehûdin kem serâiri tecettelâ 
                        Ve lafzike berşânin bi fethı ibtidâi 
                   Ve fî kazhîrin sirri zen nûri bi attelâ 
                        Ve kemmin min nemûşelhin letâifü fussilet 
                   Ve fî berheyûlen külli emrin müemmelâ 
                        Ve fî tâlibin beşkeylehin ızzi refeat 
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                   Ve kazmezin etânâ ılmühüm ve tehassalâ 
                        Ve enğalelîtin sümme kabarâtin feddalû 
                   Ve kün fî ğayâhan keydehûla alâ velâ 
                        Ve şemhâhîrin şemhâhirin şemhâhirîn 
                   Bi kehtahûnîhin mea beşârişin lilmelâ 
                        Ve tûneşin şemhâbârûhın cemîhâ 
                   Bihim sirri hâzel ahdi cemîan tekemmelâ 
                        Fein şi'te en tehiyyen seîden mükerramâ 
                   Felâ zemmi li hâzel ahdi bil fadli ve eselâ 
                        Ve in şi'te tehîcen ve atfen mehabbeten 
                   Ve iclâbi rizkin ev meâlî fil melâ 
                        Ve fî külli na'lin tertecîhin evillezî 
                   Terûmi minel hâcâti ye'tî müsehhelâ 
                        Ve fî külli methûmin aleyhi mevâniun 
                   Ve fî külli mahkumin bi sencin tesâselâ 
                        Fetatridü ummâran ve tazfüra billezî 
                   Lehü rasadün min sirri zel ismi hassalâ 
                        Ve sammi sebatül eyyâmi ve ebadü anillezî 
                   Lehür rûhu ev fîhi feyü'zîke müekkelâ 
                        Ve dâvim li hâzehdi külle ferîdaten 
                   Bi hâin ve mîmin addehâ câin müve'lâ 
                        İlâ sebatil eyyâmi dâvim ve ba'dehâ 
                   Feye'tî lekel matlûbü hatmen muaccelâ 
 

ESMA-İ BERHETİYYE NİN KASEMLERİ 
      Esma-i Berhetiyye ile ilgili Kasemler hakkında birçok rivayet 
edilmiştir. Bunların en doğrusu İmam Şemseddin el Behnesavi 
(r.a.) hazretlerinin olup, Esma-i Berhetiyye Kasemi budur: 
 

 /5-�E�@���?¡ /�B���: ¡ /5-�#�E�3 ¡	y  /J����¡ /\�7���0 ¡ /\�7���? ¡ 
 /C�L���3¡ /��@���? ¡ /�� �#�} ¡ /b�y��4 ¡ /<��8�K�#�L ¡ /J��̀ ���? ¡ 

 /b�8"�c�:¡ /��#�̀ �"� �, ¡ M���-�@���? ¡  /��#�-�I�X�?¡ /��0���L ¡ 
 /�-�#�#���,��¡ x������L ¡ �Y@��-�} ¡ M���@���-�: ¡ /��@���� �̀  ¡ 
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 /��@��8� �̀¡��� �̀   /b�@�¡ /5-�,��8�Q�8�I�? ¡ /n����X�? ¡ /��,�	y 
¡��� �̀  " /e�����?�¡9#��� "�? '2�8"�X�E���B /�-�8�I�8�: ���!" �.

 /l��-�S�8�0 /5B�<����� /�� �#�@ �Y �D�8�0 /��#�7 /\B���0�� /\B�����X���X�Q�#�?
�� �2�@����)�?���� �2�8�+� �� �x�P�4�� ��09��� �]�3'��+�? ���-�� �G;"0 �J��!��

�5�#�{� �: �1�.�̀ � �b�)����� ��-� '��� ���@�� 
 

Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 
2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2 
Berşânin 2 Kazhîrin 2 Nemûşelhın 2 Berheyûla 2 Beşkeylehın 
2 Kazmezin 2 Enğalelîtın 2 Kabâratin 2 Ğayâhâ 2 Keydehûlâ 2 
Şemhâhîrin 2 Şemhâhirin 2 Şemhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2 
Beşârişin 2 Tûneşin 2 Şemhâbarûhın 2 Allâhümme bi hakki 
kehkehîcin yağteşiyyin bilitşağşağvîlin emvîlin celedin 
mehcemen helmecin ve rûdîhin mehfeyâcin bi ızzetike illâ mâ 
ehazte semıhim ve ebsârihim Sübhâne men leyse kemislihi 
şeyün ve hüves semîul basîr. 
 

      Eskiden beri üzerinde ittifak edilen Berhetiyye Kasemi budur. 
Süleyman ibni Davud Aleyhisselam, veziri Asaf bin Berhiya ve 
alimlerin çoğu bu Berhetiyye Kasemini kullanmış oldukları sahih 
(gerçek) ile rivayettir. 
 

      Sıhhatte ikinci mertebede olan ve İmam Tusi (r.a.) hazretlerine 
ait olan Esma-i Berhetiyye Kasemi budur: 
 

       ;;�&�0 V�P9�� �����R��� �2�=�'��� ��-�!� ��� �]�#� ��� ��� �2���? ;   ����, ���y���
          [\"	: .�#�$ �5�,��Q�#�� �N���-�@ �N�?�P�7 /('�	R�? ��@'��0���� �J����:���� �5�8�7��

    ������0 �J��Q�-�̀ �� .���,���� �G�7�� /]�#�0    ���� �5"�3��L�	#���0 ��-� �7 �5�E �u
       ���D"���� ��8�3�� �R�0 .�#�$�� �G�0 �J�O-�?����I��� �k�+�̂ ����3�� �k�K�$ �x
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/��@���?¡ �} /�� �#¡ /b�y��4 ¡ /<��8�K�#�L ¡  /J�"�̀ ���? ¡ �c�:  /b"�8¡ 

� �,/��#�̀ �¡M���-�@���? ¡ /��#�-�I�X�?¡/��0���L ¡/�-�#�#���,�� ¡ x������L ¡ 
�Y@��-�}¡ M���@���-�: ¡ /��@���� �̀  ¡  /��@��8� "�̀  ¡  /b�@���� "�̀  ¡ 

/5-�,��8�Q�8�I�?¡ /n����X�? ¡ /��,�	y ¡ /e�����?���� �̀  ¡ ���!�?    ��P"�@ 
       �2�E�$������ ��09��� �1�� ������ �h�P�@ �%�'��4��B �2	I�-�#�$ /<��4�>� ��� ���8�+���  9���

   �5�? �J����0���3 �� -�� �<��-�R�, �('��+�?         ��"�8�+�? ��	������� /('��$ ���$ .�� ���E�+� ���� 
      �+�? �J��¦���� ���U	R�K�3 ���� �2�3���@��$ ��u�� ���   �2�8�E�#�+�7���L�� ��@��-�:���3 ��
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��+�E� ��� �b���I   ���@��+�3 V�P9�� �2������ ��      ���"�? ���K�$ �5�? �2�3
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 �t���+�B �G�0��   �G�$          �"f-�@6 ���!�?�� �Y��+� �Y? ��P�$ �5�I	#���B �5�?�� ���:�u

�@����̀         .[Q�F �_'��@ ���D�?�� ���!�?�� �V�'��̀  �
6 /x�¤������ �V��,��<�� �f-
          ��"�� g2���R�� �5',���� /m���8�7�� �e����? ���!�?�� /e��� /��@�_ /��Q�? ���!�?�� 
         �2	I�-�#�$�� �2	I-�� j�� �a����? �N�$�'���� �\�D�+���� �YF������� g2-�c�$ �J�� �#�+�3

���F�������� �
�2-�c�+��� �.�#�+��� ����?9��� �('�	L  
 

Bismillâhil melikil muhîtıd dâimil kadîmüllezî melee sâtıu nûri 
vechil ekvâni ve emeddehâ bi kuvvetin cezp eti heybeti 
sultânihi alâ külli melikin ve cini ve insî ve şeytânin mehâfeti- 
hi cemîı mahlûkâtihi ve ezanet ve tevâdaatil kerûbiyyûne min 
a'lâ makâmâtihâ ve seccedet ve icâbet da'veti ismihil azîmül 
a'zamü limen tekelleme bihi ve esra'te bil icâbeti vel bürhânil 
mahkümül mektûbi fî elvâhı kulûbil mütesarrifîne bedûh 
echezetın aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhır rûhâniyetil 
ulviyeti ves süfliyyeti ve huddâme hâzel ahdil kebîru tücîbû 
da'vetî ve takdû hâcetî ve tetevekkelû bi kezâ ve kezâ. bi ızzeti 
Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 
2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2 
Berşânin 2 Kazhîrin 2 Nemûşelhın 2 Berheyûla 2 Beşkeylehın 
2 Kazmezin 2 Enğalelîtın 2 Kabâratin 2 Ğayâhâ 2  Keydehûlâ 2 
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Şemhâhîrin 2 Şemhâhirin 2 Şemhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2 
Beşârişin 2 Tûneşin 2 Şemhâbarûhınbi hakki hâzel ahdil 
me'hûdin aleyküm yâ huddâme hâzihil esmâi illâ mâ esra'tüm 
hllâ nakyâdi fîmâ tü'merûne bihi bi ızzetil mu'tezi fî ızzi ızzetin 
ve evfû bi ahdillâhi izâ âhedtüm velâ tenkıdul eymâne ba'de 
tevkîdihâ ve kad cealtühümüllâhe aleyküm kefîlâ. Ve bi 
hakkillezî leyse kemislihi şeyün ve hüvs semîul basîr. Ihdurû 
vesmeû ve etîû ve kûnû avnenlî alâ mâ emertiküm bihi bi 
hakkil ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhü âlin ve hüve âlin şelın 
yeûyûbeyhin yehin vehin bitekhin bitekfâlin bisa'yin ka'yin 
mimyâlin mutîîne leke yâ âlin celle zeryâlin ihtariku min asâ 
esmâillâhi aksemtü ve azemtü aleyküm bi âlimül ğaybi veş 
şehâdetil kebîrül müteâl. Ve bi hakkil ismillezî teâhedtüm bihi 
ınde bâbil heykelil kebîri ve hüve biılşâkışin mihrâkışin 
akşâmakşin şakmûnehşin ve men yu'rıd an zikri rabbihi yes- 
lükhü azâben saadâ. Ve bi hakki âhiyyen şerâhiyyen edû- nâyi 
esbâûtin âli şeddâyi ve bi hakki ebced hevvez hattî ve bi hakki 
batadin zehecin vâhın ve bi hakki bedûh echezetın Ve innehü 
le kasemün lev ta'lemûne azîm. Elvâhan elacele essâate velâ 
havle velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
 

      Üstaz Nasireddin el Mağazi (rahmetullahi aleyh) hazretleri 
Berhetiyye kaseminde geçen bazı isimleri ve lafızları değiştirmiştir. 
Berhetiyye isimlerinden şu üç (3) ismi: 
 

�X�?    /5-�,��8�Q�8�I�?/��,�	y    /n��� 
 

                      Tûneşin        Beşârişin     Bikehtahûnîhin 
Şu tertip üzere değiştirmiştir. 
 

/n�	���     /n����̀      /5-�,��8�Q�8�Q�8�I�?  
 

                    Elûşin            Şârişin         Bikehtahtahûnîhin 
      Berhetiyye isimlerine ''Şemhabaruhun'' dan sonra şu isimleride 
eklemiştir: 
 

  �0 ��@����< /�� �X�?��B"  ���#�0 ���,�<��B �J�	{-�Q�-�̀ �" � �B�< ��	Z�"�J�	Z� 
�4�� /v�	Q�X�-�$���� /��$�����:��B"�@�<��B �J�"/2-�4���� �Y4���� /w��   
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    �J����F ��	{�-�0 ����0 �M{�-�F��B �J�� -�4����      /n����_ /2-�Z����-�Z�"�B �J�"�K�� 
       �����"� /x�¤������ �V��,��<�� �f-�@����̀  �f-�@6��B /J��-�#�$����< /��L���� �J��3

 �	#-�#�@�< �M{-� �@�<��B      /�-/X�L���� /�-�}���� /������?����,��B �J����Q�Q�-�0 gh���� 
     �̀ �� /�� �̀ �� �Y����̀  �b�����̀ ��B /J��E���� /J�	{����    �x�	I�#�0�"�B �J�	S�̀ �� �MS

           �"M}���� ."�}���� /
��}���� �2����$ �%9&�$��B �J�������0 �Y�-�#�0 /��#�0 /�����0
          �<����� ��u�� �h��"�0�� �� ',�� �J��0�&�X�0 �M{-��� �̀  /�� �̀  �J��,���: �J�	}����

        ���-�? V�P9�� �J��!������ 	J�	I�-�� �G	: �5�� �
�	R�B �J�� M>�-�̀�h  "	I�#�0 �x�
�J��+�7���3 �5�-������ /1�.�̀  [\	:  

 

Beşmehin dâlâhâ mûşeytîsûn yâ denû melhûsû deymûsûn yâ 
kevraaşin erayşetûhin lâhûn yâ dehmûsin Erhan erhîmin 
erhîmûn yâ haysen müvâmeysû habûn lenûn yâ seyhûsîmin 
zâreşin erkaşin dâraalyûnin yâ âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi 
esbâûtin sabâvetûn yâ dehmîsen dehlîlû ilâhün meytatarûn yâ 
nûrubevrakın erğîşin erkaşîşin lağsûnin lağtûnibn yâ şebsîra 
şerven eşmehin eşfen eşfûn yâ melekûti mâlihin melhin 
melîhan mâlihûn yâ allâmü âlimü erğâlin erğî erğan erğûn 
keznûn şemhin şemhîşen meşlâmûn. İnnemâ emruhü izâ 
erâde şeyen en yekûle lehü kün feyekûn. Fesübhânellezî bi 
yedihi melekûti külli şeyin ve ileyhi turceûn. 
 

      Aynı zamanda bu isimlere ''Tican'' isimleride denir. Bazı 
lafızları iptal etmiştir. Şu lafzı: 
 

�B��+�B/5�-�?� 
 

Yeûyûbeyhin 
İptal ederek: 
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/5�-�?��-�+�B 
Ya'yûbeyhin 

 

olarak değiştirmiştir. Şu lafzıda: 
 

/
��B���_ 9\�7 /
6 �]�� �*�+-�Q�0  
 

Mutîıne leke âlin celle zeryâlin 
İptal edip, şu tertip üzere: 
 

     �$�� ��0 /
6 ��B �]�� ��-�Q�0    � ����0 /
6 ��B �]� ���� �2�c��   �e��� �]� ����
�����E����� ���+�9���  

 

Mutîı leke yâ âlin mâ a'zama ismike yâ âlin mâ semea ismike 
rûhu illâ saıka vesterak. 
değiştirmiştir. Şu iki ismide: 
 

/��8�,�	R�̀       /��0��X�L��  
 

                               Şakûnehşin           Akşâmeşin 
Şu tertip üzere değiştirmiştir: 
 

/n�����X�R�0       /��L��  
 

                                    Makşiderşin             Akşin 
 

      Büyük üstaz Cemaleddin el Kirvani (r.a.) hazretlerinden rivayet 
edilmiş olan Berhetiyye isimlerinin Kasemi budur: 
 

 ��� �2���?       ���"�K�? ��� �7 V�P9�� O.���_���� �����R��� ��-�!� ���    �5"�8�7��
        "�#�0 [\	: .�#�$ �N���-�@ /('�	R�? �5�3����	R�? ��@'��0���� �J����:����   /]"�#���� /]

 ��J��Q�-�̀ �� .�K�7��    �� ����0 �J��Q�#�� ��      ���� �5"�3��L�	#���0 ��"-� �7 �5�E �u
   �k�+�̂ ����3�� �k�K�$      �x���D"���� ��8�3�� �R�0 .�#�$�� �G�0 �J�O-�?����I���
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         �k�$�������� �5�? �29#�I�3 �G� �� �2�c�$���� �2-�c�+��� �5� ���� �(���$�< �k�?��7����
 �N� 	I�!� ��� �*�@���������?    ���)�E� "��� ���	#	L �e������� .��   /��@�_ /��Q�? �*��

 �L�� /e���  �� �2	I�-�#�$ �k� ��    � �N"�I�=�&� ��� �"�8�E'B   �e����������� �N"'B���#�+��
��           ."�0���3 �����"�,���� �G�0 �1�� ������ ���!�? .�� ��� �7 �� �? �N'-�,��F�O�

    �0 [\	: .�#�$ ���'K�� �C�8�X�?        ���"'��D��� �]"�#� ��� �."�$��< .�)�$ �G
  /J��8�-�#�} �&�}�� /J�	R�̀ ��X�8�y  �	I�-�� �J�	I�B ',�� �J  ��     �<����� ��u�� �h��"�0��

          �5-�$ ������� �*�+�=��y �5�=�� ��������,�	I�3 �J�	I�-�� �G	: �5�� �
�	R�B �J�� M>�-�̀
 �� �*�+�7���  �$���� �2-�c�+��� �5� ������      �('�"�+�? �*�?��"�R�0�� �*�0�<��4 �2�c

    ����+���� /v�� �̀  /�� �̀ �� /J��,�&�X�8�y /��8�Q�?      /v���"�? [\"	: .�#�$ .
         ��u���� �k-� �B�� .�-�!�B V�P9�� ���@�� /v�����? /v�����? /G�B����@ /G�B����@
            ."�� �J��E"�+�B 9J���� �J�� �J�	I�-�� �G	: �5�� �
�	R�B �� ',���� �Y��0�� .�U�L

  �G�0�� �Y¦���L �5'-����	R���     '��4 �V��_�_�� �Y0��:�� �N� �F'���� /1�.�̀    ."�� �G�0 
          ���"'��D��� �]"�#� ��� �N� �c�+�� �Y@���: ��� �Y$���y �t�������� �x���� '���
          �l�����B �Y���8�7 �Y��8�7 �5�-����	: �J���: �J�	I�-�� /h9&�$ .�� 9\�7 V�P9��

    �-� �? �����E���0 �J�OK�� �<��+� /J��4�<     B�� /
6 /�����̀  /\�X�R�� /
6 �_�� /5�B�� /\ 
          �2�y�&�E�B /l��D�$ /��!�? .�#�$ �t������ ���#�4 ��B���L j1��X�3��0 .�#�$ �]',��
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          ���� MN���F�� �P��'E�B �2�� �5�-����	: ������ �N'-�, ����F������? �<���S�,��� �Y��4��u
           ."�#�$ /���, �G�0 /s����X�? ���0����� ��P�@ .�0��R�0 .���� �����U�F�� �Y�����

[\	:           /5�B /5�B /5-�E�@���? /5-�E�@���? �('��+�? ���'��D��� �]�#� ��� �.�$��< .�)�$ �G�0 
       '��7 �G�=��: /�B���: /�B���: ���@ 9��� �5������ ���@� /5-�#�E�3 ��   /\�7���0 /J����	y 

 �3 /\�7���?         �h��"�-�? V�P9�� a�����"�3 /C�L���3 �*� ����+��� ���� j�� a�����
        "�����? /��@���? g�B���L /1�.�̀  [\	: .�#�$ ���@�� �]�#� ���   �C"-�D�3 �5� 

  �5'-�$ ����� �N�I�=�&� ���       �CB���L �e�'E�� �.�K�} /�-�X� �#�} /�� �#�} /�� �#�} 
�0   �n���+��� ������4 /b�y��4 �C-�D       /<�"�8�K�#�L �5�3����	L ����, �x����Q�L �G�0 

   �x���� '��� ���y��� �\�$��7 �t��������     /N�!�K�7�� .���	� M&���� �N�I�=�&� ��� 
            [\	: .�#�$ ;�� 9J�� j1��X�B ��0 ���#����� .�� ��B���B �p��?���� ���#�Z�� .�K�{�0
        �5� �����? /��#�-�I�X�? M���-�@���? /��#�̀ �� �, /b�8�c�: /J��̀ ���? g�B���L /1�.�̀

  9Q�U� ��� �(���$�< �C-�D�B       �x�"�K�=��I����? �5� �#�$ �m��F�� /��0���L /%�O-�L �GB��
         �5�� �GB���� �%��"�B �]����0 ����@���-�: �Y@��-�} /x������L /�-�#�#���,�� �*�+� �7��
        /b�@��8� "�̀  /b�@���� "�̀  /��@���� �̀  �t�������� �x���� '��� �]�#�0

�8�I�?   �©; /��,�	y /n����X�? /5-�,��8�Q��   /2�#�I�D�: /�-�8�I�8�I�? /v�����?�
 �#�$ �k� ���L��   �$���� �2������ ��P�@ �2	I�-     �.�F��"���� 	
���K� �?�� �2�c "#�$ .
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           �"�0 9��� �s�"	S�!� ��� �e��#9�� �G�0 �N� �c�+��� �x��L�<����� �G�0 �\��O���
      �? �\� �+��� ��P�@ �%�<��4 �2�3���U�F���� .�3���$�< �2�E���7��    /�"�D�$ ��� �2����

         �J�"OK���� .���"�I����? �2	I�-�#�$ �k� ���L�� �N'-�3�	I�#� ��� �2����$ ���8�̀ ���?
   V�P9��� �e����? /m���8�7�� �5� �����?��   �#�S��� �5�? ������B   	��+���B�� �J�����'��� �]

 �� �G�0         �8�#"�̀  �"�B .�$�'��� �C�7�� ����XOK�� �%���B �����	R��� .  �J�� /��
�J����U�!�0 ��K�B���� g�-� �7 �2�@ ��u���� M(���F��� MN�!�-� 9��� �k�,��: 

 

Bismillahil muhitil kadimül ezeliyyüllezi cema bi nuri vechihil 
ekvani. Ve emeddeha bi kudretihi bi kuvvetin heybeti ala külli 
meliki ve felekin ve cini ve şeytanin ve sultani mehafetihi 
cemi-ı mahlukatihi ve ezanet ve tevadaatil keribiyyüne min 
a'la makamatiha ve secedet ve icabet da'veti ismihil azimül 
a'zamü limen tekelleme bihi ve esraet bil berahinül mahkümeti 
fi elvahi kulubil mütesarrifine batadin zehecin vahin. Aksemtü 
aleyküm eyyetühel melaiketil ulviyeti vel ervahir ruhaniyeti 
bima cemea fi bahril esma-i minel envari termi bi sühübin 
nariala külli men asa daiyel melikil cebbari tahşa şekunin ağla 
ğaleyhunin yekün feyekün. İnnema emruhu iza erade şeyen 
en yekulelehü kün feyekün. Tekünül esma-ihi tai-ıne ve lidaihi 
raciıne vel ismihil azimül a'zamü hadimine ve mukarrabine bi 
ızzeti batheşin tahşelanunin eşmehin şemahin elali ala külli 
berahin hureynin hureynin baruhin baruhin ve hüvellezi yuhyi 
ve yumitü fe iz akada emran fe innema yekulelehü kün 
feyeküne en feinne ya'tün fil kudsiyyihi kadimen ve min şeyin 
errahmeti rukaman ma izzayi hara men fis semavati vel ardı 
tavan ev kerhan li azametil melikil cebbarillezi celle fi allahin 
liyeküni kevni kürsiyyihi cehran ceharan yahrücü duhanin 
suudün nun muhteber bi meyraze alin fakşelin şalihin alin 
ibilin veyhin inneke ala ma teşa-ü kadir halakal arda ala 
bahrin acacin yetelatamü zahiran. Venferade bil vahdaniyeti 
fevka kürsiyyihi lem yettehız sahibeten ve la veleden ihduru 
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ila mekami haza vermu bi şivazin min narin ala külli men asa 
daiyel melikil cebbari bi ızzeti berhetihin berhetihin yehin 
yehin hüve la ilahe illa keririn keririn kain cebbari tetlihin 
tetlihin turanin mezcelin bezcelin tebarakallahü rabbil alemin. 
Terkabin tebarakellezi biyedihil mülki ve hüve ala külli şeyin 
kadir. Berheşin bi ismihi tücibül melaiketi li daiyyehü 
ğalmeşin ğalmeşin ğalmeşişin ğaniyyün fettahu karibü 
mücibü hutirin halikul arş imin kadarati nuri kudretihi 
kalnehudin fatiris semavati vel ardı cailil melaiketi rusulen üli 
ecnehitin mesna ve selase ve ruba yezidü fil hakli ma yeşa-ü 
innallahe ala külli şeyin kadir. Berşanin kazhirin nemuşelhin 
berheyula beşkeylehin bi ismihi yücibü da'vetil mudattarine 
kayyümün kazmezin ehata ilmihi bil kainati ecmeın. 
Enğalelitin kabaratin ğayahan keydehüla. Maliki yevmiddine 
lehü mülküs semavati vel ardı şemhahirin şemhahirin 
şemhahirin Bikehtahünihin beşarişin tuneşin şemhabaruhin 
bikehkehicin keckelemin aksemtü aleykün hazel ismil a'zamü 
ve bi münezzilü elvahyi aler rusili min süradikatil azameti 
minel levhil mahfüzi illa ma ecebtüm da'veti bil kafi ven nuni 
ve bi ismihi echezetin beduh ellezi yeduru bihil feleküd 
deverani ve yebasü men fil kuburi yevmin nuşuri ecibid da-i 
ya şelhubin. İn kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun 
ledeyna muhdarun. 
 

      Yine büyük Üstazlardan Ebi Abdullah el Fasi (r.a.) hazretlerin 
den, o da bu Kasemi Ebil Abbas el Mürsi (r.a.) hazretlerinden 
almıştır. Bu nazmın sırrı güzel ve bereketi çok olan Esma-i 
Berhetiyye Kasemi budur: 
 

          �YB�<��@ �e�O�#�� ��� �2�����? �x�����?     
         �Y-����4 �5-�� �k�#�$��������� ���X�: .����      
         ��8	#�{�0 �k� 9#�� �2�Z��S��� �k�-9#���           
         �Y-�0��F �GB��#�� ;1��7 �G�0 ��� �F�� .�#�$           
             ��89#	: �C�E	I����� �J6��	R����? �k� ���L����   
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         ��-�?�� �
���L �G�0 �x��B����� ���:[P���?��      
         M(����	L �29c�+� ��� �2�������? �k� ���L����           
         ��-������+��� �%��c�+��� .�K���!��� �]�=�� ������           
             �� .�,'�� �3 /�B���:��B /5-�E�@���?��-  
        �Y-�@����? ������ /5-�#�E�3 �<����0���?        

                   /\�7���0 /�����,�� /J����	y /q�O�	R�?  
                  �Y-����� �C�#�R��� 	\�+�D�B �����? .�K�{�}��  

            	Z /C�L���3��B /\�7���?��-��  /��@���? '2  
            �Y-�=����,�� /�� �#�}��B .�3���$�< �C�7��   

               /5/X�Q�? /('�	L�� /b�y��4 ����������?      
               �YB�<��$9��� �
�P�, /b�y��4 ���$��      
            /N�?��8� �? .�,'��0 /<��8�K�#�L��B��    
          �G�0   �Y-�?��K�7 �_���$�� /J��̀ ���? ���+���   

             �h'��� ����������� /b�8�c�: �N�0���!�?        
                  �f-�@�� �, /h�� �, /b�8�c�: �<���0����  
            /5�X�Q�?�� /h��B�� /��#�̀ �� �, /h��-�?    
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         ���0 M���-�@���? /h6 /N�Z���}��     �Y-�{-  
             /��#�-�I�X�? �2-�c�+��� �J�����0 �J��!������       
              �Y-�@ ���� �
�&�D����	u ���0�� ���R�?       

         /N� �F���? ��K�-�#�$ ���7 /�-�#�#���,���?      
        ��-������R��� ���	#	R��� 9\	: ��K�� �G�-����       

           /5�X�Q�? /('�	L�� /x������L ���+�?         
            �Y-�@���� �a�&�8����? .�,����$�� ��'�� �3        
           /�� �̀ �� M���@���-�: �Y@��-�} �����?     
         �YB�<����0 \�D�$ ������B /��@���� �̀ ��      

              j�� ���@ ���� �̀      �5	��&�7 �2-�c�+���  
            �Y-�4����? /���,�� /v�����?�� /2-�̀ ��        
             /��,�	y�� /n�	y�� /n����̀  �(����	R�?  

            �Y-�@�� �̀ ���+� ��� ����������� �Ỳ �	y��   
           � �#�D�I�D�: ���$�� /5-�,��8�Q�8�Q�8�I�?          
             �'-�@����̀  �f-�@6�� /h��-�@�� ������,����       

           �V���R����? �]�K�0��,'��0 /�-�8�I�8�:��-��    
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            �YB'����� �Y�-�D�0 �YF��� ��K����������    
             �Y-�K-�+�0 �C�#�D�? .�� �G	: /��Q���B��B��       
           �� [\	: .�#�$       �Y-����$�� /�-�Q�0 �G�0 �~y  

             V���3��� ����? �G	: /l��-�S�8�0��B��  
           �YB�<��$���� ��-� �7 ���8�L���� V�����, �G	:��  
               /�� �#�8�? .�c-�S�F �G	: /1�� �D� �8�0��B��     

           Y-��@��@�� /5�B6�� /5�B�<����� �����?       �  
         ��@�<���� /G�-�$ '2	Z �0���� /����>�?      

           �Y-�@���� .�K�$ 9\	I��� V�<��$���� ���)�3    
             ��8����L�� /*�� '2	Z /G�-�$ /2�!�?       
            �Y-�0��F�� �Mc-�S�F .�� �G	: ��@�����������        
            .���� �?   /(����� [\	: �G�0 ��� ����E�:  
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                         Bede'tü bi bismillâhi lir rûhi hâdiyâ 
                        İlâ keşfi esrâri alet fîhi hâfiyâ 
                            Ve salleytül fâsime sellemtü mislühâ 
                             Alâ ahmedü men câ ed dîni hâmiyâ 
                        Ve aksemtü bil kurâni vel kütübe küllehâ 
                        Ve biz zikri vel âyâti min kavli rabbeyâ 
                             Ve aksemtü bil ismil muazzame kudreten 
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                             Ve esmâ-ikel hüsnel ızâmel avâliyâ 
                        Feyâ berhetîhin yâ kerirîn temüddenî 
                        Bi imdâdi tetlîhin ve sirrin berâhiyâ 
                             Bi kuddûsin tûrânin envârin mezcelin 
                             Eğinsî bi sirrin yecalül kalbe vâfiyâ 
                        Feyâ bezcelin yâ terkabin sümme berheşin 
                        Ecib da'vetî yâ ğalmeşin ve nidâiyâ 
                             Bi esrâri hûtîrin ve kuvvetin  batşihin 
                             Ve ızzi hûtîrin nezele ilâ âdiyâ 
                        Ve yâ kalnehûdin meddenî bi mehâbetin 
                        Minel ızzi berşânin ve azeze cenâbeyâ 
                             Bi hürmeti kazhîrin ve esrâri sirrahü 
                             Ve imdâdi kazhîrin nemûhin nemâhiyâ 
                        Bi yâhin nemûşelhin ve yâhin ve batşihin  
                        Ve ğavsetin âhin berheyûlen muğîsiyâ 
                             Fe sübhâne mevlânel azâmi beşkeylehin 
                             Bi kizzi ve mezzi zül celâli ilâhiyâ 
                        Bi enkalelîtin ceddi aleynâ birahmetin 
                        Ve leyyin lenâ küllel kulûbel kavâsiyâ 
                             Bi ızzi kabarâtin ve kuvvetin batşehin 
                             Temezzeka a'dâtî bil helâki ilâhiyâ 
                        Bi sirri ğayâhan keydehûlan ve şemhin 
                        Ve şemhâhirin yâ rabbi accil murâdiyâ 
                             Şemhâ hüvallâhül azîmü celâlühü 
                             Ve şîmin ve bârûhin ve nûrin berâhiyâ 
                        Bi kudreti şârişin ve tûşin ve tûneşin 
                        Ve tûşan ve esrâril muızzi şâhiyâ 
                             Bikehtahtahûnîhin ve ızzi keckelemin 
                             Ve envâri ehyâhin ve âhiyyen şerâhiyyen  
                        Feyâ kehkehîcin meddenâ minke bl kaviyi 
                        Ve sehharlenâ rûhan mucîban li sirrayâ 
                             Ve yâ yağtaşin kün lî bi celbi muîniyâ 
                             Alâ külli rûhi min mutîiın ve âsiyâ 
                        Ve yâ mehfeyâcin kün bi sirri sâtirâ 
                        Ve kün nâsirî ve akhir cemîıl eâdiyâ 
                             Ve yâ mehmecemâin kün hafîzî behlemecin 
                             Bi sirri ve rûdiyehin ve âyetin ve hâhiyâ 
                        Bi elfi ve lâmin sümme aynin ve sâdihâ 
                        Tasdil eâdîl külle annî ilâhiyâ 
                             Bi ha min aynin sümme sînin ve kâfihâ 
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                             Ve esrârihâ kün lî hafîzan ve hâmiyâ 
                        Bimâ fî kitâbillâhi min külli sûretin 
                             Ve âyâtihi sümmel hurûfel avâliyâ 
                             Bi tevrâti mûsâ vez zebûri ve mâ havâ 
                        Ve İncîl îsâ vellez. Kâne tâliyâ 
                        Bi arşike vel kürsiyyi ve bil levhi vel kalemi 
                             Ve bil meleki vel emlâki accil deâiyâ 
                             Ve huzlî lî beşarî min adüvvi ve zâlimin  
                        Ve min râmin keydî ente rabbî ve hasbiyâ 
                        Ve min yebteğî kel insi vel cini daranâ 
                             Fesallit aleyhi âcilâtid devâhiyâ 
                             Ve kavlike hakkun deânî ecibtehü 
                        Ve men kâne fî hasnî mined darri vâkiyâ 
                        Fehâ ena yâ mevlâye ci'tüke dâıyâ 
                             Felâ tecalil hırmâne minke cezâiyâ 
                        Ve edhilyi fîhısni sirrike ve ahminî 
                        Min sûi vel a'dâî kün lî kâfiyâ 
                             Ve salli ve sellim külli vaktin ve sâatin 
                             Alel Mustafâ vel âli ceman müvâfiyâ. 
 

      Yine bu Esma-i Berhetiyye Kasemi hakkında Üstaz el Kişni 
(r.a.) den Esma-i Berhetiyye Kasemi şöyle rivayet edilmiştir. 
 

  /5-�E�@���?¡   /�B���: ¡   /5-�#�E�3 ¡   /J����	y ¡    /\"�7���0 ¡    /\"�7���? ¡ 
  /C�L���3¡   /��@���? ¡   /�� �#�} ¡   /b�y��4 ¡   /<��8�K�#�L ¡  /J��̀ ��"�? 

¡ /b�8"�c�: ¡ /��#�̀ �"� �, ¡ M���-�@��"�? ¡  /��#�-�I�X�?¡ /��0���L 
¡ �#���,��   /�-�#¡   x������L ¡   �Y@��-�} ¡   M���@���-�: ¡    /��@���� "�̀  ¡ 

  /��@��8� �̀¡   /b�@���� �̀  ¡   /5-�,��8�Q�8�I�? ¡   /n����X�? ¡   /��,�"	y 
¡ /e�����?���� ""�̀  ¡ �.�X""�E���B /�-""�8�I�8�: ��""�!�? '2""�89#��� 
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         /v���"�?�� /v�����? /v�����? /n����@ /n����@ /G�B����@ /G�B����@ /b�I�,��B
 �� /v����?��          [\"	: ."�#�$ .����+���� /v�� �̀  /�� �̀ �� ���!�?�� /v����?�� /v����?

   �X�y /�-�Q�X�y ���!�?�� /v����?    �,��"�? /J��-�Q�-�Q�,��"�? /�-�Q /J��-�Q�-�Q
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gq�O�"	L /
6 /a���"�: �Y��:��? g�B���$ �V���L .�#�$.  
 

Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 
2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2 
Berşânin 2 Kazhîrin 2 Nemûşelhın 2 Berheyûla 2 Beşkeylehın 
2 Kazmezin 2 Enğalelîtın 2 Kabâratin 2 Ğayâhâ 2 Keydehûlâ 2 
Şemhâhîrin 2 Şemhâhirin 2 Şemhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2 
Beşârişin 2 Tûneşin 2 Şemhâbarûhın 2 Allâhümme bi hakki 
kehkehîcin yağteşiyyin bilitşağşağvîlin emvîlin celedin 
mehcemen helmecin ve rûdîhin mehfeyâcin bi ızzetike illâ mâ 
ehazte semıhim ve ebsârihim Sübhâne men leyse kemislihi 
şeyün ve hüves semîul basîr. Aksemtü aleyküm ve edûküm 
meâşirel ervâhır rûhâniyyeti bil ismillezî tekelleme bihi melikül 
ervâhı fetesâ katatün minhü ruûsül melâiketir rûhâniyeti vel 
kerûbiyyine ves sâfîne sücceden tahte arşı rabbil âlemîne ve 
hüve yâ nekîrin yâ nekîrin hûreynin hûreynin hûreşin hûreşin 
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bârûhın bârûhın ebrâhın ebrâhın ebdâhın ebdâhın ve bi hakki 
eşmehın şemâhın elâlî külli berâhın ve bi hakki taştîşin 
taştîşin bientaytayûnin bientaytayûnin bientaytayûhin 
bientaytayûhinve bi hakki şelşelîşin şelşelîşin şeleşin şeleşin 
bâkiran kerûkin âlin kuddûsün alâ kaviyyün azîz. 
 

      Bu Esma-i Berhetiyye Kasemlerinin hepsi gerçektir. Bu Kasem 
lerin sırları, nurları, bereketleri ve menfeatları inkişaf (açılmış) 
etmiştir. Talip olan kimse bu Kasemlerde muhayyer (Seçme) dir. 
Hangi Kasemi kullanmak isterse o Kasemi kullanır ve seçmiş 
olduğu Kasemle tasarruf eder. 
 

BERHETİYYE KASEMİNİN TASARRUFU 
      Berhetiyye Kasemini kullanmak ve bu Kaseme sahip olmak 
istersen: Allah c.c. rizası için riyazatlı olarak yedi (7) gün oruç tut. 
Hergün Berhetiyye isimlerinin (28 isim) tamamını bir çini tabağa 
gülsuyu, misk ve zaferan ile yazıp, yazıyı menba suyu ile sildikten 
sonra iftarını bu su ile açarsın. Açtıktan sonra tuzsuz arpa ekmeği 
ve tuzsuz zeytinyağı yersin. Esma-i Berhetiyye nin Kaseminide her 
farz namazın arkasından kırkbeş (45) defa okur ve bulunduğun 
yeri Ummal (Kına çiçeği tohumu) buhuru bile buhurlarsın. Yedi 
günü bu şekilde tamamladıktan sonra dilediğin her şeyde 
Berhetiyyeyi kullanma hakkına sahip olursun. Bundan sonra hayır 
veya şer amellerinde şu buhurları kullanırsın. 
      Pazar günü hayr amellerinde: Meyatü saile, Kündür ve Kına 
çiçeği buhurlarını kullanırsın. 
      Pazartesi günü: Ned dalı, Mastaki, Sakız ve Samkı Arabi. 
      Salı günü: Sandalı ahmer, Senderus ve Kündür. 
      Çarşamba günü: Mastaki ve Karanfil. 
      Perşembe günü: Cavi. 
      Cuma günü: Ned dalı ve Şebbi yemani. 
      Cumartesi günü: Udu hindi ve Sezab kökü. 
      Pazar günü şer amellerinde: Sabır, Mürre ve Muklil erzak, 
      Pazartesi günü: Sabır, Mürre ve Haltit, 
      Salı günü: Muklil erzak ve Meyatü saile, 
      Çarşamba günü: Enderani tuzu, Cemacimi ve Cümeyz, 
      Perşembe günü: Tırtır ve Demmül aheveyn, 
      Cuma günü: Sumak ve Udu salip, 
      Cumartesi günü: Beyaz biber ve yumurta kabuğu buhurlarını 
kullanırsın. 
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BERHETİYYE KASEMİNİN HAVASSI CELİLESİ 
      Berhetiyye Kaseminin özelliklerini kullanmanın şekli şunlardır. 
 

      1. Ulvi veya süfli bir ruhu getirtmek istersen: Allah c.c. rizası 
için birgün oruç tut ve insanlardan uzak boş olan temiz bir mekana 
girip olduğun yeri Ud dalı ile buhurlayarak, Berhetiyye Kasemini 
yedi (7) defa oku. Okuduktan sonra dilediğin ruhu çağır. O ruh 
gelip senin istediğini yapar. 
 

      2. Bir kimseyi heyecanlandırıp yanına getirmek istersen: 
Yukarıdaki kemali vefki matlubun vucüduna temas etmiş elbise 
parçasına veya pişmemiş çömlek parçası üzerine yaz. Yazdıktan 
sonra o parçayı fitil gibi yaparak bir kandilde zeytin yağı ile yak ve 
fitil yanarken kasemi yedi (7) defa cavi ve kündür ile buharlayarak 
oku. Çömlek parçasına yazmış isen o parçayı ateşin altına koy ve 
kasemi adı geçen buhurları tüttürerek 7 defa oku. Matlubun olan 
kimse heyecanlanır ve büyük bir aşkla yanına gelir. 
 

      3. Sara hastası veya sağlıklı bir kimseyi sara etmek istersen: 

Saralının veya sağlıklı kişinin avucuna şu harfleri  �, �, �, (He 

He He) yazıp,avucuna bakmasını söyle. Lübani zeker buhurunu 
tüttürerek Kasemi yedi (7) defa okursan, saralı kişi sara sara 
olur.Huddamlara onu sara etmelerini söyle, o kişi sara olur. Daha 
sonra dilediğin şeyleri sor. O sana istediğin soruların cevabını 
verir. İşin bittikten sonra avucundaki yazıları siler, görevlileri 
gönderir ve ayıktırırsın. 
 

      4. Bir kimseyi sara edip konuşturmak istersen: Şu Kemali vefki: 
 

 
 

O kişinin avucuna yaz. Yazdıktan sonra Kündür buhurunu yakarak 
avucunu buhurun üzerine koymasını söyle. Sende Kasemi okuyup 
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eli telbis etmelerini, parmaklarını ayırmalarını ve cesedi sara 
etmelerini söyle. O kişiyi sara ederler. Sara olunca konuşturmak 
için şu Azimeti: 
 

         �"�K�-�#�$ �2�3���8�̀  �2�� �2�@�<�	#�D�� ��	���L�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? 
 �Q�,�� ��	���L  9�� j�� ��K�R    �Q�,�� /1�.�̀  [\	: ���E�,�� V�P OB�� ��    ��"�!�? �~B���� ��8

  �N�#� 'K�� ���Q�,�� �G�0 �J�� �-�#����   ����< �G�?�  �8�-�#�$ �<��    ���QH"�,���� �%�&'��� 
�ª .��-�$�f-��� V���8� ���   

 

Bismillâhirrahmânirrâhîm. Ve kâlû li cülûdihim lime şehidtüm 
aleynâ kâlû entekanallâhüllezî entaka külli şey'. Entaka 
eyyüher rîhı bi hakki min entakan nemelete li Süleymân ibni 
dâvud aleyhimesselâmi ve entaka îsâ fil mehdî sabiyyâ. 
 

O kişi konuşana kadar tekrarlarsın. Saralı konuştuğu zaman 
dilediğini sorarsan o seni Allah c.c. ın izniyle bilgilendirecektir. İşin 
bittikten sonra sarf etmek için şu israfı üç (3) defa okursun. 
 

 ���? ���?         ��8OB����B M���R�Z�� �M���S�4 �����S�,�� /�-�����3 /�-�����3 /v��-�0�� /v��-�0�� 
           ."���� ����+����� �N�+� �D��� �%���B �G�0 �(��#')#�� �V�<��, ��u�� ���K�06 �GB�P9��

          �? �J�� �#�+�3 �2�E�K	: �J�� �2	I�� g��-�4 �2	I���u ���-������� �����u�� ��� ���:�u ���!
       �_'��+�0 �5�#�7�� �G�0 �	����)�,�� �*�+�=��y �5�#�7�� �G�0 �2�E�A�7��0 �0 �GB �*�0'��I

        ������_ �t������ �k�������_ ��u�� �N� �F���� �2	I�?�� �G�0 g�-�S���3 �]���u  ��8��
     ��8����0 	J����,���� �
��L�� ��8����R�Z�� �t������ �k�7���4����   /P�A�0���B �3 	w���!

   �F���� �]'?�� 9J���? ��@������4��"      Y3��E"�̀ �� �q�'K�� �����)�B /P�A�0���B ��8�� .� 
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Y3��E�̀ ��� Y3��E�̀ ��         9��� �('�"	L���� �
���F���� �2	I�-�#�$�� �2	I-�� j�� �a����? �
 �2-�c�+��� �.�#�+��� ����?  

 

Behhın behhın reymâhın reymâhın terfîkın terfîkın infirû 
hifâfen ve sikâlâ. Yâ eyyühellezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti 
min yevmil cumuati fesav ilâ zikrillâhi ve zerû vel beya 
zâliküm hayrun leküm in küntüm ta'lemûn. Bi hakki mâ ci'tüm 
min ecelihi tâiîne insarifû min ecelihi muazzezîne 
mükerremîne zâlike tahfîfiün min rabbiküm ve rahmeh. İzâ 
zülziletil ardu zilzâlehâ. Ve ahracetil ardu eskâlehâ. Ve kâlel 
insânü mâ lehâ. Yevme izin tühaddisü ahbârahâ. Bi enne 
rabbeke evhâ lehâ. Yevme izin yasdürün nâse eştâten eştâten 
eştâten. Barakallâhü fîküm ve aleyküm. Velâ havle velâ 
kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
Saralı kişi ayıkır ve aklı başına gelir. 
 

      5. Bir kimseyi bir kimseye muhabbetle sevdirmek veya 
matlubunu muhabbetle kendine sevdirmek istersen: Yukarıdaki 
üçlü kemali vefki o günde doğmuş bir yumurta üzerine şu ateş 

harfleri @ < 8 4 0 �, � ile yaz. Cavi ve lüban buhurlarını yakarak 

yumurtanın üzerine kasemi yedi (7) defa okuduktan sonra 
yumurtayı ateşin altına gömersen, olacak olan acaiblikleri 
görürsün. 
 

      6. Bir kimsenin dilini bağlamak istersen: yukarıdaki üçlü kemali 
vefki bir kağıt veya ceylan derisi üzerine,misk,zaferan ve gülsuyu 
ile yazıp, cavi ve kündür ile buhurlayarak kasemi vefkin üzerine 7 
defa oku. Okuduktan sonra vefki üzerinde taşırsan olacak olan 
acaiblikleri görürsün. 
 

      7. Bağlı veya sihirliyi çözmek istersen: Yukarıdaki üçlü kemali 
vefki bir kağıt veya ceylan derisi üzerine misk, zaferan ve gülsuyu 
ile yaz. Yazarken ud ve cavi ile buhurlayarak kasemi vefkin 
üzerine yedi (7) defa oku. Okuduktan sonra vefki bağlı veya sihirli 
olan kişinin üzerine asarsan, o kişiden Allah teala'nın izniyle gider. 
 

      8. Bir kimseyi kendine celb etmek istersen: Yukarıdaki üçlü 
kemali  vefki  matlubunun vücuduna temas etmiş bir elbise parçası 
uzerine ve vefkin etrafınada şu azimeti Pazar gecesi yaz: 
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�N�$�'���� �\�D�+���� 
 

Ehtamfeşez bedûh bedûh lehezin tahin atahın eslehin 
seleylehın tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâ-i ve ente yâ 
ahmeru bi tehyîci fülân ibni fülânete bi mehabbeti fülânete 
binti fülânete ehtamfeşez ehtamfeşez merkesin merkesin 
letasin letasin âhİyyen şerâhiyyen âlin îlin bedûh bedûh 
elvâhan elacele essâate. 
 

yazdıktan sonra, fitil gibi yaparak bir kandilde zeytinyağı ile yakar 
ve o günün buhurunu tüttürerek kasemi yedi (7) defa okursun. 
Amelini tamamladıktan sonra, matlubun Allah Teala'nın izniyle 
yanında hazır olur. 
 

      9. Bir kimseyi celb etmek istersen: Yukarıdaki üçlü kemali 
vefki, pişmemiş çömlek parçası üzerine veya yeni bir kumaş 
parçası üzerine yazıp fitil haline getirdikten sonra, ortasına bir 
parça ankebut koy ve fitili yeni bir kandile takıp şu isimleride 
kandilin üzerine yaz: 
 

  /��S�@ /��S�̀  /��S�̀    �3 �f-�@����̀  �f-�@6 /��S�@  ��8OB�� ��	#9:��   �N"�I�=�&� ��� 
�J�&	� �N'-�,��F�O����� �N�,�&	� .�� 

 

Şefefin şefefin hefefin hefefin âhiyyen şerâhiyyen tevekkelû 
eyyühel melâiketir rûhâniyyeti fülâne ilâ fülâneh. 
 

Yazdıktan sonra fitili yakar ve fitil yanarken kasemi yedi (7) defa 
okursan, matlubun olan kimse sana olan muhabbetinin 
şiddetinden aklı çıkmış bir vaziyette gelir. Şayet çömlek parçası 
üzerine yazdıysan ateşin altına gömer kasemi yedi defa okursun. 
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      10. Bir kimseyi kendine celb etmek istersen: Pazar günü oruçlu 
olarak gülsuyuna batırılmış Ud ile buhurlayarak Kasemi 45 defa 
okursan, matlubun olan kişi çok seri bir şekilde yanına gelir. 
 

      11. Hastaya musallat olan asi bir cini getirtmek istersen: Sara 
hastası olan kişinin avucuna yukarıdaki üçlü kemali vefki yazdıktan 
sonra, kasemi 45 defa okursan saralı hasta saralanır. Saralanınca 
hastaya dilediğin gibi hükmedersen istediğin şey Allah Teala'nın 
izniyle gerçekleşir. 
 

      12. Bir kimseyi kendine kuvvetli bir şekilde cezb (çekmek) 
etmek istersen: Yukarıdaki kemali vefki pişmemiş, çömlek parçası 
üzerine matlubun ve annesi ismi ile yaz. Yazarken cavi tenasiri 
kündür, mastaki, ud ve meyatü saile ile buhurlayarak vefkin 
üzerine kasemi 45 defa oku. Okuduktan sonra yazdıgını ateş 
altına gömersen istediğin murat Allah c.c. ın izniyle gerçekleşir. 
 

      13. Bir kimseyi kendine kuvvetli bir şekilde cezb etmek 
istersen: Yukarıdaki kemali vefki matlubun vücuduna temas etmiş 
elbise parçasına yaz. Yazdıktan sonra parçayı fitil gibi yapıp içinde 
zeytinyağı olan kandilde fitil gibi yak. Fitil yanarken o günün 
buhurunu tüttürerek kasemi 45 defa okursan, olacak olan 
acaiblikleri görür ve matlubun Allah c.c. ın izniyle hasıl olur. 
 

      14. Müşteri celbi için yukarıdaki kemali vefki bir kağıt üzerine 
misk zaferan ve gülsuyu ile yazıp, kündür, cavi, ud, mastaki ve 
meyatü saile ile buhurlayarak vefkin üzerine kasemi 45 defa oku. 
Okuduktan sonra yazdığın vefki bir işyerinin kapısı üzerine 
asarsan, müşterilerin o işyerine gelmesinden işyeri sahibi çok 
mutlu ve memnun olur. 
 

      15. Şiddetli baş ağrısı için. Yukarıdaki üçlü kemali vefki bir 
kağıt üzerine yazdıktan sonra vefkin üzerine 45 defa kasemi okur 
ve yazdığını çok şiddetli başı ağrıyan hastaya asarsan, o kişinin 
baş ağrısı geçer. Baş ağrısından şifa bulur. 
 

      16. Nezle veya kan akmasını gidermek istersen: Yukarıdaki 
üçlü kemali vefki hastanın elbisesinin arkasına yazıp, üzerine 
kırkbeş (45) defa Kasemi okuduktan sonra, hastaya ekbiseyi verip 
ters giymesini söyle. Hasta elbiseyi giydiği anda Allah Teala nın 
izniyle sıkıntısı gider. 
 

      17. Bir  kimseden  bir  hacetini  gidermek  için  o  kişinin  dilini 
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bağlamak istersen: Yukarıdaki üçlü kemali vefki sol avucuna yazıp 
üzerine 45 defa Kasemi okuduktan sonra o kişinin yanına gir. O 
kişinin sana karşı dili bağlanır, senin istediğin gibi konuşur ve 
hacetini Allah c.c. ın izniyle yerine getirir. 
 

      18. Cansız olan herhangi bir nesneyi yürütmek istersen: 
Yukarıda adı geçen üçlü kemali vefki bir kağıt üzerine yazıp, 
üzerine 45 defa kasemi okuduktan sonra yazdığın vefki sağ 
pazuna bağla.Yedi gün müddetle her farz namazın arkasından 
kasemi 45 defa oku. Bundan sonra herhangi bir nesneye işaret 
edersen, Allah c.c. ın izniyle o nesne yürür. 
 

      19. Güvercinleri bir yuvaya celb etmek istersen: Yukarıda adı 
geçen üçlü kemali vefkin Zahatın, Dehevin ve Ebecin kaidesi olan 
ateş unsurunu Sarı bir kağıt üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile 
yazdıktan sonra, vefkin üzerine 45 defa kasemi, cavi, mastaki, ud, 
kündür ve ummal buhurlarını tüttürerek oku. Daha sonra bu vefki 
bir yuvaya asarsan, güvercinler her taraftan bu yuvaya gelir. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
 

 
 

Sarı bir kağıt üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile yazdıktan sonra, 
vefkin üzerine 45 defa kasemi, cavi, mastaki, ud, kündür ve ummal 
buhurlarını tüttürerek oku. Daha sonra bu vefki bir yuvaya 
asarsan, güvercinler her taraftan bu yuvaya gelir. 
 

      20. Zina yapan bir erkeğin erkekliğini bağlamak istersen: 
Yukarıdaki üçlü kemali vefkin ateş unsuru şeklini o kişinin 
vücuduna temas etmiş elbise parçasına yaz. Yazdıktan sonra 
ketenden bir iplik alıp üzerine her defasında ipe düğüm atmak 
şartıyla kasemi 45 defa okuyup, her defanın sonunda şöyle dersin 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 460 

�N�,�&�� �k�K�? �N�,�&	� �l���� �G�$ �N�,�&	� �G�?� �J�&	� ���:�u ��O��R�$ 
 

Akaddû zekera fülân ibni fülânete an ferci fülâne binti fülâneh. 
      Okuduktan sonra bu ipi yazmış olduğun vefkin içine koy. Daha 
sonra bunu keçi boynuzunun içine koyup, ağzına mumla 
kapattıktan sonra, bu boynuzu ziyaret edilmeyen eski bir mezara 
gömersen, o kişnin erkekliği anında bağlanır. 
      Çözmek istersen: O boynuzu mezardan çıkarıp, vefki yıkayıp, 
ipteki düğümleri çözersen, o kişinin bağı çözülür ve bu sıkıntıdan 
Allah c.c. ın izniyle kurtulur. 
 

      21. Allah teala'nın rızası olmayan işlerle ilgili toplananları 
dağıtmak istersen: Yukarıdaki üçlü kemali vefkin ateş unsurunu, 
pişmemiş çömlek parçası üzerine katran ile yazıp, muklik ezrak, 
hantit, soğan kabuğu ve kibrit ile buhurlayarak üzerine kasemi 45 
defa oku. Okuduktan sonra, yazdığını o kişlerin eşiğine gömersen, 
o topluluk en kısa zamanda dağılır. 
 

      22. Bir zalimi baş ağrısı taslit etmek istersen: Yukarıdaki üçlü 
kemali vefkin ateş unsuru şeklini zalimin vücuduna temas etmiş 
elbise parçasına ismi ve annesi ismiyle yazıp, muklil ezrak, hantit, 
soğan kabuğu ve kibrit ile buhurlayarak, kasemi 45 defa 
okuduktan sonra, yazdığını demirci örsünün altına veya değirmen 
çarkına koyarsan, o zalimi kısa zamanda baş ağrısı tutar. 
      Şayet çözmek istersen: O yazdığını oradan çıkarıp, yıkadıktan 
sonra, zalimin baş ağrısı kesilir ve bu taslitten kurtulur. 
 

      23. Zalim cebbarın evini taşlatmak istersen: Şu müfredat 
vefkini: 
 

 
 

Üç adet pişmemiş çömlek parçası üzerine yazıp, kasemi vefkin 
üzerine 45 defa okuduktan sonra, üçünüde o zalimin evinin kapısı 
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eşiğine ğömersen, o ev anında taşlanır.. Çözmek istersen: O 
çömlek parçalarını oradan çıkarıp, yıkarsan bozulur. 
 

      24. Bir zalimi evinden veya bulunduğu beldeden çıkarmak 
istersen: yukarıdaki müfredat vefkini harfli olarak ve her hanede o 
hanenin harfinin adedince tekrarlayarak, pişmemiş çömlek parçası 
üzerine yaz. Yazdıktan sonra sabır ve mür ile buhurlayarak, 
kasemi vefkin üzerine 25 defa okuyup, yazdığını güzelce dövüp, 
bu tozu o zalimin evine serpersen, o zalim mekanından gider. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
 

 
 

      25. Sana zülmeden bir zalimin gözlerine göz ağrısı taslit etmek 
istarsen: Yukarıdaki müfredat vefkini çürük bir yumurta üzerine ve 

üç adet Hı (9) harfi, beş adet lam(-) harfini, dört adette Dal (') 

harfini vefkin yanına zalimin ismiyle annesi ismini beraber yazıp 
sabır, mür, soğan ve yumurta kabuğu ile buhurlayarak üzerine 
kasemi 7 defa oku. Okuduktan sonra, yazdığını bir bacaya koy. O 
zalim kişinin gözlerine anında ağrı girer ve ağrımaya devam eder. 
      Çözmek istersen: O yazdığın yumurtayı bacadan çıkarıp su ile 
yıkadıktan sonra kasemide bir tabağa yazıp, yazıyı su ile sildikten 
sonra, bu suyu zalime içirirsen, göz ağrısından Allah teala'nın 
izniyle kurtulur. 
 

      26. Sana zülmeden bir zalimi hastalandırmak istersen: Bir 
balık al ve balığın içini sıcak kireç ile doldur. Daha sonra ölü 
kefeninden bir parçaya yukarıdaki müfredat vefkini harfli olarak 
yazdıktan sonra, bununla balığı kefenleyip balığı sahibi bilinmeyen 
bir mezara gömersen, sana zülmeden zalimi ani bir hastalık tutar 
ve hastalanır. Çözmek istersen: Balığı mezardan çıkarıp, yazıları 
silip, Kasemide bir tabağa yazdıktan sonra , yazıyı su ile siler ve 
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bu suyu o zalimine içirirsen, yakalandığı hastalıktan, Allah c.c. ın 
izniyle kurtulur. 
 

      27. Zalime ve günahkar bir kadından kan akıtmak istersen: 
Yukarıdaki müfredat vefkini kırmızı bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra, kırmızı ipek iple bağlayıp, bir kamış içine koy. Kamışın 
ağzını mum ile kapattıktan sonra, ipin ucunu dışarıda bırak ve 
doğuya doğru akan bir kanalın altına koyupgömüp, Kasemi 
yirmibir (21) defa okursanolacak olacak olan acaiblikleri görürsün. 
 

      28. Saralı bir hastayı sara edip, ona musallat olan arız cinini 
yakmak veya helak etmek istersen: Yukarıdaki müfredat vefkini 
harfli olarak hastanın avucuna yaz. O günün buhurunu tüttürerek, 
hasta sara olana kadar kasemi hastanın üzerine oku. Saralanınca 
arız cine o bedenden çıkması için anlaşma yap. Eğer karşı gelir 
çıkmak istemezse, bir davet yapıp, günün mülükünü getirttikten 
sonra mülüke o arız cinin hangi kabileden ve hangi kabilenin reisi 
olduğunu sor. O arız cini günün mülükü sana tanıtır. Öğrendikten 
sonra, mülüke arız cin hakkında dilediğini emret. (dayak, hapis, 
yakmak veya ölüm gibi) mülük senin istediğini yapar ve arız cine 
cezasını verir. 
 

     29. Cin daveti yapmak istersen: Abdestli olarak temiz bir 
mekana oturup, müfredat vefkini harfli olarak beyaz bir kağıt 
üzerine yaz. Bu yazdığını altına koy. Ikinci bir kağıt üzerine tekrar 
müfredat vefkini harfli olarak yazıp iyi bir bakıcının avucuna koy. 
Vefkin üzerinede içinde yağ ve mürekkep olan bir fincan koyup, 
bakıcıya fincana bakmasını söyle. O günün buhurunu tüttürerek 
kasemi okumaya başla, taki yedi günün mülükleri hazır olana 
kadar. Geldikleri zaman onlara dilediğini sor. Işin bittikten sonra. 
Berhetiyye'nin sonunda gelecek olan sarf ile gönderirsin. 
 

      30. Hurma dalını define şüphe edilen bir mahalde yürütmek 
istersen: Henüz meyveye oturmamış hurma ağacından yeşil bir 
dal alıp dalın üzerine müfredat vefkini harfli olarak vefkle birlikte 

yedi defa Ha (*) harfini yaz. Yazdıktan sonra o dalı hazine şüphe 

ettiğin yere atıp kizbere ile buhurlayarak kasemi 21 defa okursan, 
hurma dalı yürür ve şüpheli olan yerin üzerinde durur. 
 

      Şayet define şüphe ettiğin yerde bir mani görür ve o maniyi 
iptal etmek istersen, kasemi 21 defa oku. Okurkende Kizbere ile 
buhurlarsan, o görünen mani Allah c.c. ın izniyle ortadan kalkar. 
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     31. Zalim bir cebbarı helak etmek istersen: Pazar günü cüccam 
ile buhurlayarak kasemi 35 kere okursan, o zalim helak olur. 
 

      32. Zalim bir cebbarı helak etmek istersen: Şu tılsımı: 
 

 

 

Ebucehil karpuzunun üzerine yazdıktan sonra, tuvalete atarsan, o 
zalim cebbar helak olur. 
 

      33. Allah c.c. ın rizası olmayan ve bir araya gelmiş  kadınla  
erkeği veya zina eden kadın ile erkeği ayırmak istersen: Müfredat 
vefkini bir çömlek parçası veya bir kağıt üzerine yazıp, yazdığını 
mür ve sabır ile buhurlayarak vefkin üzerine kasemi 45 defa oku. 
Okuduktan sonra vefki onların oturduğu evin kapısı eşiğine 
gömersen, onlar en kısa zamanda ayrılır. 
 

      34. Şüpheli bir mekanda tası yürütmek istersen: Bir tasın 
dibine müfredat vefkini ve vefkin etrafınada Kasemi yaz. Yazdıktan 
sonra kündür ve kizbere ile buhurlayarak 45 defa kasemi okursan, 
Allah c.c. ın izniyle yazdığın tas yürür ve şüpheli yerin üzerinde 
durur. 
 

      35. Kağıtları kesip paraya çevirmek istersen: Para gibi 45 adet 
kağıt kes: Başka bir kağıt üzerinede aşağıda gelecek olan üçlü 
Ğazali müsellesi yaz. Yazdığın Ğazali müsellesi kestiğin kağıt 
parçalarıyla birlikte Prens in sikkesinden darb edilmiş gerçek 
paralarla beraber cebine koy. Ud ve cavi ile buhurlayarak 45 defa 
Kasemi okursan, o kestiğin kağıtlar dirheme dönüşür ve ebedi 
olarakta öyle kalır. 
      Yazılacak vefk budur: 
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      36. Bir kimseyi celb etmek veya bir Cini yanında hazır etmek 
istersen: Cumartesi günü oruçlu olarak, her farz namazın ardından 
kündür ile buhurlayarak Kasemi yedi (7) defa okursan, o kişi sana 
celb olur veya çağırdığın Cin yanında hazır olur. 
 

      37. Define, hazine veya gizli bir şeyin gömülü olduğu şüphe 
edilen bir yerde veya sihir bulmak için hurma dalını yürütmek 
istersen: Henüz meyveye oturmamış hurma ağacından bir dal alıp, 
dalın üzerine yukarıdaki Ğazali müsellesi ve vefkle birlikte yedi 

adet Ha (*) harfini, yedi adette Hı (9) harfini yaz. Yazdıktan sonra 

şüpheli mekanı süpür ve Kasemi tam bir taharet üzere kizbere ile 
buhurlayarak 21 defa okuyup, huddama elindeki dalı çekmelerini 
söyle. O dal seninle birlikte çekilir ve şüpheli yerin üzerinde 
durutulursun. Eğer bir mani görürsen: Siyah Kündür ile buhurlar 
isen o mani ortadan kaybolur. 
      Siyah Kündür: Kilise buhuru olup, oda şöyledir. Siyah lübani 
zeker, Senderus, Laden, Ud, Mastaki, Seceretül Meryem ve İklilil 
melik'tir. İklilil melik'in diğer ismi Hasalban'dır. 
 

      38. Kayıp olan bir kimseyi celb etmek istersen: Pazar günü 
oruçlu olarak olduğun yeri Karanfil ile buhurlayıp, Kasemi yirmibir 
(21) defa okursan, kayıp olan kişi Allah c.c. ın izniyle gelir. 
 

      39. Zalime bir kadından kan akıtmak istersen: Üç yol 
ayırımından bir avuç toprak veya zalime kadının ayağının altından 
bir avuç toprak alır ve toprağın üzerine  Kasemi üç (3) defa 
okursun. Daha sonra bu toprağı zalime kadının sırtına doğru 
atarsan, Allah c.c. ın izniyle kanı akmaya başlar. 
 

      40. Bulunduğun yerde olan bir kimseyi celb etmek istersen şu: 
 

 
 

Tılsımı kısrak nalı üzerine, Salı günü ikindi vaktinde, kırmızı renkli 
bir mürekkeple yazıp, üzerine kasemi 21 defa oku. Okuduktan 
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sonra Çarşamba gecesi yatsısında o nalı kömür ateşine gömer 
isen, matlubun gecikmeden senin yanına gelir. 
 

      41. Kötü amaçla toplanmış kişileri ayırmak istersen: Şu tılsımı: 
 

� � � � � � � � � � � �   
 

Ebucehil karpuzunun üzerine yazıp, karpuzu dövdükten sonra, 
üzerine Kasemi yedi (7) defa oku. Daha sonra bu tozu tuvalete 
atarsan, onlar en kısa zamanda ayrılırlar. 
 

      42. Cin da'veti yapmak istersen: Bülüğ çağına gelmemiş erkek, 
kız veya bir cariye getir. Çocuğun avucunun ortasına ayrı ayrı 
harflerle şu iki ismi şerifi (Berhetihin Keririn) yazıp, isimlerin 
etrafına daire şeklinde Şu Ayeti Kerimeleri yaz: 
 

        �G� �F'��� ��� �2���? �5',���� �J�� �-�#�� �G�0 �5�,��    '.�#�$ ��	#�+�3 9��� �2-�F'���
�3�����*� �#���0 .�,��=��y �*�$�����0 ��� �*�+ �*� ����+��� ���� 

 

İnnehü min süleymâne ve innehü bismillâhirrahmânirrahîm. 
Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî müslimîn. Müsriîne tâiîne lillâhi rabbil 
âlemîn. 
Daha sonra şu keşf Ayetlerini lafızlar ve harfler ile bir kağıt üzerine 
şu tertip üzere yaz: 
 

g�B���F   �%���-���  �a���)����   �]�=��Q�}  �]�K�$   ��K�S�X�I��  
H���      H���      H���       H���     H���      H���  

 l       l      l       l      l       l    
  �]���P�:��  �	I�#�0 �2-�@����?�� V���,�� �x�t�������� �x���� '�   �J�"	I�-����

�*�K�L�� ��� �G�0  
 

Fekeşefnâ     anke     ğıtâeke   febesarukel     yevme     hadîd 
   Allâh            Allâh      Allâh        Allâh               Allâh         Allâh 
   Cim            Cim           Cim         Cim                 Cim            Cim 
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Ve kezâlike nurî ibrâhîme melekûtes semâvâti vel ardı ve li 
yekûne minel mükınîn. 
 

      Yazdıktan sonra yazdığın kağıdı bakıcının alnına koyup, 
avucunun ortasını taki yüzünü görene kadar karala ve mürekkebin 
üzerine zeytinyağı damlatıp, çocuğun avucuna bakmasını söyle. 
Sende cavi, kündür, ve kizbere buhurlarını yakarak mülüklerin 
gelmelerini söyleyerek, kasemi bakan kişi avucunda bir genişlik 
görene kadar okumaya devam et. Bakıcı gördüğünü söylerse 
onlara yerleri süpürmelerini, su serpmelerini, halıları ve 
sandelyeleri koymalarını iki tane koyun getirip onları kestikten 
sonra etlerini pişirip, yedi Krala takdim etmelerini söyle. Şayet bu 
etleri yerlerse, ellerini yıkamalarını onlara emredip şöyle: 
 

�Y��-�4 j�� �2	:����7�2	I�� ���S�}�� �2	I�-�+�� ���I�̀ ��  
 

Cezâ kümullâhü hayran ve şekera sa'yeküm ve ğafara leküm. 
(Allah sizi hayır ile cezalandırıp, hizmetinizi şükür ile günahlarınızı 
marifetle mükafatlandırsın). 
dersin. Bundan sonra o günün Kral'ından kürsisinden kalkıp, Allah' 
a ve isimlerine iteat ederek istediğin şeyi yapmalarını söyle.Eğer 
yaparsa istediğini bakıcı diliyle sorarsın. Ama şu şartlaki; 
Yaptıracak olduğun işle ilgili topluluğun Kral'ını getirerek. Örneğin: 
Hazine ve defineler için Umar Kralı. Karain için Karain Kral'ı ve 
benzeri gibi. Amelin tamamlanınca onları sarf et ve onlar için dua 
edersin. 
 

      43. Birisine kendini sevdirerek heyecanlandırmak istersen: Bir 
kağıt üzerine Şu Müzdevicat vefkini: 
 

 
 

vefkin etrafınada Kasemi, matlup ve annesi ismiyle yaz. Daha 
sonra çürümüş bir kemik alıp toz haline gelene kadar döv. 
Matlubun vücuduna temas etmiş elbise parçasından alıp, avucuna 
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dövmüş olduğun kemik tozu ile koyup, tükürüğünle kemik tozunu 
yoğurup, bezle ondan bir dörtgen levha yap. Yapmış olduğun 
levhanın üzerine Kerem ağacının dalı ile Beduh isminin dörtlü vefki 
şerifini yaz: Yazdıktan sonra müzdevicat vefki ile birlikte Bu Beduh 
levhasını rüzgara karşı asarsan, olacak olan acaiplikleri görürsün. 
       Beduh isminin dörtlü vefki budur: 
 

 
 

      44. Bir kimseyi çok güçlü bir muhabbet ve atf ile kendine celb 
etmek istersen: Müzdevicat vefkini iki adet kağıt üzerine ve 
vefklerin etrafına tevkili yazdıktan sonra  tatlı Nar dalına asıp, 
üzerlerine Kasemi, matlup, talip ve anneleri isimlerinin adedince 
Cavi ile buhurlayarak düzgünce oku. Okuduktan sonra vefkinbirini 
talip başında taşır, ikinci vefkide rüzgara karşı asarsan, olacak 
olan acaiplikleri görürsün. Ama bu ameli said bir vakitte ve ayın 
nurlu günlerinde yaparsın. 
      İki ayrı kağıda yazılacak Müzdevicat vefki budur: 
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      45. Bağlanmış ve çözülmemesi için korunma altına alınmış bir 
kimseyi çözmek istersen: Müzdevicat vefkini çini bir tabağa yazıp, 
o günün buhuru ile buhurlayarak  üzerine kasemi yedi (7) defa 
oku. Okuduktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu bağlıya içirirsen, 
Allah Teala'nın izniyle bağı çözülür. 
      Bunun suyunu kanı akan bir kadına içirirsen, Allah c.c. ın 
izniyle kanı kesilir. 
 

      46. Bir zalimin evini harab edip taşlanmasını istersen: 
Müzdevicat vefkini pişmemiş bir çömlek parçası üzerine yazıp, o 
günün buhuru ile buhurlayarak üzerine yedi (7) defa Kasemi oku. 
Okuduktan sonra yazdığın vefki o zalimin evine gömersen, o ev 
harab olana kadar taşlanır. 
 

      47. Zalim bir cebbara baş ağrısı taslit etmek istersen: 
Müzdevicat vefkini bir köpek kemiğine veya zalimin vücuduna 
temas etmiş elbise parçasına yazıp, o günün buhuru ile 
buhurlayarak üzerine Kasemi yedi (7) defa okuduktan sonra, 
yazdığını ateşte yakarsan istediğin şey gerçekleşir. 
 

      48. Bir Hakim'in karşısına çıkmak zorunda kalıp, Hakim'i 
etkilemek istersen: Müzdevicat vefkini ve vefkin etrafına Kasem ile 
birlikte şu tılsımı yaz: 
 

 < � J � p V m x � V � 
 o % x "@ � x o
��P�:�� �P�I�? �2���#[Q�� ��P�@ �%�'��4��B ��	#9:���3 � "@ 

 

Fe te be he te mim fe lam elif ye sat te tı ye ayın vav nun ra dal 
he elif Tevekkelû yâ huddâme hâzet tılsımu bi kezâ ve kezâ. 
Yazdıktan sonra günün buhuru ile buhurlayarak, üzerine Kasemi 
yedi (7) defa okuyup, bu vefki sağ pazuna bağlayıp, hakimin 
karşısına çıkarsan, olacak olan acaiplikleri Allah teala'nın izniyle 
görürsün. 
 

      49. Bir zalime humma taslit etmek istersen: Keçi yağı ve zift ile 
o zalimin şeklini yapıp, yaptığın şekli ekşi Nar dalına as. Astıktan 
sonra Hantit ile buhurlayarak üzerine Kasemi yedi (7) defa oku. 
Daha sonra o şekli yıka, kefenle ve üzerine cenaze namazı kılıp, 
şekli bir kabre gömersen, o zalim hummaya tutulur. 
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      Çözmek istersen; O şekli mezardan çıkarıp, günün buhuru ile 
buhurlayarak üzerine 21 defa Ayetel kürsi, yedi (7) defada Kasemi 
okusan, zalim taslitten kurtulur. 
 

      50. Bir kimseyi hayret ve dehşete düşürmek istersen: Yirmidört 
adet zeytin yaprağı alıp, her yaprağın üzerine Berhetiyye 
isimlerinden bir isim ve matlubunun ismini yaz. Yazdıktan sonra 
yaprakların üzerine yedi (7) defa kasemi okuyup, hepsini toz 
haline gelene kadar dövüp, misk, amber ve meyatü saile ile yoğur. 
Yoğurduktan sonra eline bir miktarını alıp, hayret ve dehşete 
düşürmek istediğin kişinin yanına girersen, o kişi seni gördüğü an 
hayretle dehşete düşüp, sarhoş gibi olur. 
      Çözmek istersen: Bir miktar dövülmüş Kimyon alıp, üzerine 
Kasemi yedi (7) defa okuduktan sonra o kişiye koklatırsan, o 
durum onun üzerinden gider. 
 

      51. Bir kimseye irsali hatif göndermek istersen: Bir kağıt 
üzerine Müzdevicat vefkini yazıp, Nar, Üzüm veya Zeytin dalına 
astıktan sonra günün buhuru ile buhurlayarak, üzerine Kasemi 
yedi (7) defa oku ve en sonunda şöyle de: 
 

 ��-�U�0��� �J�� -�c�+��� �J��I� ��� ��8OB�� ���-�7�� /\�I-�� �G�B�� /n���K�4 �G�B��
� ���� .�E�-�#�F�� .�E�S� .�� ��P�:�� ��P�: .���� .�E�-�K	:�� .� ���� �5�� ��-

 �h����U�F��� ��-�?��?'����� ������!����? �h��K�+�y��� .�E�7��F �5�K�0 ��-�U�L���
 .���� �h����U�F��� ��-�?��?'����� �� 	I�3���$�<��0 ���!�? M&-���u �Y+�=��y .����

 �5�3���#�3�� �5�? �� 	I�3���$�<��0 ���!�? M&-���u �Y+�=��y ���� g2���R�� �5',���� �� 	I�-�#�$
g2-�c�$ �J�� �#�+�3  

 

Eyne handeşin eyne fîkelin ecîbâ eyyühel mekânil azîmâni 
vemdıyâ ilâ kezâ ve kezâ fî sıfatî ve hılyetîve semmiyâ lehü 
ismî ve künyetî vakdıyâ minhü hâcetî vatanâhü bil harâbi ved 
debâbîsî vahdırâhü ilâ tâıan zelîlen bi hakki mâ deavtikümâ 
bihi ve televtehü aleykümâ. Ve innehü le kasemün lev ta'lemû- 
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ne azim. 
Huddam senin suretinde giderek matlubunu hor ve zelil eder. 
 

      52. Bir kuyunun suyunun çekilmesini istersen: Pazar veya Salı 
günü oruç tutup, oruçlu iken şu Ayeti Kerimeyi hurufu mukatta': 
 

J � � < � � 
 "@ � � � "@ u V 
 p � J � � 
 

Ve inn alâ zehâbin bihi le kâdirûn 
Olarak üç adet çömlek parçası üzerine yazıp, mukl, meyatü saile 
ve timsah derisi ile buhurladıktan sonra azimeti okuyarak çömlek 
parçalarını kuyuya atarsan, kuyunun suyu çekilir. 
      Eğer suyu geri getirmek istersen: Yazmış olduğun Ayetin 
harfleri ile birlikte şu tılsımıda: 
 

 
 

Yazıp kuyuya atarsan su geri gelir. 
 

      53. Hurma dalını şüpheli bir mekanda yürütmek istersen: 
Henüz meyve vermemiş hurma ağacından üç karış uzunluğunda 
yeşil bir dal alıp, şu Ayeti dalın üzerine hurufu mukatta' olarak: 
 

                       
 p l � "@ � J V V e � o � x V % J � a J % � �
o "@ � V n % V � � � J "@ 
 � J  q � J 
 �  

 

Eve men kâne meyten feahyeynâhü ve cealnâ lehü nûran 
yemşi bihi finnâs. 
Yazdıktan sonra şüphe ettiğin mekanı süpürüp buhur tüttürerek, 
Kasemi yedi (7)  defa okursan, hurma dalı yürür ve şüpheli yerin 
üzerinde durur. 
 

      54. Bir kimseden dilediğin bir şey olsa ve dileğinin yerine 
gelmesini istersen: Talip, matlup, hacet ve annelerinin isimlerini 
cümeli ebced adedini al. Örneğin: 
 

� ��� �F�� OC�!�B �N� �y��� �G�?� ��' �!�0�N�,��06 �G�? 
 

Muhammed ibni fâtımah yühibbü Ahmed ibni âmûneh. 
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      Bu isimlerin ve hacetin cümeli ebced adedi 402 dir. Toplam 
adedi üçlü vefkin birinci hanesi olan Elif hanesine yazar ve birer 
ekleyerek Cim hanesine kadar çıkarız. Daha sonra şu Ayetin: 
 

�J��< M&� �$ �J�	#� �+�B�� �5�� �J������B �G�0 �*�y��-'X�� �G�0��  �]���u
�*�c����F �2�8�� �'K	:�� 

 

Ve mineş şeyâtîni men yeğûsûne lehü ve ya'melûne amelen 
dûne zâlike ve künnâ lehüm hâfizîn. 
Adedi olan 4158 i üçe böleriz. Bu adedi üçe böldük, 1386 kaldı. Bu 
adedi üçlü vefkin dördüncü hanesi olan Dal hanesine yazar ve 
birer artırarak Vav hanesine kadar çıkarız. Be ve Vav hanesindeki 
adetleri toplarız. 1791 oldu. Bu adedi Ayetin adedi olan 4158 den 
çıkarırız. Çıkardık, bu adet 2367 kaldı. Bu adedi üçlü vefkin yedinci 
hanesi olan Ze hanesine yazar ve birer artırarak vefkin son hanesi 
olan Tı hanesine kadar çıkarak üçlü vefki tamamlarız.  
      Vefkin bir dılını toplarsak, Ayeti Kerime nin adedi olan 4158 
çıkar. Vefki bu tertip üzere hazırladıktan sonra, tatlı Nar dalına 
beyaz renkli ipek iple asıp, altından ud, cavi ve kündür ile 
buhurlayarak Kasemi 21 defa okursan, vefk döner. Daha sonra 
vefki üzerine alıp, matlubun olan kişinin yanına gider ve dileğini 
istersen, Allah Teala'nın izniyle istediğin şey yerine getirilir. Bu 
mesele hayır hacetleri içindir. 
      Amelin şer ise: Yazdığın vefki ekşi Nar dalına kırmızı renkli 
ipek iple asıp, mür, sabır, zift, haltit ve zalamül hilal buhurları 
yakarak Kasemi okursun. Zalamül hilal (Ayın karanlığı) buhuru 
olması şarttır. Şayet alınan adet Ayeti kerimenin adedinden fazla 
olursa, durumun tersini yapar ve bütün işlerinde Allah Teala 
hazretlerinden korkarsan başarılara ulaşırsın. Vefkin şekli budur: 
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      55. Kadının akan kanını gidermek istersen: Kanı çok akan 
kadının elbisesinin ön tarafına Kalnehudin ismini, elbisenin orta 
tarafına Berşanin ismini, elbisenin sağ ve sol tarafınada 
Nemuşelhin ismini yazdıktan sonra, elbisenin üzerine Kasemi 
okuyup, o elbiseyi o kadına giydirdiğin anda Allah c.c. ın izniyle 
kanı kesilir. 
 

      56. Dargın olan kişiye muhabbet yapıp barıştırmak istersen: 
Talip ve annesinin isminin harflerini cümeli ebced adedini al. Bu 
adedi üçlü vefkin birinci hanesi olan Elif hanesine yaz. Birer 
artırarak Cim hanesine kadar çık. Matlup ve annesinin isminin 
harflerini cümeli ebced adedini alıp, bu adedi Dal hanesine yazar 
ve birer ekleyerek Vav hanesine kadar çık. Daha sonra Vav ve Be 
hanelerini toplayıp, bu toplamı İhlas suresinin adedi olan 1002 
adediyle şu Ayeti Kerime'nin: 
 

     �2	I�? �x�>�B ���,�	I�3��0 �G�B��    �#�$ ;�� 9J�� �Y+-� �7 j��    /1�."�̀  [\	: .
g�B���L  

 

Eyne mâ tekünü ye'ti bi kümüllâhü cemîan innallâhe alâ külli 
şeyin kadîr. 
Adedi olan 2150 adediyle topladık. Toplam 3152 oldu. Bu adetten 
Be ve Vav hanesinin toplamı olan 366 adedini çıkardık. Kalan 
2786 adedini Ze hanesine yazıp, birer artırarak Tı hanesine kadar 
çıkarak vefki tamamlarız. 
 

      Örneğin: Talibin ismi Ahmed (�_������) annesi ismi (�a���q ��) olup, bu 

iki ismi topladık, toplam 188 oldu. Bu adedi üçlü vefkin birinci 
hanesi olan Elif hanesine yazar ve birer artırarak üçüncü hane 

olan Cim hanesine kadar çıkarız. Matlubun ismi Zeyneb ( �K��I�$�+) 

olup, annesi ismi Emine ( �a��I��G��) dir. Bu iki ismi cümeli ebced üzere 

topladık. Toplam 175 oldu. Bu adedi vefkin dördüncü hanesi olan 
Dal hanesine yazar ve birer artırarak Vav hanesine kadar çıkarız. 
Daha sonra Be ve Vav hanelerini toplar, bu toplamı İhlas suresinin 
ve Ayeti Kerimenin toplamı olan 3152 adedinden çıkarırız. Kalan 
2786 adedini vefkin yedinci hanesi olan Ze hanesine yazar ve birer 
artırarak dokuzuncu haneye kadar çıkarak vefki tamamlarız. 
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      Vefkin bir dılını toplarsak İhlas suresiyle Ayeti Kerimenin 
toplam adedi olan 3152 adedi çıkar. 
      Vefkin şekli budur: 
 

 
 

Vefki bu tertip üzere hazırladıktan sonra tatlı Nar dalına asıp, 
Kasemi üzerine ud ve mastaki buhurlarını tüttürerek 71 defa oku. 
Okuduktan sonra vefki talibe verip, oda üzerinde taşırsa, dargın 
olduğu matlubuyla barışır. Matlubu talibi çok şiddetli bir 
muhabbetle sever ve Allah c.c. ın izniyle yanından hiç ayrılmaz. 
Bunu kendin içinde yaparsın. 
 

      57. Cin hastalığına yakalanmış bir kimseyi bu hastalıktan 
iyileştirmek istersen: Hasta olan kişiye elbisesini ve bedenini 
temizlemesini emredip, önüne oturt. Hastanın alnına şu şekli: 
 

 
 

Sağ eline He Mim (4 �,) sol eline Ye Ayın (1 /) sağ ayağının 

arkasına (2 1) ve sol ayağının arkasına Sat Kaf (6 7) bu harfleri 

yaz. Yazdıktan sonra Kasemi hastanın içindeki Cin yardım isteyip 
çıkmak istediğini söyleyene kadar oku. Eğer arız Cin çıkmak 
istediğini söylerse, hastanın sol ayağındaki harfleri silersen, arız 
Cin çıkar ve bir dahada hastaya dönmez. 
 

      58. Cin da'veti yapmak istersen: Şu Ayeti Kerimenin: 
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Ve kezâlike nurî ibrâhîme melekûtes semâvâti vel ardı ve li 
yekûne minel mükınîn. 
Cümeli ebced adedi olan 3866 adedini alıp, üçlü vefk yap.Vefkin 
dört tarafına şu ismi: 
 

�o���L 
 

Kavfü 
Bu ismin üzerine dört büyük meleğin ismini: 
 

�\-�=������7    �\-�=��I-�0    �\-���������   �\-�=������$   
 

                 Azrâîl              İsrâfîl            Mîkâîl            Cebrâîl 
 

Meleklerin üzerinededört halifenin isimlerini: 
 

���I�?��?��   ��� �$       �J�� �{�$    .�#�$  
 

                      Alî            Osmân      Ömer      Ebûbekr. 
Beyaz renkli çini bir tabağa yaz. Yazdıktan sonra tabağın içine 
Zeytinyağı koyup, burcu hava-i olan küçük bir çocuğa bakmasını 
emret. Huddam gelene kadar Şems suresini Kasem ile birlikte oku. 
Geldikleri zaman onlara süpürmelerini, su serpmelerini, halıları ve 
sandelyeleri koymalarını ve benzeri bilinen şeyleri söylersin. 
      Yazılacak vefkin şekli budur: 
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Ama bu ameli yaparken o gün oruçlu ve riyazatlı olman gerekir. 
Düşün! Allah c.c. ın izni keremiyle doğru yolu bulursun. 
 

     59. Bir zalim cebbarı hastalandırmak istersen: Aşağıdaki 
Echezetin hatemini, hatemin etrafınada Kasemi bir kağıt üzerine 
yazdıktan sonra, bir dalak alıp dalağı yar ve yazdığını dalağın içine 
koy. Koyduktan sonra kırmızı ipek iple dalağı dik ve ekşi Nar 
dalına veya hurma dalına asıp, Kasemi üzerine 21 defa amel 
yaptığın gün her farz namazın arkasından sabır ve haltit ile 
buhurlayarak oku. Daha sonra o dalağı yere gömersen, zalim 
düşmanın çok şiddetli bir şekilde hastalanır. 
      Yazılacak Echezetin vefki budur: 
 

 
 

      60. Ruhani bir hastanın şifa bulmasını istersen: Kasemi misk, 
zaferan ve gülsuyu ile beyaz bir tabağa yaz. Yazdıktan sonra 
üzerine Kasemi yedi (7) defa okuyup, yazıyı su ile sildikten sonra, 
bu suyu hastaya içirirsen, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

      61. Önemli ve mühim bir dilek için: Allah isminin şu üçlü vefkini 
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 Bir kağıt üzerine, vefkin boş hanesinede dileğini yaz. Yazdıktan 
sonra Pazar gününden başlayarak halvete girip, riyazatlı olarak 
yedi (7) gün oruç tut. Allah c.c. ismi şerifini hergün 66000 defa oku 
ve her bin (1000) defanın sonunda Berhetiyye isimlerini 
Beşkeylehin e kadar üç (3) defa oku. Yedi günü tamamladıktan 
sonra, yazmış olduğun vefki üzerine oturmuş olduğun seccadenin 
altına koyup, Zat (Allah) ismi şerifini 1000 defa Berhetiyye 
isimlerinide üç (3) defa okursan, istemiş olduğun hacetin en kısa 
zamanda seri bir şekilde yerine gelir. 
 

      62. Hayır veya şer herhangi bir dileğini gidermek istersen: Yeni 
bir bez parçası alıp, ondan istemiş olduğun ehemmiyetine göre 7, 
14 veya 21 tane fitil yap ve her fitilin üzerine şu tılsımla tevkili yaz: 
 

¡ « «   "@ « « ¬ «    "@ « ¡ « « ¡ «  « « ¡ 
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İki beş beş he beş beş dört beş elif he beş iki beş beş iki beş 
elif beş beş iki beş beş ayın mim beş beş ayın mim beş üç beş 
elif he dokuz yedi beş beş iki elif beş he tevekkelû yâ 
huddâme hâzihit tılâsimü bi kezâ ve kezâ. 
 

Yazıp hergün bir tanesini yeşil renkli bir lambada zeytinyağı ile 
yak. Fitil yanarken üzerine kasemi 21 defa okursan, Allah c.c. ın 
izniyle murat ettiğin şey şüphesiz gerçekleşir. 
 

      63. Hayrı celb kötülüğü def etmek istersen: Semi' isminin şu 
üçlü vefkini ve vefkin ortasınada hacetini yaz: 
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Yazdıktan sonra iki rekat hacet namazı kıl. Fatiha dan sonra İhlas 
suresini 5 defa oku. Namazdan sonra şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�R�3 ��K'?�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?�k�,�� �]',�� �'K�0 �\'� �2-�#�+��� ��-� '���  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Rabbenâ tekabbel minnâ inneke 
entes semîul alîm. 
 

180 defa, Kasemi 41 defa, 180 defa Ya Semi' ismi şerifini 
okuduktan sonra, şu mübarek duayıda 7 defa okursun: 
 

 .�,�� '2�89#���   �? ��-� ����B �]	��>����    ���? V�P9�� ��-� '��� �]� ���  �h����, 9�
         �x�"�:���? �G�0 ��8�$�� ���� V��	L �k�#���R�� �x��<��7��� ��� ������y�� .��

�Z6     9P�#�� �m������ ��� ���OK�� ���    �C�=��D�$ �p�� �� ��8��  �C�=����} ��'-����3
   �� .�,��+�0 �J��K���� �J��!����      �x�� �#�I��� .�,��{�0 �J��K���� .�� �N'-�8������ ���������

         �N'B���X"����� �x��S�)�� �x�������: �N�-�X�} �G�$ �Y<'��D�0 M�����L �N'-�,�'?'���
�+OK����      � �p���9Q�� ���=��{�:�N� �#	T �G�$ �Y@'��K�0 �N'-�,�� ���D��� �x� �N'-�,����S'K�

 �� �k�L����         "�� �x�"� �#�I��� �]�#�3 .�,��{�0 .�,��+�0 ���=����$ �G�0 ��8 ����
 � .�,��{�0        �����""�,�� �q�� �̀  ���	#	R��� �]�#	� ��8�� �x�����?���� �x��-[#�D'E�
��-�����  ��        �t�"�B�� .�� �k�@'��K�E�� �x����@��X� ��� ������Q�0 �G�0 MN�+����y

 '����3�� �����I���  �0 .�� �x���E  � �*�3����? �GB�<��-     ."�#�$ �J�����3 �2�#�� �%���R��
          �"�0 /����: �G�0 '2�89#��� �]�,��!������ /x6 ���@�� �? �e���S�3 �2���� �x�����0 

�0 �k�-����+�3�� �]�0���:��"�F�� �G/2-�0 �k�I�!�̂ �� �]� �F���� ��0 "�G  
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  �N� �F'����� �%���I��� �t��B��   '��� �\�@�� �����	Z   ���	#	L ��8�E�S�Q�L��� �x��<��+ 
          ��P"�@ .�� �5�E�$�<���� �� �? �2�89#��� �]	��>���� �x��B��K�+���� �\�0��,���? �]�=��-������
          �J�� �a�����"�,�� �J���"���0�� �a��������� �J��K�I�0 �G�0 �2-�c�+��� �1��$O���

�K��� ���3  ���!�B .�� .   �J���� �N� �F'����� �%���I���     �\�U�S��� �%��0�_ .�K�I�#� �3 
           �G"�0 ."�� ���X�I�K�B�� ����0	��� ����+� '.���� �<��R�K�3 .'E�F �N� �+�K����

      �� ����,��B /���, 9\	: �x�	I�#� ����� �]�#� ��� �C�=��D�$    ��-� "����B ���"OK
§ �\�+������*� �F;������ �2�F������B �]�E� �F���? ��P�:�� ��P�:   

 

Allâhümme innî eselüke yâ semîu bismikes semîullezî besatta 
nûrahü fî etvâril mevcûdâti fe kabilet kuvâ esmâıhâ min 
berakâti âsârin nûril mebsûtı felezze lehâ semâu acâibi 
ğarâibi tersıyyeıl hâni efnâni meânil esrîril ilâhiyyeti fî efnâni 
mesînil kelimâtir rabbâniyyeti kabûlen mücerreden an ğaşyeti 
kerûrâtis sıfâtil beşeriyeti ven nüûtil cismâniyyeti 
münezzehen an zulmeti kesâifit tabâin nefsâniyeti ferakat lehâ 
min arâisi meânî mesânî tilkel kelimâti libse mesânî 
ettecelliyâti ve ebrarte lehâ fülkel kulûbi şumûse envâril 
ğuyûbi tâliaten min metâlıl müşâhedâti fetenezzehet fî riyâdıl 
kerîmi ve tebahhaterat fî meyâdîni bi sâtînil kıdemi felem 
tahzen alâ mâ fâte ve lem tefrah bimâ hüve âtin fe sübhâneke 
allâhümme min kerimin mâ ekrameke ve teâleyti min rahîmin 
mâ erhamüke adhakte min riyâdıl keremi ver rahmeti süğûra 
ehlis seâdâti faktetafethâ kulûbe evliyâike bi enâmilil ınâyâti 
eselüke allâhümme bimâ evda'tehü fî hâzed duâil azîmi min 
meknûni esrârike ve mahzûni envârike en tağmisenî fî yehuril 
keremi ver rahmeti ve en temlikenî zimâmel fadli ven nı'meti 
hattâ tenekâde ileyye sıâbül ümûri ve yenkeşifelî min acâibil 
mülki vel melekûti külle nûrin yâ nûran nûri yâ semîu vefalelî 
kezâ ve kezâ bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. 
 

      Bu duayı istersen Ayeti Kerimeden öncede okuyabilirsin. 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 479 

Amelini tamamladıktan sonra vefki üzerine alıp hacetin olan şeye 
yönelirsen, Allah c.c. ın izniyle hacetin muhakkak olur.  
      Bilki! Kim bunu oruçlu, riyazatlı ve salih bir halvetle ederse, her 
amelin yuları senin elinde demektir. Bütün insanların yanında yüce 
bir şana ulaşırsın. 
      Eğer Sarfı ummar yapmak istersen, yedi (7) defa şöyle dersin: 
 

���R� �X�L�� /��L����8�0 /��R�0��X�L .�#�$���� .����+��� V�<��, /��8�,�� �R�̀  /�
 .���� �����@�� �\B�����7��B 9J�� �5�̀ ���$ ������ �G�0 �2���� ��8-�� �<��,�� �t������

 ����P�+�? �1�� '��� �G�0 �\B�����7 �����8�� /x�¤��� x�¤��� /x�¤���
 �J��I� ��� ��P�@ ���' �$��B �Y?���}�� �ML���̀  �G�D��� �5�K�0 �k�L'��S�E�� /����L
�E�7��F .�U�L�� .'E�F �o���� ��� �\���D��� �p��L .���� ��	����)�,�� .

 /���, �G�0 �s����̀  �� 	I�-�#�$ 	\�����B 9����� .�#� �$ .�#�$ �������S�3����
 /5-�E�@���? �('��+�? ��	����)�,�� �f-�@ �J����)�E�K�3 �&�� /q��!�,��¡ /�B���: ¡ 

 /5-�#�E�3¡ /J����	y ¡ /\�7���0 ¡ /\�7���? ¡ /C�L���3 ¡ /��@���? ¡ 
 /�� �#�}¡ /b�y��4 ¡�L  /<��8�K�#¡ /J��̀ ���? ¡ /b�8"�c�: ¡ 

 /��#�̀ �"� �,¡ M���-�@���? ¡  /��#�-�I�X�?¡ /��0���L ¡ /�-�#�#���,�� ¡ 
 x������L¡ �Y@��-�} ¡ M���@���-�: ¡ /��@���� �̀  ¡ /��@��8� �̀  ¡ 

 /b�@���� �̀¡ /5-�,��8�Q�8�I�? ¡ /n����X�? ¡ /��,�	y ¡ 
 /e�����?���� �̀¡�89#���  /\B�����X���X�Q���? �.�X�E���B /�-�8�I�8�: ���!�? '2  
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��09��� �]�3'��+�? /l��-�S�8�0 /5B�<����� /�� �#�@ �Y �8�D�8�0 /��#�7 /\B���0�� 
�5�#�{� �: ���-�� �G;"0 �J��!���� �2�@����)�?���� �2�8�+� �� �x�P�4�� �̀ ��1�. 

�@���b�)����� ��-� '��� �� 
 

Akşâmakşin mihrâkışin akşemakşin şakmûnehşin nâdil âlil 
a'lâ mimn fevka arşihi enne yâ cibrîle ihbit iel ardı ve nâdi fîhâ 
ismi sabâûtin sabâûtin sabâûtin fehbit cibrîle mines semâi bi 
azâbi kâsıfin feteferrakat minhül cinni şarkan ve ğarban yâ 
ummâri hâzel mekâni insarifû ilâ kâıl cebelil mehûfi hattâ akdî 
hâcetî ve lâ tüfsidû alâ amelî ve illâ yürselü aleykümâ şüvâzun 
min nârin ve nühâsin felâ tentesırâni heyyen insarifû bi ızzeti 
Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 
2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2 
Berşânin 2 Kazhîrin 2 Nemûşelhın 2 Berheyûla 2 Beşkeylehın 
2 Kazmezin 2 Enğalelîtın 2 Kabâratin 2 Ğayâhâ 2 Keydehûlâ 2 
Şemhâhîrin 2 Şemhâhirin 2 Şemhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2 
Beşârişin 2 Tûneşin 2 Şemhâbarûhın 2 Alâlhümme bi hakki 
kehkehîcin yağteşiyyin bağtaşağşağvîlin emvîlin celedin 
mehcehemen helmecin ve rûdîhin mehfeyâcin bi ızzetike illâ 
mâ ehazte semıhim ve ebsârihim Sübhâne men leyse 
kemislihi şeyün ve hüves semîul basîr. 
 

      64. Muhabbet için, şu Müfredat ve Müzdevicat vefklerini, 
müfredat vefkini matlup için, müzdevicat vefkini talip için yaz: 
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Yazdıktan sonra talibin vefki matlubun vefki üzerinde olmalıdır. 
Kağıdı katladığın zaman diğer vefkin harfleriyle üst üste gelecek 
şekilde katlarsın. Daha sonra münasip bir buhurla veya günün 
buhuru ile buhurlayarak, üzerine kırkbeş (45) defa şu Ayati 
hamseyi (Beş Ayet) oku. 
 

�2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
          �~��"����� �t������ �x����, �5�? ���#�E�4��� �1�� '��� �G�0 �h��K�����,�� /1�� �:

  ���� �h����P�3 �Y -/X�@         �C�-����� �2����$ ���@ 9��� �5���� � V�P9�� j�����@ �e��B
          V��"�� ���	#	R��� ��u�� �N���_��� �%���B �2-�F'��� �G� �F'��� ���@ �(�<��8'X����
         �p�"�Q�B /�-�S�̀ ���� /2-� �F �G�0 �*� ���9c#�� ��0 �*� �T��: ���7��K�����

   �x���U�F�� ��0 /��S�, �k� �#�$      ��'K	I��� ������D���� ��'K������? �2���L	� �&�� 
           V�u �J6��"	R����� � ��9S�K"�3 ��u�� �~��O)"���� ���+���$ ��u�� �\�-9����

 /���R�̀ �� /('��$ .�� �����S�: �GB�P9�� �\�? ���:[P��  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm 
Kemâin enzelnâhü mines semâ-i fahteleta bihi nebâtül ardı 
feesbaha heşîmen tezrûhur riyâh. Hüvallâ hüllezî lâ ilâhe illâ 
hüve âlimül ğaybü veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. 
Yevmel âzifeti izel kulûbü ledel hanâciri kâzimîne mâ liz 
zâlimîne min hamîmin ve lâ şefîın yutâ'. Alimet nefsün mâ 
ahdarat. Felâ uksimü bil hunnes. Elcevâril künnes. Velleyli izâ 
asas. Ves subhi izâ teneffes. Sât. Vel kurâni zizzikr. Belillezîne 
keferû fî ızzetin ve şikâk.  
 

Kırkbeş (45) defa Kasemi okuyup, o günün görevlisini tevkil 
edersin. Amelini tamamladıktan sonra vefki üzerinde taşırsan, 
olacak olan acaiblikleri görürsün. 
 

      Her amelden sonra Ruhları sarf etmek için şu sarf duasını 
okursun: 
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          ��8OB����B M���R�Z�� �M���S�4 �����S�,�� /�-�����3 /�-�����3 /v��-�0�� /v��-�0�� ���? ���?
    ')#�� �V�<��, ��u�� ���K�06 �GB�P9��       ."���� ����+����� �N�+� �D��� �%���B �G�0 �(��#

           ���!�? �J�� �#�+�3 �2�E�K	: �J�� �2	I�� g��-�4 �2	I���u ���-������� �����u�� ��� ���:�u
         �*�0'��I�0 �G?�_'��+�0 �5�#�7�� �G�0 �	����)�,�� �*�+�=��y �5�#�7�� �G�0 �2�E�A�7��0

   	I�?�� �G�0 g�-�S���3 �]���u       �"�8��������_ �t������ �k�������_ ��u�� �N� �F���� �2
        	w���!�3 /P�A�0���B ��8����0 	J����,���� �
��L�� ��8����R�Z�� �t������ �k�7���4����
           Yx��E"�̀ �� �q�"'K�� �����)�B /P�A�0���B ��8�� .�F���� �]'?�� 9J���? ��@������4��

  �a����? �Y3��E�̀ �� �Y3��E�̀ �� j��     ���� �
��"�F���� �2	I�-�#�$�� �2	I-��  9��� �('�	L 
 �2-�c�+��� �.�#�+��� ����?  

 

Behhın behhın reymâhın reymâhın terfîkın terfîkın infirû 
hifâfen ve sikâlâ. Yâ eyyühellezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti 
min yevmil cumuati fesav ilâ zikrillâhi ve zerû vel beya 
zâliküm hayrun leküm in küntüm ta'lemûn. Bi hakki mâ ci'tüm 
min ecelihi tâiîne insarifû min ecelihi muazzezîne 
mükerremîne zâlike tahfîfiün min rabbiküm ve rahmeh. İzâ 
zülziletil ardu zilzâlehâ. Ve ahracetil ardu eskâlehâ. Ve kâlel 
insânü mâ lehâ. Yevme izin tühaddisü ahbârahâ. Bi enne 
rabbeke evhâ lehâ. Yevme izin yasdürün nâse eştâten eştâten 
eştâten. Barakallâhü fîküm ve aleyküm. Velâ havle velâ 
kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
 

      Bazı Meşayihler her amelden sonra ruhları sarf etmek için 
şöyle demişlerdir: 
 

�4 /v��-�0�� /v��-�0�� /v� /v� /v6 /v6 ���? ���?H�U"�4 �.�8�EH�U�.�8�E  
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�0 �����E�?��� �t������ .�� �����X�E�,��� 	(��#')�� �k�-�U	L ��u����"�\�U�� �G 
�3 ������� ��u���� �J��!�#�S�3 �2	I9#�+�� �Yb�{�: ;�� ����	:�u��� ��� �Y��8������ M(����D

�0 g��-�4 ��� ���K�$ ��0 �\	L �Y �=��L �a�	:���3�� ��8�-���� ��OU�S�,��"���8#9�� �G 
�� �G�0���E �(����D�*�K�06 g%�&���? ���? �*�L�_�'��� ���-�4 j���� �(�� 

 

Behhın behhın âhın âhın lâhın lâhın ramyâhın ramyâhın 
hadtehiyyin hadtehiyyin feizâ kudiyetis salâtü fenteşirû fil ardı 
vebteğû min fadlillâhi vezkürûllâhe kesîran lealleküm tüflihûn. 
Ve izâ râev ticâraten ev lehven enfaddû ileyhâ ve terakûke 
kâimen kul mâ ındallâhi hayrun minel lehvi ve minel ticârati 
vallâhü hayrun râzikîn. Behhın bi selâmün âminîn.  
      Bu celil havasları iyi anla ve iyi düşün! Bununla kıyasla, başarı 
Allah Teala hazretlerindendir. 
 

TİCAN DA'VETİ 
      Her amel bittikten sonra, Tican da'vetini okumak o amelin 
süratini ve icabetini çabuklaştırmada çok büyük bir tesiri vardır. 
      Tican da'veti budur: 
 

�2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  
        �h��"�0�� 	P���'K�� j�����B �J��X-�Q�-�̀ ��0 ��@����< /�� �X�?��B '2�8"9#���    
          	N"�D�8������� �"�-�#�+��� �x��S�)"���� .�K���!"��� j1�� ������ �5�� V�P9�

�-�U����j1��8������� ���OK���� j1�  
         .�� �~'����0 ���@ V�P9�� �J�� �=��< �J�	Z�� �B�< �	Z����#�0 ��,��<��B '2�89#���    
 /J��0�_�� /J����� [\	: .�� /��	:�P�0�� /J����� [\	I�? /e���� �0�� /J��I�0 [\	:  
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    �� �J��4� /v�	Q�X�-�$���� /��$�����:��B '2�89#���      �h����K"�? ;1��U�E���� V�P9� 
����,�� �N�D�8�?�� �1��-�̂  V�u [\	: �h����K�? �%�<������ �5�̂ ������ �5�3���� �� 	\�@��  

        �2-�F'�"�� �G� �F'���� �J�� -�4���� /2-�4���� �Y4���� /w�� �@�<��B '2�89#���    
�� �5�E� �F���� �5	����$ /1�.�̀  [\	:; �&�0 V�P9�£�� �5�0���:*  

         �J��: /1�.�̀  [\	I�? �2����+"���� /J��K�� /J����F ��	{�-�0����0 �M{-�4��B '2�89#���    
�����O)�� .�S���3��0���� ����-����� �5�-�#�$ �C-���B�� V�P9�� 	J�	I�B ����  

 �� V�P9��� �J�O-�#�$����< /��L���� /�B����_ /2-�Z����-�Z��B '2�89#���     �5�E'-������ �k�R��
�5	#���L �k�,���� 9��� �\���L �&�� �\���L [\	: �\���L  

         ��"�@ V�P9��� �J��3������ /x�¤������ �V��,��<�� �f-�@����̀  �f-�@6��B '2�89#���    
           �k"�0��L V�P"9�� ;1�"�-�F���� �k-� �0�� .�3��� ��� .�-�!�B �%�O-�R��� O.�!���

��� '��� �h���0�>�? ���#������� �t�������� �x�  

         �h��7����� �5�� �k�K�$ V�P9��� �J����Q�Q�-�0 g5���� ����#�-�#�@�< �M{-� �@�<��B '2�89#���    
�x��4�u������ ��� OX�� �5�� �k9��u�� �x�������� �5�� �k�+�X�4��  

    ���� /�-�X�}���� /�-�$���� ����,��B '2�89#���         9
�u V�P9��� /J��E���� /J��X���� .�}
�5�,��Q�#���� �5�3����	R�� /1�.�̀  9\	:  
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        �x;1��U"�E���� V�P9��� �J����̀ �� �J��S�̀ �� /�� �̀ �� /����̀ ���-���̀ ��B '2�89#���    
           �N"�D�8�?�� �1��-"�̂  9\	: �h����K�� ���0������ �5�̂ ������ �5�3���� �� �\�@�� �h����K�?

9#���           ��"�8�L�� �5"�3'��+�? �]�#�0 V�P9��� �J�������0 /��#�0 /�����0 �x�	I�#�0��B '2�8
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Bismillahirrahmanirrahim 
      Allahümme Ya Beşmehin Dalaha Muşeytışşün. Ya Allahün 
nafizü emruhü. Ellezi lehül esma-ül Hüsna ves sifatül ulya vel 
behcetü ved dıya-ü ven nurü vel behaü. 
      Allahümme Ya Danü Melhusü Deymusüne Daimün. Ellezi 
hüve müsebbehu fi külli mekaninve memduhin bi külli lisanin 
ve mezkürin fi külli evanin ve zemanin. 
      Allahümme Ya Kevraaşin Erayşatuhin Lahun. Ellezi isteda-
e bi nurihi ehlü semavati ve ardıhil hamidü bi nurihi külli zi 
dıyaen ve behceti ve nur. 
      Allahümme Ya Dehmusin Erhan Erhimin Erhimün Er 
Rahmanir Rahim. Ellezi mele-e külli şeyin adlühü ve rahme 
tühü ve keremühü.  
      Allahümme YaHisan Muvameysü Habunin Lenunin el 
Alimü külli şeyin kane ev yekünü. Ellezi la yuğibü aleyhil ğuyu 
bi ve la ma tuhfes sudur. 
      Allahümme Ya Seyhusimin Zarişin Erkaşin Dare Aliyyün. 
Ellezi sebekat eveliyyetühü kalbe külli kalbe fela kalbe illa ve 
ente kablühü. 
       Allahümme Ya Ahiyyen Şerahiyyen Edunayi Esbaütin 
Esbatün. Ellezi hüvel hayyül kayyümü yuhyil mevta ve 
mümitül ahya ellezi kametüs semavati vel ardu vel halku bi 
emrih. 
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      Allahümme Ya Dehmisan Dehleyleva İlahün Meytatarun. 
Ellezi anet lehül vucuhü ve haşeat lehül esvatü ve zellet lehüş 
şumuhul bazihat. 
      Allahümme Ya Nura Erışin Erğaşişin Erği Lağşunin 
Lağtunin. Ellezi zelle külle şeyin li kudretihi ve sultanihi. 
      Allahümme Ya Şebeyraşervin Eşmehin Eşfan Eşğun. 
Ellezi istidaet bi nurihi ehli semavatihi ve ardıhil hamidi li 
nurihi külle dıya-i ve behceti. 
      Allahümme Ya Melekuti Malihin Melehin Melihan Malihun. 
Ellezi melikü bi ızzetihi ve kahru bi ceberutihi veste'sertehüve 
ğalebe bi kuvvetihi fela şeye yukavimete. 
      Allahümme Ya Allamü Alimü Erğalin Erği Erğan Darğun 
Keznun Şemhin Şemhisan Meşlamun. Ellezi İnnema emruhu 
iza erade şeyen en yekule lehü kün feyekün. Fe sübhanellezi 
biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun. 
 

      Bu Tican isimlerinin çok özellikleri vardır. Bu isimleri bedenin, 
elbisen ve bulunduğun mekanın temiz olması şartıyla okumakla, 
yazıp üzerinde taşımakla, iyiliklerin celbi veya kötülüklerin definde 
çok tesirlidir. Bu isimler dağların üzerine okunmuş olsa dağlar 
parçalanır. Bu isimler ulvi ve süfli ruhların ve ruhani Kralların 
hakimi olan Seyyid Meytatarun un tespihi olduğu söylendi. 
Ülemalar her isme ait özellikleri olduğunu zikretmişlerdir. 
 

      1. İsim: Kim birinci ismi bir kağıt üzerine yazıp yazıyı su ile 
sildikten sonra, bu suyu karısına içirirse karısı kocasının 
sevmediklerini bundan sonra yapmaz. 
 

      2. İsim: Kim ikinci ismi küçük bir kağıda yazıp akar bir suya 
kağıdı atarken şöyle derse; 
 

    �]�-���� �5�E���E�: ����E�I��� ��P�@ ������B  �E�7��F .�U�R�E�� "   ��P�: �.�@�� .
��P�:��  

 

Ya Rabbi hâzel kitâbi ketebtehü ileyke li takdı hâceti ve hiye 
keza ve keza. 
(Ya Rabbi! Bu arzuhali sana yazdım. Benim şu hacetimi 
kabul buyur). 
dileği ne olursa olsun, Allah c.c. ın izniyle muhakkak olacaktır. 
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      3. İsim: Kim üçüncü ismi bir kağıt üzerine zaferan ve gülsuyu 
ile yazıp bu yazılıyı bekar bir kadın üzerinde taşırsa, o kadın en 
kısa zamanda evlenir. 
 

      4. İsim: Kim dördüncü ismi bir kağıt üzerine zaferan ve gülsuyu 
ile yazıp kendi üzerinde taşırsa korkulardan emin olup, Allah c.c. 
ın izniyle borcuda eda edilir. 
 

      5. İsim: Kim beşinci ismi bir kağıt üzerine yazıp sağ pazusuna 
bağladıktan sonra, herhangi birinden bir şey isterse, istemiş 
olduğu şey Allah c.c. ın izniyle yerine getirilir. 
 

      6. İsim: Kim altıncı ismi misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine 
yazdıktan sonra başında taşırsa, bütün kötülüklerden emin olur. 
 

      7. İsim: Kim yedinci ismi avucuna yazıp ismi okuduktan sonra 
öğrenmek istediğinide zikredip yatarsa, iyi Cinlerden bir kavim 
gelip o kişinin öğrenmek istediği şeyi rüyasında gösterirler. 
 

      8. İsim: Kim sekizinci ismi çalınan veya kaybolan bir eşyası için 
o kişi temizlendikten sonra, sekizinci ismi sağ bacağına yazıp 
halvete girsin. Tican da'vetinin tamamını okuyarak, Allah Tealadan 
eşyasının kendisine geri dönmesini isterse, o kişiye yedi ruhani 
gelip eşyasının yerini söylerler. 
 

      9. İsim: Kim dokuzuncu ismi yedi Cuma ardı ardına yazıp 
yazıyı su ile sildikten sonra, suyun çoğunu içip kalanı ilede yüzünü 
ve göğsünü mesh ederse, Allah Teala o kişiyi yüce bir zenginlikle 
zengin eder. Kim! Bu dokuzuncu ismi yazıp ticaret hanesine 
asarsa orası çok kazançlı olur. 
 

      10. İsim: Kim onuncu ismi bir kağıt üzerine yazıp zayıf olan 
kimseye asarsa güçlenir. Doğum yapacak olan bir kadının üzerine 
takılırsa kolayca doğum yapar. Seksi zayıf olan bir kişinin sağ 
tarafına asılırsa, seksi güçlenir. 
 

      11. İsim: Kim onbirinci ismi sağ avucuna yazıp herhangi bir 
kimseyle tokalaşırsa, o kişi onu çok sever. Kim bu ismi bir kağıda 
yazıp iki gözünün arasında taşırsa, düşmanlarını yener. 
 

      12. İsim: Kim bu ismi yazıp yazıyı su ile sildikten sonra, suyun 
bir kısmını içip kalanı ilede yüzünü yıkayıp, Hakim karşısına çıktığı 
zaman Hakim o kişinin heybetinden korkar ve dileğini yerine 
getirir. Ey bu ilme rağbet eden kişi! Sana ulaşan bu sırrın kıymetini 
bil ve hakkına riayet et. 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 488 

 

CELCELÛTİYYE NİN ŞERHİ VE HAVASSI CELİLESİ 
      Ruhaniyet ilmi hikmet ilimlerinin ruhudur. Çok önemli olan ve 
istenilen bu Azimet kıymeti celil olarak bilinen CELCELÛTİYYE davetidir. 
Kapsamış olduğu isimler, kasemler, içinde bulunan yüce sırlar ve 
büyük özelliklerinden dolayı bu Azimet hakkında çoğu hükemalarla 
havas erbabı böyle söylemişlerdir. 
      Talip olan kişi batınında ve zahirinde dürüst olmalıdır. Kazancı 
helal olmalı ve din kardeşlerine nasihat etmelidir. Allah Teala nın 
aziz kitabında ve kerim olan nebisinin diliyle haram etmiş olduğu 
şeylerden uzak durmalıdır. Her işinde Kurani kerime ve sünnete 
uymalı, devamlı taharet üzere olmalı, temiz elbiseler giymeli ve 
güzel kokular sürünmelidir. Allah c.c. a tam itaat etmeli ve ortak 
koşmamalıdır. Dini vecibelerini en güzel şekilde yerine getirmeli ve 
ibadetlerinde Allah Teala ya ihlaslı olmalıdır. Çünkü ihlas vuslatın 
kapısıdır. Görmüş olduğu ruhani sırları gizlemeli ve istemektende 
yılmamalıdır. Kim çalışırsa karşılığını bulacaktır. İsteklerinde orta 
halli olmaya özen göstermeli ve Allah takvasına güvenmelidir. Dini 
işlemlerde bilinçli olmalı ki, ruhlar karşısında hücceti (delil) keskin 
olmalıdır. Bütün tavırlarında, sözlerinde ve davranışlarında dini 
adaba riayet etmelidir. 
      Allah Teala hazretleri Kurani kerim de şöyle buyurmuştur: 
 

   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���?.       ���!�#"����� ���?�"�3 �GB�P"9�� 9���
�2�8�KB�< ���)�#�4���� ����? ��� �)�E�$����*�K�0��� ��� ���0 �]�A��	>�� ��� . 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İllellezîne tâbû ve aslehû va'tesamû 
billâhi ve ahlesû dînehüm lillâhi fe ülâike meal mü'minîn. 
 

(Ancak tövbe edenler kendilerini ıslah edenler, Allah'a (kitabına) 
sarılanlar, dinlerine Allah için ihlasla bağlananlar, işte onlar mü'min 
lerle beraberdirler).  
       Allah Teala hazretleri yine bu konuda şöyle buyurmuştur: 
 

           �\"� �+�-�#�� �5�?�� ;1��R�� ���7���B �J��: �G� �� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
�+�? �a���X�B���� �Y!���� M&� �$�Y��F�� �5�?�� �(�<���. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Femen kâne yercû likâe rabbihi fel 
ya'mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ıbâdeti rabbihi ehadâ. 
(Her kim Rab'bine kavuşmayı arzu ederse, Salih amel işlesin ve 
Rab'binin ibadetinde ona hiçbir ortak koşmasın). Çünkü ihlas 
vuslatın kapısıdır. Riya ise uzak olmanın ve kovulmanın kapısıdır. 
      Talip olan kişi görmüş olduğu sırları, meleklerin kendisine 
itaatini, cinlerin kendisine görünmesini, cinlerle konuşmasını ve 
cinlere iş yaptırdığını gizlemesi gerekir. Bu sırları başkalarına izhar 
ederse, o kişinin değeri onların yanında azalır. İcabet gecikse bile 
istemekten yılmamalıdır. Çünkü yılmak talibin durağı ve sonu olur. 
İsteklerinde orta halli olmaya özen göstermelidir. Allah Teala nın 
takvasına güvenmeli, şeri hükümleri, davetleri ve beyanatları iyi 
bilmeli ki, kendisine itaat etmeyen cinlerin karşısında hüccet sahibi 
olarak bilgisiyle cinlere hükmetmelidir. Çünkü bu ilmi talep eden 
kimse insanların başında olan hakim menzilesindedir. Allah Teala 
nın kitabına ve isimlerinin hükmüne riayet etmelidir. Kuran-i kerim 
den ve isimlerden birşey yazdıktan sonra ayak basılacak bir yere 
koymamalıdır. Kıbleye karşı yönelmeli, temiz mekanda oturmalı, 
mekanda cenabet, hayızlı, ağlayan küçük çocuk, köpek ve hayvan 
resmi bulunmamalıdır. Kendini kötü ahlaklardan, dürüstlüğü ve 
edebi ihlal edici şeylerden, kötü hallerden kendini korumalı ve 
uzak durmalıdır. 
      Şunuda iyi bil ki; Her yerde cinler ve ruhlar vardır. Her yerin 
sakinleri olan cinler, onların dışında olan isimlerin ve davetlerin 
hizmetiyle müvekkel olan ruhların kendi yerlerine girmelerine izin 
vermezler. Ancak şöyle olur. Talip olan kişi o mekanın sakinlerini o 
mekandan çıkarttığı (sarfı ummar) takdirde olur. Onun için, talip 
olan kişi herhangi bir mekanda yapmak istediği bir ameli 
yapmadan önce, o mekanın sakinleri olan cinleri çıkartması 
gerekir. Çıkarttıktan sonra amelini yapıp bitirdikten sonra, tekrar 
yerlerine dönmelerini emretmelidir.  
      Cinleri mekandan sarf etmek için rivayet etmiş olduğumuz en 
güzel ve sahih sarfı ummar şekli aşağıdadır. Talip olan kişi sarfı 
ummar yapmak için kündür, kizbere, şinuz ve fasuh buhurlarını 
tüttürerek, üç (3) defa şu sarfı ummar duasını okumalıdır. 
      Okunacak Sarfı ummar duası budur: 
 

���7'�#�� ���-������              ���y����L ��B��'X��  .  
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�J����S������� ���S������? g2�+�K�0 ���@                
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                        Eveleyse liz zecriş şedîdi kavâtıa.  
                        Kâlû belâ kad lâhâ ken nîrâni 
                   Fe ecibtihüm mâ zâ ekûle ve ebtedî.  
                   Kâle bi zikri mekevvinil ekvâni 
                        Bi eyâraşe bihyâraşe ve hıyârişe 
                        Cellel müheymine münezzilil kurâni.  
                   Cibrîle fahbitu lis süreyyâ âcilen.  
                   Nâdâ heyûta müsa'ıran nîrâni.  
                        Nâdâ siyûta mea tayûta kadbedet.  
                        Envâru tebdû alel insâni 
                   Fe bi ismühü heyyar rahîle le ındemâ 
                   Akdî merâmî ve erceû bi emâne 
                        Elharka men yerdâhü minküm erhılû 
                        Ve bi nûri deyûce talkat anâne 
                   Tahşâ şekûne lem tezzeli envârahi 
                   Tebdû aletâlî bi külli mekâni 
                        Aksemtü iksâmen bi izzete batheşin  
                        Ve batheşlâne zekarahü yerkâni 
                   Hüve eşmehin hüve rabbenal âlî alâ 
                   Külli berâhın cüvdetin a'nâni 
                        Cibrîle fahbit âcilen le azîmetî 
                        Rahîle zil ummâri ves sükkâni 
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                   Bi celâli mevlânel azîmi ve men lehü 
                   Cevde alettâlî meal ihsâni 
                        Elmâcidil cebbâri ferden lem yezel 
                        Müteâliyen ve münezzehen an şâni  
                   Ve bi hurmetin nûrillezî nâdeytehü 
                   Ve aleyhi kad enzelet bil kurâni 
                        İlhâşimîl ebtahî Muhammedin 
                        Hüve eşrafel urbâne vel icmâni 
                   Ebâ âmiran heyyar rahîle bi izne minni 
                   İnşâke yâ hâzâ minen nîrâni 
                        Hüve hâliku hüve bâriu ve müsavviru 
                        Hüve münımün bil ğafra vel ğufrâni 
                   Tallâhü in hâleftenî yâ âmiran 
                   Cibrîle kad ve efâke bin nîrâni 
                        Sümmes salâte alen nebiyyi ve âlihi 
                        Ehlil hüdâ vel fadlü vel ihsâni 
                   Fe bi hakkıhim ve bi hubbihim en tertehıl 
                   Yâ âmiran bil mustafal Adnân. 
 

      Bu Sarfı ummar duasını üç (3) defa okuduktan sonra ameline 
başlar ve amelini tamamladıktan sonra, cinleri tekrar yerlerine 
döndürmek için şöyle dersin: 
 

    ' �$��B��8�? �2�E�����)�,�� .�E9�� �1�� ������ ���!�?     ���<�"�$ �J��I� ��� ��P�@ ���
           	P�4�>3�� �%�O-�R��� O.�!��� ���@ 9��� �5������ j��� ���!�?�� �5�-�#�$ �2�E�K	:��0 .����
              ��u �G"�0 �t������ .���"�0�� �x���� '��� .�� ��0 �5�� g%���, ���� �N�K�� �h

    �2�#�+�B �5�,�u�d�?9��� �h���K"�$ ���S�X�B V�P9��     �2�8�S�#�4��0�� �2�8B���B�� �G�-�? ��0 
          �5O-����"	: ������ ;1��̀  �� �? 9��� �5� �#�$ �G"�0 /1�.�X�? �J�	Q-�!�B ����

�2-�c�+��� O.�#�+��� ���@�� �� �8	c�S�F �h�<���B���� �t�������� �x���� '�"��.  
 

Bi hakki esmâilletî in saraftüm behâ yâ ummâri hâzal mekâne 
ûdû ilâ mâ küntüm aleyhi bi hakki Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel 
hayyul kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîs 
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semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznihi 
ya'lem. Mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi 
şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel 
arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm.  
 

      Celcelutiyye kasemini kullanırken yanlıştan, yanlış yazmaktan, 
önceki okunacak olanı sona, sonra okunacak olanı önce 
okumamalı ve kesinlikle hata yapmamalıdır. Çünkü bu hatalar her 
kasemi bozuk kılar. Senin amelinde boşa gider. 
      Bilki; bu Celcelutiyye azimetinde görevli olan meleklerin adedi 
sekizdir. O sekiz melek şunlardır. Seyyid Rukyail, Seyyid Cebrail, 
Seyyid Semsemail, Seyyid Mikail, Seyyid Sarfeyail, Seyyid Anyail, 
Seyyid Kesfeyail ve Seyyid Tahyatmağyelyal dır. Tahyatmağyelyal 
da bunların reisidir. 
      Bu yedi meliğin her birine ait birgün vardır. Talibe o günde iner. 
Eğer talip olan kişinin ameli çok önemli ve yüce ise onun için davet 
edilir. Onları indirmek için şu şartlar vardır. Tam temizlik, güzel 
kokular sürünmek, kıbleye yönelmek, beyaz renkli elbiseler 
giymek, güzel kokulu buhur tüttürmek, kasemi huşulu bir şekilde 
okumak ve inmesi istenilen meleği sonunda hürmetle başını 
eğerek, Allah Tealaya kasemden önce ve sonra sena (övmek) 
etmek lazımdır. Meleğin inişi anında ayağa kalkmak, onu güler 
yüzle, edepli bir şekilde karşılamak ve dua etmek. Daha önceki 
alimlerden bilinen ve onlar için edilebilecek dua şöyledir. 
 

��'B��         �N�SB���X��� �(���U�!��� �G�0 �Y?��	L �2	:�<��_�� �2�c�$���� ���OK���? j�� �2	:
��8�� �2	I�#�@�� .�E9�� �(��'8�Q� ��� .  

 

Eyyedekümüllâhü  bin nûril a'zami ve zâdeküm kurban minel 
hadrate ş şerîfetel mutahharatelletî ehleküm lehâ. 
      Bu duanın faydası, onun için etmiş olduğun duaların aynısını o 
melekte senin için edecektir. Onunla konuşmanda sorularını çok 
iyi düzenleyeceksin. Eğer onu süfli bir hadim için indirmişsen soru 
hitabın şöyle olmalıdır. 
 

�>�3 �J�� �����I��� �]�#� ��� ��8OB�� �]	��>������P�: �\�+�S�3 �J�� �Y,�&	� ���0.  
 

Eselüke eyyühel melikil kerîm. En te'mura fülânen en tefale 
kezâ. 
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      Bilki! Allah Teala nın huzuruna yakın olan melekler Allah Teala 
ya ibadet etmekten hiçbir zaman gevşeklik etmezler. Talip olan 
kişinin haline layık olduğu birşeyde, bir meleğe soru yönelttiği 
zaman isteği kısa ve öz olmalıdır ki, seri bir şekilde melek 
yükselmelidir. Meleği mühim işlerde süfli hadimlerin yapmaktan 
aciz kalmış olduğu şeylerde çağırmalıdır. 
      Ey Talip! Şunu iyi bilki: Meleklerin değişik bir cevherde ve 
netlikte onların nurlarının ışığı çok güçlü olmasından dolayı bakan 
kişinin nazarı onları görmekten mütemekkin (sakin olmak) olamaz. 
Her meleği diğerinden ayıran bir özelliği vardır. 
      Seyyid Rukyâîl: Bu melek yeşil renkli ipekten bir kubbeye iner. 
Kubbenin başında yeşil renkli bir sancak vardır. Kubbenin kapısı 
açık olup, Rukyâîl in yanında ise hizmetinde bulunan yeşil elbiseli 
beş tane yardımcısı vardır. Talibe indiği zaman kubbenin içinde bir 
müddet kalıp, daha sonra kubbenin kapısına çıkar. Rukyâîl için 
orada nurdan bir kürsi kurulur. Bu meleğin inişi Pazar günü olup, 
hadimi ise Müzhib'tir. 
      Seyyid Cebrâîl: Bu melek nurdan bir kubbeye iner. Kubbenin 
başındada sarı renkli bir sancak vardır. Talip olan kişi söz ile ona 
yönelmedikçe kubbeden dışarı çıkmaz. Cebrâîl'in yanında on tane 
yardımcısı vardır. Cebrâîl bu yardımcılarla birlikte iner. Bu meleğin 
inişi Pazartesi günü olup, hadimi ise Ebyad dır. 
      Seyyid Semsemâîl: Bu melek nurdan bir kubbeye iner. Bu 
kubbenin kapısında iki adet kırmızı renkli sancak vardır. Seyyid 
Semsemâîl'in yanında üç tane yardımcısı olup, Semsemâîl bu 
yardımcılarla birlikte iner ve kubbenin kapısında dururlar. Seyyid 
Semsemâîl'in inişi Salı günü olup, hadimide Ahmer dir. 
      Seyyid Mîkâîl: Bu melek nurdan bir kubbeye iner. Kubbenin 
sağ tarafınada beyaz bir sancak vardır. Mîkâîl ile birlikte dört tane 
yardımcısı iner ve sancağın altında dururlar. Seyyid Mîkâîl'in inişi 
Çarşamba günü olup, hadimi ise Bürkân'dır. 
      Seyyid Sarfeyâîl: Bu melek beyaz ve yeşil renkli nurdan bir 
kubbeye iner. Kubbenin iki kapısı vardır. Her kapıda on tane 
yardımcısı ve dört adette beyaz ve yeşil renkli meşhur sancakları 
vardır. Kubbenin sol tarafında Salsayâîl ismi verilen bu avanların 
başkanı çok uzun boylu bir melek vardır. Seyyid Sarfeyâîl'in inişi 
Perşembe günü olup, hadimi ise Şemhûreş'tir. 
      Seyyid Anyâîl: Bu melek altı tane yardımcısı ve üç adet 
sancakla birlikte nurdan bir kubbeye iner. Bu meleğin inişi Cuma 
günü olup, hadimi ise Zevbeah dır. 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 496 

      Seyyid Kesfeyâîl: Bu melek otuz tane yardımcısıyla ve on adet 
siyah renkli sancakla siyah nurdan bir kubbeye iner. Bu meleğin 
inişi Cumartesi günü olup, hadimide Meymûn dur. 
      Seyyid Tahyatmağliyâl: Bu melek inmeden önce iki adet nuru 
belirgin bir parlaklıkla parlayan yıldız gibi iki kubbe iner. Daha 
sonra yüce bir kubbe önce inen iki kubbenin arasına iner. Bununla 
birlikte 1000 tanede yardımcı iner. Bu yardımcıların bazısı 
kubbenin etrafına bazısıda rikanın dışında durur. Elli adet beyaz 
renkli sancağı vardır. Seyyid Tahyatmağliyâl inerse daha önce adı 
geçen yedi huddam gelir ve rikanın arkasında dururlar. Bu yedi 
huddamın hiçbirisi o rikaya asla yaklaşamazlar.  
      Seyyid Tahyatmağliyâl'i indirmek için daha önce zikredilen 
şartlara ilave olarak, talip olan kişinin elbisesinin tamamı beyaz 
renkli olmalı, bulunduğu yer temiz ve güzel kokulu olmalıdır. Bu 
yedi ulvi meleklerden birinin itaati alınmadan bırakılmamaları şart 
koşulmuştur.  
      Talip olan kişinin nazarı mahcub (Gözü perdeli) ise kesinlikle 
maharetli bir bakıcısı olmalıdır. Bakan kişi geldiklerini bildirmeli ki, 
talip onları karşılamaya hazırlanmalıdır. Eğer maharetli bir bakıcı 
bulamazsa, baliğ olmadık erkek veya kız çocuğu bulmalıdır. Bakan 
çocuğun veya maharetli bakıcının alnına şu isimleri ve Ayeti: 
 

��{-�@�<���̀ ��8�#�̀.g�B���F �%���-��� �a���)���� �]�=��Q�} �]�K�$ ��K�S�X�I��  
 

Şehlâ şerdehîsâ. Fekeşefnâ anke ğıtâeke fe basarukel yevme hadîd. 
Yazdıktan sonra bir aynanın arkasına şu tılsımı: 
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yazıp ortasınada meleğin, yardımcının veya istenilen hadimin 
ismini yazdıktan sonra, aynayı bakıcının eline verip aynayı elinde 
tutmasını ve bakmasını söylersin. İndirdiğini veya getirttiklerini 
bakan çocuk görmelidir. Bakan kişiye aynada keşf olunur ve işaret 
ettiklerini anlar. 
      Talip olan kimse bunları indirmeyi ve hazırlamayı murat edip 
amelini kendi yapmak isterde gözü perdeli olmazsa, ayna 
vasıtasıyla yapabilir. Bu yedi melekten birisini getirttiği zaman, bu 
yedi meleğin her birisinin makamına riayet edip dikkat etmelidir. 
Onları alışılmamış sözlerle hafife almamalı, şaka yapmamalı ve 
basit sözler kullanmamalıdır. Onların huzurunda her birisi için ne 
gerekiyorsa o şekilde muamele etmelidir. Onlardan istemiş 
olduğun şey zaruret için olmalıdır. Onları sınamak maksadıyla 
imtihan etmemelidir. Kral'lara yumuşak bir şekilde yardımcılara ise 
şiddetli hitap etmeli ve sert olmalıdır. Avarit (insana arız olan 
cinler), ummar ve karain'lere şiddet, zecr ve kahır ile tehdit ederek 
hitap etmelidir. Talip olan kimse bunlara dikkat ederse, onların 
karşısında heybetli ve sözü geçerli olur. 
      Bu indirme işleminin sonunda yedi huddam, taifelerin kralları 
ve bunların elleri altında olan yardımcılar olsun, '' Bârakallâhü 
fîküm ve aleyküm'' (Allah size bereket versin ve bereketi üzerinize 
indirsin) dersin. Hatta gönderirkende aynı sözleri söylersin. 
      Talip olan kişi şunuda iyi bilmelidir ki; Bazı amellerde o amele 
mahsus özel tılsımlar vardır. Bu ilimden çok iyi anlayan ve ilim 
sahibi olanlar bunlara ihtiyac duymazlar. Ama ilimlerini muhafaza 
etmek ve hasetçilerin gözlerini kendilerinden korumak için yaparlar 
Bu işi yapan talip tılsımdan bir şey anlamıyorsa, güvenilir bir 
Şeyh'ten bilgi almadan yapmamalı ve o Şeyh' güvenmelidir. 
      Celceltiyye azimetini kullanmanın iki yöntemi vardır. Birinci 
yöntemi yeni başlayanlar için olup, bu azimeti kendilerine vird 
haline getirmeleri ve bunun özelliklerinden faydalanmalarıdır. Bu 
azimeti kendilerine vird edinmelerinin faydası ruhanilere yakın 
olup, onları kendine teshir etmek ve icabetin diğerlerine nazaran 
daha seri olması içindir.  
      Celcelutiyye kaseminin birinci yöntemi şöyledir: Bu kasemi 
kendine vird edinip, bir defa sabah bir defada akşam okunur. Daha 
sonra okuyana bir hacet sunulur ve o haceti okuyan kişi yapmak 
isterse celcelutiyye kasemini 1, 7, 21 veya 41 defa okursa hacet 
sunanın dileği yerine getirilir. 
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      Celcelutiyye kaseminin ikinci yöntemi şöyledir: Bu ilmin ehli 
olan kimse azimeti kendine vird haline getirmeden, herhangi bir 
hacet zamanı bu azimeti 41 defa okursa, istediğine Allah Teaa nın 
izniyle ulaşır. Kırkbir (41) adedi adetlerin en son mertebesi olup, 
en mükemmelidir. 
      Aşağıda Tevkili kullanmak için şu şartlar gerekmektedir: Tilavet 
anında dilediğin şeyi gözetmek ve özellikle 17. defayı okurken 
dileğini düşünerek okunması lazımdır. Okuma esnasındada o 
günün buhurunu tüttürmek lazımdır. Günlerin buhurları şöyledir: 
             Pazar           gününün buhuru   Cavi, 
             Pazartesi     gününün buhuru   Kafur, 
             Salı               gününün buhuru   Kündür, 
             Çarşamba   gününün buhuru   Meyatü saile, 
             Perşembe   gününün buhuru   Mastaki, 
             Cuma           gününün buhuru   Ud ve Ned, 
             Cumartesi    gününün buhuru   Udu hindi dir. 
      Celcelutiyye Azimetini her okumanın sonunda okunacak Tevkil 
de budur: 
 

          ��"�F�� ��P�I�@ �J�	I�B���� ��P�I�@ �
����B���� ��P�I�@ ���@ �G�0��B '2�89#���
          �5��6 .�#�$�� /�' �!�0 ��,���-�� .�#�$ �2[#���3�� .[#�)�3 �J�� �]	��>���� �h���-�}

         �0 ��,���-�� .�#�$ j�� .9#��� ��P�:�� ��P�: �\�+�S�3 �J���� �5���!��� /�' �!
�2[#���� �5���!��� �5��6 .�#�$��.  

 

Allâhümme yâ men hüve hâkezâ ve lâ yezâli hâkezâ ve lâ 
yekûne hâkezâ ehadi ğayrihi eselüke en tüsallî ve tüsellim alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve en tefal kezâ 
ve kezâ ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi 
ve sahbihi ve sellim. 
      Bu iki yöntem okumakla olan yöntemdir. Yazı olmadan bu iki 
yöntem güzel bir yöntem olup, yazı yazamayan ve keşfi açık 
olmayan kişiler için çok uygundur. 
      Celcelutiyye azimetinin yedili ve sekizli olarak iki adet hatemi 
vardır.  
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      Yedili hatemi budur: 
 

 
 

      Sekizli hatemide budur: 
 

 
 

      Yedi harften oluşan şu şekillerin  

manasında hükemalar anlaşamamışlar ve üzerinde çok 
durmuşlardır. Ama gerçek şu ki; İlham olarak veya uykuda Allah 
Teala tarafından talip olan kişiye keşf olunmadığı müddetçe 
açıklanmamalıdır. Çünkü bunlar gizli olan sırlardandır. 
      İçinde Fatiha yı şerifede bulunmayan yedi harf bulunmaktadır. 
Bu harflerin rumuzu şunlardır: 

                   Fe    (8)     harfidir.     Elhâtem. 

                  Cim  (()      harfidir.     Esselâse usıyyin. 

                   Şin     (<)     harfidir.     Elmîmit tamîsi. 

                   Se     (:)      harfidir.     Süllem. 
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                   Zı      (>)        harfidir.     El Erbea enâmil 

                    Hı     (9)         harfidir.     El hâiş şakîk. 

                    Ze     (+)         harfidir.      Elvâvül mükavves. 

      Bu yedi harfin her birinin bir ismi olup, isimlerde budur: 

      8            Fe  harfi  Yüce Allah'ın      P'�	��    (ferd)        ismidir. 

      (            Cim harfi Yüce Allah'ın      5 �D��   (Cebbâr)  ismidir. 

      <            Şin   harfi  Yüce Allah'ın P5L�F�N     (Şekûr)   ismidir. 

       :           Se harfi Yüce Allah'ın       PU�� �V     (Sâbit)   ismidir. 

      >            Zı harfi  Yüce Allah'ın       PR�M�T       (Zahîr)    ismidir. 

       9           Hı harfi  Yüce Allah'ın        PR�D�S      (Habîr)   ismidir. 

      +            Ze harfi  Yüce Allah'ın        ���"�+      (Zeki)     ismidir. 
 

      Celcelutiyye azimeti okumak ve yazmakta kullanılmak istenirse 
ki, bu en mükemmelidir. Herhangi bir dilek için hatemi yazdıktan 
sonra hatemin etrafınada Celcelutiyye azimetini ve tevkili yazarsın. 
Okumak ve yazmak için bu azimetin özel bir günü yoktur. Hatemi 
yazdıktan sonra bir sopaya asarsın. Sopanın en iyisi Nar 
sopasıdır. Bu sopanında üç tane dalı olması lazımdır. Günün 
buhurunu tüttürerek azimeti tevkil ile beraber daha önce zikir 
ettiğimiz gibi okursun. Okumayı tamamladıktan sonra yazılıyı 
sopadan alıp, yaptığın hacet hayırlı ise yazılıyı üzerinde taşırsın. 
Şer ise yazılıyı münasip bir yere koyarsın. 
      Celcelutiyye azimetinin içinde geçen Süryani isimleri Arabi 
lisanına çevirerek taliplere sunalımki tam faydalı olsun. Benim 
ardımdanda Salih bir dua edersin. 
 

Süryanice 
    isimler 

Arapça 
manası 

Süryanice 
    isimler 

Arapça 
manası 
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      Celcelutiyye daveti budur: 
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 �k�+� �7 ���=�&���#�� /%�	#�$ ������            *  
 

              Be de'tü bi bismillâhi rûhî bihih tedet 
              İlâ keşfi esrârin bi bâtitınihin tadet 
                    Ve salleytü fis sânî alâ Hayri halkıhi 
                   Muhammedin men zâhad dalâlete vel ğalet 
              İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen 
              Bi âcin ve mâ hûcin cellet fete celcelet 
                   Seeltüke bil ismil muazzamikadrühü 
                   Ve yessir ümûrî yâ ilâhî bi salmehet 
              Yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen 
              Bi âcin ehûcin celcelûtin helhelet 
                   Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın 
                   Bi mihrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet 
              Bi âcin ehûcin yâ ilâhi mühevvecin 
              Ve yâ celcelûtin bil icap et ihelhelet 
                   Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihi 
                   Bi kayyûmin kâmes sirrü fîhi ve eşrakat 
              Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihi 
              Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat 
                   Ve subbe alâ kalbî  şeebîbü rahmetin 
                   Bi hikmeti mevlânel kerîmi fe entakat 
              Ehâtat niyel envâru min külli cânibin 
              Ve heybetü mevlânel azîmi binâ alet 
                   Fesübhâneke allâhümme yâhayra bâriin 
                   Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat 
              Febelliğnî kasdî ve külle meâribî  
              Bi hakki hurûfin bil hicâi tecemmeat 
                   Bi sirri hurûfin ûdiat fî azîmetî  
                   Bi nûrî seneâil ismi ver rûhı kad alet 
              Efildî minel envâri feydate müşrikın 
              Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet 
                   Elâ vel bisennî heybeten ve celâleten 
                   Ve küfe yedel a'dâi annî bi ğalmehet  
              Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin 
              Bi hakki şemâhın eşmehın sellemet semet 
                   Bi nûri celâlin b zihın ve şerantahın 
                   Bi kuddâsin berkûtin bihiz zulmetün celet 
              Elû vatkâ yâ rabbâhü bin nûri hâcetî 
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              Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadin kadat 
                   Bi yâhin ve yâ hin nemûhın esâliyen  
                   Ve yâ âliyen yessir ümûri bi salsalet 
              Ve emnahnî yâ zelcelâli kerâmeti 
              Bi esrâri ılmin yâ halîmü biken celet 
                   Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin 
                   Eyâ ceabiral kalbil kesîri minel habet 
              Ve ahrisnî yâ zel celâli bi kâfi kün 
              Bi nassı hakîmin kâtııs sirri esbelet 
                   Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ 
                   Fe ente melâzî vel kürûbü bi ken celet 
              Ve summe aleyyer rizka sabbete rahmetin 
              Fe ente recâel âlemîne ve levtağat 
                   Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvenâ 
                   Ve ahrishüm yâ zel celâli bi havsemet 
              Ve fî havsemin mea devsemin ve berâsemin 
              Tehassantü bil ismil azîmi minel ğalet 
                   Ve a'tıf kulûbel âlemîne bi esrihâ 
                   Aleyye ve elbisenî kabûlen bi şelmehet 
              Ve yessir ümûranâ yâ ilâhî ve a'tınâ 
              Minel ızzi vel ülyâ bişemhın ve eşmehat 
                   Ve esbil aleynas sitra veşfi kulûbenâ 
                   Fe ente şifâün lil kulûbi minel habet 
              Ve bârik lenâ allâhümme fî cemı kesbinâ 
               Ve hulle ukûdel usri bi yâyûhin irtehat 
                   Bi yâhin ve yâ yûhin ve yâ hayra bzihın 
                   Ve yâ men lenal erzâku min cûdihi nemet 
              Nerüddi bikel a'dâ e min külli vichetin 
              Ve bil ismi termîhim minel bu'di biş şetet 
                   Ve ehzilhüm yâ zel celâli bi fadli men 
                   İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket 
              Fe ente Recâî yâ ilâhî ve seyidî  
              Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet 
                   Ve küffe cemîal mudırrîne keydehüm 
                   Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet 
              Fe yâ hayra mesûlin ve ekrame men a'tâ 
              Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet 
                   Ekid kevkebî biln ismi Nûran ve behceten 
                   Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet 
              Bi âcin ehûcin celmehûcin celâletin  
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              Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet 
                   Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin  
                   Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket 
              Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ 
              Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat 
                   Bi şelmehatin akbil duâî ve kün meî 
                   Ve kün lî minel a'dâi hasbî fekad beat 
              Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ 
              Ve yâ kaytalâ hatlür riyâhı te halhalet 
                   Bikel havlü ves savlüş şedîdü limen etâ 
                   Li bâbi cenâbike vel tecâ zulmetün celet 
              Bi tâhâ ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ 
              Bi tâsim mîmin lis seâdetik belet 
                   Ve kâfin ve hâ yâin ve aynin ve sâdihâ 
                   Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet 
              Bi hâ mîme aynin sümme sîni ve kâfihâ 
              Hımâyetünâ minhal cibâlü te zelzelet 
                   Bi kâfin ve nûnin sümme hâ mîmim ba'dehâ 
                   Ve fî sûretid duhâni sirran kad uhkimet 
              Bi elfin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ 
              Ve fî sûretil enâmi ven nûri nuvviret 
                  Ve elfin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ 
                   Alevte bi nûril ismi min külli mâ cenet 
              Ve elfin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ 
              İla mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet 
                   Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ  
                   Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet 
              Bi ammi abese ven nâziâti ve târikın 
              Ve fî vessemâi zâtil burûci ve zülzilet 
                   Bi hakki tebârake sümme nûnin ve sâilin 
                   Ve fî süverit tehmîzi veş şemsi küvviret 
              Ve biz zâriyâtiz zeri ven nemci iz hevâ 
              Ve bikterabet liyel ümûrü tekarrabet 
                   Ve fî süveril kurâni hizben ve âyeten 
                   Adede mâ kara' elkârî ve mâ kad tenezzelet 
              Fe eselüke yâ mevlâye fî fadlikellezî  
              Alâ külli mâ enzelte kütüben tefaddalet 
                   Bi âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi sabvetin 
                   Esbâûtin âli şeddâyi aksemtü bi taytafet 
              Bi sirri bedûhın echezetın betadin zehecin 
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              Bi vâhın elvâhan bil fethı ven nasri esraat 
                   Bi nûri feceşin mea sezhaz.n yâ seyidî 
                   Ve bil âyetil Kübrâ eminî minel fecet 
              Bi hakki fekacin mea mahmetin yâ ilâhenâ 
              Bi esmâikel Hüsnâ ecirnî minş şetet 
                   Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat 
                   Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet 
              Tevesseltü yâ rabbe ileyke bi sirrihâ 
              Tevessüle zî züllin bihin nâsüh tedet 
                   Hurûfün bi ma'nâhâ lehal fadlü şürrifet 
                   Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbin hanet 
              Deavtüke yâ Allâhü hakan ve inenî 
              Tevesseltü bil âyâti ceman bimâ havet 
                   Fe tikle hurûfün nûri fecma' havâssahâ 
                   Ve hakkık meâniyhâ bihal hayru tümmimet 
              Vahdurnî avnen hadîmen musahharan 
              Tuheymefyâîlü bihil kürbertün celet 
                   Fe sehhirlî fîhâ hadîmen yutıyunî 
                   Bi fadli Hurûfi ümmil kitâbi vemâ telet 
              Ve eselüke yâ mevlâye fî ismikellezî  
              Bihi izâ düıye cemul umûri teyesserat 
                   İlâhî ferham da'fî vağfirlî zelletî 
                   Bimâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet 
              Eyâ hâlikî yâ seyyidî akdı hâcetî  
              İleyke umûrî yâ ilâhî tesellemet 
                   Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi ahmedâ 
                   Ve esmâikel hüsnelletî hiye cümmiat 
              Fecüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbeten 
              Alâ abdikel miskîni min nazaratin abet 
                   Ve veffiknî lil Hayri ves sıdkı vet tükâ 
                   Ve eskinniyel firdevse mea firkatin alet 
              Ve kün raûfan fî hayâtî ve ba'demâ 
              Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet 
                   Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî 
                   Ve sakkıl mevâzînî bi lutfike in eraddet 
              Ve cevviznî haddes sırâtı mühervilen 
              Ve ahminî min harri nârin ve mâ havet 
                   Ve sâmihnî min külli zenbin ceneytühü 
                   Vağfir hatîâtil ızâme ve in alet 
              Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ 
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              Bi sirri minel esrâri fil levhı ünzilet 
                   Selâsü usuyyin suffifet ba'de hâtemin 
                   alâ ra'sihâ mislüs sihâmi tekavvemet 
              Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü 
              Ve fî vasatıhâ bil cerrateyni teşerbeket 
                   Ve erbaatün tuhkîl enâmile ba'dehâ  
                   Tüşîru ilel hayrâti ver rizkı cümmiat 
              Ve hâün şekîkun sümme vâvün mukavvesün 
              Ke ünbûbi haccâmin mines sirrit tevet 
                   Ve evâhiruhâ mislül evâili hâtemün 
                   Humâsiyyü erkânin bihis sirri kad havet 
              Feaddilhü min ba'di aşrin selâsete 
              Ve lâ tekü fî ihsâihâ mütevehhimet 
                   Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbau 
                   Ve erbaun min incîli îsebnü meryemet 
              Ve hamsün minel kurâni hünne temâmühâ 
              İlâ külli mahlûkın fesîhın ve ebkemet 
                   Fe hâzâ ismullâhi celle celâlehü 
                   Ve esmâühü ındel beriyyeti kad semet 
              Fe hâzâ ismullâhi yâ kâriün tebih 
              Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet 
                   Fe hâzâ ismullâhi yâ câhilü' tekıd 
                   Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha vel cetet 
              Fehuz hâzihil esmâe hakan ve ahfihâ 
              Fe fîhâ minel esrâri mâ lâ bihi levet 
                   Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel lekâ 
                   Ve bil miski vel kâfûri hakan kadih temet 
              Velâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin 
              Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihi semet 
                   Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben 
                   Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bimâ havet 
              Fe in kâne mesrûan minel cinni vâkıan 
              Fehâ mîme harfül ayni yâ sâhu kuddıat 
                   Fetersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ 
                   Fehâ hiye ismullâhi cemîan tefaddalet 
              Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehü 
              Ve lâ tahşe min be'sil mülûki ve lev tağat 
                   Fe in kâne Hâzal ismü fî mâli tâcirin 
                   Fe emvâlühü bil Hayri vel cûdi kadnemet 
              Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben 
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              Fe ekbil ve lâ tahşe fete' men minel habet 
                   Feyâ hîmilel ismillezî celle kadruhü 
                   Tevekkâ bihi küllel ümûri tesellemet 
              Fekâtil ve lâ tahşe hârib ve lâ tehaf 
              Vedüs külle ardın bil vuhûşi teammerat 
                   Felâ hayyetün tahşâ velâ akrabün terâ 
                   Velâ esdün ye'tî ileyke bi hemhemet 
              Velâ tahşe min seyfin ve lâ ta'nin hancerin 
              Velâ tahşe min remhın ve lâ şerrin eshemet 
                   Cezâ men karâ hâzâ şefâatü ahmedâ 
                   Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet 
              Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselin 
              Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat 
                   Ve saddir bihi min câhihi külle hâcetin 
                   Ve selhü likey tencüve minel cevri vet tağat 
              Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin 
              Alel mustafal muhtâri mâ nesmetün semet 
                   Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim 
                   Keaddi nebâtil ardı ver rîhı mâ seret 
              Ve salli salâten temleül arda ves semâe 
              Kevebli ğamâmin mea ruûdin te celcelet 
                   Feyekfîke innallâhe sallâ bi nefsihi 
                   Ve emlâkehü sallet aleyhi ve sellemet 
              Ve sellim aleyhi dâimen mütevesselen 
              Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat 
                   Ve sellim alel athâri min âli hâşimin 
                   Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet 
              Ve arda yâ ilâhi an ebî bekrin mea ömera 
              Ve arda alâ osmâne mea haydaris sebet 
                   Kezal âlü vel ashâbü ceman cemîuhüm  
                   Meal evliyâi ves sâlihîne ve mâ havet 
              Mekâlü aliyyin vebni amma Muhammedin 
              Ve sirrü ulûmin lil halâikı cümmiat. 
 

      Bilki! Allah Teala hazretleri bu yüce Celcelutiyye azimetine çok 
sırlar gizlemiştir. O kadar çok büyük özellikleri vardırki kitaplara 
sığdırılamaz ve sonunada hiç kimse varamaz. Bu celil azimetle 
talip dilemiş olduğu her şeye tasarruf eder. Menfeati celb, kötülüğü 
def ve benzeri olan her şeyi yapabilir. 
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TAHATİLİ SEBA NIN HAVASSI CELİLESİ 

      Yedi isim olan bu Süryanice isimlere Tahatili seba denir. Bu 
isimlerin gizli sırları ve özellikleri vardır. Bu Tahatili seba kapalı 
olan sırdandır. Tahatili sebanın çok büyük bir sırrı olup, bu sırrı 
çözmeye kimsenin gücü yetmez. Bu isimleri kullandığın müddetçe 
diğer bilgilerede ihtiyacın olmaz. 
      Allah Teala nın sana taktir etmiş olduğu şeylere razı olursan, 
dilediğin her şeyde hayır veya şer olsun muradına ulaşırsın. Allah 
Teala bununla menfaatini ve bereketini versin. Bunun değerini 
yalnız bu ilmin erbabı bilir. Sen ! Bunun sırrını iyi anla. 
      Her ismin başından bir harf alınarak, zimamı olan sekizinci 
isim Limukfencil ile birlikte okunursa, okuyan kimse askerleri ve 
gemileri durdurur. Zalimlerin ordularını yener, Zalim ve cebbarları 
bozguna uğratır. Kralların karşısında korkusuzca durur. Cin ve 
şeytan yakmadada bu mübarek isimlerin çok büyük etkisi vardır.  
      Bu ameli arabi ayın son Çarşamba günü, Kamer de İkizler 
burcunda iken yapar ve tılsımlı olan mekana isimleri atarsın. O 
mekanın bütün manileri, tılsımları, zararlı nevamis, zevbaa, oklar, 
rüzgarlar, atışlar, kumlar, zelzeleler, şimşekler, kılıçlar, timsahlar, 
hayvanlar ve benzeri şeyleri batıl eder. Aynı zamanda cinlerden, 
şeytanlardan, ulvi ve süfli ifritlerden, hayaletlerden, meşt, uyku, 
felç, korku, tahun, civa, zararlı kesicileri, bağıran, akrep, ateş ve 
duman gibi manileride iptal eder. Çünkü bunlar gizli olan zahire 
kitabındandır. Bilgilerin cevheri ve hazinelerin anahtarıdır 
      Tahatili seba isimleri budur:  
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Liltahtıl Mehtahtıl Kahtaytıl Fehtaytıl Nehhattıl Cehhattıl 
Lahhattıl. 
      Sekizinci isim bu isimlerin baş harflerinden oluşan ve zimamı 
olan: 
 

�\�D�K�S�R� ��  
 

Limukfencil  ismidir. 
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      1. Ruhani şahısları görmek ve onlarla konuşmak istersen: 
Gusül abdesti alıp, temiz,bir mekanda yetmiş (70) günlük bir 
halvete gir. iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra, her farz 
namazın ardından Tahatili seba yı yetmiş (70) defa okuyup, yetmiş 
günü tamamla. Yetmişbirinci gün bir Akbaba kalbine Esma-i seba 
yı yazdıktan sonra kalbi güzelce yakıp, iyice dövdükten sonra 
sürme gibi yap. Bu yaptığını altın miliyle gözüne sürme olarak çek. 
Etrafındaki ruhani şahışları açıkça görürsün. Dilemiş olduğun 
herhangi birşeyi onlardan istersen, onlar senin istediğini seri bir 
şekilde yerine getirirler. Dünya ile ilgili haberlerdende seni 
bilgilendirirler. 
 

      2. Define ve hazinelerdeki tılsımı bozmak veya tılsımlı suyu ve 
başka manileri iptal etmek istersen: Sekiz adet taş, saksı parçası, 
deri, lüle taşı, çanak parçası, altın, gümüş, bakır, kurşun, kalay, 
kağıt veya buna benzer bir şey üzerine Tahatili sebayı hurufu 
mukatta’ olarak yaz. (Her parça üzerine bir isim) Yazdıktan sonra 
tılsımlı mekanda yürümeye başla. Mekanda biraz yürü ve birinci 
ismi önüne at. Biraz daha yürü ikinci ismi önüne at. Böylece yavaş 
yavaş yürü ve altıncı ismi tılsımlı suyun olduğu yere at. Ama 
yedinci ve sekizinci ismi sol elinde tutarak mümkün olduğunca 
elinden bırakma. Eğer bırakırsan huddamlardan zarar görürsün. 
Böylece o mekandaki maniler veya tılsımlı su iptal olur. İşin 
bittikten sonra, isimleri attığın yerden almak mümkünse, yedinci ve 
sekizinci isimleri sol elinde tutarak, sağ elinle attığın isimleri al. 
Attığın isimleri geri almak mümkün değilse orada kalsın. O iki ismi 
elinde muhafaza et. Müvekkiller mekan ve mevzilerine dönerler. 
      Şayet yanındaki arkadaşların sana bir zarar vermeyi veya seni 
öldürmek isterlerse, sekizinci ismi sol elinden sağ eline alır ve 
şöyle dersin: 
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Ya huddame hazihil esma-i ihtefüzuni an uyuni bi hakkiha 
aleyküm.  
(Ey bu ismin hizmetçileri! Beni arkadaşlarımın gözlerinden 
gizleyiniz). Böylece arkadaşlarının gözlerinden gizlenir, Allah 
Teala nın izniyle korunursun. 
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      3. Tılsımlı suyu iptal etmek istersen: Tahatili seba yı taş, 
yaprak veya kağıt üzerine ayrı ayrı yaz. Yazdıktan sonra tılsımlı su 
olan mekana gelir, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ismi 
mekanın dört köşesine koyarsın. Geriye kalan üç ismi de tılsımlı 
olan suya atarsan, su kaybolur. İşin bittikten sonra, suya attığın o 
üç ismi sudan çıkar. Yoksa su oradan tekrar fışkırarak geri döner. 
      Eğer o mekanda zararlı bir şey olursa, mumdan bir suret yap 
ve suretin elinede bir kılıç veya mızrak yaptıktan sonra, suretin 
üzerine Esma-i sebayı nakşet. O sureti oraya takdim et. Tılsım 
Allah c.c. ın izniyle iptal olur. 
 

      4. Yedi adet ufak taş alıp, her taşın üzerine Tahatili sebayı 
birer defa okuduktan sonra, taşları sağına, soluna, arkana ve 
önüne atarsan, düşmanlarının gözlerinden Allah c.c. ın izniyle 
gizlenirsin. 
 

      5. Tılsımlı olan mekanda ateş ve dumanı iptal etmek istersen: 
Bir miktar ateş alıp, ateşin üzerine tayyib bir buhur atarak, Esma-i 
seba yı okursun. Daha sonra Esma-i sebayı bir tabağa yazıp, 
yazıyı su ile sildikten sonra, azar azar yürüyerek, suyu o mekana 
serp. Ateş ve duman o mekanda iptal olur. 
 

      6. Tılsımlı mekanda çirkin ve vahşi suretler (Yılan, Akrep, 
Aslan, Katır ve yırtıcı hayvanlar gibi) karşına çıkarsa, o hayvanın 
şeklini mumdan yaparsın. Yapmış olduğun suretin üzerine Esma-i 
sebayı nakşedip, şekli buhurlarsın. O şekli tılsımlı mekana 
atarsan, tılsım Allah c.c. ın izniyle batıl olur. 
 

      7. Tılsımlı mekana girdiğin zaman kapı üzerine kapanırsa, 
Esma-i sebayı kapının üzerine yazarsan, tılsım iptal olur ve kapı 
açılır. Veyahut birinci ismi eşik altına, ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci isimleri mekanın dört köşesine, altıncı ismi ise mekanın 
ortasına koyarsın. Yedinci ismide sol elinde tutarsan, Allah Teala 
nın izniyle bütün maniler, tılsımlar ve hareketler iptal olur. 
 

      8. Tılsımlı suyu iptal etmek için: Esma-i sebayı herhangi bir 
şey (Deri, kağıt, kurşun ve benzeri) üzerine ayrı ayrı yaz. Tılsımlı 
mekana geldikten sonra ağır ağır yürüyerek birinci ve ikinci ismi 
sağ tarafına, üçüncü ismi sol tarafına, dördüncü ismi arkana, 
beşinci ismi önüne, altıncı ismi mekanın ortasına, yedinci ismi 
mekanın kapısının yanına, sekizinci ismi ise tılsımlı suya at. Çünkü 
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sekizinci isim suyu iptal içindir. Ama sekizinci isimle beraber şu 
Ayeti Kerime leri yazarsın: 
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�� �MS���, .�?�� ��8	S���K�B �\	R�� �
����D��� �G"�$ �]�,�	#�A���B�� �Y��#�y ��@���P�-
 ��5�? /���@�u�',���� �YE�0�� ���� �Y7���$ ��8-�� V���3�� �MS�)�S� �Y$��L
 �������B�� �: g������B �Y����} g������B /����-�? ������B �
��R�� g��'��7 �J����<��R��
�G�?�� .��-�+�� �GB�<��	��� �������B �� �:�� �J���� �$ �G�?�� .���� �� ���!����� 

 �%�&'�"�� �5�-�#�$ �2�B���0 �8�7�����E���K���J�� �#�+�B�� 	��-�F �G�0 �2 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yürsile aleyha husbanen mines 
sema-i fetusbiha saiden zeleka. Ev yüsbiha maüha ğavran 
felen testetıa lehü taleba. Ve yeselüneke anil cibali fekul 
yensifüha rabbi nesfa. Feyezeruha kaan safsafa. La tera fiha 
ıvecen ve la emta. Ve inna zehabin bihi le kadirun. Cebbarun 
fekale ya rabbi biyüsrin yübsirun ğavran yübsirun kema 
yübsirul bahri li musa ibni imran ve kema yübsirul ürdüne li 
isa ibni meryem aleyhisselam. Senestedricühüm min haysü la 
ya’lemün. 
 

      Böylece su durur ve tılsım iptal olur. Veyahut sekizinci isimle 
beraber şu Ayeti Kerime yi: 
 

 �Y����} �2	:j1��0 �~����� �J�� �2�E�B������ �\	L �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
�? �2	I-�3�>�B �G� �� /*�+�0 /1�� *  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul eraeytüm in esbeha maüküm 
ğavran femen ye’tiküm bimain muın. 
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Bir çanak üzerine yazıp suya atarsan, suyun yardımcısı mahfolur. 
ve su durur. 
 

      9. Başkalarına zarar vermek maksadı ile bir araya gelen 
zalimleri tefrik, buğuz ve evini harap etmek için: Kamer toprak 
burcunda iken Esma-i sebayı dilediğin kişinin annesi ismi ile 
beraber toprak harflerinide bir kağıt üzerine yazıp, sarımsak, kibrit 
ve sabır ile buhurladıktan sonra, dilediğin kişinin eşiğine yazdığın 
kağıdı göm. O kişiler en kısa zamanda kavga ederek ayrılırlar. 
Haneleri harap olur ve hiçbir zamanda bir araya gelemezler. 
 

      10. Kamer ateş burcunda iken Esma-i sebayı, matlubun ismini 
ve ateş harflerini bir saksı parçası üzerine yaz. Yazdıktan sonra 
saksı parçasını lüban ile buhurlayıp, devamlı yanan bir ateş altına 
göm. Azimet olarak Esma-i sebayı okursan, matlubun çok şiddetli 
bir şekilde ateşlenip, senin bulunduğun mekana gelir. 
 

       11. Kamer hava-i burcunda iken Esma-i  sebayı bir kağıt  
üzerine, matlubun annesi ismi ile beraber hava-i harfleride yazıp, 
güzel kokulu bir buhur ile buhurladıktan sonra rüzgara karşı as. 
Azimet olarak Esma-i sebayı okursan, matlubunu celb ve tehdim 
etmiş olursun. Matlubunda duramayıp Allah c.c. ın izniyle senin 
yanına gelir. 
 

      12. Kamer su burcunda iken Esma-i sebayı, matlubun annesi 
ismi ile beraber su harflerinide bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan 
sonra kağıdı güzel kokulu bir buhur ile buhurlayıp, yazıyı su ile 
sildikten sonra bu suyu matlubuna içirirsen, matlubun büyük bir 
muhabbetle sana bağlanır. 
 

      13. Şiddetli bir muhabbetle heyecanlandırarak matlubunu 
yanına getirtmek istersen: Yedinci ismi Cuma günü Zühre saatinde 
yaz. Talip olan kişi bu ismi üzerine alsın. Daha sonra kalan altı 
ismi mürekkebi olmayan bir kalem veya iğne ile tatlı bir şey 
üzerine yaz. Bu tatlıyı matluba yedirirsen, matlup talibe hizmet 
eder, her zaman yanında olur ve kesinlikle talibin yanından 
ayrılmaz.  
 

      14. Güvercin yuvalarından birini iptal edip diğerine gelmelerini 
ve yerleşmelerini istersen: Yedinci ismi yaz ve gelmelerini istediğin 
yuvanın içine koy. Daha sonra kalan altı ismi yazıp, boş kalmasını 
istediğin yuvaya koyarsan, güvercinler o yuvadan çıkıp, yedinci 
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isim yazılı yuvaya gelirler. Çünkü altıncı isim yedinci isme hizmet 
eder ve her halükarda ona tabidir. 
 

      15. Dönen değirmeni, dönen su dolabını veya buna benzer 
dönen herhangi  birşeyi durdurmak  istersen: Kamer toprak ve  
dönen bir burçta iken, yedinci ismi yazdıktan sonra,dönen 
değirmene, dönen su dolabına veya durdurmak istediğin dönen 
herhangi birşeye koyarsan, o anda durur. 
 

      16. Bineklerden herhangi birini durdurmak istersen: Esma-i 
sitteyi bir kağıt üzerine yazıp, durutacağın bineğe görülmeyecek 
bir şekilde koy. Daha sonra yedinci ismi başka bir kağıt üzerine 
yazıp, bunuda üzerine al. O binek seni almadan gidemez. Gitmiş 
olsa bile en kısa zamanda geriye döner. 
 

       17. Zina eden ve günah işleyen bir erkeği zina ettiği kadına 
karşı bağlamak istersen: Yedi renk ipek ip al. Kamer Oğlak veya 
Balık burcunda iken, arabi ayın son Cumartesi günü ve zühal 
saatinde yedi renk yedi renk ipek ipleri bir araya getirip yedi 
düğüm at. Her düğümü atarken Esma-i sebayı yedi defa oku ve 
her düğümü attığındada şöyle dersin: 
 

�$ �N�,�&	� �G�?� �J�&	� ���:�u �x���R�$�N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	� �l���� �G  
 

Akadtü fülan ibni fülaneh an ferci fülanete binti fülaneh: 
      Okumayı tamamladıktan sonra, bu ipi bir sümüklü böceğin 
kabuğu içine koyup, ağzını zift veya balmumu ile tıka. Bu kabuğu 
eski ve sahibi bilinmez bir kabre göm ama kabrin yerini unutma! 
Çözeceğin zaman bu ipi kabirden çıkarıp düğümlerini çözersen, o 
kişi kurtulur. Kabrin yerini unutursan, bağlı olan kişiye sekizinci 
ismi yedi gün aç karınla suyunu içirirsen, o kişinin bağı çözülür. 
 

      18. Doğum şiddetli ve zor olup, doğumu kolaylaştırmak 
istersen: Sekizinci ismi yazıp, doğumda zorlanan kadına suyunu 
içirirsen, Allah c.c. ın izniyle hemen doğum yapar. 
 

      19. Düşük yapan kadın için: Esma-i sebayı yedi ayrı kağıda 
misk ve zaferan ile (Her kağıda bir isim) yaz. Hergün sabah bir 
ismi aç karınla içsin. Başlangıç birinci isim ve birinci gün olan 
Pazar günü olup, yedi gün devam etsin. Daha sonra sekizinci gün 
olan Pazar günü Esma-i sebayı yazıp, bunun suyu ile kadın 
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yıkansın. Tekrar bir daha Esma-i sebayı yazıp, bu isimleri kadın 
üzerinde taşırsa, Allah Teala nın izniyle bir daha düşük yapmaz. 
 

      20. Şerrinden korktuğun bir kimsenin yanına varmak zorunda 
kalsan, misk ve zaferan ile sekizinci ismi beyaz bir kağıt üzerine 
yazıp şapkanın altına koy. Daha sonra kalan altı ismi sağ avucuna 
yazıp, korktuğun kişinin yanına girersen, onun şerrinden emin 
olursun. Hatta o kişi sana büyük hürmet gösterir. 
 

      21. Dişi Katırın karın ağrısını gidermek istersen: Sekizinci ismi 
dişi Katırın dört ayağının tırnaklarına yazarsan, Allah Teala nın 
izniyle karın ağrısı geçer ve iyileşir. 
 

      22. Bir kimseyi kendine kabul ettirip heyecanlandırmak ve 
sana karşı dilini bağlamak istersen: Esma-i sebayı bir kağıt 
üzerine Kamer hava-i bir burçta iken matlubunun ismi ile yaz. Bu 
yazdığını havaya asarsan, matlubun çok şiddetli bir şekilde 
muhabbet eder. 
 

      23. Nazar olmuş kimse için, Esma-i sebayı su üzerine oku ve 
suyu nazar olan  kişiye içir. Daha sonra yedi karış uzunluğunda  
keten olan bir ip alıp, Esma-i sebayı bir defa ipin üzerine oku ve ipi 
o kişinin üzerinde bir defa çevir. Aynı ameli altı defa tekrar et. Yedi 
defa okuyup çevirdikten sonra, o kişinin sağ omuzundan, sağ eline 
kadar ölç. Aynı şekilde sol omuzundan sol eline kadar ölç. Eğer ip 
iki tarafındada aynı gelirse, o kişide nazar yoktur. Eğer ip uzarsa, 
nazar değiren onu seven birisidir. Eğer ip kısalırsa, onu sevmeyen 
kötü gözlü birinin nazarı değmiştir. Bu işlemi ip normal olana kadar 
devam edersin. Ama sen o kişinin etrafında ipi çevirirken sakın ipi 
yere koyma! Amelini tamamladıktan sonra ipi dürer ve nazarı olan 
kişinin üzerine asarsan, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

      24. Büyük çıbanları gidermek için: Sekizinci ismi çıbanın 
etrafına yazarsan, Allah c.c. ın izniyle çıbanlar kaybolur. Vücutta 
şişlikler varsa, sekizinci ismi bir tabağa yazıp, yazıyı yağ ile 
sildikten sonra bu yağ çıbanlara sürülürse, AllahTeala nın izniyle 
şifa bulur. 
 

      25. Karın ağrısı için sekizinci ismi avucuna yaz ve aç karınla 
yazıyı yalarsan, Allah c.c. ın izniyle karın ağrısı geçer. 
 

      26. Yedinci ismi, Cumartesi günü güneş doğarken, beyaz bir 
kağıt üzerine yaz. Yazdıktan sonra kağıdı mumlayıp, dilinin altına 
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koy ve dilediğin hakimin, ileri gelen nüfuslu birinin veya korktuğun 
kişinin karşısına geçersen, o kişinin Allah Teala nın izniyle sana 
karşı dili bağlanır ve senin hakkında güzel sözler söyler. 
 

      27. Bağlı birini çözmek veya sihirli olan birinin sihrini iptal 
etmek istersen: Birinci ve sekizinci ismi yedi adet kağıt üzerine 
yaz. 
Yazdıktan sonra, bağlı olan kişinin altında şöyle diyerek: 
 

 �N�,�&	� �l���� �G�$ �N�,�&	� �G�?� �J�&	� ���:�u ���#�F �2������ ��P�@ �%�'��4��B
�N�,�&	� �k�K�?  

 

Ya huddame hazel ismi hallu zekere fülan ibni fülaneh an ferci 
fülanete binti fülaneh. 
kağıtları ardı ardına yakarsan, o kişinin bağı çözülür. 
      Veya sihirli kimse için olursa, şöyle diyerek: 
 

�N�,�&	� ���� �J�&	� �G�$ ����!������ ���#�F �2������ ��P�@ �%�'��4��B  
 

Ya huddame hazel ismi hallul eshari an fülan ev fülanete. 
kağıtları ardı ardına yakarsan, o kişinin sihri iptal olur. 
 

      28. Bir insanı veya bir hayvanı nazardan korumak istersen: 
Pamuk tan bir ip parçası al ve bedenine göre (O kişinin veya 
hayvanın) ipi ölç. Ölçtükten sonra yedinci ismi yedi defa okur ve 
şöyle dersin: 
 

	������ �2������ ��P�@ �%�'��4��B �G�-�+��� �G�0 �N9{�D��� h�P�8�?��0 ��*  
 

Ya huddame hazel ismi israfü ma bi hazihil cüsseti minel ayn. 
Kişi veya hayvan Allah c.c. ın izniyle nazardan emin olur. 
 

      29. Bir kimsenin seni sevmesini istiyorsan, matlubunda başka 
bir ülkede ise ve matlubun olan kişinin yanına gelmesini istiyorsan: 
dördüncü, beşinci ve sekizinci isimleri zeytin yaprağına yazıp, 
yaprakları cebinde taşı. O kişi seni hayal edemeyeceğin bir şekilde 
sever ve yanına gelir. 
 

      30. Müşterileri celb etmek istersen: Esma-i sebayı çamurdan 
yapıl mış ve kurumuş yedi levha üzerine yaz. Yazdıktan sonra 
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işyerine veya müşterilerin gelmesini istediğin herhangi bir yere 
gömersen, müşteriler Allah c.c. ın izniyle her taraftan  akın eder. 
 

      31. Zarar veren zararlı kuşları ve hayvanları ekili olan tarlaya 
zarar vermelerini önlemek ve uzak tutmak için: Birinci, dördüncü, 
yedinci ve sekizinci isimleri dört adet çanak parçası üzerine yazıp, 
tarlanın dört tarafına gömersen, onlar o tarlaya giremez ve zararda 
veremez. 
 

      32. Zalim erkek veya günahkar bir kadından kan akıtmak 
istersen: Birinci ve beşinci ismi yedi adet Difle yaprağı üzerine 
yazıp, yaprak ların üzerine yetmiş (70) defa Esma-i sebayı oku. 
Daha sonra bu yaprakları suyun aktığı yerin altına gömersen, 
zalimden kan akmaya başlar. Bozmak istediğin zaman sekizinci 
ismi o kişinin alnına yaz ve suyun altından yaprakları çıkarıp, 
yazıları su ile silersen, o zalimden o durum gider. 
 

      33. Sekizinci ismi şu Ayeti Kerime ile birlikte: 
 

��0 �\�-9�� �G�0 M&-�#�L���,��: �\�D�K�S�R� ���J��+�D�8�B   
 

Limukfencil. Kanü kalilen nimel leyli ma yehceun. 
Bin (1000) defa oku ve her yüz defanın başında şöyle dersin: 
 

.'E�F �N�,�&	� �G�?� �J�&	� ���D�8"�B�� �]���P�:  �k�K�? �N�,�&	� .���� .�3�>B
/X���E�X�0 �MI�F��̂  �Y+�=��y �Y+�̂ ��4 �N�,�&	��Y�  

 

Kezalike la yehceu fülan ibni fülaneh hatta ye’ti ila fülanete 
binti fülaneh hadıan taian dahıkan müstebşira. 
Matlubun seni çok sever ve seni görünce heyecanlanır.  
 

      EyTalip! Yapacağın her ameli iyi düşün, yapacağın amelin 
şartlara uygun olduğunda ve tasrifte (kullanmak) onların usülüne 
uyarsan, bütün amellerin sahih olur.  
      Esma-i sebanın şartı, isimler şu harflerle yazılır: 
 

                                                                

  v    J   o    �     %    V  "@    m    
l    
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      34. Müşteri celbi için: Yedinci ve sekizinci ismi kurşun bir levha 
üzerine demirden bir mil ile nakşet. Tüccar olan kimse bu levhayı 
boynunda taşır ise, bütün müşteriler oraya celb olur. Sahihtir. 
 

      35. İptali sihir için: Henüz meyveye oturmamış hurma 
ağacından bir dal al. Bu dalın üzerine Esma-i sebayı yazdıktan 
sonra, bu dal ile pişmemiş çömlek parçası üzerine Esma-i sebayı 
yaz. Yazdığını su ile silip, bu suyu sihirli olan kişiye içirirsen, Allah 
c.c. ın izniyle sihri iptal olur. 
 

      36. İnsanlara zulüm ve eziyet eden bir zalime göz ağrısı taslit 
etmek istersen: Esma-i sebayı yedi adet Difle yaprağına, (her 
yaprağa bir isim) arabi ayın son cumartesi günü ve zühal saatinde 
yaz. Yazdıktan sonra, bu yaprakları dumanı tüten bir bacaya as. O 
zalim kişinin gözleri ağrıdan yanmaya başlar. 
 

      37. İki kişiyi birbirine buğuz ettirerek ayırmak istersen: Yedinci 
ismi ters olarak bir kağıt üzerine yaz. Tefrik ve buğuz için 
huddamını görevlendirip, yazdığın kağıdı bir şişe içine koy ve 
şişenin ağzını zift ile kapat. Erkekler hamamı çok sıcak iken şişeyi 
hamamın ocağına göm. Eğer kadın için yaparsan, kadınlar 
hamamının ocağına gömersin. Tesir çok çabuk ve keskin olur. 
 

      38. Kan akıtmak için: Birinci ve ikinci ismi pişmemiş çömlek 
parça sı üzerine Salı günü merih saatinde yazdıktan sonra, 
üzerine Esma-i sebayı yirmibir (21) defa oku. Daha sonra doğuya 
akan bir nehre gömersen dilediğin şey olur. 
 

      39. Kötü ve günahkar olan bir kadından kan akıtmak istersen: 
Yedinci ismi merih saatinde Salı günü, Kamerin nuru az iken ve 
Kamer su burcunda olduğu bir vakitte, kurşundan bir levha üzerine 
demirden bir kalem ile nakşet. Bu levha yanında hazır olsun. Ne 
zaman kötü bir kadından kan akıtmak istersen, levhanın üzerine 
kötü kadının ismini yazıp, levhayı o kadının yoluna gömersen, kanı 
akmaya başlar. O levhayı kaldırmadıkça, o kadının kanı kesilmez. 
 

      40. İnsanlara zulüm eden bir zalimi hastalandırmak istersen: 
Sekiz inci ismi hiç meyve vermemiş, yeşil hurma dalına bir bıçak 
ile zühal saatinde ve ayın son Cumartesi günü nakşet. Ondan 
sonra unutulmuş ve eski bir kabre göm. Zalim olan kişi hastalanır. 
 

      41. Bir kimseyi hastalandırmak istersen:Birinci, beşinci ve 
sekizinci isimleri iki dirhem ağırlığındaki bakır bir levha üzerine 
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Salı günü güneş batarken yaz. Yazdıktan sonra levhanın üzerine 
Esma-i sebanın Azimetini yetmiş (70) defa okuyup, bu isimlerin 
huddamını hastalandırmak için tevkil ederek şöyle: 
 

�J�&	� ��3��� �E�? �1�� ������ �h�P�@ �%�'��4��B  
 

Ya huddame hazihil esma-i bi temridı fülan 
dedikten sonra, levhayı kuvvetli ve sıcak bir ateşin içine koyarsan, 
dilediğin şey olur. 
 

      42. Evlenememiş veya sihirle kısmeti bağlanmış olan bir kızı 
evlen dirmek istersen: Esma-i sebayı yedi adet kağıda tek tek yaz. 
Her gün güneş doğarken bir ismi suyla ezip, bu suyu aç karınla 
içsin. Sekizinci gün Esma-i sebayı bir kağıda yazıp, bu hirzi kız 
üzerinde taşır. Esma-i seba bir daha yazılıp, kız bununla gusül 
ederse, kırk güne değin, Rabbimiz onu bilmediği yerden nasibi ile 
rızıklandırır. Bu mesele sahih olup mücerrebdir. 
 

      43. Herhangi bir dilek için sekizinci ismi avucunun içine yaz. 
Daha sonra ihtiyacını gidermek istediğin kişi ile tokalaşırsan, 
hacetin Allah c.c. ın izniyle yerine gelir. 
 

      44. Suçsuz yere hapse düşmüş bir kimseyi hapisten kurtarmak 
istersen: Sekizinci ismi bir kağıda, altıncı ismide ayrı bir kağıda 
yaz. Mahkumun yanına git ve iki kağıdıda ona ver. Mahkumun 
yanından ayrılırken, altıncı ismin yazılı olduğu kağıdı geri alıp, 
sekizinci isim yazılı kağıt onda kalsın. Sekizinci isim yazılı olan 
kağıdı mahkum üzerinde taşırsa, en kısa zamanda hapisten çıkar. 
 

      45. Dargın olan karı kocayı barıştırmak için: Altıncı ismi 
yenecek bir şey üzerine yaz ve bunu erkeğe yedir. Yedinci ismide 
kadına yedirirsen, Allah c.c. ın izniyle karı koca barışır. 
 

      46. İnek, Keçi, Koyun ve Deve gibi hayvanların sütünün 
çoğalması için, sekizinci ismi memenin üzerine yazarsan, Allah 
Teala nın izni ile süt çoğalır. Bu sekizinci ismin özelliğindendir.  
 

      47. Ağrı, sızı, kulunç, şakak, göz, diş, baş, yarım baş, darb, 
ağırlık ve bütün ağrılar için: Sekizinci ismi hurufu mukatta olarak, 
bir tahta parçası üzerine bıçak ile nakşettikten sonra hastaya 
tahtayı hafifçe vurki ağrısı tutsun. Hastaya ağrıyan yerini 
parmağınla tutmasını söyle. Birinci harfe çiviyi koyup, yedi defa 
Esma-i sebayı oku ve hafifçe çiviyi çak. Eğer ağrı geçmedi ise, 
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ikinci harfe geç ve Esma-i sebayı yedi defa okuyup, çiviyi hafifçe 
çak. Böylece ağrı geçene kadar harften harfe geçersin. Hangi 
harfte ağrı geçerse, çiviyi sonuna kadar o harfe çakarsan, Allah 
c.c. ın izniyle ağrı geçer. 
 

      48. Bir mekandan sinek ve uçucuları def etmek için: Dördüncü, 
yedinci ve sekizinci isimleri dört parça çanak üzerine yazdıktan 
sonra, mekanın dört köşesine gömersen, Allah c.c. ın izniyle sinek 
ve uçucular o mekandan uzaklaşır. 
 

      49. Kendi öz çocuğunu istemeyen veya arkadaşlarına uyup, 
kötü işler işleyen kadını islah etmek istersen: Esma-i sebayı misk 
ve zaferan ile temiz bir tabağa yazıp, yazıyı su ile sil. Pazar günü 
başlayıp, yedi gün o suyu kötü kadına içir. Daha sonra Esma-i 
sebayı bir kağıda yazıp, kağıdı kadın üzerinde taşırsa, Allah c.c. 
ona şifa verir, kötü arkadaşlarından uzaklaştırır. Kadından korku, 
endişe ve kötü meyiller yok olur. Bir dahada geri dönmez ve Allah 
c.c. ın izniyle selamete erip, islah olur. 
 

      50. Geceleri korkan çocuk için: Esma-i sebayı bir kağıt üzerine 
yazıp, yazıyı su ile imha ettikten sonra, bu suyu gece gündüz 
korkan çocuğa içirirsen, çocuk bir daha korkmaz. Esma-i sebayı 
bir daha yazıp çocuk bu hirzi üzerinde taşırsa, ebediyyen ağlamaz 
ve korkmaz.  
 

      51. Uyumayan çocuk için: Esma-i sebayı Geyik derisi üzerine 
şu Ayeti Kerime ler ile yaz: 
 

���?"�J����D�+�3 ��B���!��� ��P�@ �G� ���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2 
��� �2�E�,���� �J�	I���3���� �J�	I�!�U�3��  �J����0*  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Efemen hazel hadisi ta’cibün. Ve 
tadhaküne ve la tebkün. Ve entüm samidün. 
Yazdıktan sonra deriyi uyumayan çocuğun başı altına koyarsan, 
gece gündüz rahatça uyur. Allah c.c. ın izniyle. 
 

      52. İnsanlardan uzak bir mekanda, Cuma günü birinci saat 
olan Zühre saatinde, Kamer de dolunay halinde iken, yedinci ismi 
bir kağıt üzerine yaz. Yazdığını su ile silip bu suyu matlubuna içir. 
Daha sonra Esma-i sebayı yazıp, bunuda su veya yemeğinde 
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yedirirsen, matlubun senden bir an bile olsa ayrılmaz. Sahih olup, 
defalarca tecrübe edilmiştir. 
 

      53. Erkekliği bağlanmış kimseyi çözmek istersen: Sekizinci 
ismi Misk ve zaferan ile yazıp, yazıyı su il sil. Erkekliği bağlanmış 
olan kimse, o suyu aç karınla yedi gün içerse, Allah c.c. ın izniyle 
bağı çözülür ve karısıyla birleşir. 
 

      54. Karı koca arasında muhabbet için: Yedinci ismi arabi ayın 
ilk Cuma günü birinci saat olan Zühre saatinde yaz. Yazdığını su 
ile silip, bu suyu kadına içir. Daha sonra Esma-i sebayı bir kağıt 
üzerine yazıp, su ile yazıyı bozduktan sonra, bunun suyunu karı 
kocaya içirirsen, kadın eşini büyük bir aşkla sever ve hürmet eder. 
Bu mesele sahih (doğru) olup, defalarca tecrübe edilmiştir. 
 

      55. Kayıp olan bir kimseyi celb etmek istersen: Cuma günü 
Zühre saatinde yedinci ismi bir tabağa yaz. Talip olan kişi bunu 
üzerinde taşısın. Geriye kalan altı ismi aynı gün merih saatinde 
kayıp olan kişinin annesi ismiyle, talibinde annesi ismiyle beraber 
şu tevkili : 
 

�D�? �1�� ������ �h�P�@ �%�'��4��B ��	#9:���3 �N�,�&	� .���� �N�,�&	� �G�?� �J�&	� �C�#
�N�,�&	� �k�K�?�1�� ������ �h�P�@ ���!�?   

 

Tevekkelü ya huddame hazihil esma-i bi celbi fülan ibni fülane 
ila fülanete binti fülanete bi hakki hazihil esma-i. 
      Yazdıktan sonra, bu kağıdı havaya asarsan, kayıp olan kişi 
çok seri bir şekilde, Allah c.c. ın izniyle evine döner. 
 

      56. Kada-i hacet için: Esma-i sebayı oku ve makam sahibi 
veya büyüklerin yanına girersen, dilediğin şey her ne ise, Allah c.c. 
ın izniyle neticelenir. 
 

      57. Kimsenin yapamadığı tılsımlı suyu yok etmek istersen: 
Allah c.c. rizası için üç (3) gün riyazatlı olarak oruç tut. Üçüncü 
günün birinci saatinde kurşun bir levha üzerine birinci, üçüncü ve 
sekizinci isimleri nakşet. Nakş ettikten sonra, levhanın üzerine 
Esma-i seba’nın Azimetini yedi (7) defa oku ve o levhayı suya at. 
Bir saat kadar oradan uzaklaş. Döndüğünde, Allah c.c. izniyle su 
dan eser kalmadığını görürsün. 
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      58. Define kazılırken ateş çıkarsa, Eşek bevli dökersen, ateş 
kaybolur ve tılsım iptal olur. 
      Eğer, Sivrisinek veya Arı çıkarsa, İnek ödü buhur edersen, 
bunlar kaybolur ve iptal olur. 
      Eğer, Kum çıkarsa, Tavşan yağı buhur edilirse, kum kaybolur 
ve tılsım iptal olur. 
      Eğer, Su çıkarsa, Turna ve Tilki yağı buhur edersen, su kayıp 
olur ve tılsım iptal olur. 
      Eğer, Duman çıkarsa, meyatü saile, nar kabuğu, hıyarşembe 
buhur edilirse duman kaybolup tılsım iptal olur. 
      Eğer, Ses duyulursa, Kurt tüyünü buhur edersen, ses kesilir ve 
tılsım iptal olur. 
 

      59. Bir kimsenin aklını almak istersen: Birinci ve dördüncü ismi 
avucuna yazıp, herhangi bir nehrin, kaynağın veya kuyunun 
yanına gel. Üç gün her farz namazın arkasından Azimeti oku. Üç 
gün tamam olunca matlubuna avucunu açıp gösterirsen aklı gider. 
Eğer, aklını başına getirmek istersen, sekizinci ismi bir tabağa yaz 
ve yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu içirirsen aklı başına gelir. 
 

      60. Kilit ve zincirleri açmak istersen: Üçüncü ve sekizinci 
isimleri halvette iken, taharetli olarak avucuna yaz. Yazdıktan 
sonra üç gün azimeti yedi (7) defa avucuna oku. Dördüncü günü 
herhangi bir kilidi elinle tutarsan, kilit Allah c.c. ın izniyle açılır. 
 

     61. Sara hastasının cinini getirtmek istersen: Saralının avucuna 
birinci, ikinci ve sekizinci isimleri yazdıktan sonra, saralının üzerine 
aşağıda gelecek olan azimeti yirmibir (21) defa okursan, hasta 
sara olur. Sara olunca sekizinci ismi hasta konuşana kadar oku ve 
hastaya konuşmasını emret. Hasta vasıtasıyla cinle konuş. Cine 
hangi kabileden olduğunu, niye geldiğini ve hastayı niçin rahatsız 
ettiğini sorarsın. Sonra cinle anlaşıp, hastanın vücudundan 
çıkmasını emredersin. Bundan sonra, bir tabak içine Tahatili 
sebayı (Esma-i seba) yazıp, su ile yazıyı sildikten sonra, bu suyu 
hastanın yüzüne serpersin. Eğer cin çıkarsa, hasta sabahladığı 
zaman, dışarı çıkmasını söyle. Hasta dışarı çıkarsa, o hasta için 
bir kağıt üzerine Esma-i sebayı, Ayetel kürsiyi ve sure-i Haş’rın 
son dört Ayetini şu tertip üzere yaz: 
 

���?" �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2#��"9Q�\-�Q�8 �\-�Q�-�Q�8�L �\-�Q8�Q�8�0 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Liltahtîl mehtahtîl kahtaytil fehtaytîl 
nehhattîl cehhattîl lahhattîl Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul 
kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîs 
semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznihi 
ya'lem. Mâ beyne eydîhim. ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi 
şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel 
arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Lev 
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enzelnâ hâzal kurâne alâ cebelin leraeytehü hâşian 
mütesaddian min haşyetillâhi ve tilkel emsâlü nadribühâ 
linnâsi leallehüm yetefekkerûn. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ 
hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. 
Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve el melikül kuddûsüs selâmül 
mü'minül müheyminül azîzül cebbârül mütekebbirü 
sübhânallâhü ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül hâlikul bâriul 
musavviru lehül esmâül Hüsnâ yüsebbihü lehü mâ fîs 
semâvâti vel ardı ve hüvel azîzil hakîm. 
 

   Bu hirzi saralı üzerinde taşırsa, Cin bir daha Allah'ın izniyle 
hastaya dönmez ve hasta sara illetinden kurtulur. 
      Saralını üzerine 21 defa okunacak azimet budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Aksemtü aleyküm yâ ma'şeral 
ervâhır rûhâniyyeti ecîbû bi âhiyyen şerâhiyyen Vet tûr. Ve 
kitâbün mestûr. Fî rakkın menşûr. Vel beytil ma'mûr. Ves 
sakfil merfû'. Vel bahril mescûr. İnne azâbe rabbike levâkı'. Mâ 
lehü min dâfi'. Ecîbû yâ men yelmeul berku havlehü telmîan. 
Ve bi mevâkıın nücûm ve innehü le kasemün lev ta'lemûne 
azîm. Ecib yâ rahyâtıyyen ve yâ henkayâîl ve yâ tahtayâîl ve 
yâ asheyâîl ve yâ kesfeyâîl ecîbû bi hakkiş şüââtil muhrikâti 
vel envâril mudîâni şefâyeşin şefâyeşin şefâfin şefâfin 
helhelyûhin mermâmerahin kathebâen ecîbû bi hakki 
mehyâlûşin işkaşkaleşin şekâşikın ve lâ havle velâ kuvvete 
illâ billâhil aliyyil azîm. Ve mîhin berâhın. Kul rabbihküm bil 
hakki ve ente hayrul hâkimîn. Ecîbû yâ afârîtel ardı ve yâ 
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mânıhu ve yâ kalîhu ve yâ firkaten nâri ve yâ zevbeatü ve yâ 
meymûnü ve yâ bürkânü ve yâ şemhûreşü ve yâ ebyadü ve yâ 
mürretü ve yâ ahmerü tevekkelû bi hakki heyhâtin heyhûtin 
heyhûtin heyhûtin taymûtin taymûtin eşşâşin eşşâşin. 
Hüvallâhül kebîrul müteâl. Ecîbû yâ huddâme hâzihil esmâi 
vel havâtimi ecib yâ demîın ve ente yâ veydâın ve ente yâ 
katbîlin ve ente yâ şeftâlin ve ente yâ şeynûfâlin ve ente yâ 
erşiyâlin ve ente yâ edğıyâlin ve ente yâ senkâdin ve ente yâ 
vedhâlin ecîbû vefalû mâ tü'merûne bihi vahdurû âridu hâzihil 
cüsseti ve enzilû aleyhi bi sıyâtiküm ve makâmiıküm ve emrû- 
hü en yentıka bi hakki men netaka lehü küllü şeyin ve lâ havle 
velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
 

      62. Seni hiç kimsenin görmesini istemiyorsan: Riyazatlı olarak 
yedi (7) gün oruç tut. İftarını Arpa ekmeğini zeytin yağına batırarak 
aç. Esma-i sebayıda sağ göğsüne yaz. Sekizinci gün huddamını 
görevlendirip yürüdüğün zaman, Allah c.c tan başka seni hiç kimse 
göremez. 
 

      63. Uzak bir yerden bir kimseyi getirtmek istersen: O kimsenin 
elbisesinden bir parça al ve o parçadan yedi adet fitil yap. Her 
fitilin üzerine matlubunun ismini, Esma-i sebayı ve şu duayı yaz: 
 

'��� ��� �2���? �x6 �5',���� �2	I�? �x�>�B ���,�	I�3 ��0 �G�B�� �2-�F'��� �G� �F
gCB���L 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Eyne ma tekünü ye’ti biküm. Fein- 
nehü âti karib. 
      Yazdıktan sonra bu fitilleri zeytin yağı ile bir kandilde, her gece 
bir tanesini kandilde yak. Matlubun olan kimse en kısa zamanda 
senin yanına celb olur. 
 

      64. Hastaya musallat olan cinleri yakmak istersen: Üçüncü, 
dördün cü ve sekizinci isimleri kırmızı bir mum parçası  üzerine  
yazdıktan 
sonra, şöyle deyip: 
 

���� �h�P�@ �%�'��4��B ��	L���F���1�� ��  
 

Ahriku ya huddame hazihil esma-i. 
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mumu yakarsan, seri bir şekilde yanarlar. 
 

      65. Matlubun olan kişiyi yanına celb etmek istersen: İnce ve 
temiz bir deri üzerine dördüncü, beşinci ve altıncı isimleri misk, 
zaferan ve gülsuyu ile matlubun annesi ismiyle beraber, Ayeti 
Kerime leri şu tertip üzere: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Fehtaytil Nehhattil Cehlattil. Fülane 
binti fülaneh. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni. Ve la kin- 
nallahe ellefe beynehüm innehü azizün hakim. 
      Lüban, Yasemin, Senderus ve Mahleb buhurlarını yakarak 
yaz. Yazdıktan sonra, bu deriyi rüzgara karşı asarsan, matlubun 
olan kişi en kısa zamanda yanına gelir. 
 

      66. Matlubunun vücuduna temas etmiş elbise parçasına 
Esma-i seba dan şu üç ismi: 
 

�\-�Q�-�Q�8�L �\-�Q�8Q�8�0 �\-�Q�8�Q�#��  
 

Liltahtil Mehtahtil Kahtaytil 
ve matlubunun ismini hurufu mukatta’ (Ayrı ayrı harflerle) olarak 
yaz. Ama bu ameli Pazar gününe denk gelen arabi ayın üçüncü 
gecesi yaz. Yazdıktan sonra yeni bir kandilde katran ile fitil gibi 
yaparak yak. Matlubun seri bir şekilde yanına gelir. Yanına geldiği 
zaman, kandili söndürüp soğuk su içine koyki, matlubun istirahat 
etsin.  Daha sonra Esma-i sebayı Karga kanı ile bir kağıt üzerine 
yazıp, kağıdın üzerinede şu duayı:  
 

             �h��"�-�? /%�< �G�0 /q���� .�#�$ gC�:��� /%�< �G�0 g]�#�0 �1�� '��� �G�0 �
���,
�G�0 gGB���$�����K�, �]���P�: �%'����? �%'��� ����U�B /%�<  �k�K�? �N�,�&	��N�,�&	�   

 

Nezele mines sema-i melekün min demin rakibün ala feresin 
min demin biyedihi arinun min demin yadribüd deme kezalike 
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min demin biyedihi arinun min demin yadribüd deme kezalike 
nenzeku fülanete binti fülanete. 
bir defa oku. Sonra yazdığın bu kağıdı suda ıslatıp, yazıyı su ile 
ezdikten sonra, bu suyu matlubuna içirirsen, bu tesirden kurtulur. 
 

      67. bir zalimin veya hakkında kötü konuşan birinin dilini 
bağlamak istersen: Bir yaprak üzerine birinci, üçüncü ve sekizinci 
isimleri yazdıktan sonra bu yazılıyı bir mum içine koy ve dür. Daha 
sonra matlubunla karşılaştığın zaman bunu dilinin altına koyarsan, 
bir daha senin hakkında konuşamaz.konuşamaz. 
 

       Bu isimler için bütün ruhaniyet üzerine itaat vardır. Sen bu 
isimlerle Cin ve cin kabileleri üzerine hakim olursun. 
      Her ismin Kurani Kerimde bir Ayeti Kerimesi vardır. Sen bu 
isimlerle beraber bu Ayetleri yazarsın.  
      Birinci isim ve Ayeti Kerimesi: 
 

  �\-�Q�8�Q�#�� .�\	L��        �J�"�: �\�y������ 9J�� 	\�y������ ���@�_�� O��!��� ;1��7  
�ML��@�_  

 

Liltahtil. Ve kul cael hakku ve zehekal batılü innel batıle kane 
zehuka. 
      İkinci isim ve Ayeti Kerimesi: 
 

�\-�Q�8�Q�8�0 .��0 ."���� ��K�0���L�� �h��K�#�+�D�� /\� �$ �G�0 ��	#� �$ �@ �1���
�0�Y��	{�K  

 

Mehtahtil. Ve kadimna ila ma amilü min amelin fecealnahü 
hebaen mensura. 
      Üçüncü isim ve Ayeti Kerimesi:  
 

�\-�Q�-�Q�8�L . �J��:�� ;1�9:�< �5�#�+�7 ."�?�� ���$�� ;1��7 ��u����  ���$��
�MR�F .�?��  

 

Kahtaytil. Feiza cae va’dü rabbi cealehü dekkae ve kane va’dü 
rabbi hakka. 
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Dördüncü isim ve Ayeti Kerimesi: 
 

.����0 �
��L �\-�Q�-�Q�8��  ;�� 9J�� �5	#�Q���-�� ;�� 9J�� ���!���� �5�? �2�E�A�7��0
�B���GB�����S� ��� �\� �$ �~�#�)  

 

Fehtaytil. Kale musa ma ci’tüm bihis sihru innallahe seyubtı- 
lühü innallahe la yuslihu amelel müfsidin. 
      Beşinci isim ve Ayeti Kerimesi: 
 

  �\-�Q�Q�8�8�, .         �5"�B���B �G�-�? �G�0 	\�y������ �5-�3�>�B �� g�B���$ g���E�I�� �5',���� 
�3 �5�S�#�4 �G�0����/�-� �F /2-�I�F �G�0 �\B���K  

 

Nehhattil. Ve innehü li kitabün aziz. La ye’tihil batılü min beyni 
yedeyhi ve la min halfihi tenzilün min hakimin hamid. 
      Altıncı isim ve Ayeti Kerimesi: 
 

 �\-�Q�Q�#�8�7 .���� �2�#�I"��� ���+�)�B �5�-�� 	\� �$�� �C�-9Q�5�+�����B �~���')��  
 

Cehlattil. İleyhi yesadül kelimüt tayyibü vel amelüs salihu 
yerfeuh. 
      Yedinci isim ve Ayeti Kerimesi: 
 

 �\-�Q�Q�8���� .�� O��!��� ���L�����J�	#� �+�B ���,��:��0 �\�Q�? 
 

Lahhattil. Fevekaal hakku ve batale ma kanü ya’melün: 
      Yapacağın bütün amellerde önce dört rekat namaz kılar ve her 
rekatta bir Fatiha, bir defa Nasr suresi ile şu Ayeti Kerimeleri oku: 
 

���?      �� ',���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2    j�� 	\�+�D�-�� �]�,����#�? �h��,��'��B
    �3 �� �Y����B /����$ ���+�?        �"� 	I�+�0 ."�K',�� .�X���3 ���� �M:���< �o���

�� ��� ����V��  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Feinnema yessernahü bi lisanik. 
Seyecalüllahü ba’de usrin yüsra. La tehafü derekan vela tahşa 
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inneni meaküma esmau ve era. 
      Namazdan sonra bir defa Esma-i sebanın Azimetini okursun. 
Esma-i seba nın Azimeti budur: 
 

��� �2���? �5�3'�	L�� ��� �
���!�? �*�+�E���, �5�?�� �2-�F'��� �G� �F'��� 
�5�3��B6�� �5�=�� ���� �2-�c�$�����̀ ��+�0��B �2	I�-�#�$ �k�0���$  �e��������� 

 ��� �1�� ���� �('��+�?�� ��� �5�7�� ����K�?�� ��� ���$ ���+�? �N'-�,��F�O���
�5�? V���7�� �?�� �2�E�-�36�� �2�E���7���� �2�E�#���L�� ��09��� ��� ���K�$ �G�0 �2�#�R��� 

���!�? �N�7��F �1��U�R�� �2�E�$���������?�� �N�A-/U� ��� ������,����  �1�� ������ ���!
�� �N'-�8������?�� �N'-�̀ ���$ �x��$��+OX�� .�� �N�?��E�I� ��� ��� �1�� ���� ���!

�#�L�?�� ��� �R����� ��� 'X�� �C��� ���@��R��� ���<��R��� ���! �
��L V�P9�� ���'��D
 �*�+�=��y��K�-�3�� ��E����L �Y@���:���� �Y$���y ��-�E�=�� �t�������� �x���� '�#��

�0�� /1�� �� [\	: .����F���� �� �G�-�0���B .�� �x���� �� ������ 'G�8-�U�R�� ��@��
�_���� �'K'B�? ��-�,O��� ;1�� '��3 �]���u �Mc�S�F�� �~-�?��)�  �2-�#�+�����B���+��� ��B���R

�=��-�L�����B�� �\-�=�� ��� ����B�� �\-�=��-�������B ���$�������� ��	#���L�� �\-
�y��B�� �\-�=��-�?���_��B�� �\-�=������7��B�� �\-�=�� �)� �@��B�� �\-�=��-�8

���@��B�� �J��I� ��� ��P�@ .���� ��	Q���@�� �N�$�'���� �\�D�+���� �YF������� �\-�=��-�L
�0 ��	��������"Q�$ 	J�9IO����� ���� �+��� �G�0 �5-�� �G["�F �h�	#"�5�3��:��  
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����8�D��� �G�0 �5�+�,����0 ��	#�Q�?���� �5�,��b�,���� ��� �F��� �5�?��0 ��	S�{�K�3 �x
 �Y+-� �7�?/���8�-�: /���8�-�y ���! �?�� /�����-�� /�����E�B V�P9�� ���!

����0 ���3 ��0 ��	#�+���� �����B�� �5�Q�?�� �k-� �B�� .�-�!�B O.�#�+��� ���!�? �J
�#�$�����\�D�+���� �YF������� �YF������� . �+�����N�$�'���� �N�$�'���� �\�D  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesteınü bi havlillahi ve 
kuvvetihi ve azimü esmaihi ve ayatihi azemtü aleyküm ya 
meaşirer ruhaniyyeti bi izzi izzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi 
izzeti esmaillahi ve bima cera bihil kalemi min ındillahi illa ma 
akbeltüm ve ecebtüm ve ateytüm ve esra’tüm li kadai haceti bi 
hakkil envaril mudıeti ve bi hakkil esmail behiyyeti veş şeaati 
arşiyyeti ve bi hakkil esmaillahil mektubeti fi kalbiş şemsi vel 
kameri ve bi hakkil kadiril kahirul cebbarillezi kale lis semava-
ti vel ardı i’tiya tavan ev kerhan kaleta ateyna taiın. 
Fekaddahünne seba semavati fi yevmeyni ve evha fi külli 
semain emraha ve zeyyennes semaed dünya bi mesabiha ve 
hıfzan zalike takdirul azizül alim. Akbilü ve esrau ya sarfeyail 
ve ya semsemail ve rukyail ve ya zevbeyail ve ya tahyail ve ya 
hemsamail ve ya cebrail ve ya mikail ve ya herkayail elvahan 
elacele essaate ihbutu ila hazel mekane ve asrifu min fihi 
minel ımari ves sükkani attılühü harakatihe ve tensefü ma bihi 
vahmedu ve eniranihi ve ebtılü mevaniahü minel cihati 
cemian bihakki tayhubin keyhubin yeteğubin seyğubin ve bi 
hakkillezi yuhyi ve yümitü ve batahi ve yessir ifalü ma 
tü’merune Bi hakkil aliyyül a’la elvahan elvahan elacele 
elacele essaate essaate.  
 

      Bilki: Esma-i seba mübarek isimlerdendir. Bu isimlerin içinde 
en yüce isim yedinci isimdir. Yedinci ismi engelli mekana bırakır 
isen, bütün hareketler iptal olup, yerine geri dönemez. Hatta asker 
lerde isimlerin  içinde bulunduğu müddetçe yerlerine dönemezler. 
 

      Beşinci isim manileri (engelleri) iptal etmek içindir. Yedinci isim 
tılsımlı suyu iptal etmek içindir. Sekizinci isim gözlerden gizlenmek 
için olup, en güzel isimdir. Bu emaneti boynuna bir borç bilip iyi 
koru. Allah Teala muvaffak etsin. 
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      Bazı nüshalarda şöyle denmiştir: Birinci isim mekanın kapısına 
ikinci isim mekanın ortasına, üçüncü, dördüncü ve beşinci isimleri 
ise avucuna yazıp, olabilecek herhangi bir durumu veya bir olayı 
veya engelleri avucunla karşılamak içindir.  
 

      Bu amellerin buhurları şunlardır: Buhuru meryem, hindiba 
tohumu, hıyar tohumu, kaşşe tohumu, lübani zeker, meyatü saile, 
muklil ezrak, senderus, ud ve amber dir. Bu buhurların hepsini 
yumuşakça dövüp, fındık miktarı kadar haplar yapıp gölgede kuru- 
tur ve amel zamanında buhurlarsın. 
      Diğer bir nüshada buhurlar şu şekilde belirtilmiştir: Lüban, 
senderus, muklil ezrak, buhuru meryem, keffi meryem, meyatü 
saile ve timsah derisidir. Bunları birbiriyle karıştırıp güzelce döver, 
hap şeklinde yaptıktan sonra, amel zamanı ateşe atarak yakarsın. 
 

      Bu isimlerin yedi adet hatemi vardır. Her ismin hatemi şerefi 
şems de veya şerefi kamer de altın veya gümüş üzerine 
nakşedersin. Ama levhaların ağırlığı yedi miskal (4,5 gr.) veya yedi 
dirhem (3,25 gr.) olmalıdır. 
 

      Her hatem için izmar (gizli), tencim (yıldız), zecr (menetmek) 
ve ihrak (yakmak) vardır. İzmar okudukça yukarıdan aşağıya, 
tencimde aşağıdan yukarıya, ihrakta yukarıya doğru, zecrede 
aşağıya doğru okursun. Bu hatemler bütün ruhaniyete ilaçtır. 
Yakmak, sara, baş ağrısı, perdelemek, gizliyi ortaya çıkarmak, 
bundan başka, taslit, menetmek, zelzele, yıkmak, ateşi meydana 
çıkarmak ve acaibi meydana çıkarmada birçok özellikleri vardır. 
Bu hizmete ulaşmak isteyen kişi bu hatemleri bilirse, ulvi ve süfli 
ruhanilerin hepsi itaat eder. Bunlarla bütün aleme iftihar eder ve 
istediği herşeyi elde eder. 
 

      Yedinci hatem amel bakımından en kuvvetli ve en büyüğüdür. 
İcabet bakımından en süratlisi, hatemlerin en iyisidir. Yedinci 
hatemle diğer hatemlerin işi iptal olur. Çünkü hepsi yedinci hateme 
bağlıdır. Diğer hatemler yedinci hateme muhabbet ve itaat ederler. 
Altı hatemin hizmetçileride yedinci hatemin hizmetçisine hizmet 
ederler.  
 

      Bu isimlerin sırrı harflerin sırrından çıkmıştır. Bu Esma-i seba 
anasırı erbaa üzerine mürekkebtir. Anasırı erbaaki bütün ervah 
ondandır. Ruhu bunun altındadır. 
 

      İlim ehlinin yanında devir esmasıyla bilinen isimlerden iki isim 
vardır. Bu iki isim, başında ve sonunda lam harfi bulunan isim 
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lerdir. Bu ismi a’zamdır. Bunu veliyyullah ve fadıllardan başka hiç 
kimse bilemez. Bütün ülemanın yanında ismi a’zamın birinci ve 
yedinci isim olduğu söylenir. Bütün ulvi ve süflü olanlar bu mülükü 
sebaya bağlıdır. Sen! Kasem ve Azaim okumayı murat ettiğinde: 
 

�%�� �h���46�� g%�� �5	�'��� V�P��� �2������ ���!�?  
 

Bi hakkil ismillezi evvelühü lamun ve ahiruhu lam. 
      Buda ikinci kasemdir. Başı aynı sonuda başı gibi olan isim, 
isimlerin başından alınmıştır. Ayrıca çok yüce bir değeri vardır. O 
her şeyi kendi yerine koyar. Sarfı ve Azimeti bozan engelleri 
ortadan kaldırıp, her şeyi yerli yerince mekanına koyar. İsimlerin 
hatemide bunlardır.  
      Birinci ismin Hatemi: 
 

�6�	���� 

- / 0 �, 0 - - 

- - / 0 �, 0 - 

- - - / 0 �, 0 

0 - - - / 0 �, 

�, 0 - -  - /  0 

0 �, 0 - - - / 

/ 0 �, 0 - - - 

f�	���+  
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      İkinci ismin hatemi: 
 

�6�	���� 

- / 0 �, 0 �, 4  
4 - / 0 �, 0 �, 

�, 4 - / 0 �, 0 

0 �, 4 - / 0 �, 

�, 0 �, 4 - / 0 

0 �, 0 �, 4 - / 

/ 0 �, 0 �, 4 - 

�	���+ 
 

Üçüncü ismin hatemi: 
 

�6�	����  
- / 0 / 0 �, 6  
6 - / 0 / 0 �, 

�, 6 - / 0 / 0 

0 �, 6 - / 0 / 

/ 0 �, 6 - / 0 

0 / 0 �, 6 - / 

/ 0 / 0 �, 6 - 

�f�	���+  
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      Dördüncü ismin hatemi: 
 

�6�	����  
- / 0 / 0 �, 8  
8 - / 0 / 0 �, 

�, 8 - / 0 / 0 

0 �, 8 - / 0 / 

/ 0 �, 8 - / 0 

0 / 0 �, 8 - / 

/ 0 / 0 �, 8 - 

�f�	���+  
 
      Beşinci ismin Hatemi: 
 

�6�	���� 

- / 0 0 �, �, 3 

3 - / 0 0 �, �, 

�, 3 - / 0 0 �, 

�, �, 3 - / 0 0 

0 �, �, 3 - / 0 

0 0 �, �, 3 - / 

/ 0 0 �, �, 3 - 

f�	���+ 
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      Altıncı ismin Hatemi: 
 

�6�	���� 

- / 0 0 - �, ( 

( - / 0 0 - �, 

�, ( - / 0 0 - 

- �, ( - / 0 0 

0 - �, ( - / 0 

0 0 - �, ( - / 

/ 0 0 - �, ( - 

f�	���+  
 
      Yedinci ismin Hatemi: 
 

�6�	���� 

- / 0 0 �, 9 - 

- - / 0 0 �, 9 

9 - - / 0 0 �, 

�, 9 - - / 0 0 

0 �, 9 - - / 0 

0 0 �, 9 - - / 

/ 0 0 �, 9 - - 

�	���+  
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      Sekizinci ismin Hatemi: 
 

�6�	���� 

- ( 3 8 6 4 -  
- - ( 3 8 6 4 

4 - - ( 3 8 6 

6 4 - - ( 3 8 

8 6 4 - - ( 3 

3 8 6 4 - - ( 

( 3 8 6 4 - - 

f�	���+ 
 
      Diğer bir rivayette şöyle denmiştir. Mal gömülü bir yerden 
geçerken önce şöyle dersin: 
 

�
���K� ��� �\�@����B �5�3��:���?�� ��� 	N� �F���� �2	I�-�#�$ �%�&'����  
 

Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü ya ehlel 
menzile. 
      Menzile girerken birinci ismi sağına, ikinci ismi soluna, üçüncü 
ismi sağına, dördüncü ismi soluna, beşinci ismi sağına, altıncı ismi 
soluna, yedinci ismi şapkanın altına, iki gözünün arasına gelecek 
şekilde koy. Sonra süratli bir şekilde o menzili geçersin. Mutmain 
ve emin olarak o mekandan çıkarsın. Sakın korkma ve olduğun 
yerde durma! Seni hiçbir şey korkutamaz. Çünkü semadan, senin 
için boş olan mekana melekler iner. Bu melekler senin sağında ve 
solunda saf bağlarlar. Senin mekandan geçmekliğin kağıtların 
ortasında olsun. Geçerkende isimleri azimet edip, buhurlarınıda 
yakarsın. Bu, esrardandır. Sen! Bu sırrı iyi muhafaza et, iyi anla, 
irşad olursun. Allah Teala hazretleri doğruyu gösterendir 
      Esma-i Tahatili sebanın her isminin bir günü, meleği, yardımcıs 
gezegeni ve bir kalemi vardır. Aşağıdaki cetvelde şu tertip üzere 
gösterilmiştir. 
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İSİMLER MELEĞİ YARDIMCI 

MELEĞİ 
GEZEGENİ GÜNÜ 

�A��Z�M�Z�]�
 v- �����	�� �|��G�_
�� Şems Pazar 

�A��Z�M�Z�M�G v- �$�5�_�� �_�$�%�1� Kamer Pazartesi 

�A��Z���Z�M�C �A��B ���C%!5 vA��D�Z�C Merih Salı 

�A��Z���Z�M�� v- �����N v- �����N Utarid Çarşamba 

�A��Z�Z�M�M�� v- �$�5%�� v- ��L!I���N Müşteri Perşembe 

�M�M���A��Z�Z v- �����G v- ���N�5�� Zühre Cuma 

�A��Z�Z�M�Y�
 v- ���I�N ���'��v- �� Zühal Cumartesi 

 
      Tahatili seba ismlerini bu kalemle yazmak doğru olur. Esma-i 
sebanın yazılışı budur: 

      Birinci isim:                                     

      İkinci isim:                                      

      Üçüncü isim:                                  

      Dördüncü isim:                               

      Beşinci isim:                                  

      Altıncı isim:                                   

      Yedinci isim:                                 

      Sekizinci isim:                               
 

      Ey Talip: Sen bilki: Her ismin bu kalemle yazılmış bir hatemi 
vardır. Şeyhimizin dediği gibi hatemleri bu kalemle yazmak daha 
doğru olur. Esma-i sebanın bu kalemle yazılmış olan vefkleri 
bunlardır. Anla! İrşad olursun.  
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      Birinci ismin hatemi: 
 

 
 

      İkinci ismin hatemi: 
 

 
 

     Üçüncü ismin hatemi: 
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      Dördüncü ismin hatemi: 
 

 
 

      Beşinci ismin hatemi: 
 

 
 

      Altıncı ismin hatemi: 
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      Yedinci ismin hatemi: 
 

 
 

      Sekizinci ismin hatemi: 
 

 
 
      Yapacağın her ameli iyi düşün, yapacağın amelin şartlara 
uygun olduğunda ve tasrifte (Kullanmak) onların usülüne uyarsan, 
bütün amellerin sahih olur.  
      Tehatili seba isimlerinin kıymeti büyük olup, sayılamayacak 
kadar çok özellikleri ve faydaları vardır. Bazı ülemalar bu isimlerin 
şerefiyle ilgili şu manzumeyi yazmışlardır. 
 

 ��8�B���?�� �k���� �%�	#�$ �o����!��� .�S��           
 ��8-�,��+�0 V�����B �Y�����y ���7�� .'E�F           

           M����? �5�? �C�#�Q�B�� �2�#�+��� �C����y��B     
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 ��@ .����0�� ��-�,O��� �G�0 g��-�4 �2�#�+����                
�5� �E�:�>�� .���#�L .�#�$ .�,���;�B�' �0            
 ��8-�7��,�� ���� .�� �hO��K'E�� V���?��           

9��� �J���� �4 '�������               �Y<���$ g��F���   
 ��8B����L �n���+��� '��� ��� ��'E�-�#��                
/N�Q����� ���-�} �G�0 �x�_���? ��8������F           
��8-�,��+�0 .�� ��8�K�0 ������ �J��:��           
M(��[:���0 �Y,��¦�� j���� j����                 

�!�#�B��              ��8B����L ���L �Y0���B �o������� ��  
MN�+�?������ �YU�B�� M(���X�$ ��8�36 ��y           

��8-�,����0 .�� /o����F �����3 j1��8�����           
�(���F��� g����� ��8�3 ���$ j1��-�����                

��8-�� ��P�I�@ g��3�� ����R����� �2-� �����                
       �(���F��� �2-�D����� ��P�I�@ �J��,�� j1�����     

 ��8-������B g��F��� go���F j1��������           
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�(�<���S�0 'G�@ /o����F �%�� �3 �%�&�����                
 ��8B����D�0 .�� g����� �<���S��� 	('��$��                

�GB���X�$ ��8�c�S�� V���3 ��	c�,	�         �(���=��_   
��8B����? �2�I�F ��P�I�@ �Y��3���� �Y+�S�̀            

�<'��� �G�0 �k�K�0�� �� ������ ������L ��B                
��8B����L �k�0�<��0 �]�-�#�$ �o����B�&��                

 

                             Fefil hurûfi ulûmi lestü ebdüyihâ  
                        Hattâ ecidü tâliben yerdî meânîhâ 
                             Yâ tâlibel ilmi lâ yatlib bihi bedelâ 
                             Elılmü hayrun mined dünyâ ve mâ nîhâ 
                        Mimmâ yerânî alel kalbî fektümühü 
                        Ebdet tenevvühü fî sirri enacîhâ 
                             Fes sirru hamsûne illâ vâhidun adedâ 
                             Fel yettekillâhi rabbel arşi kârîhâ 
                        Hurûfihâ bürrizatmin ğayrivâsitatin  
                        Ve kânes sirri minhâ fî meânîhâ 
                             Vallâhü vallâhü îmânen müekkidetin 
                             Lâ yelhakul havfü yevmen kaddu kârîhâ 
                        Tââtühâ aşeraten eydan ve erbaaten 
                        Vel hâü tisa hurûfin fî mebânîhâ 
                             Vel yâü ıdtühâ sebun ve vâhidetün 
                             Vel mîmü vel kâfü vitrün hâkezâ fîhâ 
                        Ve fâü ve nûnun hâkezâ vel cîmü vâhidetün 
                        Vel hâü harfün vâhidün yüvâfîhâ 
                             Vel lâmü temâmü hurûfin hünne müfredetün 
                             Ve ıddetül ferdi sebun fî mecârîhâ 
                        Ünzur terâlafzahâ ışrîn zâidetün 
                        Şüfan ve vitran hâkezâ hakeme bârîhâ 
                             Yâ kâriel esmâ eminet miner reddi 
                             Felâ yehâfü aleyke mâ demtü kârîhâ. 
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              Harflerin içinde ilimler vardır, meydana çıkaracak değilim 
              Manasını bilecek talip buluncaya kadar 
                   Ey ilme talip olan! Bununla bedel talep etme 
                   İlim dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır 
              Kalbime geleni ve gördüğümü gizledim 
              Sırrımda yücelik oldu, onunla münacat ederim 
                   Sır bir adet dışında elli dir (49) 
                   Bunu okuyan arşın rabbi olan Allah tan korksun 
              Vasıta olmaksızın harfleri meydana çıktı 
              Bunda sır manalarındadır 
                   Allah'a yemin ederim ve kuvvetli imanla iman ederim 
                   Okuyana hiçbir gün korku ulaşmaz 
              Bunun Tı'ları on ve dört tür (14) 
              Asıllarında harflerin dokuzu He dir 
                   Ye nin sayısı yedi ve bir dir (8) 
                   Mim ve Kaf harfi burada ve böylece birdir 
              Fe ve Nun harfide böyledir ve birdir 
              Cim harfide birdir, buna uyarak Hı da birdir 
                   Harflerin sonunda tek olan Lamdır 
                   Gelişinde tekin sayısı yedidir (7) 
              Sen bak lafzına yirmiyi fazla görürsün 
              Çift ve tek olarak Bârî Teala böyle hükmetti 
                   Ey bu isimleri okuyan! redden emin ol 
                   Okuduğun müddetçe sana korku yoktur. 
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KASEMÜL EMLAKÜL FELEKİYYE 

      Kasemül emlakül felekiyye diye isimlendirilen bu kasemin çok 
yüce bir sırrı ve fazileti vardır. Özellikle ruhaniyet ilmini öğrenmek 
isteyenler için eşi ve benzeri bulunmaz bir kasemdir. Allah Teala 
bizleri rizasına, hidayetine ve doğru yoluna muvaffak etsin. 
 

BU KASEMİN HİZMETİ 
      Herhangi bir Arabi ayın ilk Pazar gününden başlayarak yedi (7) 
gün riyazatlı olarak oruç tut ve her farz namazın arkasından zikir 
niyetiyle, Allah c.c. rizası için Kasemi yirmibir (21) defa oku. Yedi 
günün sonunda Allah Teala hazretlerinin izniyle bu Kasemi 
kullanma hakkına sahip olursun. 
      Bu Kasemi kullanma hakkına sahip olduktan sonra, her amel 
sonunda, yedi (7) defa Fatiha suresini ve şu Ayeti Kerimeyi: 
 

      �#')�� �k�-�U	L ��u���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?    ."�� �����X�E�,��� 	(�
�t������    �2"	I9#�+�� �Yb�{"�: ;�� ����	:�u��� ��� �\�U�� �G�0 �����E�?���
�J��!�#�S�3  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fe izâ kudıyetis salâtü fen teşirû fil 
ardı vebteğû min fadliiâhi vezkurullâhe kesîran leallehüm 
tüflihûn. 
 

bir (1) defa okuyup, sarf (Göndermek) edersin. Hayır amellerinde 
lübani zeker ve kizbere, şer amellerinde ise soğan ve sarımsak 
kabuğu ile mürre buhurlarını yakarsın. 
 

      1. Bir kimseyi muhabbetle kendine celb etmek istersen, 
Kasemi 15 defa okursan o kişi yanına gelir. Ama amelini fazla 
tekrarlama, o kişi helak olur. 
 

      2. Çalınmış olan bir malı getirtmek istersen: Kasemi bir çömlek 
veya saksı üzerine, malın çalındığı yerde yaz. Yazdıktan sonra 
içinde su dolu olan bir tas koy. Ondan sonra odanın kapısını kapat 
ve buhur yakarak kasemi okursan, içinde su dolu olan tas kapı 
tarafına doğru çalkalanır. Daha sonra odanın kapısını açarsan, 
huddamların getirmiş olduğu çalıntı malı kapının önünde bulursun. 
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Kabın içinde bulunan su çalkalanmayıp kabın dışına taşarsa, 
çalınan mal geri gelmeyecektir. Bunun sebebi çalınan mal para 
cinsindense harcanmış, eşya cinsinden ise yanmıştır. 
 

      3. Kayıp olan bir kimseyi celb etmek istersen: Kasemi bir kağıt 
üzerine yazıp rüzgara karşı asarsan, kayıp olan kimse çok seri bir 
şekilde gelir. Gecikmesi ancak yol mesafesi kadar olur. Eğer o kişi 
ölmüş ise kefeninden bir parçayı asılı kağıdın yanında bulursun. 
 

      4. Hırsızın kim olduğunu bilmek istersen: Bir kağıt al ve bu 
kağıdı mumlayıp, kağıdı su dolu bir kabın içine koyarak Kasemi 
oku. Kağıt sudan dışarı fırlar. O kağıdı aç ve oku. Kağıtta hırsızın 
kimliğini ve dış görünüşünü yazılı olarak Allah ın izniyle bulursun. 
 

      5. Yeri belli olmayan bir definenin yerini bulmak istersen: 
Henüz meyveye oturmamış hurma ağacından bir kol boyu 
uzunluğunda bir dal alıp, dalı dört köşe yap ve birinci yüzüne şu 
Ayeti Kerimeyi: 
 

           ."���� �%���"�!��� ���D��� ��� �G�0 M&�-�� �h�����+�? V������ V�P9�� �J��!����
        ��"�@ �5"',�� �"�K�3��B6 �5�B���K�� �5�����F ��K�:����? V�P9�� ��)�L���� ���D��� ���

'����b�)����� ��-�   
 

Sübhânellezî esrâ bi abdihi leylen minel mescidil harâmi ilel 
mescidil aksallezî bâraknâ havlehü linüriyeti min âyâtinâ 
innehü hüves semîul basîr. 
 

      İkinci yüzüne şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�0��"�t�������� �x���� '��� ���#�4 �5�3��B6 �G�G�0 �� �8-�� 9��?��0��   /N'?��<
g�B���L j1��X�B ��u�� �2�8�+� �7 .�#�$ ���@�� 

 

Ve min âyâtihi halkıs semâvâti vel ardı ve m âbesse fîhimâ 
min dâbbetin be hüve alâ cemıhim izâ yeşâü kadîr. 
      Üçüncü yüzüne şu Ayeti Kerimeyi: 
 

���!�3 �
����D��� V���3������!'��� O�� �3 �.�@�� M(���0��7 ��8��  
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Ve teral cibâle tahsebühâ câmideten ve hiye temürrül sehâb. 
 

      Dördüncü yüzüne şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�J����U�!�0 ��K�B ���� g�-� �7 �' �� \̈	: �J����  
 

Ve in küllün lemmâ cemîun ledeynâ muhdarûn. 
 

yaz. Yazdıktan sonra dalın üzerine yedi (7) defa Kasemi okuyup, 
şüphe ettiğin mekana git ve Kasemi okuyarak dalı tut. Çubuk seni 
hazine olan yerin üzerinde durutur. Veyahut bir mekanda 
gizlenmiş bir sihir varsa, çubuk seni sihrin üzerinde durutur. 
 

      6. Yapılmış olan bir sihri gömülü olduğu yerden çıkartmak ve 
getirtmek istersen: Yeni bir kase alıp içine şu Ayeti Kerimeleri: 
 

 �""�8����R�Z�� �t������ �k""�7���4���� �""�8����R�Z�� �t������ �k""�7���4����
      Y��̂ ����0 �C�@�u�u�� �J�OK�� ��u�� ��8����R�Z�� �t������ �k�7���4����   �J�� 'G�c�� �

           �]�,��!���� �k�,�� 9��� �5����� �J�� �x�� 	#�c�� .�� V�<��K�� �5�-�#�$ �����R�, �G��
�* ���9c�� �G�0 �k�K	: .�,��  

 

Ve ahracetil ardu eskâlehâ. Ve ahracetil ardu eskâlehâ. Ve 
ahracetil ardu eskâlehâ.ve zennûni iz zehebi meğâziben 
fezanne enlen nakdira aleyhi fenâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe 
illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. 
 

Yazdıktan sonra kasenin içine su doldur. Daha sonra dört ayrı 
kağıt üzerine şu Ayeti Kerimeyi: 
 

        �� �\���L �5�? �]-�36 ��,�� �G�D��� �G�0 gx���S�$ �
��L     �]"�0��R�0 �G�0 �%�	R�3 �J
g*�0�� �V���R�� �5�-�#�$ .�,���� 

 

Kâle ifrîtün minel cini ene âtîke bihi kalbe en tekûme min 
makâmike ve innî aleyhi le kaviyyün emîn. 
 

Yaz ve dışardan kasenin kenarlarına yapıştır. Kasenin ağzını 
kapattıktan sonra, buhur yakarak şu Azimeti oku: 
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           ���3���� �5�? ��	����,�>�� �1����8��� .�� �J��: �J�� �\� �+��� ��P�8�? '.���� �����U�F��
               ���� /�"�!�? .�� ���� ���? .�� ���� /��A�? .�� �Y,�	����0 �J��: �J���� �Y+B���� �5�?

          ���� �5�? ���E�=��� /\���7 .�� ���� /\�8�� .�� ���� /����L .��    ����"����� \�{�0 �Y+B
            ."�� ���� �x����"� �$ .�� ���� �x�������F .�� �J��: �J���� ���y������
            �Y+B���� �5�? ���E�=��� �J��:  \�!�0 �V�� .�� ���� �\�?���� ��� .�� ���� �x��?����4
            �
�"�L �G"�0 ��"�!�? ��"���+��� ��~B������ ���y������ ��������� �\�{�0

���� '�#��          �*�+�=�"�y �"�K�-�3�� ��E����L �Y@���:���� �Y$���y ��-�E�=�� �t�������� �x
          �1��-���� �1�9Q�� ���!�?�� ��'��� �2-�#�: .����0 �%	� �Y-�$�_ /x��-�#�@ ���!�?��

�*�#[:��� ��� �2	I�-�#�$�� �2	I-�� j�� �a����? �f-�@ �2���R��� ��P�8�? 
 

İhdurû ileyye bi hâzel ameli in kâne fil hevâi fe enzilû ve'tû 
bihi serîan ve in kâne medfûnen fî bi'rin ev fî berri ev fî bahri 
ev fi kabrin ev fî sehelin ev fî cebelin fe'tû bihi serîan milsel 
berkıl hâtıfi ve in kâne fî harârât ev fâ ımârât ev fî harâbât ev 
fil mezâbili ev fî eyyi mahillin kâne fe'tû bihi serîan mislil 
berkıl hâtıfi ver rîhıl âsıfi bi hakki men kâle lis semâvâti vel 
ardı i'tiyâ tavan ev kerhen kâletâ eteynâ tâiîn. Ve bi hakki 
helyâtin za'yen ümmi mûsâ kelîmür rabbi ve bi hakkit tâi vel 
yâil müvekkelîne bi hâzel kasemi heyyen bârakallâhü fîküm ve 
aleyküm. 
 

      Sihri kasenin içine getirirler. Gelmiş olmasının alameti suyun 
fokurdamasıdır. O anda sihirli olan kişiye elini suya sokmasını 
söyle ve sende Kasemi yedi (7) defa okursan sihri kasenin içinde 
bulur. Daha sonra huddamı sarf (göndermek) edip, temiz bir su ile 
kaseyi ve kağıtları yıkarsın. 
 

      7. Bir hastanın  sihirli olup olmadığını bilmek istersen: Bir kase 
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üzerine Kadr suresini, harflerinin hiçbirini köreltmeden yani mim, 
ayın ve vav harflerinin gözlerinin açık olarak yaz. Yazdıktan sonra 
kasenin içine su doldur ve suyun içine yedi (7) tane Fülfül (biber) 
koyup, Kasemi üç (3) defa oku. Şayet biberler suyun üzerine 
çıkarsa o kişide sihir yoktur. Şayet biberlerin bazısı suyun 
üstündekalır ve bazısıda suyun altına inerse, o kişide sihir yoktur. 
 

      8. Şüphe ettiğin bir mekanda definenin yerini bulmak istersen: 
Özellikle şüphe ettiğin mekanı süpür ve su serp. Daha sonra hiç 
su değmemiş yeni bir kasenin içine hatemi ve kasenin etrafınada 
şu Azimeti yaz: 
 

        /n��-�#�y /n��-�#�y /��B���� /��B���� /�� �I�� /�� �I�� /%��-�� /%��-��
         �"�8-�� �2�3H1��'<��� �Y��S�, �2�E�#�E�L�u���� /n���? /n���? /��Q�Q�-�̀  /��Q�Q�-�̀
         �2	I�-"�#�$ �1�� ������ �h�P�@ ���!�?�� �J�� �E�I�3 �2�E�K	:��0 gl�����0 j����

�� ��8�E�$��y�� g2-�c�$ �J�� �#�+�3 ���� g2���R�� �5',���� �2	I�B�� 
 

Seyûmin Seyûmin sekmeşin sekmeşin eryeşin eryeşin 
talyûşin talyûşin şeytataşin şeytataşin berşin berşin Ve iz 
kateltüm nefsen feddâra'tüm fîhâ vallâhü muhricün mâ 
küntüm tektümûn. Ve bi hakki hâzihil esmâi aleyküm ve 
tâatihâ ledeyküm. Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. 
 

Yazdıktan sonra kasenin içine su koyup parmağını kasenin ağzına 
koy ve Kasemi şu Azimetle beraber yedi (7) defa oku: 
 

     �� ��� ������� �J���	S�I�3 �2�E�K	: �5�3��B6�� ��� �������  �J�¤���8�E��"�3 �2�E�K	: �5�3��B6
        ��P�@ �%�'��4�� �e��������� ���X�+�0��B ����-�7�� �J�� �T��+�E�3 �J6��	R��� .�#�$��
         ��"	����,���� ����"�8�T��� �����8�E�̀ �� �t������ �h�P�@ �N�0���4�� �J��I� ���

��?�� �C�L�9{�� ����8�X���?�� �N� -�c�+"��� �N� �I�!����?�����!� ��� �m��'���   
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         ��"�L ���� �? �%��I�F������ �%����L������ �%���R����� ����-�Q���?�� �q��!'K�� ��?��
        ���+� �7��� �N�?��7����? ��	#�D�$ g2-�c�$ �J�� �#�+�3���� g2���R�� �5',���� �%��DOK��

       �@�u �G�0 �J��I� ��� ��P�@ .����0 .�#�$ �
�<������� ��P�@   ���!�? /N'U������ /C
         �\"�D�+���� �YF������� �YF������� �2	I�B���� ��8�E�$��y�� �2	I�-�#�$ �1�� ������ �h�P�@

�N�$�'���� �N�$�'���� �\�D�+����  
 

Efebillâhi ve âyâtihi küntüm tekfürûn. Efebillâhi ve âyâtihi 
küntüm testehziûne ve alel kurâni teteâzamûn. Ecîbû yâ 
ma'şeral ervâhı ve huddâme hâzel mekâni ve hademeti hâzihil 
ardı veştehirû vazhirû ve enzilû bil hıkmetil azîmeti ve biş 
şihâbis sevtıl muhrikı ve bin nehâsi ve bit tuyûri vel kavmi vel 
aksâmi vel ahkâmi Bi mevâkıın nücûm. Ve innehü le kasemün 
lev ta'lemûne azîm. Accilû bil icâbeti vecmeû hâzel hardele alâ 
mâ fî hâzel mekân imin zehebin ev fıddatin bi hakki hâzihil 
esmâi aleyküm ve tâatihâ ledeyküm elvâhan elvâhan elacele 
elacele essâate essâah. 
 

      Okuduktan sonra o suyu şüpheli mekana serp. Ama suyu 
serperken Kasemi tekrarlarsın. O anda serpmiş olduğun su 
sebebiyle yerin sallandığını görürsün. Daha sonra o kaseyi 
avucuna al ve içine bir avuç kadar hardal koyup, hardalların 
üzerine Kasemi yukarıdaki Azimetle beraber yedi (7) defa okuyup, 
su serpmiş olduğun mekana hardalları saçarsın.  
 

      Bundan sonra boyu beş karış kadar uzunluğunda yeşil bir 
hurma yaprağı alıp, yaprağı ikiye böl ve her parça üzerine şu: 
 

            /<��"�7 /<��"�D�? /<���D�? /<���D�? /<���7 /<���7 /<���7 /G�B�_�� /G�B�_�� /G�B�_��
  /<���7    /��-�Q�-�@ /��-�Q�-�@ /<���7   �L /��-�Q�L /��-�Q�L /��-�Q�-�@  /����L /��-�Q

�L /J��̂ ���L /J�"�̂ ���L /����L /����L"�? /x�����8�? /J��̂ ��"/x�����8  
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        �
�<��"����� ���+� �7��� ��@����!����� �J��-�R�E�#�B �G�B���!����� �l���0 /x�����8�?
�h�P�@ ��!�? ��8�-�#�$ �����2	I�-�#�$ �1�� �� 

 

Ezyenin Ezyenin Ezyenin ceredin ceredin ceredin bicerdin 
bicerdin bicerdin cededin cededin cededin heytaytın 
heytaytın heytaytın kataytın kataytın kataytın kasetın kasetın 
kasetın kavdânin kavdânin kavdânin bihebratin bihebratin 
bihebratin. Marecel bahreyni yeltekıyân. Vesbahûhâ vecmeû 
elhardele aleyhâ bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm. 
 

İsimleri yazdıktan sonra, o iki parçayı şüpheli mekanın iki tarafına 
koy. Şayet amelini yatsıdan sonra yaparsan, sabaha kadar o 
mekanı bekle ve koru. Amelini gündüz yaparsan, amelin iki namaz 
arasında olup o mekanı korursun. O mekanda hazine varsa 
hardallar hazinenin üzerinde toplanır. 
 

      9. Zaferan veya Züncüfür ile boyanmış bir kağıt üzerine kırmızı 
ipekten bir şerabe (Uçurtma) yap ve çıngırağa bağlayıp, şüpheli 
mekana gelerek oraya koy. Buhuru tüttürerek o kağıdın üzerine 
hatemi yazdıktan sonra, Kasemi kağıt uçana kadar devamlı oku. 
Daha sonra kağıdın düştüğü yere git. Eğer kağıdın şerabe olan 
yönü yere inmişe orada hazine yoktur. Şayet çıngıraklı yönü yere 
inmişe orada hazine vardır. Sen! Allah c.c. a hamdet. 
 

      10. Bir kase al ve kasenin etrafına şu Azimeti: 
 

         �n���"�y��?����B�� ��B���y .�K�?��B�� ��-�S�$ .�K�?��B�� �����B�<��?�� ��B �C�7��
    �?����B�� ��'������ ��' �!�0��?����B�� ���' �+��� �]�#�0     �%��0'��� O%	� ��B�� �%�_��0'��� �

          ��P"�@ ���!�? V���	T��K�� �����8�T��� �1�� ������ �h�P�@ �% �'��4��B ����-�7��
 �Y��	T��, ���U�F��� �1�� ������ �G�0 �5-����0�� �2�3������  

 

Ecib yâ ebâ deybâc ve yâ benî afîf ve yâ benî tarîf ve yâ ebâ 
târîş melikil ummâr ve yâ ebâ muhammedinil ğavvâs ve yâ 
ebaz zemâzim ve yâ ümmüz zemâm ecîbû yâ huddâme hâzihil 
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esmâi vazherû lenâzûrî bi hakki hâzel hâtemi ve mâ fîhâ minel 
esmâi vahdur nâzûrâ. 
yazdıktan sonra bir kağıt üzerine şu Keşf Ayetini: 
 

�} �]�K�$ ��K�S�X�I����B���F �%���-��� �a���)���� �]�=��Q  
 

Fekeşefnâ anke ğıtâeke fe besarukel yevme hadîd. 
 

yazıp, bakan kişinin alnına koy. Daha sonra mekanın ummarını 
şöyle diyerek sarf et: 
 

            �5"�̀ ���$ ����"�� ;�� V�<��, /n����B�� /n����B�� /b�7�� /b�7�� /b�Q�� /b�Q��
�B          /x��-"� /x��-� �2����? ��8-�� �<��,�� �t������ .���� �����@�� 	\B�����7�

          �"�K�+�y���� ��K�+� "�� ��	���L�� M���R�Z�� �M���S�4 �����S�,�� /x��-�@ /x��-�@
         /���P�+�? �1�� '� �G�0 �\B���-�7 V�<��K�� �b�)� ��� �]�-������ ��K'?�� �]�,����S	}

 '��S�E�� /����L         �"�B ��	����)�,�� �Y?���}�� �ML���̀  �5�K�$ ��	���F�� 9J��D��� ��
          ���<��$�� .�E�7��F .�U�R�3 �J�� .����+�3 ��� �J�u���? �J��I� ��� ��P�@ ���' �$

�2	I�-�#�$�� �2	I-�� j�� �a����? �*� ����� �2	I�K�:��0�� .���� 
 

Latîrin latîrin latîrin ecîrin ecîrin ecîrin eyârişin eyârişin 
eyârişin nâdellâhe men fevka arşihi yâ cibrîlü ihbit ilel ardı ve 
nâde fîhâ bismi sayûtin sayûtin heyûtin heyûtin infirû hıfâfen 
ve sikâlâ. Ve kâlû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke rabbenâ ve 
ileykel masîr. Fenâda cibrîle mines semâi bi azâbin kâsıfin 
feteferrakal cânne ve hâlû anhü şarkan ve ğarben insarifû yâ 
ummâri hâzel mekâni bi iznillâhi teâlâ en takdî hâcetî ve ûdû 
ilâ emâkiniküm sâlimîne bârakallâhü fîküm ve aleyküm. 
 

Sarf ettikten sonra buhurunu tüttürerek, Kaseme şu Azimeti 
ekleyerek oku: 
 

�2	:����B .'E�F �5�K�-�?�� �2	I�K�-�? V�P9�� ����D�!��� ���X�:��� ��j"�-�7��  
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         �"YF������� �%�&"�: �~�)���>�? �h�	Z���!�3�� �5�,����#�? �2	I���y����B�� �5�K�-�+�?
�N�$�'���� �N�$�'���� �\�D�+���� �\�D�+���� �YF�������  

 

Ecîbû vekşifül hicâbillezî beyneküm ve beynehü hattâ 
yerâküm bi aynihi ve yuhâtıbeküm bi lisânihi ve tühaddisûhü 
bi efsahı kelâmi elvâhan elvâhan elacele elacele essâatü 
essâatü. 
 

      Okurken kasenin içinde bakan kişiye görünürler. Onlar bir 
kurban vermeden kayıtsız şartsız konuşurlar. Onların sorumlusu 
olan meleğin ismi Ebu Deybac tır. Davete Ebu Deybac gelir. Bu 
zat uzun boylu, güzel yüzlü, başında kırmızı bir sarık, elindede 
kırmızı bir kamış vardır. Bakan vasıtası ile istediğin şeyleri sor. 
Senin her sorduğuna cevap verir. İşin bittikten sonra gönderirsin. 
 

      11. İste büyük, ister küçük, ister erkek, ister kadın olsun 
uyutulmak istenen kişinin avucuna şu Azimeti yaz: 
 

       �"�?����B�� ��-�S�$��?����B�� ��B���y��?����B�� �l����B�<��?����B�� �n����y��B �C�7��
 ���'������ /�' �!�0         '�"�I��� ���"������� �%��0'��� O%	���B�� �%�_��0'��� ��?����B�� 

�q��'��� .���� ���-��� ���+������� ���?������ ��	L������  
 

Ecib yâ târîş ve yâ ebâ deybâc ve yâ ebâ tarîf ve yâ ebâ afîf yâ 
ebâ muhammedinil ğavvâs ve yâ ebaz zemâzim ve yâ ümmüz 
zemâm velbisül keffe ve ferrikul esâbia verfeûl yede iler ra's. 
 

      Yazdıktan sonra Kasemi yedi (7) defa oku. Kasem tamam 
olmadan o kişinin parmakları yelpaze gibi açılır ve başına 
götürmeye başlarki, bu görevlilerin geldiğine, süjenin vücuduna 
tasarrufa başladıklarına işarettir. Senin sormuş olduğun her soruya 
cevap verirler. Gereken sorular sorulduktan sonra gelen görevlileri 
gönderirsin. 
 

      12. Yukarıda zikrettiğimiz gibi saralının avucuna yukarıdaki 
azimeti yaz ve Kasemin sonuna şu azimeti ilave ederek saralının 
üzerine oku.  
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     �J�� �N"9{�D��� �h�P�@ �t����+�? .�,��3��� �1�� ������ �h�P�@ �%�'��4��B ��	#9:���3
             ���� ���"�!����� ."�� �J��: �J���� �5�? .�,��E�=��� �Y��=��} ���� �Y��̂ ��F �J��:

         �� �J�	Q�B .�� ���� �
����D��� .�,���	L .�� ���� ����B���� ���#�4  .������ /N�B�<����
             ���� �J�&�-"����� .�K�? �G�0 ���� /���I�? .�K�? �G�0 �J��: �J�� �t������ �%����3
              ��:'��� .�K�? ���� /%���0�< .�K�? �G�0 ���� /��9L�� .�K�? �G�0 ���� �('��0 .�K�? �G�0

/2�!�� �&�? �J�� �!�B�� /C�Q�F �&�? ���'K�� �J����R�B �GB�P9���\�=����L �G�0 ����  

�5�? ��	#9:���3 ��� �F���� �]�#� ���  
 

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâi ve'tûnî bi âridı hâzihil 
cüsseti in kâne hâdıran ev ğâiben fe'tûnî bihi ve in kâne fil 
bihâri ev halfed diyâri ev fil kurûnil cibâli ev fî yütûnil 
evdiyetin ev fî tehûmül ardı in kân emin benî bekârin ev min 
benil ğaylânil ev benî mürreh ev min benî vakkâsın ev min 
benîû demdemin ev benir rakellezîne yûkıdûnen n ra bilâ 
hatabin ve yahmûne bilâ fehamin ev min kabilil melikil 
ahmarü tevekkelû bih. 
 

      Daha sonra her ne kadar asi, fena veya uçar olsa dahi, avanlar 
her ne yönde olursa olsun, o arız cini seri bir şekilde senin yanına 
getirirler. Dilediğin şekilde o ariz cin hakkında hüküm ver ve Allah 
Teala dan kork! 
 

      13. Ayrılmış bir kadını kocası ile barıştırıp birleştirmek istersen: 
Kocasının vücuduna temas etmiş elbise parçası üzerine hatemi ve 
hatemin etrafınada şu Ayeti Kerimeyi: 
 

g�B���L /1�.�̀  [\	: .�#�$ ;�� 9J�� �Y+-� �7 j�� �2	I�? .�3�>�B ���,�	I�3 ��0 �G�B��  
 

Eyne mâ tekûnû ye'tî bi kümüllâhi cemîan innallâhe alâ külli 
şeyin kadîr. 
 

Buhur tüttürerek yaz. Yazdıktan sonra bu parçayı lambada fitil gibi 
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yak. Fitil yanarken Kasemi yedi (7) defa okursan, Allah c.c. ın 
izniyle barışır ve birleşirler. 
 

      14. Bir cebbar veya zalimin şerrinden korunmak istersen: Bir 
kağıt üzerine hatemi yazdıktan hatemin üzerine Kasemin sonuna 
şu azimeti ilave ederek yedi (7) defa oku: 
 

         .�}�9Q��� �2���9c�� ��P�@ '��̀  .�,�	S�:�� �1�� ������ �h�P�@ �%'��4��B ��	#9:���3
    ���E�� MN�E���? �2�8-�3�>�3 �\�? �h����7�_���     �2�@���� ��@�<�� �J��+-�Q�E���B �&�� �2�8�E�8

          �J���	P�E�+�-�� �2�8�� �J�u���B ���� �J�	R�Q�K�B �� �%���B ��P�@ �J����c�K�B) �%���-����
          �"� �? �2"�8	#�7���� ���8�X�3�� �2�8B���B�� ��K� [#�I�3�� �2�8�@������� .�#�$ �2�E���,

 �J������I�B ���,��:���0  (�#	L�Y0�&���� �Y<���? .�,�	:����,��B ��K 
 

Tevekkelü yâ huddâme hâzihil esmâi vekfûnî şerra hâzez 
zâlimit tâğî vezcürûhü Bel te'tîhim ba'teten fetebhetühüm felâ 
yestetîûne raddihâ velâ hüm yünzarûn. Hâzâ yevmü lâ 
yüntıkûn. Velâ yü'zenü lehüm feya'tezürûn. (Elyevme nahtimü 
alâ efvâhihim ve tükellimünâ eydîhim ve teşhedü ercülühüm 
bimâ kânû yeksibûn.Bu Ayet üç defa yazılır ) Kulnâ yâ nârukûnî 
berden ve selâmâ. 
Okuduktan sonra hatemi üzerine alıp, zalim veya cebbarın yanına 
girersen, Allah c.c. ın izniyle şerrinden emin olursun. 
 

      15. Bir kimseyi celb etmek istersen: Bir kağıt üzerine hatemi ve 
hatemin etrafına tevkil ile birlikte şu Ayeti Kerimeyi yaz. 
 

�J����U�!�0 ��K�B���� g�-� �7 �2�@ ��u�d�� M(���F��� MN�!�-�9��� �k�,��: �J��  
 

İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemîun ledeynâ 
muhdarûn. 
 

Yazdıktan sonra, üzerine yedi (7) defa Kasemi okuyup, yazdığın 
kağıdı ateşte yak. Allah c.c. ın izniyle istediğin kişi yanına gelir. 
 

      16. İki kişiyi tefrik etmek istersen: Pişmemiş çömlek parçası 
üzerine katran,  marul suyu,  limon suyu ve soğan suyu ile  hatemi 
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hatemin dört tarafına v0�n�M���� (Echezetin) yaz. Ondan sonra şu 

Ayetleri ve duayı yaz. 
 

           �k"�,��: ��"���� ����B���� �]�#�3 �k�#���� ��8�#�@�� �G�0 �N�L���E�S�0 M��_��K�0
��0�� ���+�X�+�B �2�8�K�: -��         ��8"�̀ ����$ ."�#�$ �N�B����4 �.�@�� �%���-��� ��8

         �_�"�D�$�� �2�8',���: /N�-����4 �N�B����4 �2�8�K�I���09��� V���B �� ���!����>��
          �G�0 �J��7�����B �N�,�&	� �G�?� �J�&	� ����< V�����3 �]���P�: /N�B����4 /\���,

�w����7���    �)�, .���� �2�8',���: �Y$�����      �G�0 ��P�: �l�����B �J��U����B /C
 /�'�� �0 9\	: �2�@ ��K�L'��0�� ��P�: ����< 

 

Menâzilen müfterakatün min ehlihâ fehalet tilked diyâri ve lev 
kânet emâkinihüm yüaşışü fîhel yevme ve hiye hâviyetün alâ 
urûşihâ Feesbahû lâ yürâ illâ mesâkinihüm. Hâviyetün 
hâliyetin Keennehüm a'câzü nahlin hâviyeh. Kezâlike tahvî 
dâri fülân ibni fülânete Yahrücûne minel ecdâsi sirâan 
keennehüm ilâ nüsubin yûfidûn. Yahricü kezâ min dâri kezâ 
Ve mezzeknâ hüm külle mümezzik. 
 

Yazdıktan sonra üzerine Kasemi 21 defa okuyup, her defasında şu 
tevkil ile: 
 

��P�:�� ��P�: ���E�E�̀ �� ��	L���� �1�� ������ �h�P�@ �%�'��4��B 
 

Yâ huddâme hâzihil esmâ-i ferrikû ve şettitû kezâ ve kezâ. 
 

Huddamını görevlendir. Daha sonra bu çömlek parçasını hamam 
suyu ile silip, bu suyu o kişinin eşiğine veya olduğu mahale 
serpersen o gün ve o saatte ayrılırlar. Bu sahih olup mücerrebdir. 
Bu amelin buhuru Soğan kabuğu, Mürre ve hantittir. 
  

      17. Bir zalimin evini taşlatmak istersen: Hatemi dört ayrı kağıt 
üzerine ve hatemin dört tarafınada şu Ayeti Kerimeleri yaz: 
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8�-�#�$ ��,���Q�0���� ��8�#����� ��8�-����$ ��,���+�7��,���0�� ;1��7 �' �#��"M(����D�F �� 
�� �G�0�D- �*� ���9c�� �G�0 �.�@��0�� �]�?�� ���K�$ MN�0'����0 /<��U�K�0 /\

�� �G�0 /(����D�!�? �2�8-�0���3 /�-�+���?���8�E�K�3 �2�� �G�A�� /\-�D��  �2	I'K� �7���K
'K�0 �2	I'K'�� �-����� ��P�: �� ��P�: ����< �2�7���3 �]���P�: g2-���� g���P�$ 

 ���!�? �e���')�� .���� �1��X�+��� �G�0 ���-�D����� ����������� �(����D�!����?
�YF������� �YF������� �e�������� ������� �N�$�'���� �\�D�+���� �\�D�+�����N�$�'����  

 

Felemmâ câe emrünâ cealnâ âliyehâ sâfilehâ ve emtarnâ 
aleyhâ hıcâraten min siccîlin mendûd. Müsevvemeten ınde 
rabbike vemâ hiye minez zâlimîne bi beîd. Termîhim bi 
hıcâratin min siccîl. Lein lem tentehû lener cümenneküm ve 
leyesenneküm minnâ azâbün elîm kezâlike türcemü dâra kezâ 
ve kezâ bil hıcârati vel vesehı vel ciyefi minel ışâi iles sabâhı 
bi hakki fâlikul esbâhı elvâhan 2 elacele 2 essâate 2 
 

Yazdıktan sonra her kağıt üzerine Kasemi şu Azimetle birlikte 
ondokuz (19) defa okursun: 
 

9:���3	#"�$�� ��	Q[#���� �1�� ������ �h�P�@ �%'��4��B ��"�<����X�� j�2	I�,��� 
 ��P�:�� ��P�: ����< .�#�$ ��B��'X�� �2�7'����? �m��@������ �2	I�0�'��4��
 �2���� �\-�S��� ����!��>�? �]O?�� �\�+�� ���-�:���3 �2���� ��8�K�0 �2�@�	#�F����

�2�@���-�: �\�+�D�B�2�8-�0���3 �\-�?��?�� �Y��-�y �2�8�-�#�$ �\�������� /\-�#�U�3 .��  
�?"�: �2�8�#�+�D�� /\-�D�� �G�0 /(����D�!"��-�7�� /
�	:�>�0 /��)�+"�� 

�2�7'����? ���'��� �h�P�@ ��� �7����� �1�� ������ �h�P�@ �%�'��4��B ��	#9:���3��  
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         ���"�8'K���� �\�-#9���? ��B��'X�� �2�7'����? �1�� ������ �h�P�@ �%'��4��B ��	#9:���3
        ��� �R����� ���'-�� ����!'����� ���'��< �]�#�S��� �%��<��0 ����I�?������ �.�X�+�����

������� ��'4�_ ���!������� ���'@�_ �2�D'K���� ���'��,�YF  �\�D�+���� �\�D�+���� �YF�������
         .�E�F �5�K�$ �J��+�7���3�� �2	I�-�#�$�� �2	I-�� j�� �a����? �N�$�'���� �N�$�'����

�h�	#�E�L��� ���,��$ �J���� �\�F���B 
 

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâi ve sellitû a'vânekümüş 
şidâdi ve huddâme kümül erhâtı bir recmiş şedîdi aldâri kezâ 
ve kezâ ve rahılûhüm minhâ. Elem tera keyfe feale rabbüke bi 
eshâbil fîl. Elem yecal keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim 
tayran ebâbîl. Termîhim bi hıcâratin min siccîl. Fecealehüm 
keasfin me'kûl. Ecîbû ve tevekkelû y huddâme hâzihil esmâi 
vercemû hâzihid dri bir recmiş şedîdi bil hıcâratis sekîleti vel 
ceyefil müntineti ve kessirû el evânî in kânet min nühâsin ev 
min fahrin  ve  kattıû  siyâbehüm  ven tifû şiûrahim ve  settıhû 
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 evlâdihüm ve bi hassû havâicihüm ve kessirû ahşâbehüm ve 
heddimû binâehüm ve tabbikû sutûhahüm ve keffû civârahüm 
ve ersilû aleyhim sâıkaten misle sâikati âdin ve semûdin mâ 
tezeru min şeyin etet aleyhi illâ cealethü kerramîm fahhara 
aleyhimüs sakfü min fevkıhim ve âtâhümül azâbü min haysü 
lâ yeşurûn. Tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâi bir recmiş 
şedîdi bil leyli ven nehâra vel aşiyyi vel ebkâri mâdâmel felekü 
devvâr ves sehâbü seyyâr vel kameru nevvâr ven necmü 
zehhâr vel bahri zahhâr elvâhan elvâhan elacele elacele 
essâate essâate bârakallâhü fîküm ve aleyküm lâ yercüûne 
anhü hattâ yerhale ve in ânede faktilûh. 
 

      Okuduktan sonra bu kağıtları zalimin evinin dört köşesine 
gömersen, olacak olan acaiplikleri görürsün. Bunu iptal etmek 
istersen: Kağıtları gömdüğün yerden çıkarıp, su ile yıkarsan Allah 
c.c. ın izniyle iptal olur.  
 

      18. Kırmızı bir kağıt veya kırmızı ve yeni çömlek parçası 
üzerine hatemi, hatemin birinci tarafına şu Ayetle duayı yaz: 
 

 ������ �G"�09��� �]�#�@���� �G�-�K�Z� �G�-�7���_  \	: �G"�0 ��8-�� �]	#�����
�8�K�0 	
���R��� �5�-�#�$�J�	L�����0 �2�8',�� ��� �#�T �GB�P9�� .�� .�K���y����3���� �2  

 

Feslük fîhâ min küllin zevceynisneyni ve ehleke illâ men 
sebeka aleyhil kavlü minhüm ve lâ tühâtıbnî fillezîne zalemû 
innehüm muğrakûn. 
 

      Hatemin ikinci tarafına şu Ayeti yaz: 
 

' ���� �J�	R���B �q�'K�� �G�0 MN'0	� �5�-�#�$ ���7�� �G�B���0 ;1��0�<���� �
 �%'����? �YU�+�? �2�8�U�+�? �N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	� ;1�U�$�� .�R���3 �]���P�:

��B��'X�� ���7������� �\�B�'���  
 

Velemmâ verade mâe medyene vecede aleyhi ümmeten minen 
nâsi yeskûn. Kezâlike teksî a'dâe fülânete binti fülânete 
ba'duhüm ba'dan bid demis sâyile vel veceaş şedîd. 
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      Hatemin üçüncü tarafına şu Ayeti yaz: 
 

 V���D�B �]���P�: �_���D��� �t������ .���� ;1�� ��� ������,�',�� ������B �2������
�N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	� �%�< j1�� ��� V���D�B �� �: �t������ .���� ��8�7���� �G�0 

�h�P�@ �G�0��� �(����	R�? �N�?�����,���� �B���� ���'8�R��� ���F����Y���8�,���� M&�-�� ���Q�R�K  
 

Evelem yerav ennâ nesûkul mâe ilel ardıl cürüzi. Kezâlike 
yecrî deme fülânete binti fülânete min fercihâ ilel ardı kemâ 
yecrül mâü min hâzihil enbevbeti bi kudretil vâhidil kâhhari ve 
lâ yenkatıa leylen ve lâ nehârâ. 
 

      Hatemin dördüncü tarafına şu Ayeti yaz: 
 

�0 /1�� �? �1� '��� ������?�� ��K�!�E�S���t������ ��,��'D���� /�� �8�K �Y,��-�$ 
����E�� ����	L ���L /��0�� .�#�$ j1�� ��� .�R�k�K�? �N�,�&	� �%�< V���D�B �]���P�: 

�G�0 �G�E�,�� �J����Q�R��� �G�0 �<������ �Y0�< �t������ .���� ��8�7���� �G�0 �N�,�&	� 
�e����R��� �J��-�+����: V���D�B �N�S-�D��� �N�B�<������ .�� 

 

Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve feccernel 
ardu uyûnen feltekal mâü alâ emrin kadkudir. Kezâlike yecrî 
deme fülânete binti fülânete min fercihâ ilel ardı demen 
esvede minel katarâni entene minel cîfeti yercî kel uyûnil 
karâhı fil evdiyeh. 
 

      Yazdıktan sonra buhurlayarak üzerine Kasemi 21 defa oku ve 
en sonunda şöyle dersin: 
 

          �l��"�� ���R"�̀ �� ��	#�-���� ��	����,���� �1�� ������ �h�P�@ �%'��4��B ��	#9:���3
           .""���� ��8�K�Q�? �G�0�� ��8�K�Q�? �G�0 ��8�0�< �����7���� �N�,�&	� �k�K�? �N�,�&	�

   �� ��8�7���� �G�0�� ��8�7����        ��K�R�R�̀  '2	Z �'�� ;1�� ��� ��K����� ��,�� �t������ .��
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            �%'�"���? �N"�,�&	� �k"�K�? �N�,�&	� �l���� '��X�K�3 �]���P�: ��R�̀  �t������
�YF������� ��B��'X�� ���7������� �\�=�'��� ¡  �\�D�+����¡ �N�$�'���� ¡  

 

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâi ve enzifû ve seyyilû ve 
şakkû ferci fülânete binti fülânete ve ecirû demehâ min 
batnihâ ve men batnihâ ilâ fercihâ ve min fercihâ ilel ardı ene 
sabebnel mâi sabâ sümme şekaknel ardı şakkan kezâlike 
tenşakka ferce fülânete binti fülânete bid demis sâili vel 
veceış şedîdi elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâah. 
 

      Okuduktan sonra bir çuvaldız ile yazmış olduğun parçanın 
kenarından delip, kırmızı ipek iple bağlayıp, bezle sardıktan sonra 
etrafını çamur ile sıva. Daha sonra doğuya doğru akan bir suyun 
altındaki toprağa 3-4 cm kadar derinlikte göm. Veya denize, akan 
bir ırmağa veyahutta havuz veya harabeye göm. Yedi (7) günden 
fazla durmasın. Eğer yedi (7) günden fazla durursa o kişi ölür.  
 

      İptal etmek istersen: Gömmüş olduğunu yerden çıkarıp 
yıkarsan o kişi kurtulur. Bir tabağa İnşirah suresini yaz ve yazıyı su 
ile sildikten sonra bu suyu o kişiye içir. Bir kağıt üzerinede İnşirah 
suresini yazıp, o kişi bu yazılı hirzi üzerinde taşırsa Allah Teala nın 
izniyle kurtulur.  
 

      19. Bir kağıt üzerine hatemi ve hatemin etrafınada şunu yaz: 
 

         �x��"� ��� ����P�F ���$���')�� �G�0 �2�8�,��u6 .�� �2�8�+�?���� �J�	#�+�D�B
           �G�0 �5�? OC�)�B ��P�: /q���� .�� ���7����� 	�-�!�B �]���P�: ��-�!�0 j����

      ��� 	��?������ OC�)�B �]���P�: �2� �!��� �2�8���¤�� ������   /q���� .�� ���7����
           �"�8�$���u /N�#���#�� .�� '2	Z �h��#� �2-�!�D��� '2	Z �h���#���� �h�	P�4 ��P�:
        ."�� ���?������ ���7����� �]	#���B �]���P�: �h�	I	#����� �Y$����u �J��+���� 

�� �]O?�� �2�8�-�#�$ 'C�)�� �P�: �q����"�C�)�B �]���P�: /���P�$ �m��  
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�7�������P�: �q���� ���?�������� �� 
 

Yecalûne esâbiahüm fî âzânihim mines savâıkı hazaral mevti 
vallîhü muhâtın kezîlike yühîtul veceu fî ra'si kezâ yüsabbü 
bihi min fevka ruûsihimül hımemü kezâlike yesubbül hâbitu 
vel veceu fî ra'sin kezâ huzühû feğullûhü sümmel cehîme 
sallûhü sümme fî silsiletin zeruhâ sebûne zirâan feslükûhü 
kezâlike yeslükel veceal hâbita fî ra'si kezâ Fesabbe aleyhim 
rabbüke sevta azâb. Kezâlike yesubbil vecea vel hâbitı ra'si 
kezâ. 
 

      Yazdıktan sonra hatemin üzerine 21 defa Kasemi oku ve 
yazdığını değirmen taşına veya demirci örsünün altına koyarsan, 
olacak olan acaiblikleri görürsün. 
 

      20. Kağıttan bir insan şekli yapıp, üzerine hatemle birlikte şu 
Ayeti Kerimeleri yaz: 
 

     �,�� �
��R�� �%��DOK�� .�� M(���c�, ���c�K��  'E�F g2-�R�� .   �"Ŷ ���F �J�	I�3 . 
  �8��� �G�0 �J�	I�3�����       g2-�c�: ���8�� �J���!��� �G�0 �h��K�-�$ �k'U�-�?��� �*�I��

          j1��X�, ������ ��B��'X�� ���0'����� ���?�������? ��P�: ��K�-�#�$ O��-���3 �]�� �P�:
        ����)"�?�� ��"�Q���B ��������� �<��I�B �2�8�K�-�$�� ."�#�$ ��K��� �Q�� �2"�@

 ;1��̂ �� �� 9#	:  ���X�0 �2�8��   �2�#�T�� ��u���� �5-�� �     j�� ;1��̀ ������ ���0��L �2�8�-�#�$ 
           g�B��"�L /1�."�̀  [\	: .�#�$ ;�� 9J�� �2�@����)�?���� �2�8�+� ���? �C�@�P��

�P�:    �G�-�$ .�� �%'��� �%�	R�B �]��       M(����X"�} �h���)�? .�#�$ �\�+�7�� ��P�: 
� ��            �2"�8�� g.� �$ g2�I�? �2� �J���9:�P�3 �&���� ��� ���+�? �G�0 �5B���8�B �G

    .�� �%'��� 	
���K�B �]���P�: �J��+�7���B��       g."� �$ g2�I�? �2� ��P�: �G�-�$
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         �2�� �h���B �l���4�� ��u���� /��+�? ������ ��8�U�+�? �J����)���B �� �2�8��  ���I�B
   �G�0�� ��8B���B     �� �� �Y���, �5�� j�� �\�+�D�B �2��       .�#�$ j�� �2�E�4 /���, �G�0 �5��

.�#�$ �� �2�8�+� �� .�#�$�� �2�8�?�	#	L  g���P�$ �2�8���� �(����X�} �2�@����)�?��
g2-�c�$  

 

Fe nazara nazraten fin nücûm. Fekâle innî sekîm. Hattâ 
yekûne haradan ev tekûne minel hâlikîn. Vebyaddat aynâhü 
minel hüzni fe hüve kezîm. Kezâlike tebyaddu aleynâ kezâ bil 
hâbitı ver remediş şedîd. Ve lev neşâü letamesnâ alâ 
a'yünihim. Yekûdül berku yahtafü ebsârahüm küllemâ edâe 
lehüm meşev fîhi ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev şâallâhü 
le zehebe bi semıhim ve ebsârihim innallâhe alâ külli şeyin 
kadîr. Kezâlike yekûmüd demü fî ayni kezâ. Ve ceale alâ 
basarihi ğışâveten femen yehdîhi min ba'dillâhi efelâ 
tezekkerûn. Summün bükmün umyün fehüm lâ yerciûn. 
Kezâlike yenzilüd demü fî ayni kezâ. Summün bükmün umyün 
fehüm lâ yübsırûn. Ba'dühâ fevka ba'dın ve izâ ahraca yedehü 
lem yeked yerâhâ ve men lem yecalillâhü lehü nûran femâ 
lehü min nûr. Hatemallâhü alâ kulûbihim ve alâ semıhim ve 
alâ ebsârihim ğışâvetün ve lehüm azâbün azîm. 
      Şeklin sağ eline şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�J��E�y������0 �h����B �\�? ��	���L �� �? ���K�+	��� �2�8B���B�� �k9#	} 
 

Ğullet eydîhim ve lüınû bimâ kâlû bel yedâhü mebsûtatân. 
 

      Şeklin sol eline şu Ayeti Kerimeyi: 
 

      /%�� �� .�� �
�� �X�� ����!��� ��0 ��
�� �X�� ����!�����   /2-"� �F�� 
/����:���� /<����?�� /%�� �!�B �G�0  \�T��  

 

Ve eshâbüş şimâli mâ eshâbüş şimâl. Fî semûmin ve hamîm. 
Ve zıllın min yahmûm. Lâ bâridin ve lâ kerîm. 
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      Şeklin sağ ayağına şu Ayeti Kerimeyi: 
 

 �]�?�� .���� ���'����? ���'��� �k9S�E����������� ���/P�A�0���B  
 

Vel teffetis sâku bis sâk. İlâ rabbike yevme izinil mekâk. 
      Şeklin sol ayağına şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�]�#�7���? ��	:��	� /���P�$�� /C�)�K�? �J��Q�-'X�� �.�K'��0 .�,��  
 

İnnî messeniyeş şeytâni bi nusbin ve azâbin ürkud bi riclik. 
 

      Şeklin sırtına şu Ayeti Kerimeyi: 
 

'��? �2�@�<�	#�7 �k�D�U�, �� 9#	:  �"�@���-�} �Y<�	#�7 �2�@��K��   ��	L�	P"�-��
����P�+��� 

 

Küllemâ nedıcet cülûdühüm beddelnâhüm cülûden ğayrihâ 
liyezükul azab. 
      Şeklin boynuna şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�K�#�+�7�',��          �J��!� �R�0 �2�8�� �J��L�u���� .���� �.�8�� M� �&�$�� �2�8�L��K�$�� .�� �
�N�-�0��F g���, �5�-�@��0 �]B���<��  

 

İnnâ cealnâ fî a'nâkıhim a'lâlen fe hiye ezkânifehüm 
mukmehûn. Edrâke mâ hiyeh. Nârun hâmiyeh. 
      Yazdıktan sonra şeklin üzerine 21 defa Kasemi okuyup, şekli 
ters olarak bir bacaya veya ters olarak bir çömlek içine koy. 
Çömleğin ağzını mum veya zift ile kapatarak karanlık bir yere koy. 
      Eğer çözmek istersen o şekli çıkarıp yak ve bir kağıt üzerine 
şu Ayeti Kerimeyi: 
 

  �F'��� ��� �2���?        	\"{�0 �t�������� �x���� '��� ����, j��� �2-�F'��� �G� 
         	N"�7��7O���� /N�7��7�_ �ª �e����)� ���� ge����)�0 ��8-�� /(��I�X� �: �h����,
         /N'-�L���̀ �� /N�,��E�B�_ /N�:������0 /(���D�̀  �G�0 ���L��B �V���< gC�:���: ��8',���:
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  �_ �<��I�B /N'-�?���}����         /���, .�#�$ g���, g���, �5����� �3 �2�� ������ j1.�U�B ��8�E�B
           j���� �q�"'K#�� �
��{�0���� j�� �����U�B�� j1��X�B �G�0 �h����K�� j�� V���8�B

g2-�#�$ /1�.�̀  [\	I�?.  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı 
meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhun elmisbâhü fî 
zücâcetin ezzücâcetü ke ennehâ kevkebün dürriyyün yûkadü 
min şeceratin mübâraketin zeytûnetin lâ şarkıyyetin ve lâ 
ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lev lem temseshü nârun 
nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve 
yadribullâhül emsâle linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm. 
 

Yazdıktan sonra bu hirzi o kişinin üzerine asarsan, Allah Teala nın 
izniyle taslitten kurtulur ve şifa bulur. 
 

      21. Bir miktar At gübresi ve çamur ile bir çömlek parçası yapıp 
üzerine Echezetınin şu şeklini yaz: 
 

  0   

(  �,  +  
 �  

 

      Şeklin etrafınada şu Ayeti Kerimeleri yaz: 
 

� ��� ����,	(���L�� ���(������0 �2�8�-�#�$ ��8',�� �(���A������ .�#�$ ���#9Q�3 .�E9���  .�� 
 �]���P�: /(�<'�� �0 /�� �$�3�?� �J�&	� �����7 .�#�$ .' �!��� O��E�X�N�,�&	� �G  

 

Nârullâhil mûkadeh. Elletî tettaliu alel efideh. İnnehâ aleyhim 
mü'sadeh. Fî amedin mümeddedeh. Kezâlike teşteddül 
hummâ alâ cesedi fülân ibni fülâneh. 
 

      Yazdıktan sonra üzerine Kasemi 14 defa okuyup, bunu bir 
közün altına gömersen, olacak olan acaiplikleri görürsün. 
 

      22. Namuslu bir erkeği zina etmemesi için bağlamak istersen: 
Kasemi yedi (7) defa okuyup, her defasında şöyle diyerek 
huddamını tevkil et: 
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      � ���:�u ���R�+�? �1�� ������ �h�P�@ �%'��4��B ��	#9:���3  "B����}'���� �C�F� ��
'�������   �Y�B���$ �J��: �J�� �C�:      ��"�-�} �J�"�: �J�� �Y,�&	�����   �5"�����$�� �h

 ��? �a���!�E� ���       �G�-"�? .�E9�� ������+��� ��	I���0���� �N�K�:�'��� �x��:���!��
           ��"�#�B ."'E�F �5�K�$ ��	#�Q���3 �� ��9&����� �]�#� ��� �(����	R�? ����R'���

 .�� 	\� �D���         ��"�D�!����� �����+�B O����� �%��<��0 �h����R�$�� �m��-����� �2�� 
          ��P�@ .�#�$ �J��#�)�B ���=�&������� ���L��3 ���'K���� �<����B j1�� ����� �Y��0��7
          �h���0�� ���Q�R�,��� �h���:�u �x��0���L �J�&	� ���� ��B���+��� ��P�@ ��' �!�0 �.��'K��

 ���A�B ���L          ���"��	R��� ����!��� �G�0 ���9S	I��� ���A�B �� �: �(���4��� �G�0 ��
           �\"���L �G�0 �2�8�$��-�̀ �>�? �\�+	� �� �: �J��8�E�X�B ��0 �G�-�?�� �2�8�K�-�? �\-�F��

 �YF������� /CB���0 �]�̀  .�� ���,��: �2�8',��¡ �\�D�+���� ¡ �N�$�'���� ¡  
 

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâi bi akdi zekera sâhibü 
ezzeğârîdi evir rakibi in kâne arîsen ev fülânen in kâne 
ğayrahü ve urfihil müteharrike bil harakâtis sâkineti ve 
emsikûl urûkalletî beynes sekâki bi kudretil melikil hallâkı 
tübtilû anhü hattâ yelicel cemelü fî semmil hıyât. A'kıdûhü 
mâdâme rabbü ya'bed vel hacerü câmiden vel mâü yûradü 
ven nârü tûkad vel halâiki yüsallûne alâ hâzen nebiyyi 
Muhammed hâzel arîsi ev fülâne kad mâte zekeruhü ven kataa 
emruhü kad yeisû minel âhirati kemâ ye'sil küffâri min ashâbil 
kubûr. Ve hîle beynehüm ve beyne mâ yeştehûne kemâ füıle 
bi eşyâıhim min kable innehüm kânû fî şekkin mürîb. Elvâhan 
elvâhan elacele elacele essâate essâate. 
 

      Eğer çözmek istersen: Kasemi bir kağıt üzerine yaz ve suyunu 
o erkeğe içirirsen, Allah Teala nın izniyle bağı çözülür. 
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      23. Bir kızın evlenmesini engellemek, değirmeni durdurmak, 
yolcuyu engellemek veya dilediğin her şey için:Hatem ile birlikte şu 
Ayeti Kerimeleri yaz: 
 

      �J�	Z��+���0 �2�8',�� �]�A���	� OG	c�B��� �J��������B �k�#[Q�$ ����X�+��� ��u���� 
     �'K�0 /2-� �K�? /1�'X�0 /_�' �@ /2-�c�$ /%���-�� ���#�� /p     /2-"�Z�� /�"�E�+�0 ���-

�ª��D�E�3 �8�?��K�7    �J�&	���B ���7��U� ��� �G�$ �2     �o��"�+�3���� �"	Q�,�� 
         �P�: ���+�R�, �]���P�: �GB���$��R��� ���0 �����+�L� �\-�L�� /�	c�K�3���� �o���$

 �l�'�'��� �G�$�    ������ ��P�: �G�$ ����        �x��"���&�� ��"�$ ��"���u�� V���3
�� �2�@�	S�L��9J�� ���)�+����� �J�	������0 �2�8',  /����4 .�S�� �J����,����  

 

Ve izel ışâru uttılet. Yuhsirûn. Elâ yezunnu ülaike ennehüm 
mübûsûn. Li yevmin azîm. Hemmâzin meşşâin binemîm. 
Mennâın lil hayri mu'tedin esîm. Tetetacâfâ cünûbühüm anil 
medâciı. Ya fülân ıntû ve lâ ta'rifü afi velâ tenzur. Ve kîlakudû 
meal kâıdîn. Kezâlike nakudu kezâ aniz zevvâc. Ev an kezâ. Ve 
lev terâ izfeziû felâ fevt. Vekıfûhüm innehüm mesûlûn. Vel 
asri. İnnel insâne lefî husr. 
 

      Yazdıktan sonra üzerine Kasemi yedi (7) defa okuyup, 
dilediğin kişinin olduğu yere gömersen istediğin şey gerçekleşir. 
 

      24. Kurşun bir levha üzerine Hatem ile birlikte şu Ayeti 
Kerimeleri üçer (3) defa: 
 

����� �J�� �2�E�B�� ���� �\	L�Y��#�y �5�� ��-�Q���3 �G�#�� �Y����} �2	:�¤��0 �~  
 

Kul eraeytüm en esbaha mâüküm ğavrâ Felen testîa lehü 
talebâ. (Bu iki ayet üçer defa yazılır). 
 

      Nakş ettikten sonra Levhanın üzerine Kasemi yedi (7) defa 
oku. Daha sonra levhayı bir kuyuya atarsan, o kuyunun suyu Allah 
Tealanın izniyle çekilir. 
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      Kasemül emlakül felekiyye budur: 
 

            ��� .������ ��� �G�0�� ��� ��?�� ��� �2���? �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
            �G"�09��� ���)'K�� ��0�� j�� 9��� �5���� ���� ��� .���� ��� .�#�$��  ��� ���K�$

           �2	I�-"�#�$ �k� ��"�L�� �2-"�c�+��� �.�#�+��� ����? 9��� �('�	L���� �
���F����
          �N"'-�:'��� �(���@�"9Q�� �a�"	#� ����� �N"'-�,��F�O��� �e��������� ��X�+�0��B

        � ��"�F ��"�!�? �N'-�,����OK�� �e����������� �N'B���@���D��� ������̀ ������ ��
          ��� �J��Q�#"�� �J��Q�#���?�� ��� �N� �c�$ �N� �c�+�?�� ��� �(����	L �(����	R�?��

     ��� �5�7�� ����K�?�� ��� ���$ ���+�?��    �2�#�R��� �5�? V���7 �� �?��    ���K�$ �G"�0 
          �� �5�-�#�$ j�� ."9#� /�' �!�0 ��,���-�� ��� ���#�4 ���-�4 .���� ��� �29#��

             �5���� ���� ��� j1��K�Z 9\�7�� ��� �2��� �a������3 ��� �
������� ��� �����$ �G�?�
             �5���� ���� ��� j1��K�Z 9\�7�� ��� �2��� �a������3 ��� �
������� ��� �����$ �G�?�

         ���� '�"�� ��B��"�? �]�#� ��� �]����0 g%�O-�L �.�F ��� ���-�}  �t�������� �x
         g��<��L g*�E�0 �V���L g��'8�L g����I�E�0 g��'��7 g�B���$ �%����:������ �
�&�D����	u
        �5���#�+�B�� ������!"��� ��B���� ����R�+��� ��B���̀  ���Q����� ��B���̀  g����E�R�0

       ���� �N� �c�$�� �5�3'�	L� ��� �
���!�? g�����@ �5�K�0 ��D�K�B����  �5�3��B6�� �5�=�� 
�L���N�I�=�&�0��B �2	I�-�#�$ �k� ���? �*� ����+��� ���� .�E9�� �1�� ������ ���!"  
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           �t������ ."�#�$�� �k"�+�S�3����� �x���� '�"�� .�#�$ ��KO?�� ��8�? �29#�I�3
         �x��"�D�S�K�� �J�"�-�+��� .�#�$�� �k���)�K�� �
����D��� .�#�$�� �k�!�Q����

 �,���� .�#�$��   ��!����� .�#�$�� �x���D	� ����8     �%�"�DOK�� .�#�$�� �x��'4���� ��
      �x ;1��̂ �>�� ��� 'X�� .�#�$�� �x���@�_�>��    ����K�E"����� ��"� �R��� .�#�$�� 

          ."�E9�� �1�� ������ ���!�?�� ;1��̂ ;;�>�� ����8'K�� .�#�$�� �2�#�T�>�� �\�-9#�� .�#�$��
 � .�-�!�B        �1�� "������ ���!�?�� �1��-�F���� ��8�? �k-� �B�� .�3��� ��� ��8�? j� 

  ���<����� .�#�$ �N�?��E�I� ���      �s�	S�!� ��� �e��9#�� .����0 ���!�?�� �n���+��� 
   ���!�?�� ���R'K���� �1�� ������ �G�0    �b���? ;1�� '��� ������ �G�0    �����?�� /�� �$ 

 �#�$ �t������          �<��"�S��� ��"�F���� ���F������ ��� �(����	R�?�� /�� �7 /1��0 .
      �2���� ���#�B �2���� ���#�B �2�� V�P9�� ��� ')��      �²�� ��"�F�� �Y�	S	: �5�� �G	I�B  

         �29#�:�� M&-�#�4 �2-�@����?�� �P��'3� �G�0 ���!�?�� �Y��������� MN���F�� �P��'E�B
   �Y -�#�I�3 .����0       �Y�' �!�0 ���+�?�� �q��	R��� �e��� �G�0 .��-�$ ���#�4��

     Yb�X�? ���!����? �29#���� �5�-�#�$ j�� .9#�     '��X�,� �G�0 �J��!���� �Y�B���,�� �
   �t�������� �x���� '��� ����, �G�0       �5"�? ;1��̂ ���� ��� 'X�� �5�? �x����,�� 
    	R�? /1�.�̀  [\�: ���U�4�� ��� �R���      �h��"� �!�? ��"�$'��� �~����{B�� �5�3����

          �2�E"���7���� .�3���U"�F .�� �2�3���U�F ��09��� �5�E�S-�4 �G�0 	N�I�=&� �����
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   �� .�E�7��F �2�E�-�U�L�� .�3���$�<   �N�+��'��� �N'-�I�#�S��� �a�	#� ��� ��8OB  �\-�=��-�L��� 
  �=��I-�0�� �\-�=�� ��� ���� �\-�=������7��    �\"-�=��-�K�$�� �\-�=��-����"��� �\"-

        �2-��"�D��� �.����	I����� �2-�c�+��� �n���+��� �N�#� �F ���!�? �\-�=��-�S���:��
       �\"-�=������$�� �\-���������� �\-�=��I-�0�� �\-�=������7 �*�?'��R� ��� �N�I�=�&� �����

   �� �1����8OX���� �*�#����� ����� �1��-���,������     �N"B����'E�� ��"�!�?�� �*�!���')��
          �x�"�B��� �G"�0 ��8-�� ��0�� �2-�c�+��� �J��L��	S����� ����?'����� �\-�D�,������
          �J�"� �#�+�3 ���� g2���R�� �5',���� �2	I�-�#�$ �2���L	� .�,�d�� �2-�I�!��� ���:[P����

       �0 /��"�E�: .�� g����: /J6��	R�� �5',�� g2-�c�$      9��� �5O�"� �B �� /J�"�K�I
           ��"�4����� 	
'����� ��"�@ �*� ���"�+��� ���� �G�0 �\B���K�3 �J���'8�Q� ���
          ��"�#�4 V�P"9�� ��"�@ g2-�#�$ /1�.�̀  [\	I�?���@�� �G�y�������� ���@�9c����

        ������ .�#�$ V���E��� '2	Z /%�'B�� �N'E�� .�� �t�������� �x���� '���  �2�#�+�B �n
          �1�� '��� �G�0 	
���K�B��0�� ��8�K�0 �l�����B �"�0�� �t������ ."�� ���#�B ��0
         gb�)�? �J�	#� �+�3�� �? j���� �2�E�K	:��0 �G�B�� �2	I�+�0 ���@�� ��8-�� �l���+�B��0��

          �"�B ���"�0	��� ���7���3 ��� .������ �t�������� �x���� '��� �]�#�0 �5�� ����
         "�#�$ ���@�� ��\�-#9�� .�� ����8'K�� ������B�� ���'K�� .�� �\�-�#9��    �x ��P"�? g2-

O)��            ���@ �(�<��8'X���� �C�-����� �2����$ ���@ 9��� �5���� �� V�P9�� j�� ���@ �����
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         ��� �]�#� ��� ���@ 9��� �5������ V�P9�� j�� ���@ �2-�F'��� �G� �F'���  �q�O�"	R
         ��� �J��!��"�� �����I�E� ��� ���'��D��� ��B���+��� �G� �-�8� ��� �G�0��� ��� �%�&'���
          j1�� "������ �5�� �����)� ��� ���������� ���������� j�� ���@ �J�	:���X�B �' �$

        ���+��� ��"�@�� �t�������� �x���� '��� .����0 �5�� �~�����B .�K���!���  ��"B
       �2	:���	:	u�� �2	I����7���� �2	I�#�-���? �*�+�=��y �*�+�0��� ��	#���L�� �2-�I�!���
          g�"�F�� .�K�$ ��9#���E�B �� .'E�F �2	:�b���:�� �2	:�b����� �2	I�Z ��,����
           �G"�0 ���!�? �*� ����+��� ���� ��� �1�� ����� �*�+�=��y �2�E�K	: �J�� �2	I�K�0

�̀   �2	I�+� �� '�  �0 �2	I�R�#�4�� �2	:����)�?����     ��?����B �C�7�� �%�� '��� ����, �G
            �]"�#�0 �n����y ��?�� ��B�� ��B���y .�K�? ��B�� ��-�S�$ .�K�? ��B�� �l����B�<

' �+���   ����� /�' �!�0 ��?����B�� ���        �%�"�0'��� O%	� �"�B�� �%�_��0'�����?�� ��B�� ���'�
�����          �"�8�E�$��y�� �2	I�-"�#�$ �1�� ������ �h�P�@ ���!�? ��P�:�� ��P�: ��	#�+

        �a�"	#�0 �����0���� �N'-�I�#�S"��� �N�+��'��� �a�	#� ��� ��8OB�� ����-�7�� �2	I�B���� 
���         �\"�D�+���� �"YF������� �YF������� .�E�7��F �1��U�L�� .�E�$��Q�? �(���	:�P� 

'���� �\�D�+�����2	I�-�#�$�� �2	I-�� j�� �a����? �N�$�'���� �N�$�  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi ve billâhi ve minallâhi ve 
ilellâhi ve alallâhi ve fillâhi ve lâ ilâhe illallâhü ve men nasru 
illâ min ındillâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil 
azîm. Aksemtü aleyküm yâ ma'şeral ervâhır rûhâniyyeti vel 
mülûkit tâhiratiz zekiyyeti vel eşhâsıl cevheriyyeti vel ervâhın 
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nûrâniyyeti bi hakki hakkillâhi ve bi kudreti kudretillâhi ve bi 
azameti azametillâhi ve bi sultâni sultânillâhi ve bi ızzi ızzillâhi 
ve bi nûri vechillâhi ve bi mâ cerâ bihil kalemü min ındillâhi ilâ 
hayri halkıllâhi seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve 
sellemebni abdullâhi ve rasûlillâhi tebârakesmüllâhi ve celle 
senâüllâhi ve lâ ilâhe ğayrüllâhi hayyün kayyûmün mâlikül 
mülki bedîus semâvâti vel ardı zûl celâli vel ikrâmi azîzün 
cebbârün metekebbirun kahhârun kaviyyün metînün kâdirun 
muktedirun şedîdül batşi şedîdül ıkâbi serîul hısâbi lâ 
yağlibühü ğâlibün ve lâ yencû minhü hâribün bi havlillâhi ve 
kuvvetihi ve azameti esmâihi ve âyâtihi aksemtü aleyküm yâ 
melâikete rabbil âlemîne bi hakkil esmâilletî tekelleme bihâ 
rabbünâ ales semâvâti fertefeat ve alel ardı fesetahat ve alel 
cibâli fenesabet ve alel uyûni fenfecerat ve alel enhâri füccirat 
ve alel bihâri fezehharat ve alen nücûmü feezherat ve aleş 
şemsi feedâet ve alel kameri festenâra ve alel leyli feazleme 
ve alen nehâri feezâe ve bi hakkil esmâilletî yuhyillâhü bihel 
mevtâ ve yümîtü bihel ehyâe ve bi hakkil esmâil mektûbeti alâ 
surâdikıl arşi ve bi hakki mâ fil levhıl mahfûzi minel esmâi ven 
nakşi ve bi hakki men rafeas semâe bi ğayri amedin ve 
besetal arda alâ mâin cemedin ve bi kudretillâhil vâhidil ehadil 
ferdis samedillezî lem yelid ve lem yûled be lem yekün lehü 
küfüven ehadün ve lem yettehız sâhibeten ve lâ veleden ve bi 
hakki menittehaze ibrâhîme halîlen ve kelleme mûsâ teklimen 
ve halaka îsâ min rûhıl kudüsi ve bease muhammeden 
sallallâhü aleyhi ve selleme bil hakki beşîran ve nezîran 
sübhâne menin şakka min nûrihis semâvâtü vel ardu ve nârat 
bihiş şemsü ve edâe bihil kameru ve hadaa küllü şeyin bi 
kudretihi ve yüsebbihur ra'dü bi hamdihi vel melâiketü min 
hîfetihi illâ mâ hadartüm fî hadratî ve ecebtüm da'vetî ve 
kadaytüm hâcetî eyyühel mülûkel felekiyyetes sebate rûkyâîle 
ve cebrâîle aleyhisselâmü ve semsemâîle ve mîkâîle ve 
sarfeyâîle ve anyâîle ve kesfeyâîle ve bi hakki hameletil arşil 
azîmi vel kürsiyyil cesîmi vel melâiketil mukarrabîne cebrâîle 
ve mîkâîle ve isrâfîle ve azrâîle vel enbiyâi vel mürselîne veş 
şühedâi ves sâlihîne ve bi hakkit tevrâti vel incîli vez zebûri 
vel fürkânil azîmi ve mâ fîhâ minel âyâti vez zikril hakîmi fe 
innî uksimü aleyküm. Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne 
azîm. İnnehü le kurânün kerîmün fî kitâbin meknûnin lâ 
yemessehü illel mutahharûne tenzîlün min rabbil âlemîn. 
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Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli 
şeyin alîm. Hüvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti 
eyyâmin sümmes tevâ alel arşi ya'lemü mâ yelicü fil ardı ve 
mâ yahrücü minhâ ve mâ yenzilü mines semâi ve mâ ya'rucü 
fîhâ ve hüve meaküm eyne mâ küntüm vallâhü bimâ ta'melûne 
basîr. Lehü mülküs semâvâti vel ardı ve ilellâhi türceul umûr. 
Yûlicül leyli fin nehâri ve yûlicün nehâri fil leyli ve hüve 
alîmün bi zâtis sudûr. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ âlimül ğaybi 
veş şehâdeti hüver rahmânürrahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ 
hüve elmelikül kuddûsüs selâmül mü'minül müheyminül 
azîzül cebbârül mütekebbirü sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. 
Hüvallâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ 
yüsebbihu lehü mâ fis semâvâti vel ardı ve hüvel azîzül 
hakîm. Akbilû sâmiîne tâiîne bi hayliküm ve ricâliküm ve 
zükûriküm ve inâsiküm ve sağîriküm ve kebîriküm hattâ 
yetehallefü annî ehadün minküm in küntüm tâiîne li esmâillâhi 
rabbil âlemîne bi hakki men şakka semaküm ve ebsâraküm ve 
halakaküm min nâris semûmi ecib yâ ebâ deybac ve yâ benî 
afîf ve yâ benî tarîf ve yâ ebâ târiş melikil ummâri ve yâ ebâ 
Muhammed in ğavvâsı ve ya ebez zemâzim ve yâ ümmüz 
zimâmi vefalû kezâ ve kezâ bi hakki hâzihil esmâi aleyküm ve 
tâatihâ ledeyküm ecîbû eyyühel mülûkes sebatel felekiyyete 
ve'murul mülûkel mezkûrate bi tâatî ve kadâi hâcetî elvâhan 2 
elacele 2 essâate 2. 
 

      Bu mübarek Kasemin yüceHatemi de budur: 
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HALHALATUL HEVA VE FETKUL CEVA KASEMİ 

      Büyük alim ve ilminde deniz gibi fehim sahibi ve asrının tek 
İmamı Ahmed bin Ali el Buni r.a. Halhalatul Heva ve fetkul ceva 
ven nazari iler ruhaniyyetül ulya hakkında şöyle rivayet etmiştir. 
 

      Rum Kralı Kayser, Hazreti Ömer r.a. e bir mektup göndermiş 
ve mektubunda şöyle demiştir. Ey Eba Hafs! Biz Zeburda, Tevratta 
ve İncilde şunu bulduk. Kim bu sureyi okursa, Allah Teala o kişinin 
kemiklerini ateşe haram kılar. Çünkü onun içinde yedi tane harf 
vardır. Sizler! Size nazil olan ve en faziletli kitap olduğunu iddia 
ettiğiniz Kuran-i Kerim isimli kitabında buldunuzmu? 
 

      Hazreti Ömer r.a. mektubu okuyup Hazreti Ali k.r.v. ye 
göstermiş ve demişki: Ey Ali! Rum Kralı Kayser bize bir mektup 
göndermiş. Mektubunda içinde yedi harf olan ve bunu okuyanın 
kemiklerini Allah c.c. ın ateşe haram kıldığını belirten bir sure 
olduğunu söylüyor. 
 

      Hazreti Ali k.r.v. yazıyı bana ver dedi. Yazıyı okuduktan sonra 
dediki. Ya Ömer! Bu sure Fatiha suresidir. Bunu Peygamber s.a.v. 
söyledi. Bu yedi harf Fatiha suresinden çıkartılıp Yasin suresine 
yerleştirildi. Daha sonra Yasin suresinden alınıp Enam suresine 
yerleştirildi. O Ayeti Kerime de şudur: 
 

          �5"����K�#�+�7�� �h��K�-�-�F�>�� �YE�-�0 �J��: �G�0���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
          ���-�� �x�� 	#�c�� .�� �5	#�{�0 �G� "�: �q�'K�� ."�� �5�? ./X� �B �Y���,

�G�B�_ �]���P�: ��8�K�0 /l������? 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Eve men kane meyten feahyeynahü 
ve cealna lehü nuran yemşi bihi finnasi kemen meselühü fiz 
zulumati leyse biharicin minha kezalike züyyine. 
      Ayetin içindeki yedi harfte budur: 
 

 _     v     s     w     n     l     o 
 

        Ze          Hı             Zı           Se           Şın         Cim           Fe 
      Hazreti Ömer r.a. dediki: Ey Ali! Rum Kralı Kaysere haber 
gönderelim. İkisi birlikte Allah c.c. azze ve celleye secde ettikten 
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sonra, Kaysere mektupla cevabı gönderdiler. Mektubu alan 
Kayser'in kalbi mutmain oldu ve iman edip İslam dini üzerine öldü. 
       Bu yedi harfin birleşmesinden meydana gelen isim Allah Teala 

nın yüce olan ismine müstecabdır. Oda şu   vn��Y���V vx��l�� (Feceşin 

Sezhazin) isimdir. 
      Bu ismin hizmetçileri yedi (7) gezegene müvekkel olan 
ruhanilerdir. Aynı zamanda bu isim yeryüzünde hakim olan 
Krallara hükmeder. Bu harflerin her birisini bir meleği, gezegeni, 
burcu, günü, ayı ve ismi vardır. 

      Fe (8 ) harfi: Bu harfe ait olan isim �* ���� P'�	�� (Ferdün Fettah) tır. 

Gezegeni Güneş, burcu Aslan, ulvi meleği �A����B ���C%!5 (Rukyail) 

Aleyhisselam, ardi meleği   �K��, �#�!G (Müzhib), günü Pazar, ayı ise 

Temmuz ayıdır. 

      Cim (( ) harfi: Bu harfe ait olan isim �'��L�� �5 �D�� (Cebbar Cevvad) 

tır. Gezegeni Kamer, burcu Yengeç, Ulvi meleği  �A���B��	�D�� (Cebrail) 

Aleyhisselam, ardi meleği  �X�	�!G (Mürre), günü Pazartesi, ayı ise 

Haziran ayıdır. 

      Şın ( <) Harfi: Bu harfe ait olan isim  P	�" ��N P5L�F�N (Şekur Şakir) 

dir. Gezegeni Merih, burcu Akrep gezegeni, Ulvi meleği  �A��B ��������E 

(Semsemail) aleyhisselam, ardi meleği  �	������� (Ahmer), günü Salı, 

ayı ise Ekim ayıdır. 

      Se (: ) Harfi: Bu Harfe ait olan isim PU�� �V (Sabit) tir. Gezegeni 

Utarid, burcu İkizler, Ulvi meleği �A��B �F��G (Mikail) Aleyhisselam, ardi 

meleği �3 �C�	!� (Bürkan), günü Çarşamba, ayı ise Mayıstır. 

      Zı ( >) Harfi: Bu harfe ait olan isim   �R��M�T �	�, ��T dir. Gezegeni 

Müşteri, burcu Yay, Ulvi meleği  �A��B �����	��H (Sarfeyail) A.S., ardi 

meleği �<�5L!M���N (Şemhureş), günü Perşembe, ayı ise Kasımdır. 
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      Hı (9 ) Harfi: Bu harfe ait olan isim  �w�
 ��S �R�D�S (Habir ve Halık) 

tır. Gezegeni Zühre, burcu Boğa, Ulvi meleği �A��B ���I�J Aleyhisselam, 

ardi meleği �O������ (Ebyad), günü Cuma, ayı ise Nisandir.  

      Ze( +) Harfi: Bu harfe ait olan isim  �����"�+ (Zekiyyün) dür. 

Gezegeni Zühal, burcu Kova, Ulvi meleği  �A��B ��������" (Kesfeyail) 

Aleyhisselam, ardi meleği  �3L�!����G (Meymun), günü Cumartesi, ayı 

ise Ocak ayıdır. 
      Bu harflerden her birisi kendisine ait olan mürekkep ile muvafık 
olarak yazılır. 
      Zuhal gezegeninin mürekkebi Zac (Kara boya) 
      Müşteri gezegeninin mürekkebi Zencar (Yeşil boya)  
      Merih gezegeninin mürekkebi Züncüfür (Kırmızı boya) 
      Güneş gezegeninin mürekkebi Sarı zırnık 
      Zühre gezegeninin mürekkebi Kafur 
      Utaridl gezegeninin mürekkebi Anzerut 
      Kamer gezegeninin mürekkebi Beyadıl Zicac (Beyaz karanfil) 
 

HALHALATÜL HEVA VE FETKUL CEVA NIN TASRİFİ 
      Halhalatül Heva nın tasrifine sahip olmak istiyorsan kağıttan bir 
suret yap. Yaptıktan sonra suretin başına bunları yaz: 
 

  n   ��B���0   �����R�$     �\-�=�� ��� ��    ��� �F��    
 

          Ahmar          Semsemail           Akreb          Merih      Şin  
      Suretin yüzüne bunları yaz: 
 

   v  �(���@�_    ����Z      �\-�=��-�K�$   ���-�?��     
 

               Ebyad              Anyail         Sevr       Zühre        Hı 
      Suretin boynuna ve kollarına bunları yaz: 
 

  l   ��� �L     �J��y����    �\-�=������7   �('��0     
 

            Mürreh       Cebrail          Seratan         Kamer    Cim 
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      Suretin göğsüne bunları yaz: 
 

   o  �� �̀      ������      �\-�=��-�L���  �C�@�P�0    
 

           Müzhib           Rukyail           Esed         Şems          Fe 
Suretin sırtına bunları yaz: 
 

  s    V���E�X�0    �q��L    �\-�=��-�����    �n����8� �̀    
 

     Şemhureş           Sarfeyail            Kavs           Müşteri        Zı 
      Suretin karnına bunları yaz: 
 

 w  ��_���7     �<����Q�$      �\-�=��I-�0    �J��L���?    
 

         Bürkan           Mikail              Utarid          Cevza       Se 
      Suretin iki bacağına ve iki diz kapağına bunları yaz: 
 

  _   �\�F�_      �����<     �\-�=��-�S���:  �J�� �-�0   
 

            Meymun         Kesfeyail          Deliv       Zühal        Ze 
Suretin üzerine bu tertip üzere yazarsın. Çünkü asıl budur. 
 

      Bu Halhalatül Heva Kasemini kullanıp cesetteki cinniyi yakmak 
veya cinniye eziyet etmek istersen: İsabet olan hastayı önüne 
oturtup, hatemi hastanın eline yaz. Hasta sara olana kadar üzerine 
Kasemi oku. Hasta sara olunca ''Hapsedin'' dersin o arız olan cini 
hapsederler. Sen ne emredersen onu yaparlar. Daha önce yapmış 
olduğun suretten bir parça koparırsan, arız olan cinin bir azası 
kopmuş olur. 
 

      Hastaya arız olan cini yakmak istersen: Yapmış olduğun sureti 
ateşe at. O arız cinin hiçbir kurtuluşu yokturki yanacaktır. Ama bu 
işi yapmadan önce o cini konuşturup ona niçin geldiğini, hastanın 
vücuduna ne zaman girdiğini, ismini, kavmini, gezegenini ve 
meskenini sorarsın. 
 

      Hastaya arız olan cini cam bir şişeye hapsetmek istersen: 
İpekbir bez üzerine hatemi yaz. Hatemin üzerinede yedi tane daire 
çiz. Amelin Pazar günü ise hatemi sarı ipek üzerine, Pazartesi 
günü ise beyaz ipeğe, Salı günü ise kırmızı ipeğe, Çarşamba günü 
ise mavi ipeğe, Perşembe günü ise yeşil, Cuma günü ise gri, 
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Cumartesi günü ise Hatemi siyah ipek üzerine yaz. Hatemi ipek 
üzerine yazdıktan sonra, cam şişeyi o hqatem yazılı ipeğin 
ortasına koyup, Cin şişeye girene kadar Kasemi oku. Cin ben 
bezin cinsindenim derse doğru söylemiştir. Eğer bezin cinsinden 
değilim derse yalan söylemiştir. Sonra o ipeğin üzerine o günün 
harfini yazıp bezi ateşleyerek, Cin şişeye girene kadar hastanın 
burnuna dumanını çektir. Cin şişeye girerse mum ile şişenin ağzını 

kapadıp mumun üzerinede: + 9 > : < ( 8 bu harfleri yaz. 

Sonra şişeyi boş bir yere göm. O şişe kırılana kadar, cin o şişenin 
içinden çıkamaz. 
 

      Cinniyi hapsetmeden önce dövmek istersen: Bir deri üzerine 
hatemi yaz. Yazdıktan sonra cinniye hatemin içine girmesini 

emret. Daha önce bir değnek üzerine şu harfleri: + 9 > : < ( 8 

yaz. Bu yazılı değnekle hatem yazılı deriye vur. Vurduğun an Cin 
ninin ağlamasını duyarsın. O cini affedip ona ismini, kabilesini, 
niçin aldığını, niçin olduğunu, niçin yaptığını, sebebini ve bunun 
gibi her istediğin şeyleri sorup cevabını alırsın. 
      O cini istediğin kişinin içine sokmak istersen: Şöyle dersin. 
 

�N�,�&	� �G�?� �J�&	� �������� 
 

Elbis fülan ibni fülan 
      Erkeklerden ve kadınlardan dilediğin kişiye girer ve ona çıkma 
dedikçe çıkmaz. Aynı zamanda o cini hummalı bir hastayada 
gönderirsin. Ama o yapmış olduğun suret elinde olması gerekir. 
Çünkü asıl odur. 
 

      Bakırdan bir suret yap ve suretin üzerine daha önce zikredildiği 
gibi şekilleri aynen nakşet. Nakşıda harflere ait olan saatte ve 
burçta yap. Bu suret ile kayıp olan kişiyi celb edersin. Eğer o kayıp 
kişi esir olsa bile yinede gelir. 
       Bu sureti su dolu bir kabın içine koyarsan ve o kaptan kim su 
içerse, seni çok şiddetli bir şekilde sever ve sensiz duramaz. 
      Bu sureti bir nehire koyarsan, o nehirden su içenlerde seni çok 
severler. 
      Bu sureti bir yemek kabına koyarsan, o kaptan yemek yiyenler 
seni şiddetli bir şekilde severler. 
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      Bu sureti Kamer Aslan burcunda iken buhurlayıp, Kasemide 
üzerine okuduktan sonra, bir kuyuya, bir menbaya veya nehire 
Kamer Aslan burcunda iken koyarsan oranın suyu çoğalır. 
      Suretin karnına bir delik delip oraya bir elmas taşı koyup, 
suretin üzerinede Kasemi okuduktan sonra, herhangi bir kilit veya 
zincir üzerine sureti koyarsan Allah c.c. ın izniyle kilit açılır. 
 

      Herhangi bir Arabi ayın yirmibeşinci (25) gecesinde ve Kamer 
saatinde bir Horozu (Horoz mavi renkli olursa daha iyi olur) suretin 
başında kes. Horozdan halis bir kan akar. O kanı hatemin 
mencahına al. Hatemin dairesinede o kan ile şu Ayetleri: 
 

      ��K�#�+�7�� �� �2�8�� g.� �$ g2�I�? �2�  �G"�0�� �f��� �2�8B���B�� �G�-�? �G"�0
�� �2�8�� �2�@��K�-�X�}�>�� �f��� �2�8�S�#�4  

 

Summün bükmün umyün fehüm la. Ve cealna min beyni 
eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm 
fehüm la. 
Yaz. Yazdıktan sonra hatemi yaş ud ile buhurlayıp cavi suyu ile 
silersin. Su şişeside yanında gömülü olmalıdır. Sonra bu suyu 
yanında gömülü olan şişeye koyarsın. Seni kimsenin görmesini 
istemezsen, o su ile yüzünü yıkarsın. Yıkadıktan sonra aynaya 
bakarsın. Aynada kendini göremezsin. Ama bu amele başlamadan 
önce Kasemi bir (1) defa okursun. 
 

      Düşman veya zalimin helakını istersen: Bir kağıt üzerine 
hatemi yaz. Helakını istediğin kişininde suretini yap. Suretin 
üzerine kırkdokuz (49) defa Kasemi oku. Daha sonra o suretin 
herhangi bir azasını koparırsan, bu ameli yaptığın kişinin o uzvu 
çalışmaz olur. Eğer suretin kafasını koparırsan, o kişi Allah c.c. ın 
izniyle ölür. 
      Ama bu ameli Salı veya Cumartesi günü yaparsın. Sureti 
Haltit, Kibrit ve Sarımsak ile buhurlarsın. Suretten kopardığın 
parçaları ise bir tas içine Kasemi okuyarak koyarsın. 
 

HALHALATÜL HEVA VE FETKUL CEVA NIN BÜYÜK TASARRUFU 
 

      İçinde ismi a'zam duası olan bu halhalatül heva isimli Kasemin 
tasrifine ve ruhaniyetlerine sahip olamak istersen: Haramla meşgul 
olmayıp, içini ve dışını temizledikten sonra, Allah c.c. rizası için 
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yedi (7) gün oruç tut. Sonra yedi (7) günde riyazatlı olarak oruç tut. 
Onbeşinci (15) gün yine oruçlu olarak Pazar günü yedi günlük 
halvete gir. Her gün için ayrı renk elbiseler giy ve buhur kullan.  
 

      Pazar günü sarı renkli elbise, Pazartesi günü beyaz renkli 
elbise, Salı günü kırmızı renkli elbise, Çarşamba günü mavi renkli 
elbise, Perşembe günü yeşil renkli elbise, Cuma günü gri renkli 
elbise ve Cumartesi günü siyah renkli elbise giyersin. 
Mürekkebinde günler ve elbiseler gibi olmalıdır. Her harfi kendi 
mürekkebi ile Hatemi yaz. Her gün güneşin doğuşunda ayak baş 
parmaklarının üzerinde durarak Taha, Yasin ve Tebareke 
surelerini oku. Okuduktan sonra, Peygamber efendimiz Hazreti 
Muhammed s.a.v. e şu şekilde 70 defa salavati şerife getir: 
 

��' �!�0 ����!��� ��-� �7 .�#�$�� /�' �!�0 ��,���-�� .�#�$ [\� '2�8#9���  
 

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala cemiı 
eshabi Muhammed. 
 

      Bundan sonra Kasemi başından sonuna kadar bir (1) defa oku 
ve o günün ruhani ismini söylersin. Üçüncü haftanın ilk 
gecesinde (Halvet haftası), nurlu, ağır başlı ve huşulu bir 
hadim senin yanına gelir. O hadim seninle konuşur. Sana 
hizmet etmesi için ondan şart al. 
 

      Pazartesi gecesi senin yanına iki kişi gelip, en güzel kelimeler 
ile seninle konuşurlar. Bunlarda vakur ve nur yüzlüdürler. Sana 
hizmet etmesi için bu ikisindende şart al. 
 

      Salı gecesi yanına üç kişi gelir. Bumları görünce sebat et ve 
korkma! Allah Teala hazretleri Kurani Kerimde şöyle buyurur: 
 

� �2���?�
���R����? ���K�06 �GB�P9�� j�� �k���{�B �2-�F'��� �G� �F'��� ��  �k�?�9{��
��-�,O��� �(��-�!��� .��  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Yüsebbitüllahül lezine amenu bil 
kavlis sabiti fil hayatid dünya. 
(Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette, sağlam bir söz 
üzerinde tutar). 
 

      Sen onlardanda şart al. Hiç birisini Allah Teala nın rizasının 
olmadığı şeylere gönderme. 
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      Çarşamba gecesi yanına dört kişi gelir. Onların ay gibi nuru 
vardır. Saçları samur samurdur. Arkalarından saçları sarkıktır. Sen 
onlardanda şart al. 
 

      Perşembe gecesi yanına beş kişi gelir. Başlarında tac, 
üzerlerindede işlemeli ipek vardır. Yüzleri peygamberler gibi 
nurludur. Fitneden sakın ve sebat et. Yaptığın amelle meşgul olup, 
onlardanda şart al. Kafanda başka düşünceye yer vermeyip, 
sadece amelinle meşgul ol. 
 

      Cuma gecesi yanına altı kişi gelir. Bunlar sanki acemi gibidir. 
Her birisinin elinde değnek olup, belleri kemerle gergin, başlarında 
da tac vardır. Saçlarıda nur ile doludur. Sebat edersen ahval 
(haller), akval (kaviller), efal (ameller), ve ehval (Korkulacak haller) 
adamlarının nail olduklarına sende nail olursun. 
 

      Cumartesi gecesi yanına yedi kişi gelir. Bunlarda acemiler 
(İranlı, arap olmayan) gibidir. Bu kişiler Halhalatül Heva Kaseminin 
huddamlarıdır. Hizmet için bunlardanda şart al. 
 

       Bu davetlere ve dualara girdiğin zaman düşünceler den, (Aile, 
mal, sevinç, üzüntü, korku vb.) uzak olmalısın. Hatta vesveseler 
dende uzak durmalısın. Amelinden başka hiçbir şeyle meşgul 
olma!. Tasarruf olan hatemdeki her harfin ona hizmet eden bir 
meleği vardır. Sen bunu çok iyi anla.  
 

      Günlerin Hatemleri bunlardır: 
 

     Pazar gününün hatemi:                Pazartesi gününün hatemi: 
 

+ 9 > : < ( 8  8 + 9 > : < ( 

8 + 9 > : < (  ( 8 + 9 > : < 

( 8 + 9 > : <  < ( 8 + 9 > : 

< ( 8 + 9 > :  : < ( 8 + 9 > 

: < ( 8 + 9 >  > : < ( 8 + 9 

> : < ( 8 + 9  9 > : < ( 8 + 

9 > : < ( 8 +  + 9 > : < ( 8 
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        Salı gününün hatemi:                 Çarşamba gününün hatemi 
 

( 8 + 9 > : <  < ( 8 + 9 > : 

< ( 8 + 9 > :  : < ( 8 + 9 > 

: < ( 8 + 9 >  > : < ( 8 + 9 

> : < ( 8  + 9  9 > : < ( 8 + 

9 > : < ( 8 +  + 9 > : < ( 8 

+ 9 > : < ( 8  8 + 9 > : < ( 

8 + 9 > :  < (  ( 8 + 9 > : < 
 

     Perşembe gününün hatemi:         Cuma gününün hatemi: 
 

: < ( 8 + 9 >  > : < ( 8 + 9 

> : < ( 8 + 9  9 > : < ( 8 + 

9 > : < ( 8  +  + 9 > : < ( 8 

+ 9 > : < ( 8  8 + 9 > : < ( 

8 + 9 > : < (  ( 8 + 9 > : < 

( 8 + 9 > : <  < ( 8  + 9 > : 

< ( 8 + 9 > :  : < ( 8 + 9 > 
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    Cumartesi gününün hatemi     Kullanma Hatemi de budur. 
 

 
 

      Halhalatül heva ve fetkul ceva kasemi budur: 
 

 ��,���-�� .�#�$ j�� .9#��� �2-�F'��� �2� �F'��� ��� �2���? /�' �!�0.�#�$�� 

           ."�� .����+�E� ��� �h���#�$ .�� .�,����E� ��� ��� �2���? �2[#���� �5���!��� �5��6
  �5�3������D�? O����D�E� ��� �h���,�<        ���@ 9��� �5���� �&�� �1��B�����I����� �('��$��? �<���S�K� ��� 

          �a�"	#� ��� �5"�� �k�+�U�4 V�P9�� �2�='����� 	J��Q�#O����� �2�=��R��� �<���S���
         �t�������� �x���� '�"�� ���y��� �a�	#� �0 �5�E� �c�+�� �]�#�0 [\	: ������
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Bismillâhirrahmânirrahim. Ve sallallahü ala seyyidina 
muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bismillahil 
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mutedani fi ulivvihil muteali fi denevvihil muteceberru bi 
ceberutihil munferidi bil izzeti vel kibriya-i fela ilahe illallahül 
ferdül kaimü ves sultanid daimüllezi hadaat lehül muluki ve 
sara kullil meliki li azameti memluki fatiris semavati vel ardı 
cailil mela-iketi rasulen üli ecnihatin mensa ve selase ve ruba-
a yezidü fil halki ma yeşa-ü innallahe ala külli şeyin kadir. 
Aksemtu aleyküm eyyetühel ervahir ruhaniyyetit tahiretiz 
zekiyyeti minel envaril cevheriyyetil ğaniyyeti minel eşhasil 
cevheriyyetis seniyyeti minel envaris satiatil müşerrefatil 
bekiyyeti aksemtu aleyküm bil ismis seri-ır refi-ıl muni-ıl 
mahcubil matlubil mahzunil meknun ve hüve ismullahil azimul 
a'zamu ismi zatis sebati ahrifü evemen kane meyten 
feahyeynahü ve cealna lehü nuran yemşi bihi finnasi kemen 
meselühü fiz zulumati leyse bi haricin minha kezalike zuyyine 
Allahu la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü ve ilahüküm ilahün 
vahidün la ilahe illahüver rahmanir rahimü munevveri feceşin 
sezhazin şecezin Allahü Ferdun Cebbarun Şekurun Sabitun 
Zahirun Habirun Zekiyyun Allahumme Ya Ferdun Ya 
Cebbarun Ya Şekurun Ya Sabitun Ya Zahirun Ya Habirun Ya 
Zekiyyun Ya Allahu ilahüna ve ilahün külli şeyin ilahün 
vahidun la ilahe illa ente Ya Zelcelali vel ikram. Allahümme 
inni tevesseltü ileyke bi hakki ismikel azimül a'zamü en 
tesharali ruhaniyeti hazel ismi yahdumini ve yerau hakki 
feinni lillahi ala ahdihi ve misakihi ve la asrufi ehaden minküm 
fi ma'siyyetihi ve kane ahdi rabbi mesulen feinneke entellahü 
ala ma teşa-ü kadir. Ecib Ya Rukyail ve ente Ya Cebrail ve 
ente Ya Semsemail ve ente Ya Mikail ve ente Ya Sarfeyail ve 
ente Ya Anyail ve ente Ya Kesfeyail ve bi hakki men leyse 
kemislihi şeyün fil ardı ve la fis sema-i ve hüves semi-ul basir. 
Ve bihakki men bi yedihi melekuti külli şeyin ve hüve yüciru 
ve la yücaru aleyhi. Ve bi hakki men emruhü beynel kafi ven 
nun. İnnema emruhu iza erade şeyen en yekulehü kün 
feyekün. Ve bi hakki men yuhyil izame ve hiye ramim. İlla ma 
emertüm külli vahidun minküm hadimen minel cinni in şi'te ev 
minel mela-iketi en eradtihüm yahdimuni ve yera-i hakki ve 
yefalü ma üridü ve asrifühü fi cemi-ı havaic min emrid dini 
ved dünya ve lillahi ala ahdihi ve misakihi la asrifü ahaden 
minküm  fi ma'siyyetihi ve kane ahdi rabbi mesulen. 
Allahümme inni eselüke bismikel azimüllezi aleyte bihi 
fetecelleyte bihi li musa bin İmran fevka cebele turi sina ve bit 
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turi vel kitabil mesturi ve b ima ensade-a min re'sil cibali ve 
eselüke allahümme bi kerameti hazihil işaretilleti tekaddemet 
bi kelimetihi ta'zimike esmaike ya hüve bel hüvehü fi izzi izzihi 
la yehuli va la yezüli ve la yuhitu bihil efhami ve la illa ve 
hamin ve lel ukuli aksemtü aleyküm bihi Ya Rukyail ve ente 
Ya Cebrail ve ente Ya Semsemail ve ente Ya Mikail ve ente Ya 
Sarfeyail ve ente Ya Anyail ve ente Ya Kesfeyail illa ma 
emertüm hadimen minel cinni yetemesselü emri ve yera-ı 
hakki ve lillahi ala ahdihi ve misakihi en la asrifü ahaden 
minküm fi ma'siyyetillahi teala ve kane ahdi rabbi mesula. 
Allahümme inni eselüke bil esma-il mektubeti fi suadiku 
arşike ve bil esma-il muhitatü bis semavatis sebı vel ardınes 
seba ve hiye Ahiyyen şerahiyyen edunayi esbautin ali şeddayi 
tealeytü ilahi ulivven kebiren ve teazemtü min azimi ve 
tekaddes min rabbi macidü azimü bel hüve hüvehü fi izzihi la 
yehuli ve la yezüli ve la yuhitu bihi minel evhami vel ukulü 
ecibu ya meaşirel ervahir ruhaniyyetibil ismillezi yedu bihil 
ervahil faniyyeti feyeıdüha lilecsadil baliyyeti veş şeurul 
muntesiratü ilel cemacimin nehireti elvahan elvahan elacele 
elacele essaate essaate Allahu ağlibu ve ağlibul batilu 
yezhaku ve yüzhebu vel hakku ya'li ve yerhebu demeytiküm bi 
şaı lamiı ve nura satıa haysü ma zehebe minküm zahiben ve la 
yerciu minkum racia innema tüadüne levakia istesartü 
aleyküm billahil ğafuru ve bitturi vel makamil mesturi ve 
rakkin menşurin vel beytil ma'muri ve bima ensadea min ra'sil 
cibali ve bi kerameti hazihil işareti elvahan elvahan elacele 
elacele essaate essaate bi hakki Bismillahirrahmanirrahim. 
Bismillahil muteali fi denevvihil mutedani fi ulivvihil 
muteceberru bi ceberutihil munferidi bil izzeti vel kibriya-i fela 
ilahe illallahül ferdül kaimü ves sultanid daimillezi hadaat 
lehül muluki ve sara kullil meliki li azameti memluki fatiris 
semavati vel ardı cailil mela-iketi rasulen üli ecnihati mensa 
ve selase ve ruba-ı yezidü fil halki ma yeşa-ü innallahe ala 
külli şeyin kadir. Aksemtu aleyküm eyyetühel ervahir 
ruhaniyyetit tahiretiz zekiyyeti minel envaril cevheriyyetis 
seniyyeti minel eşhasil muşerrefetis satiati behiyyeti aksemtu 
aleyküm bil ismis refi-ır rubani ve zatis sebati ahrifü evemen 
kane meyten feahyeynahü ve cealna lehü nuran yemşi bihi 
finnasi kemen meselühü fiz zulumati leyse bi haricin minha 
kezalike zuyyine aksemtu aleykum ya meaşirel ervahir 
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ruhaniyetit tahiratiz zekiyyeti minel envaril cevheriyyetis 
seniyyeti minel eşhasil muşerrefetis satiatil heybeti aksemtu 
aleykum bi hakkil ismis seri-ır rafi-ır rubani ve hüve ismillahil 
azimül a'zamu feceşin sezhazin Allahu Ferdun Cebbarun 
Şekurun Sabitun Zahirun Habirun Zekiyyun ecib billahi aleyke 
Ya Rukyail ente ve huddamike miner ruhaniyeti vel ardiyyeti 
bi hakki ma televtehü aleyke min esma-illahil azimul a'zamul 
azimu ve bihakki Allahul Ferdül Fettahu lima yuridü falikul 
esbahi ve cealel leyli sekenen veş şemse vel kameru 
hüsbanen zalike takdirul azizil alim. ecib billahi aleyke Ya 
Cebrail ente ve huddamike miner ruhaniyeti vel ardiyyeti bi 
hakki ma televtehü aleyke min ismullahil azimul a'zamu ve bi 
hakki Allahul Cebbarul Cevvadu zul celali vel ikrami ecib 
billahi aleyke Ya Semsemail ente ve huddamike miner 
ruhaniyeti vel ardiyyeti bi hakki ma televtehü aleyke min 
ismullahil azimul a'zamu ve bi hakki Allahuş Şekuriş Şakiriş 
Şedidiş Şehidil feali ala men asa minküm li hazihil esma-i ecib 
billahi aleyke Ya Mikail ente ve huddamike miner ruhaniyeti 
vel ardiyyeti bi hakki ma televtehü aleyke min ismillahil azimul 
a'zamu ve bi hakkillahis Sabitul Vahidul Kahharu tebarakal 
lahü ahsenul halikun. ecib billahi aleyke Ya Sarfeyail ente ve 
huddamike miner ruhaniyeti vel ardiyyeti bi hakki ma 
televtehü aleyke min ismillahil azimul a'zamu ve bi hakki Allah 
uz Zahirul Batinu ve hüve bi külli şeyin alim. ecib Ya Anyail 
aleyhis selam ente ve huddamike miner ruhaniyeti vel 
ardiyyeti bi hakki ma televtehü aleyke min ismillahil azimul 
a'zamu ve bi hakki Allahul Habirul Halikul Alimu Haliku kulli 
şeyin fa'budühü ve hüve ala külli şeyin vekil. ecib Ya 
Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyeti vel ardiyyeti bi 
hakki ma televtehü aleyke min ismillahil azimul a'zamu ve bi 
hakki Allahuz zekiyyü zalikümullahi rabbeküm la ilahe illa 
hüve küllü şeyin halikün illa vechehü lehül hukmü ve ileyhi 
turceun. Eyne Rukyail eynel Müzhib .Eyne Cebrail eynel eyne 
Mürreh eynel Haris eyne Semsemail eynel Ahmar Ya Muhriz 
eyne Mikail eyne Burkan eyne Sarfeyail eyne Şemhureş eynel 
Velideyne Anyail eynel Ebyad Ebul Hasan Zevbeah eyne 
Kesfeyail eyne Meymunes sehabi ecibu bi hakki ma teli 
aleyküm min ismillahil azimul a'zamu ve bi hakki sirri Feceşin 
Sezhazin Allahu Ferdun Cebbarun Şekurun Sabitun Zahirun 
Habirun Zekiyyun elvahan elacele essaate. 
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TÂAT KASEMİ 

      Tâat (İteat) Kasemi diye isimlendirilen bu Kasemin birçok 
özellikleri ve sırları olup, celil bir kasemdir. Sen! Bunun kıymetini 
ve değerini bil. 
      Tâat Kasemi budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil hadis semi-ıl alimil karib 
il mucibid daimifi melekuti ızzihil kadimil ezeliyi tüazzeze bil 
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kudreti ven ferade bil vahdaniyeti. La ilahe illa hüve leyse 
kemislihi şeyün ve hüves semi-ul basir. Bi esmaihi eduküm ya 
zevil ervahir ruhaniyeti seriun seriun rafiun rafiun karibun 
karibun mucibun mucibun semi-un semi*un mutiun mutiun 
heliun heliun seliun seliun melyatiun melyatiun ecib Ya 
Ma'rufu ya ebel Mearifi ve Ya Zehral Atifi ve Ya Taktakuşin ve 
Ya Meymun el Hatifi  ihduru vefalu keza ve keza. Feinni 
uksimu aleyküm bi Alin Ruhin bi Alin RuhinSeyleduhin 
Seyleduhin Ya Ruhun Ya RuhunBaruhun Baruhun bi hakkil 
hatemi ve sahibihi. İnnehü min süleymane ve innehü 
bismillahirrahmanirrahim. Ella ta'lü aleyye ve'tüni müslimin. 
Müsriıne taiıne li esma-i rabbil alemine esriu esriu bi hakkil 
ismil kaviyyül azimün nafizi fi cemi-ıl efali Ya Zettavli Ya 
Vehhabü Erğamuşin Yaşin Helheyuşin Taşin celle celalullahi 
La ilahe illallahü vela yakdiru illallahü ve ena Abdullahi ve 
mevlaye rasulullahü aleyhi ve selem. Tekadüs semavatü 
yetefettarne minhü ve tenşakkul ardu ve tehirrul cibalü hedda. 
Heyyen ettaatü el icap et ü ileyye izacaen nasru ve 
kadayelemru fe eynel müferru. Ve likülli nebein müstekarrun. 
Encizü encüzi bil icabeti ya a'vanül inayeti elvahan elvahan 
elhakutüküm. Binarullahi mukadeh. Elleti tettaliu alel efideh. 
İnneha aleyhim mu'sadeh. Fi amedin mumeddedeh. Ennaru 
ennaru ellehibu ellehibu ala men asa kasemi minküm ve lem 
yecibhu zülziletül ardu verteccet ven fataratis semavati ven 
şakkat ve keşefetiş şemsü ve kuvvirat ve hasefetin nucumu 
vel kevakibu inteserat ve vekafetil biharu ve nuşifet ve etetil 
cini l ikada-i haceti ve hadarat ve fazet bil icabeti vet taati ve 
lubbet Yahin Yahin Ya Hüve Ya Hüve Taytayuhin Taytayuhin 
Şemlehisin Şemlehisin ve Rukyail ve Rukyail Tamtamin 
Tamtamin. Ve nufiha fis suri fecemi'nahüm ceman. 
 

      Bu Kasemin buhurları dövülmüş cavi, ned dalı, ratine-i hindi, 
senderus, kündür, meyatü saile, sandalı ahmer, kust ve udu 
kakülidir. Bu buhurların hepsini güzelce dövdükten sonra, nohut 
büyüklüğünde haplar gibi yapar ve gölgede kurutursun. 
Kuruttuktan sonra amel zamanı Kasemi okurken bu buhuru 
tüttürürsün.  Özet  olarak şu  buhurlarıda  kullanabilirsin. Ud, cavi 
sandeleyn, mastaki ve kust'tur. Yukarıda geçtiği gibi döver, nohut 
büyüklüğünde haplar yapıp, gölgede kuruttuktan sonra, Kasemi 
okurken tüttürürsün. 
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      Bu Kasemin bütün amellerde İdmari şerifi olup, oda budur: 
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Yelihin Yelihin Yelihin Şelişin Şelişin Şelişin Heliın Heliın 
Heleın Heleın Mihin Mihin Şelihin Şelihin Enuhin Enuhin 
Şemlahin Şemlahin Hemluhimin Hemluhimin Sataın Sataın 
Satiın Satiın Alin Zeryalin Ecibu ve tevekkelu bi keza ve keza 
elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate. 
      Tâat Kaseminin dörtlü hatemi olup, o hatem de budur: 
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TÂAT KASEMİ NİN HİZMETİ 
      Bu Kasemi kullanmanın yolu şöyledir: Üç gün riyazatlı olarak 
oruç tutup, her farz namazın ardından 72 defa Kasemi hazırlamış 
olduğun buhuru tüttürerek oku. Üçüncü günü gecesi172 defa 
Kasemi okuduğun zaman huddamlar senin önünde saf tutarak 
dururlar ve sana selam verirler. Okumayı bitirdikten sonra sana; 
Ey salih kişi! Bizden ne istiyorsun? derler. Sende onlardan ahit ve 
söz istediğini, her istediğin şeylerde yardımcı olmalarını, bütün 
ruhani amellerde, hayır veya şer olsun istediğini söylersin. Senin 
istediklerini kabül edip, ne zaman istersen sana yardımcı oluruz 
derler. Sana! Her gece 12 rekat namaz kılmanı, Kasemi hergün 72 
defa okumanı, müslimanların kabrini ziyaret etmeni, suçsuz olan 
kişilere eziyet etmemeni söylerler ve sana yeşil bir hurma dalı 
verirler. Dalın üzerinde bir tılsım yazılıdır. Böylece bu halvetten 
sonra bu Kasemi kullanma hakkına sahip olursun. 
      Bundan sonra onları ne zaman çağırıp gelmelerini istersen; 
Buhurunu tüttürerek hurma dalını sağ elinde buhurun üzerinde 
ateşten uzak tutarak Kasemi bir (1) defa okursan onlar gelirler. 
Geldikleri zaman dilediğini emredersin.  
      Bu Tâat Kaseminin birçok havassı (Özelliği) celilesi olup, 
bunlardan bazıları şöyledir. 
 

      1. Bir kimseyi kendine muhabbetle celb etmek istersen: 
Matlubun vücuduna temas etmiş elbise parçası üzerine hatemi ve 
hatemin etrafına İdmarı yazıp, yeşil bir lambaya zeytinyağı 
koyduktan sonra yazdığını fitil gibi yapıp lambaya tak. Yatsı 
namazından sonra fitili yak ve f'itil yanarken üzerine Kasemi 72 
defa okursan, matlubun senin yanına gelir. 
 

      2. İnsanların yanında kabül olunmak için: Geyik derisi üzerine 
hatemi ve hatemin etrafına kasemi yazdıktan sonra bir dala asıp, 
üzerine Kasemi 72 defa oku. Okuduktan sonra hatemi üzerinde 
taşırsan acaiplikleri görürsün. 
 

      3. İnsanlara zarar vermek maksadı ile birleşmiş olan iki kişiyi 
birbirinden ayırmak istersen: Mavi renkli bir kağıt üzerine kötü 
kokulu bir mürekkep ile hatemi ve hatemin etrafına İdmarı 
yazdıktan sonra yazdığını ekşi Nar dalına as. Kötü kokulu bir 
buhurla buhurlayarak, Kasemi üzerine 45 defa oku ve ayırmak 
istediğin o kişilerin eşiğine bu kağıdı gömersen,onlar en kısa 
zamanda ayrılırlar. 
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      4. İnsanlara zulmeden ve zarar veren zalim bir cebbarı 
mekanından çıkarmak istersen: Bir tasa İdmarı yaz ve tasın içine 
45 tane hardal tanesi koyup, tasın üzerine 45 defa Kasemi, 100 
defada Zilzal suresini okuduktan sonra, tasın içine su doldur. Bu 
suyu o zalim cebbarın evine serpersen, o zalim en kısa zamanda 
mekanını terkeder. 
 

      5. Bir kimseye irsali hatif göndermek istersen: Temiz ve tenha 
bir mekana girip, buhurunu tüttürerek iki rekat hacet namazı kıl. 
Birinci rekatta Fatiha ile Tekasür suresini, ikinci rekatta Fatiha ile 
Fil suresini oku. Namazdan sonra yerinden kalkmadan Kasemi 72 
defa okursan, karşına ruhani bir şahıs dikilir. Onu dilediğin kişiye 
gönderirsen, ruhani onun cezasını verir ve sende olacak olan 
acaiplikleri görürsün. 
 

      6. Hazinenin yerini öğrenmek istersen: O günde doğmuş dört 
tane yumurta üzerine buhurunu tüttürerek İdmarı yaz. Yazdıktan 
sonra şüphe ettiğin mekanıbu yumurtalar ile terbi' et. Bir mangal 
alıp, terbi' ettiğin yerin ortasına mangalı koy. Mangala buhurunu 
atıp buhur tüterken, ayakta durarak Kasemi 21 defa okursan, 
yumurtalar şüpheli yerin üzerinde toplanır. 
 

      7. Kötü ve günahkar bir kadından kan akıtmak istersen: İdmarı 
küçük bir kağıt üzerine yazıp, muklil erzak, hantit, meyatü saileü 
mürre, sabır, soğan kabuğu, sarımsak kabuğu ve tin (Çamur) ile 
buhurlayarak Kasemi üzerine 45 defa oku. Okuduktan sonra 
kağıdı bükerek katlayıp kırmızı ipek iple dolayarak bağladıktan 
sonra, Farisi bir kamış içine koy ve ağzını mum ile kapat. Ama ipin 
ucu dışarıda kalsın. Bu kamışı akan bir nehrin suyunun altına 
gömüp, ipin ucunuda yukarıdan bağlarsan, o kadından kan 
akmaya başlar. Ama bu ameli arabi ayın son Cumartesi günü 
yaparsın. Olacak olan acaiplikleride görürsün. 
 

      8. Hakkında kötü konuşan bir kimsenin dilini bağlamak 
istersen: Bir çiriş alıp bunu bir gece sirke ve katranın içinde beklet. 
Daha sonra çirişi eline al ve üzerine Kasemi 21 defa okuyup, her 
okumanın sonunda çirişe bir düğüm at. Tamamladıktan sonra bu 
çirişi dilini bağladığın kişinin yoluna veya eşiğine göm. O kişi 
üzerinden geçtikten sonra kirişi oradan al ve bir taşın altına 
gömersen o kişi bir daha senin hakkında kötü konuşamaz ve sana 
karşı dili Allah c.c. ın izniyle bağlanır 
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HALHALA KASEMİ 

      Halhala Kasemi olarak bilinen bu kasem celil bir kasem olup, 
yüce sırları ve birçok özellikleri vardır.  
      Bu kasemin buhurları senderûs, kündür, besbâse, lisâni asfur, 
kizbere ve tût (Dut) dur. Bu buhurları gülsuyu ve meyatü sâile ile 
yoğurup, fındık tanesi büyüklüğünde haplar yaptıktan sonra 
gölgede kurut. İhtiyaç zamanında Halhala kasemini okurken, bu 
buhurları kullanırsın. 
      Bu Kaseme ait özelliklerden bazıları şöyledir. 
 

      1. Bir kimseyi kendine muhabbetle celb etmek istersen: Bir 
Geyik derisi üzerine birinci hatemi yazıp, üzerine kasemi yedi (7) 
defa okuduktan sonra yazdığını havaya asarsan, matlubun çok 
seri bir şekilde yanına gelir. 
 

      2. Bir kimseyi kuvvetli bir muhabbetle heyecanlandırmak 
istersen: Halhala kasemine ait olan aşağıda gelececek olan yedi 
hatemi de pişmemiş çömlek parçası üzerine yazıp, üzerlerine 
kasemi üç (3) defa okuduktan sonra ateşin altına gömersen, 
olacak olan acaiplikleri görürsüm. 
 

      3. Bir erkeği karısına veya bir kadını erkeğe muhabbetle celb 
etmek istersen: Birinci, ikinci ve üçüncü hatemi matlubun vücutuna 
temas etmiş elbise parçası üzerine yaz. Sonra bir lambanın içine 
yağ ve katran koyup, parçayı fitil gibi lambaya tak. Fitili yak ve fitil 
yanarken üzerine yedi (7) defa Kasemi okursan, seni mutlu 
edecek şeyi görürsün. 
 

      4. Müşterileri bir ticarethaneye celb etmek istersen: Yedi 
hatemi yedi adet yaprak üzerine yazıp gölgede kuruttuktan sonra, 
her bir yaprak üzerine kasemi yedi (7) defa oku. Daha sonra bu 
yaprakları ticarethaneye asarsan, o ticarethanenin müşterisi 
çoğalır. 
 

      Veya yedi hatemi yedi adet sarı renkli kağıt üzerine yazdıktan 
sonra, her kağıt üzerine kasemi yedi (7) defa oku. Sonra bu 
kağıtları bir ticarethaneye asarsan, oranın müşterileri çoğalır. 
 

      5. Çalınan bir malı ortaya çıkartmak ve hırsızın kim olduğunu 
bilmek istersen: Yedi lokma ekmek üzerine, yedi hatemi her lokma 
üzerine yazdıktan sonra, her lokma üzerine kasemi yedi defa oku. 
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Okuduktan sonra, şüphe ettiğin şahıslara  bu lokmaları yedir. 
Hırsız olan kişi lokmayı yutamaz. 
     Veya şüphe ettiğin kişilerin sayısınca bardak al. Her bardağın 
üzerine kasemi yedi (7) defa oku. Hırsız kim ise bardağı döner, 
hırsız olmayan kişilerin ise bardağı dönmez. 
 

      6. Baş ağrısını gidermek istersen: Yedi hatemi bir gömleğe 
veya bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan sonra, gömleğin veya kağıtın 
üzerine kasemi yedi defa okuyup, başı ağrıyan kimse bu gömleği 
giyerse veya kağıdı üzerine asarsa baş ağrısı geçer.  
      Veya yedinci hatemi Cümeyz ağacından bir parça tahta 
üzerine yazıp, çiviyi hatemin birinci hanesini hafifce çak ve kasemi 
bir defa oku. Şayet ağrı geçerse, çiviyi birinci hanede çakılı bırak. 
Ağrı geçmediyse çiviyi hatemin ikinci hanesine çak ve kasemi bir 
defa oku. Eğer geçmediyse ağrı gidene kadar diğer hanelere 
nakledersin. 
 

      7. Göz ağrısını gidermek istersen: Yedi hatemi yedi adet kağıt 
üzerine ayrı ayrı yazıp, her kağıt üzerine yedi defa kasemi oku ve 
hergün bir tanesini, gözü ağrıyan kimse suyunu içerse, Allah c.c. 
ın izniyle şifa bulur. 
 

      8. Çok kanı akan kadının kanını kesmek istersen. Yedi adet 
kağıt üzerine yedi hatemide yazıp, her hatemin üzerine kasemi 
yedi defa oku. Hergün bir tanesini kadına içirirsen, kadının kanı 
kesilir ve kadın Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

      9. Doğumun kolay olmasını istersen: birinci hatemi bir kağıt 
üzerine yazıp, kağıdın üzerine yedi defa kasemi okuduktan sonra, 
bu yazılı kağıdı kadının yan tarafına asarsan, kadın çok kolay 
doğum yapar. 
 

      10. Sütü az olan ve akmayan sütün akmasını istersen: Yedi 
hatemi bir kağıt üzerine yazıp, üzerine kasemi yedi (7) defa oku. 
Okuduktan sonra, bu kağıdı meme üzerine asarsan, Allah c.c. ın 
izniyle süt akar. 
 

      11. Diz ağrısını gidermek istersen: Yedi hatemi yedi limon 
kabuğu üzerine yazıp, her yaprağın üzerine kasemi yedi defa 
okuduktan sonra, her gün bir tanesini hastaya yedirirsen, Allah c.c. 
ın izniyle diz ağrısından kurtulur. 
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      12. Humma hastalığını gidermek istersen: Yedi hatemi yedi 
adet kağıt üzerine yazıp, kağıtların üzerine kasemi beş defa 
okuduktan sonra, her gün bir tanesiyle hummalıyı buhurlarsan, 
Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

      13. Bir kimseyi sara etmek istersen: Yedinci hatemi o kişinin 
avucuna yazıp, sara olana kadar kasemi okursan, o kişi sara olur. 
 

      14. Hastaya arız cin'i yakmak istersen: Yedi hatemi temiz bir 
bez üzerine yazıp, fitil gibi yaptıktan sonra, bu fitili yak ve hastanın 
burnuna yaklaştır. Bundan sonra, sayısız olarak Kasemi okursan, 
hastanın içindeki arız cin Allah teala nın izniyle yanar. 
 

      15. Bir zalimin dilini bağlamak istersen: Bir ip al ve ipe yedi 
düğüm vur. Her düğümü bağlarken, kasemi bir defa oku. 
Okuduktan sonra, bu düğümlü ipi boynuna as ve o zalimin yanına 
gir. Seni mutlu edecek şeyler ğörürsün. 
 

      16. Define şüphe ettiğin mekanda hurma dalını yürütmek ve 
definenin yerini bilmek istersen: Bir karış kadar uzunluğunda yeşil 
hurma dalı üzerine yedi hatemi yaz. Dördüncü hatemide bir kağıt 
üzerine yaz ve dalın bir kenarını yarıp, kağıdı oraya koy. Kasemi 
okumaya başla ve şüpheli mekanda yürümeye başla. Seni 
hazinenin tam üzerinde duruturlar. 
 

      17. Hakimlerin yanında kabul olunmak istersen: Yedi hatemi 
bir kağıt üzerine yazıp, yazdığının üzerine kasemi yedi defa 
okuduktan sonra, üzerine al ve hakimlerin yanına gidersen, seni 
mutlu edecek şeyleri görürsün. 
 

      18. Nazardan kurtulmak istersen: Yedi hatemi bir kağıt üzerine 
yazıp, yazdığının üzerine yedi (7) defa Kasemi okuduktan sonra, 
nazar olan kişiye bu kağıdı asarsan, Allah c.c. ın izniyle nazardan 
kurtulur. 
 

      19. Düşman hastalandırmak istersen: Birinci hatemi bir lokma 
ekmek üzerine yazıp, ekmeğin üzerine Kasemi 21 defa oku. Canlı 
balığın içine bu lokmayı koy ve balığı denize at. Balık ne zaman 
ölürse düşmanında ölür. 
      Halhala Kasemi budur. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhil melikil mâliki zil meliki 
vel melekûti vel kudreti vel kuvveti vel ızzeti vel ceberûti 
mâlikil emlâkil arşiyyeti vel kürsiyyeti ves semâviyyeti vel 
ardiyyeti tebârakallâhü rabbil âlemîn. Zül kuvvetil bâliğati vel 
ızzetiş şâmihati. Nûrul envâri rûhul ervâhi subbûhun 
kuddûsün rabbul melâiketi ver rûhu sübhânehü ve teâlel 
müteâlî fî denevvihil mütedânî fî ulivvihil müteceberru 
ceberûtihil münferidi bil ızzeti vel kibriyâi lâ ilâhe illallâhül 
ferdül kâimü ves sultânüd daimü hadaat lehül mülûki ve sâra 
külli meliki li azametihi memlûk. Fâtiris semâvîti vel ardı câilil 
melâiketi rusulen ûlî ecnehatin mesnâ ve selâse ve rubâe 
yezîdü fil hakli mâ yeşâü innallâhe alâ külli şeyin 
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kadîr.aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyetit tâhiratis 
seniyyeti vel eşhâsı zâtil cevâhiril vel envâril müşerrefetis 
sâtiatil behiyyetil mütevekkileti bil ebrâcil felekiyyeti vel 
menâzilel kameriyyeti ves sâatil vaktiyyeti billezî tecellâ lil 
cebeli fecealehü dekkan min hîfetihi ve hara mûsâ saikan min 
haşyetihi ve raşehal arşi arkan min heybetihive zelletül mülûki 
li ızzetihi ve telâşet ve hadaatür rikâbü li celâli azametihi ve 
tekâşet ven zeheletül ukûlü min heybeti celâlihi ve tâşet ve 
zehekatün nüfûsü havfen min azâbihi ve teğâşet feehyâhâ 
ba'de mevtihâ fetenâşet fedeâhâ ğîlibü kâhiru azâîzün 
sultânühü feecâbet biz zeli vel uyûdiyyeti ileyhi ve temâşet. 
İnne rabbe kümullâhüllezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti 
eyyâmn sümmestevâ alel arşi yuğşel leyli ven nehâra 
yatlübühü hasisen veş şemse vel kamera ven nücûmü 
musahharâtin bi emrihi elâ lehül halku vel emru tebâra 
kallâhü rabbül âlemîn. Hellemû ileynâ meâşirel ervâhir 
rûhâniyeti bi envârikümül behiyyeti ve şeââtikül mudiyyeti ve 
ervâhikümüt tayyibeti ve enfâsi kümüz zekiyyeti ve 
ahlâkikümül merdıyyeti feinnî uksimü aleyküm bil ismis serîir 
rafîıl matlûbil menîı mahcûbü ve hüve ismullâhil azîmül 
a'zamü feceşin sazhazin yâ ferdün yâ cebbârun yâ şekûrun yâ 
sâbitün yâ zahîrun yâ habîrun yâ zekiyyun yâ Allâhü yâ 
ilâhünâ ve ilâhe külli şeyin lâ ilâhe illâ ente yâ zel celâli vel 
ikrâmi allâhümme innî eselüke bi hakki ismikel azîmül a'zamü 
en tesharalil ervâhir rûhâniyetil ulviyeti vel ardıyyeti fî kadai 
hâcetî inneke alâ külli şeyin kadîr. Ecib yâ rukyâîl ve yâ 
Cebrâîl ve yâ semsemâîl ve yâ mîkâîl ve yâ sarfeyâîl ve yâ 
anyâîl ve yâ kesfeyâîl ecib yâ müzhib ve ente yâ mürreh ve 
ente yâ ahmar ve ente yâ burkân ve ente yâ şemhûreş ve ente 
yâ ebyad ve ente yâ meymûn ecîbû bi hakkillâhil kebîrul 
müteâl. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun 
ledeynâ muhdarûn. Ecîbû vesmeû ve etîû ve esriû fî kadâi 
hacetâ ve hiye kezâ ve kezâ bi hakki mâ aksemtü bihi aleyküm 
Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. Yâ kavmenâ ecîbû 
dâıyallâhü ve âminû bihi ya'firleküm min zünûbiküm ve 
yücirküm min azâbin elîm. Ve men lâ yücib dâıyallâhü feleyse 
bimu'cizin fil arda ve leyse lehü min dûnihi evliyâü ulîike fî 
dalâlin mübîn. Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate 
essâate innehü min süleymâne ve innehü Bismillâhirrahmânir 
rahîm. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî müslimîn. 
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      Halhala Kasemine ait olan yedi hatemde bunlardır: 
                            Birinci hatem               İkinci hatem 
 

 
 

                           Üçüncü hatem        Dördüncü hatem 

 
 

                            Beşinci hatem           Altıncı hatem 
 

 
 

                                             Yedinci hatem 
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AVALİMU ARDİYYE KASEMİ 
      Bu Kasem yeryüzündeki alemler konusunda çok yüce ve 
müessir bir kasem olup, buna Seyyid Meytatarun kasemide denir. 
      Dilediğin her türlü amel için, bu Avalimu ardiye kasemini 21 
defa okur ve okurkende Kündür ve Kizbere buhurlarını yakarsın. 
      Avalimu ardiye Kasemi budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahiym. Bismillâhillezî lehü ismün lâ yün- 
sâ ve nûrun lâ yütfâ ve mülkün lâ yezûl ve arşi lâ yettehûl ve 
kürsiyyün lâ yeteharrake ve bihi aksemtü aleyke eyyühes 
seyyid meytatarûn yâ melikül ervâhir rûhaniyetil ebrâris 
sâkinîne tahte arşil melikil cebbâris sâcidîne lillâhil vâhidul 
kahhâril cârîne bi cerîhimil mütesarrafîne fî cemîı efâlihim 
billezî ve keleke alel melâiketil kirâmi ve eyyedeke bil cünûde 
vel emlâki vel a'tâke hâzihil kuvveti ve estafâke ve halaka 
lekel melâiketi illâ mâ emarte huddâmeke ve a'vânüke da'yâil 
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ve cehyâîl en yenzilû bi ızzeti rabbihim ve en yu'yinûnî bi 
kuvvetin min ındehüm bi ızzeti şemhin şemhin helehin 
helehin etûfin etûfin admenin admenin etfân etfân esbâûtin 
esbâûtin bil ismillezî nezele bihi Cibrîl aleyhisselâmi alâ 
muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem illâ mâ ecebtüm ve 
esra'tüm ve nezzeltüm bi kuvvetin minküm heşmehin 
heşmehin kemûşin kemûşin eykemûşin eykemûşin bermetin 
bermetin mekîlin mekîlin keymâhin keymâhin eyneke yâ 
temâmin ifritis sehâb eyneke yâ ahmar eyneke yâ şemerdelit 
tayyâr eyneke yâ ebâ nûh eyneke yâ seydûk eyneke yâ necâh 
eyneke yâ felâh eyneke yâ şemlak eyneke yâ ebâ nûhul esved 
eyneke yâ burkân eyneke yâ derdeyâîl eyneke yâ rûkyâîl 
eyneke yâ Cebrâîl eyneke yâ semsemâîl eyneke yâ Mîkâîl 
eyneke yâ sarfeyâîl eyneke yâ anyâîl eyneke yâ kesfeyâîl 
eyneke yâ heşfekelin eyneke yâ ketâşîlin eyneke yâ nâtûşin 
eyneke yâ zevbaatü eyneküm ya denâhişetin eyneküm ya 
kaşâkışetin eyneküm ya ğaylânin eyneküm ya sükkânel cibâl 
eyneküm ya sukkânel kıfâr eyneküm ya sukkânel hamâmât 
eyneküm ya sukkânel mezâbil eyneküm ya sukkânel turkât 
uhdurû bârakallâhü fîküm ve aleyküm vefalû kezâ ve kezâ fe 
innî cibtiküm ve hikmetü aleyküm bil uhûdi vel mevâsîki elletî 
ehazehâ aleyküm Süleymân ibni dâvûd aleyhimesselâm. Ve 
bil ismillezî ulkiye ilâ meryeme fetemessele lehâ beşeran 
seviyyen aksemtü aleyküm bikahşelin ve kahşûlin alşekûmin 
alşekûmin ve bil ismillezî ünzile ales sahratis samâi fenşakkat 
ve alel ardı fenbesetat ve alel cibâli feraset ve alel leyli 
feazleme ve alen nehâri fedae ve bil ismillezî nâdâ bihi 
Rabbenâ lil cebeli fetemâyelel cebelü firkan ve raşehal arşi 
araka ve mâ cetil ardu kalakan ve hara mûsâ saikan 
biılşâkişin biılşâkişin mihrâkişin mihrâkişin akşâmakşan 
akşâmakşan melkaşan melkaşan akşâmakşin akşâmakşin 
şakmûnehşin şakmûnehşin rekşârin rekşârin rekşâlehin 
rekşâlehin hûşin hûşin nûşin nûşin mâreşin mâreşin 
tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâi vefalû kezâ ve kezâ bi 
kuvvetillezî tekalkalet min heybetihi summus suhuris sılâbi ve 
hadaatil cibâbirati li ızzetihi lâ ilâhe illâ hüvel kebîril müteâli 
muhricil eşyâi minel ademi ilel vücûdi elvâhan elvâhan elacele 
elacele essâate essâate bârakallâhü fîküm ve aleyküm in 
kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ 
muhdarûn.  
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TAVÂİFİL CİN KASEMİ 

      Bir topluluk sana zarar vermek maksadı ile toplanmışlar ise, 
sende onlara zarar verip, kötü emellerinden ve ihanetlerinden 
kurtulmak istersen: Pazar, Pazartesi veya Cuma gecesi akşam 
namazından sonra şu yedili hatemi: 
 

 
 

Yazdıktan sonra şu mübarek beyitleri: 
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                        Muhîtun bi a'dâî seri-î bi ahzihim 
                             Feehlik cemî-ıl kavmi bil ismi ehleket 
                        Ve emtır aleyhimin semâike encemâ 
                             Bi nârin ve ihrâkin alel külli emtarat 
                        Ve ersil mülûken bil azâbi tevekkelû 
                             Bi azîbi a'dâi ve bil ismi azzebet 
                        Kaviyyün ve kahhârun zül batşi kâhirun 
                             Bi batşike yâ cebbâri seyfî tecerradet. 
 

      Yatsı namazı vakti gelene kadar oku. Yatsı namazını eda 
ettikten sonra Allah c.c. rizası için iki rekat hacet namazı kıl. Birinci 
rekatta Fatiha suresi ile şu Ayeti Kerimeleri: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ. 
Liyağfiralekellâhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ te ahhara 
ve yütimme bi ni'metehü aleyke ve yehdiyeke sirâtan 
müstekîmâ. Ve yensura kallâhü narsan azizâ. Hüvellezî 
enzeles sekînete fî kulûbil mü'minîne liyez dâdû îmânen mea 
îmânihim velillâhi cunûdüs semâvâti vel ardı ve kânellâhü 
alîman hakîmâ liyüdhilel mü^minîne vel mü'minâti cennâtin 
tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ve yükeffra anhüm 
seyyiâtihim ve kâne zâlike ındallâhi fevzan azîmâ. Ve yü 
azzibel münâfikîne vel münâfikâti vel müşrikîne vel müşrikâtiz 
zânnîne billâhi zannes sev-i aleyhim dâiretüs sev-i ve ğadıb 
allahü aleyhim ve leanehüm ve eaddelehüm cehenneme ve 
sâet masîrâ. Ve lillâhi cünûdüs semâvâti vel ardıve kânallâhü 
azîzan hakîmâ. İnnâ erselnâke şâhiden ve mübeşşiran ve 
nezirâ. Li tü'minû billâhi ve rasûlihi ve tüazzirûhü ve 
tüvakkirûhü ve tüsebbihûhü bükraten ve asîlâ. İnnellezîne 
yübâyiûneke innemâ yübâyiûnallâhe yedullâhi fevka eydîhim. 
 

      İkinci rekatta Fatiha suresi ile şu Ayeti Kerimeleri: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Nûn. vel kalemi ve mâ yesturûn. Mâ 
ente bi ni'meti rabbike bi mecnûn. Ve inne leke le ecran  ğayra 
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memnûn. Ve inneke le alâ hulikin azîm. Fesetebsiru ve 
yübsirûn. 
okuyup, namazdan sonra kıbleye karşı oturup, Tavâifil Cin isimli 
Kasemi kündür ve cavi buhurlarını tüttürerek 21 defa oku.  
      Okunacak Tavâifil Cin Kasemi budur: 
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 '��� ����!���         �#"�� �2"�c�$�� ��0 M���+�S�0 ��� ���0�� �J��:�� �k�� �J��Q
�����E�F��            �"f-�@6 �Y-�@���"�̀  �f-�@6 /(���L�� ��� ��� ����K�? ;�� .�)�$ �G�0 

         �."���_���� �����R���� /x�¤������ �Y����F /v�	#�-�0 /v��K�0 /v��K�0 �Y-�@����̀
  ���0���3��0 ��	#�+����� ����-�7��        �"YF������� �YF������� �YF������� �f-�@ �f-�@ �f-�@ �J�

'���� �\�D�+���� �\�D�+���� �\�D�+���� �N�$�'���� �N�$�'���� �N�$� 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi azîmiş şe'nil kaviyyis 
sultâniz zâhiril burhânis sâbitil erkânil ekvâni ve mukadderid 
duhûri vel ezmâni kâne ve lâ mekân. Ve hüve meaküm 
eynemâ küntüm vallâhü bimâ ta'melûne basîr. El hâkimü 
yevmen nuşûri vel müteâlî fî denevvühül mütedânî fî ulivvihi 
evvele külli şeyin ve âhirihü ve zâhiru külli şeyin ve bâtinih. 
Allâhümme innî eselükebi sirrikes sârî fîl esrârin nâfizi min 
semâin ilâ semâin ilâ sidretil müntehâ ilel melekûtil a'lâ ilâ 
âlimil ğaybi veşşehâdeti yünfedu emruke ve hüve âlin rafîl 
muhîti min semâin ilâ semâid dünyâ ilâ kuvvetin nâri vel hevâi 
velmâi vet turâbi ilâ tahtel tahti ilâ tahti itbâkis serâ eselüke 
allâhümme bi hakki hâzihil esmâil hakîkiyyeti vel işârâtid 
dakîkatin nâfizeti fil eşbâhil beşeriyeti vel ervâhir rûhâniyyetil 
mutîîne li ismike vel müteallikînel mucîbîne limen deâke 
bismikel hâdırîne li emrike ve celâli ızzikel mûfîne bi ahdike ve 
va'dike ecîbû eyyetühel ervâhil mütevekkelûne bi hâzihil 
esmâi vefalû mâ tü'merûne bihi ve hüve kezâ ve kezâ bi hakkil 
ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhü âlin mâ a'zamu ismüke yâ 
âlin mâ semia ismüke rûhin ve asâhül asaku vahterak asaku 
yâ âlin ve ahrik külle men asâ hâzihil esmâin nûrâniyyeti bi 
hakki âlin zeryâlin âlimül ğaybi veş şehâdetil kebîrul müteâl. 
Yefalullâhü mâ yeşâü ve yahkimu mâ yürîd. Eyne mâ tekûnû 
ye'ti bikümüllâhü cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Ve 
hüve alâ cemıhim izâ yeşâü kadîr. Ve lekad alimetil cinnetü 
innehüm le muhdarûn. Ve huşira li süleymâne cünûdühü 
minel cini vel insi vet tayri fehüm yûzeûn. Yâ kavmenâ ecîbû 
daiyallâhü ve âminû bihi feleyse bi mu'cizin fil ardı ve leyse 
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lehü min dûnihi evliyâü ülâike fî dalâlin mübîn. İn kânet illâ 
sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn. 
Ecîbû eyyetühel ervâhır rûhâniyetil ceniyyeti vel câniyyeti ven 
nâriyyeti vel hevâiyyeti ves sehâbiyyeti vel amâmiyyeti vet 
tayyârûne fil hevâi vel ğavvâsûne tahte etbâkis serâs sâirûne 
fil ervâhir rûhâniyeti vel eşbâhil beşeriyeti uksimü aled 
denâhişeti minküm vel kafâtişetin vet tevâbiati vez zevâbiati 
vet tayyârati minküm bi hakki. İnnehü min süleymâne ve 
innehü bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî 
müslimîn. Ecîbû eyyetühel ervâhi bi hakki hâzihil esmâi 
aleyküm celcemîşin celcemîşin ahmîşin ahmîşin amîşin 
amîşin şedîdül erâde ekmeşin ekmeşin kemîşin kemîşin 
kelehin kelehin yâ ğaşavetil ğaşâveti ecîbû eyyetühel ervâha 
vel hevâtifen nâfizûnel mümtezicûne bil ecsâmil beşeriyeti vel 
halakatil âdemiyeti vef alû mâ emertüküm bihi vemdû ilâ kezâ 
ve kezâ vadribûhü bisüyûfiküm ve sukû hü biküfûfiküm 
vezhebû ileyhi fî sûratin muhtelifetin ve ehvâlin mühevviletin 
min eşkâli şeyâtîne ve ebâlisete vezacûhü ver abûhü 
vektülûhü ve semmû lehü ismî ve arrafûhü bî ve vedahû lehü 
talebî hattâ yakdî hâcetî ve yutîanî fî emrî bi hakki eşmehin 
şemâhin elâlî alâ külli berâhin. Ve innehü le kasemün lev 
ta'lemûne azîm. Ecîbû Min kalbi en natmise vücûhen fe 
nereddühâ alâ edbârihâ ev nelanehüm kemâ leannâ eshâbes 
sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. Mâ a'zamü sultâni ihterik men 
asâllâhe bi nârillâhil mûkadetin. Âhiyyen şerâhiyyen âhiyyen 
şerâhiyyen. Menûhin menûhin meylûhin hasben esbâûtin el 
kadîmil ezeliyi ecîbû vefalû mâ tü'merûne heyyen heyyen 
heyyen elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele 
essâate essâate essâate. 
      Tilavetini bitirdikten sonra sarf etmek, için bir (1) defa Fatiha 
suresi, üç (3) defa İhlas suresi, bir (1) defa Ayetel kürsi ve bir (1) 
defada şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�� �2�E�����!���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?���� �M{���$ �2	:��K�R�#�4�� ', �2	I', ��K�-����
�J��+�7���3�� 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Efehasibtüm ennemâ halaknâküm 
abesen ve enneküm ileynâ lâ turceûn. 
okuyup israfını yapar ve amelini tamamlarsın. 
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MEYAMİNİ SEBA KASEMİ 

      Herhangi bir İnsana ve Cine İrsali hatif yapmak istersen: Bir 
hafta müddetle (Yedi gün) şu mübarek beyitleri; 
 

             9#����  ���� �%��,���� .�� .� �@�� �k�Q �h��  
      ���F ���Q������? �J��b�K�� �G�0 /��-���:     �x�<  

         /\�3��R�0 [\	: �1����$;�&��� �k�#��������         
      �k� �#�T�� 	\�-9#�� ��u�� M���E�L �G�D��� �G�0       

 

                        Ve sellattu vehmi fil enami fe sirrihu 
                   Keseyfin minen nirani bil batşi hurrimet 
                        Ve erseltu lil a'da-I kulli mukatilin  
                   Minel cinni kitalan izel leylu azlemet 
 

     Her farz namazın arkasından onsekiz (18) defa oku. Yedinci (7) 
gün oruçlu olarak şu daireyi; 
 

 
 

Bir kağıt üzerine yazıp, yazdığını bir dala as. Ud ve cavi ile 
buhurlayarak aşağıda gelecek olan Meyamini seba Kasemini yedi 
(7) defa okuyup, dilediğin azab çeşitleriyle istediğin kişiye tevkil et. 
Taki kağıt daldan ayrılıp bulunduğun mekanın köşelerinde 
zıplayana kadar. Bu esnada sende mübtesim (Gülümsemek) ol. 
Şayet böyle olursan kağıt tekrar dala döner. Böyle olunca o anda 

sende bu iki güçlü ve şiddetli olan isimlerin �<L!��q �<L��q  (Tayuş ve 
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Tuş) sahibi olan bu iki hadimi taslite gönderirsen, matlubun olan 
kimse feryad ederek, senden yardım isteyerek, yanına gelip, 
ayaklarına kapanarak öper. O kişi zamanın en büyük kimsesi olsa 
bile, Allah c.c. ın izniyle yanına gelir ve ayaklarına kapanır. 
      Meyamini seba Kasemi budur: 
 

      �+�0��B �2	I�-�#�$ �k� ���L�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?   �N"�I�=�&� ��� ���̀ �
        �x�� �B�� V�P9�� �2�=�'���� .�L������� �%�O-�R��� O.�!����? �N'-�,��FO���  ���-�� V�P9��

 �1�.�̀  �5�#�{� �:            �� /n��"�$�� .�S�Q�B �� g���,�� .���K�B �� g2���� �5�� V�P9��� 
     ����E�I��� �
���K�0 �a'��!�E�B �� �.����	:�� �
����B     .9#� /�' �!�0 �5�-���, .�#�$ 

     �]	��>���� �29#���� �5�-�#�$ j��    �� V�P9�� j�� �k�,�� j����B    �]����0 �k�,�� 9��� �5����
      �����3 �J���� .�E�7��F .�U�R�3 �J�� �]	��>���� 	(���4�������-�,O���   �]"�#� ��� .����

 /n�	y�� /n�O-�y  �#�$ �2�8�Q[#���3��       ����P�+��� �p����,�� ���=����? ��P�:�� ��P�: .
        ���������� ���������� �����I�E� ��� ���'��D��� �2�R�E�K� "��� �2-�F'��� ��B���+��� �N��"�-�8�?

�  �b�)����� ��� '��� �����)� ��      ����-�7�� �b������� �
���+��� �2�I�!���  ���!�?/n��y 
  	#� �̀  /n�	Q�0 /n����y     �\���L �G�0 �Y$������ /v�	���B /v�����? /v�   �p���"����

� ���  	S�K�B�� /P�A�0���-�� �2�R�E�K       �h����B �C�#�R�B �� 	I�K�0 �\	:�� �%��'K�� �� "	:���F�� ��
      ��8OB�� ��P�@ �2���R�� �2	I�3���$�< ��P�@ �J��:��0 �k�-����B  �� �*�0��-� ���   �N�+��'� �J��

 �� ��?�P�D�3  �G�-� �0�<������ �G�B�P�@ .��    �� �8�+�0 �2	:���K�7�� �2�E�,���� �G�-� -�c�+��� 
��	Q[#���3��  �Y+-� �7 �p����,�� �N9���I�? ��P�:�� ��P�: ."�#�$�? ����P�+���"���!  
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        �"9S����� �����)� ��� ���������� ���#����� �����I�E� ��� ���'��D��� ��B���+��� �G� �-�8� ��� ��

           ����)"�� �e��������� ���=�"�� .�#�$ �5�=�� �����? .�$�'��� ���B�� V�P9�� ���'8�R���
         ��"��-�7�� .�3���{�$ ���K�$ �2	I�E���#�y �� .�E�L��� ���K�$ �2	I�3���$�< �Mu�&�0 �]���P�?
         /n9&"�$ /n����� /n�"	S�B /n������L /n������� /n��8�#�X�@ �f-�@����̀  �Y-�@W�? 
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          �
6 /x�¤���"��� �V��,��<�� �f-�@����̀  �f-�@6 ���8�L �(���Q���? �5�-�#�$ �x��8�D���
	N�$�'���� �\�D�+���� �YF������� �V�'��̀  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Aksemtu aleykum ya meaşirelmela-
iketir ruhaniyyeti bil hayyul kayyumu elbaki eddaimullezi la 
yemutullezi leyse kemislihi şeyin ellezi lehu ismun la yunsa 
ve nurun la yutfa ve arşin la yezul ve kursiyyun la yeteharrake 
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munezzilel kitabi ala nebiyyihi muhammedin sallallahun 
aleyhi ve selem. Eseluke Ya Allahu entella hullezi la ilahe illa 
ente malikid dunya vel ahiratu eseluke en takdı haceti ve en 
tusahhiralil meliki Tayyuş ve Tuş ve tusallithum ala keza 
vekeza bisairi enva-il azabi bi heybetil azizir rahimil 
muntakimil cebbaril mutekebbiril halikil bariul musavviris 
semi-il basiril hakemil adlil habiri ecibu vi hakki Taşin Tarişin 
metuşin şemluhin baruhin esrian min kabliisra-al muntakimu 
fe yevme izin la yenfiu ahadikumen nedmu ve kullu minkuma 
yaklebu yedahu ya leyte mekane haza deavtukum li kasemi 
haza eyyuhel meyamines sebate en teczebu ila hazeynil 
hadimeynil azimeyni ve entum ve cunudukum meahuma ve 
tusallitu cemian ala keza ve keza bi kaffeti enva-il azabi bi 
hakkil esmailleti ehaztu aleykum yevmis sebti ecib ya 
meymunes sehabi ecib ya meymunes seyafi ecib ya 
meymunel erzak ecib ya meymunel esved ecib ya meymunet 
tayyari ecib ya meymunel ğamami ecib ya meymun eba nuh 
ecibu cemian bi izzetiz zekiyyil azimil cebbari ve tusallitu ala 
keza ve keza essaate hazihi vel vaktu haza bi azametillahir 
rahmanir rahimil melikul kuddusus selamul mu'minul 
muheymunul azizul cebbarul mutekebbirul halikul bariul 
musavvirul ğaffarul kahharullezi eydid da-I bi esmaihi ala 
sairil ervahı fesara bi zalike mulaza. Deavtukum inde fakti ve 
talebtukum inde usrati ecibu bi ahiyyen şerahiyyen 
heşlehaşin elvaşin kabaraşin yefuşin varişin allaşin ekşaşin 
akşin işin cehaşin ecibu tavan ev kerhan bi kuvvetir rezzakil 
vehhabil fettahil alimi ecibu tevekkelu ve tusallitu ala keza ve 
keza bi sairi enva-il azabi ve huzi kalbehu min beyni cenbihi 
ve suddu ve seal cihati aleyhi bi satveti kahri ahiyyen 
şerahiyyen edunayi esbautin ali şeddayi elvahan elacele 
essaate. 
 

      Bir kimseye İrsali hatif göndermek istersen: Yedi gün her farz 
namazın  arkasından yukarıdaki  beyitleri 18 defa  okur ve yedinci 
gün oruçlu olarak okursun. Sekizinci gün kıbleye karşı oturup, iki 
serçe parmağını sağ dizinin iç tarafından altına koyup, 1000 defa 

Bekeşkeşin Celeşin ( vx��]�� vx�F���F��) isimlerini okuyup, tevkil eder 

veya içinden geçen dilediğin şeyi söylersin. Huddamlar matlubun 
olan kişinin işini bitirir. Ama bu ameldeki şart matlubunu iyi 
tanıman gerekir. 
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KASEMÜL SÜLEYMANİ 

      Kasemül Süleymani isimli bu Kasem Süleyman ibni Davud 
aleyhisselam cinlerden birinin kendisine karşı geldiği zaman 
okumuş olduğu kasemdir. Hazreti Süleyman a.s. bu Kasemi bir (1) 
defa okuduğu zaman cinlerden hiçbirisi kendisine karşı gelemezdi.  
      Bu Kasemle talip hayr veya şer dilediği bütün amellerde 
kullanabilir. Bu Kasemin okunuşu günde 21 defa olup, okurkende 
buhuru kündür, lüban amberi, dövülmüş cavi ve kizberedir. Bu 
Kaseme Zecri Süleymani de denir. 
      Kasemül Süleymani budur: 
 

   ��� �2���?      �2-�F'�"�� �G� �F'�"�� �%�"O-�R��� O.�!���    �\"-�=������7 ���� 
          �V��,��<�� �f-�@�� �, �f-�@��@ �f-�@6 �f-�@����̀  �f-�"@6 /h6 /h6 /h6 �\-�=��I-�0��

     "�̀  �V�'�"�̀  �
6 /x�¤������     /��I-"�Q�#�y /n�	R�-�#"�̀  /��+�D�+�#
        /��@��K"�̀  /�-�8�X"�B /n��-� �@ /�� �8�? /��̀ �	#�8�0 /n��-�#�I�Q�y
        �%�&�I��� ��P�@ �2�c�$�� ��0 /w����Z�&������, �MZ��-	} /2�#�8����, /n��-�I�Q�y���0

    �����E�F	� ��� �J��Q�#�� �2�c�$�� ��0       ���? j�� �1�� "���� .��"�$ �G�0   ���"'K
���"���S����� ��-�7'��� �2�8�? ��	R�+��� �(���L�� ���� ��B��'X�� �p�p��'� �2-�c�+��� 

�2-������ ����P�+����� �2-�c�+���  
 

Bismillahil hayyül kayyümür rahmanirrahim. Rabbi Cibril ve 
Mikail ahin ahin ahin Ahiyyen Şerahiyyen Ahiyyen Hahiyyen 
Nemahiyyen edunayi esbaütin ali şeddayi Şelacasin 
Şelyekuşin Taltıkeşin Tatkelyuşin Mehluşehın Behmeşin 
Hemyuşin Yeşhişin Şenaheşin Mertatkeyuşin Nafehlemin 
Ğuyusen Nafğalasavesin ma a'zamü hazel kelamü ma a'zamü 
sultanillahi uhtirika men asa esma allahü binnaril mükadeti 
asikubihimür racifi vel fezeış şedidi ver rev-ıl azimi vel azabil 
elim. 
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CÂMİ' KASEMİ 
      Câmi' Kasemi diye isimlendirilen bu yüce kasem hayır amelleri 
için kullanılır. Hayırlı bir amele başlarken amelinin başarılı olması 
için bu kasemi okursan, amelin daha etkili olur. 
      Câmi' Kasemi budur: 
 

     �,�� �F'��� �N'-�,��F�O��� �e��������� ��8�E'B�� �2	I�-�#�$ �k� ���L��    �N"'-�,����OK�� �N"'-
   � �x���9P�� V�P9�� V���u      �N"� �=��R��� �N'-�:'��� �q�	SOK���� �N'-�I�#� ��� �N�S-�Q9#�

��B����)�E�?        ."�#�$ �N� �:��!��� �N�,��K�I� ��� ��8-�,��+�0 ���=��R�F�� �o����!��� 
   ��8��������$ ���=��L�<�� �<����$���� ���=�9Q��    �w����!��� �('��+�E��� ��� �N�,����!� ���

         ���'�"���? �N���)"�!� ��� [\	I��� �o���)�0 �J�u���? ��8-���3���3 ����7��
  �� .�#�$ ��8�+�=����y����  �J�&	���B ��8��-�:���3�� ��@�<�   � �7 ;1�� ������ .�K�$��   �"�8�+-

   � ���:����0 �.�@ .�E9���       �2�E�-�U"�L�� .�3���$�< �2�E���7�� ��09��� �N�0���R�K� ��� �x��-����
      ��� ')�� �N'B���F���� �N'-�8������ �(����	R����? �N�#�D�+����� �N�$��O����? .�E"�7��F �N'B

            /."�+�: /.�+�)�? /
��S�I�E�? /5�I�E�? /5�-�8�-�? /5�-�? /h��0��B /5�? /5�-�?��-�+�B /��#�̀  /
6
            H��� �"�B �]� ���� .�)�$ �G�0 �����E�F�� /
��B���_ 9\�7 /
6��B /�-�Q�0 /
��-� �0

      �I��� �(�<��8'X���� �C�-����� �2����+�0 �2	I�-�#�$ �k�0���$�� �k� ���L��  �
��+�E� ��� �b��
      �$ �k�Q9#�� 9����� ��P�:�� ��P�: ��	#�+����� �����U�F��    ��"�8�R��� ;1�� ���� �2	I�-�#

�    �MR�+� ���4��� �e��� ��8�+� ����0 .�E9�        .���"�+�3 ��� �
�&"�7 �N���-�@ �G�0
       '2�89#��� �]	��>���� �2	I�-�#�$ �� �2	I-�� j�� �a����? ����-�7��    ���"�?������ '�����B 
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       "�0��� �*�+�=�"9Q�� �*�K�0��� ��� �a���-���$ .�������� �k�,��   �*�+�0�'�"�� �a��
         ��B��'X"�� ���Q��"��� ��u��B M&�7��$�Y+B���� .�E�7��F ���U�R�-�� �]�?��E�I��
            ��"�@ �G�0��B '2�89#��� ��B���L /1�.�̀  [\	: .�#�$ �]',�� ���<��R��� ���@��R��� �('�	R�����

       ��B���L /1�.�̀  [\	: .�#�$ �]',�� ���<��R��� �G�0��B '2�89#���  �J��F�� ���@    '%�<�� go��L 
�*06 �1��@ '2�F  

 

Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhır rûhaniyyetir rahmâniyetin 
nûrâniyyeti zevî ezzevâti ellatîfetil mülkiyyeti ven nüfûsiz 
zekiyyetil kâimeti bitesârîfil ve hakâiki meânîhel meknûnetil 
hâkimeti alet tâifil a'dâdi ve dekâiki avârifihel mahzûnetil 
müsteaddetil hudûsi ve cûbi tertibîhâ bi izni masrafil küllil 
mahsûsati bi havâssi tabâiıhâ alâ efrâdihâ ve terkîbihâ. Yâ 
fülân eınnîl esmâ-e cemîahâ elletî hiye merâkizel büyûtil 
münkadimeti illâ mâ ecebtüm da'vetî ve kadaytüm hâcetî bis 
sürati vel aceleti bil kudretil ilâhiyyetil ahadiyyetis samediyeh. 
Âlin şelin ya'yûbeyhin behin yûmûhin beyhin beyheyhin 
bitekhin bitekfâlin bisa'yin ka'yin mimyâlin mutîın yâ âlin celle 
zeryâlin ıhtaraka men asâ ismike yâ Allâh aksmtü ve azemtü 
aleyküm meâlimel ğaybi veş şehâdetil kebîril müteâli ihdurû 
vefalû kezâ ve kezâ ve illâ sellattü aleyküm esmâ-el kahri elletî 
mâ semaahâ rûhul âhara saıkan min heybeti celâlillâhi teâlâ 
ecîbû bârakallâhü fîküm ve aleyküm. Eselüke allâhümme yâ 
rabbel erbâbü yâ mâlikel mülki yâ âlimed damâiril muttaliı alâ 
mâ tekkenehüs serâiri yâ mürsilis sehâbi yâ kef he ye ayın sat 
yâ ha mim ayın sin kaf entellâ hüllezî lâ ilâhe illâ ente sehhirlî 
ubeydekel mü'minînet tâiîne li emrikes sâmiîne li kitâbike li 
yakdû hâcetî serîan âcilen yâ zel batşiş şedidi vel kuvvetil 
kâhiril kâdiri inneke alâ külli şeyin kadîr. Allâhümme yâ men 
hüve ehûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn. 
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MİRRİH KASEMİ 

      Bu mirrih kasemiyle talip olan kişi dilediği her türlü hayır ve şer 
herhangi bir amelde, özellikle düşmandan intikam almak, 
inatçıların inadını kırmak, hasetçilerin gözlerini hayra çevirmek, 
insanlara zülum eden zalimlerin evini harap etmek, dargınların 
kalplerini muhabbetle heyecanlandırarak birbirine bağlamak, kan 
akıtmak, cebbarların dilini bağlamak, hazineleri açmak ve 
düşmanları ve zalimleri hastalandırmak gibi buna benzer sayısı 
ihsa edilemeyecek kadar sonu olmayan insanlık işlemlerinde 
kullanılan çok yönlü bir kasemdir.  
      Mirrih kaseminin buhuru hayır amellerinde, mastaki, meyatü 
saile lübani zeker, muklil erzak, sandalı ahmar ve cavidir. Şer 
amellerinde ise kötü kokulu bir buhurdur. 
      Bu kasemin özelliklerinden bazıları şöyledir. 
 

      1. İnsanlara zulüm eden bir zalimin zulmünden mazlumları 
kurtarmak ve o zalimden Allah Teala'nın intikam almasını istersen: 
Arabi ayın sonunda üç (3) gece herkes uyuduktan sonra, aşağıda 
gelecek olan beyitleri 1212 defa Müntakim ismi şerifinide 630 defa 
okuduktan sonra, aşağıda gelecek olan duayıda 40 defa okursan, 
Allah Tealanın o zalime yaptığı acaiplikleri görürsün. Okurken 
Müntekim isminin iki adet vefkinide üzerine alırsın. 
      Müntekim ismi şerifinin harfli ve adedi iki vefki budur: 
 

 
 

     2. Bir kimseyi muhabbetle heyecanlandırmak istersen: Aşağıda 
gelecek olan Mirrih Kaseminin İdmarı şerifini İskenderani bir 
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mumun üzerine yazıp, ummal buhurunu tüttrerek mumu yaktıktan 
sonra, Mirrih Kasemini yedi (7) defa okursan, o kişi kendisini 
kaybetmiş bir halde sana gelir. İdmarı yazıp yazıyı su ile sildikten 
sonra, bu su ile onun yüzünü yıkamadığın müddetçe ayılmayıp 
kendine gelmeyecektir. 
 

     3. Bir hazineyi açmak istersen: Hazine şüphe ettiğin mekana 
gel ve kasemin buhurlarını tüttürerek, Kasemi yedi (7) defa 
okursan, yer sallanır, Allah Teala hazretlerinin izniyle hiçbir mani 
olmadan hazine sana açılacaktır. 
 

     4. Günahkar ve müstehak olan bir kadından kan akıtmak 
istersen: Salı günü Merih saatinde kurşun bir levha üzerine 
demirden bir çivi ile İdmarı nakşedip, levhayı ekşi nar dalına as. 
Astıktan sonra buhurunu tüttürerek Kasemi üzerine yedi defa 
okuyup, levhanın kenarını deldikten sonra uzunluğu bir kol 
boyunda olan ipek bir iple bağla ve suyun altına göm. İpi 
yukarıdan bağla ve ipin ucunun suda oynamasını sağla. O saatte 
günahkar ve müstehak olan kadından kan akmaya başlar. 
 

      5. Tılsımlı olan bir kuyunun suyunu çekmek istersen: Yedi adet 
pişmemiş çömlek parçası üzerine İdmarı yaz. Daha sonra siyah 
renkli bir Güvercin alıp, güvercini kuyunun doğu tarafında kes. O 
yazdığın çömlek parçalarına güvercinin kanını bulaştır. Her çömlek 
üzerine ummal buhurunu tüttürerek Kasemi şerifi yedi (7) defa 
oku. Daha sonra bunları birbiri ardına kuyuya at. Kuyudan yetmiş 
(70) kol mesafesince uzaklaş ve daha sonra kuyunun yanına gel. 
Kuyunun suyunu tamamen çekilmiş olarak görürsün. 
      Eğer suyun tekrar geri gelmesini istersen: Bir çömlek parçası 
üzerine İdmarı şerifi şu Ayeti Kerime ile: 
 

�J����<��R�� �5�+�7�� .�#�$ �5',�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnehü alâ racuhü le kâdirûn. 
 

      6. İnsanlara zulüm eden ve bu zulmünden vazgeçmeyen bir 
zalimi hastalandırıp, ondan intikam almak istersen: Salı günü çiğ 
bir yumurta üzerine İdmarı yazdıktan sonra zalimin vücuduna 
temas etmiş elbise parçası ile yumurtayı sar. Buhurunu tüttürerek 
yedi (7) defa aşağıda gelecek olan Beyitleri, yedi (7) defada 
Kasemi okursun. Sonra yumurtayı yanan bir ateşin altına 
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gömersen, o zalim kişi Allah c.c. ın izniyle anında hastalanır. O 
yumurtayı ateşin altından çıkarıp yıkamadığın müddetçe o zalim 
kendisine gelen bu hastalıktan kurtulamaz. 
 

      7. Bir kimseye humma taslit etmek istersen: Ölmüş olan bir 
hayvanın kaburga kemiğini alıp, kemiğin üzerine İdmarı şerifi, ateş 
harfleri ve echezetinle birlikte yedi (7) defa Zincar ile yaz. Yazdığın 
kemiği ölü kefeninden bir parça ile sarıp, buhurunu tüttürerek 
Beyitleri, Kasemi ve Hümeze suresini yedi (7) defa oku. Bu kemiği 
güneşin altına koyarsan, o kişiyi anında humma tutar. Bozmak 
istersen o kemiği  güneşin altından al. Allah Teala nın izniyle 
humması geçer ve kurtulur. 
      Mirrih Kasemi budur: 
 

         ���? �k�0���$�� ����? �2	I�-�#�$ �k� ���L�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
        �*�S�=�"����� 	J��0���� �*�!�3��S��� ���-�4 ��"�@�� ����? �k�!"�E�S�E�����
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   6�� �h�¤�� ���� �k��'��R�3 V���E�F�   �h�¤�6 �k��    �h�<����$ ������ ���@��R��� ���@
 ��� ���@��      �N'-�,��F�O��� �e����������	u��B �2	:��$�<�� �5�3����	R�? �b������� �2-�I�!

       �N"'-�,����OK�� �e����������� �N'B���@���D��� ������̀ ������ �N'-�#�SO����� �N'B���#�+���
  �,�� ��	����,�� �N'-�3�	I�#� ���  � �\�@����B ��	��� "�  ����B �t�������� �x���� '� �\"�@ 

����� �
��9Q��"�� �\�@����B �t���+"�L�� �1��8������� ���OK�]�-�#�$ �k� ��"  



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 642 

;B�\-�=��B�<���<�    ����B �k�,���� �\-�=��-�S�Q�$��B �k�,����" �,���� �\-�=��-�I� "�k 
         �V�"�,��<�� �f-�@���"�̀  �"f-�@6 ���!�? �2	I�-�#�$ �k� ���L�� �\-�=��B�����,��B 

  /x�¤������          /v��� /v��� ��"�!�? �1�� "������ �h�P�@ ���!�?�� �V�'��̀  �
6
  /n�	: /v��B�� /v��B�� /n�	:        ."�#�$ .����+���� /v�� �̀  /�� �̀ �� �('��+�?�� 

          �\-�=��-��� �̀  �]�#� ��� �5�? �29#�I�3 ��u�� V�P�9�� �2������ ���!�?�� /v����? [\	:
   � ��� �q�¤�� �5�K�0 �k�Q�L����3      �2"������ ���@�� �Y�'D�� �*�-�?����I��� �N�I�=�&

           �q�¤�� �5"�K�0 �k"�+�Q�R�� �\-�=��-�4���̀  �]�#� ��� �5�? �29#�I�3 ���� V�P9��
     �#�̀  /J��-�Q�-�Q�,�� /v��-�?�� /v����? �GB�<�����@ �GB�<��� �E� ���  �#"�̀ ��B /�- /�

   � �N9��P"�? �a����:����:����B /�-�I�̀ ��B    /�� �D�+�? �]�B���B �G�-�? �p��U����
      �fB���0��Q�-�y��B�� �Y+-�K�0��X�-�y��B�� �<��$������ ��B���̀ ��B �C�7�� /�� �+� �D�+�?
         �h�P"�@ ���!�? �2	I�-�#�$ �k� ���L�� �MZ�� �-�y �2����$��B�� �MZ���4 �MZ���4��B��

    �I�3 ��u�� .�E9��� �N'-�,����OK�� �1�� ������      �\-�=��--�X"� �#�} ���OK�� �]�#�0 ��8�? �29#
        �x��"�4�_�� �t�������� �x���� '��� ����Q�L�� .�� �N�I�=�&� ��� �k�!'�����

 �&�3�� ����!������y       ���OK�� ��u��B �]�E� �c�+�� [\	I��� ���U�4�� �l����0���� �k� 
    ������ ���!�? �2	I�-�#�$ �k� ���L�� �2-�c�+���      /
6 �h���46�� /
6 �5	�'��� V�P9�� �2

            /.�+�: /.�+�)�? /
��S�I�E�? /5�I�E�? /5-�8�-�B /5�B /5�B /5-�?���B /��+�? /��#�̀  /
6 ���@��



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 643 

         �]� ���� ��� ����0 /
6��B �]� ���� �2�c�$����0 /
6��B �]�� �*�+-�Q�0 /
��-� �0
     �+��� �����E�F��� /��+� 9��� .�)�$�� �e���     /
�"�B���_ /
6��B �2�8�? ��	R

          ��"-� �7�� �k"�,���� �J���"�Q�Q�-�0 ���-'��� ��8OB�� �2	I�-�#�$ �k� ���L��
         ��"	#9:���E�3 �J�� �N� -�c�+��� �(���$'��� �h�P�@ .�� �GB���	:�P� ��� �N�I�=�&� ���

          "�7�� .�E�7�"�F ���U"�R�B V�<�"�K�� ���@�_���� ��B��� ��� �J����$�>�? �C
        V�P9�� ��� ')�� �<���S��� ���F������ ���!�? ��� �F����B �k�,���� �\-�=�� ��� ����B
             �G�-�? �h���0�� �G�0 ���!�?�� ���F�� �Y�	S	: �5�� �G	I�B �2���� ������B �2���� ���#�B �2��

        �� /1�.�̀  [\	: �x�	I�#�0 �h���-�? V�P9�� �J��!������ �J�OK���� .����I��� �5�-����
     ��"�!�? �2	I�-�#�$ �k� ���L�� �5�? �2	I�3���0�� ��0 ��	#�+����� ����-�7�� �J��+�7���3

  �5�0���B�� ��B��� ��� �C�:���:   �C�F�� ���!�?�� �1��Z�&9{��  �N'-������    �"�-�#�+���
           ."9#�D�3 �G�0 ���!�?�� �h���$ ���$ .�� ���+� ��� ��B���+��� ���!�?��  �\"���D�#��

       �5���&�7 ����, �G�0 �MR�+� .����0 '��4�� ��:�< �5�#�+�D�� �YF������� �YF�������  
 �\�D�+�����\�D�+�����$�'���� �N�$�'���� �N   

 

Bismillâhirrahmânirrahıym. Aksemtü aleyküm billâhi ve azem- 
tü billâhi vesteftahtü billâhi ve hüve hayrul fâtihîn. Ve emânel 
hâıfîne ve hâlikul cini vel insi ecmeînel kâdiril kâhiril vâhidil 
ehadil melikil hakkil mübîni züt tavli vel izzeti vel ceberûti zül 
celâli vel ikrâmi lâ ilahe illâ hüve alel arşis tevâ ve alel melikih 
tevâ tekaddeset esmâûhü ve âleti âlâuhu ve hüvel kâhiru 
fevka ibâdihi ve hüvel hakîmül habîr. Bi kudretihi edûküm yâ 
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zül ervâhir rûhâniyetil ulviyeti ves sufliyyeti vel eşhâsıl 
cevheriyyeti vel ervâhin nûrâniyyetil melekûtiyyeti inzilû inzilû 
yâ ehles semâvâti vel ardı yâ ehlet tavli vel ardı yâ ehlen nâri 
vel behâi aksemtü aleyke yâ derdeyâîl ve ente yâ atfeyâîl ve 
ente yâ semkeyâîl ve ente yâ nevrâyâîl aksemtü aleyküm bi 
hakki âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi esbâûtin âli şeddâyi ve bi 
hakki hâzihil esmâi bi hakki râhin râhin riyâhin riyâhin kûşin 
kûşin bi ızzeti eşmehin şemâhin elâlî alâ külli berâhin ve bi 
hakkil ismillezî izâ tekelleme bihil meliki şemhayâîl tesâkattü 
minhü ruûsel melâiketil kerûbiyyîne sücceden ve hüve 
ismillezî lev tekelleme bihil meliki şedhayâîl lekata'tü minhü 
ruûsel mütemerridîne hüve reddîne berûhin rübeyâhin 
entaytayûnin şelîhin yâ şeleşin yâ şekîşin yâ ekrâkerûke bi 
zilletl hudûı beyne yedeyke biacmehin biacma'mehin ecib yâ 
şedîdil erâdi ve yâ dayşâ menîan ve yâ taytâmeriyyen ve yâ 
havsan havsan ve yâ âlime taymûsan aksemtü aleyküm bi 
hakki hâzihil esmâin nûrâniyyeti elletî izâ tekelleme bihâ 
melikin nûri galmeşîyâîl le sebbahatil melâiketi fî aktâris 
semâvâti vel ardı ve zaharatil bihâri ve telâtimetil emvâci ve 
hadaal külli li azametike yâ zen nûril azîm. Aksemtü aleyküm 
bi hakkil ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhu âlin ve hüve âlin 
şelın ba'vin yevbîhin yehin yehin bitekhin bitekfâlin bisa'yin 
ka'yin mimyâlin mutîîne leke yâ âlin mâ a'zamu ismike yâ âlin 
mâ semea ismike rûhu asâ illâ sakın vahteraka isakû bihim yâ 
âlin zeryâlin aksemtü aleyke eyyühes seyyid meytatarûn ve 
ente cemîıl melâiketi elmezkûrîne fî hâzihiü üa'vetil azîmeti en 
tetevekkelû bi a'vânil merîhil ezherin nâdî yakdû hâcetî ecib 
yâ semsemâîl ve ente yâ ahmar bi hakkil vâhidil ehadil ferdis 
samedillezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven 
ehad. Ve bi hakki min emruhu beynel kâfî ven nûn. Fe 
sübhânellezî bi yedihi melekûti külli şeyin ve ileyhi turceûn. 
Ecîbû vefalû mâ emertiküm bihi aksemtü aleyküm bi hakki 
kevkebül merîhi ve yevmihis selâsâi ve bi hakki sâhibil 
beğıyyetil ulya ve bi hakkil azizil muızzi fi ızzi ızzihi ve bi hakki 
men tecellâ lil cebeli fecealehü dekan ve hara mûsâ saikan 
min nûri celâlehü elvâhan elvâhan elacele elacele essâate 
essâate. 
       Bu Merih kaseminin herhangi bir cin ve şeytanın hiçbir zaman 
karşı koyamayacağı şanı yüce, kadri ve bürhani celil olan İdmari 
şerifi vardır. 
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       Merih kaseminin İdmari şerifi budur: 
 

    /�B���� ���y /n��-�#���y /n��-�#���y /n�� �I�B�>�? /n�� �I�B�>�?  /�B���"� ���y  
      /n���"�L /n���"�L /n���"�@ /n����@     /n�"� �I�-�: /n���_�� /n���_�� 

        /n�	y�"�Q���0 /n�	y�"�Q���0 /n�"�-�:�� /n��-�:�� /n�� �I�-�:
         �G�0 �p������ /h�� �, /h�� �, ���!�? ��� �F����B �\�D�+���� /h�� �I�3���0 /h�� �I�3���0

       �k�R�#�4 V�P9�� �2������ ���!�? �����+��� �~B������ ���3������ ���������  �5�? 
         /v��: /\�8�X�R�� �\�#�@ ��� �J����&�� �&�X�Q�-�� /��S�̀  /��S�#�7�� ���@��
          �N�#� 'K�� �C-�?�< V�P9��� /v����? [\	: .�#�$ �
��+���� /v�� �̀  /�� �̀ �� /v�� �,
         ���@�"�R��� ���@�� �x�� 	#�c�� �N#�-9#�� j1�� ')�� �(����')�� .�#�$ �1��<�O���

����         �\�D�+���� �\�D�+���� �YF������� �YF������� �b������� �2-�I�!��� ���@�� �h�<����$ ��
�N�$�'���� �N�$�'����  

 

Bieykemûşin Bieykemûşin ta'leyûşin ta'leyûşin ta'mârîşin 
ta'mârîşin hârişin hârişin kârişin ezreşin ezreşin keykemûşin 
keykemûşin lâkeyûşin lâkeyûşin mahtâtûşin mahtâtûşin 
mertekmâhin mertekmâhin elacele yâ ahmar bi hakki nemûhin 
nemûhin esri' minel berkil hâtifi ver rîhil âsasifi bi hakkil 
ismillezî halakte bihi ve hüve eclefefin şefefin leytaşelâ 
selâvûne lillâhi helelin fakşehelin kâhin nemâhin eşmehin 
şemâhin elâlî alâ külli berâhin ellezî ya'lemü debîbin nemletis 
sûdâi ales sahratis samâü fil leyletiz zulmâi. Ve hüvel kâhiru 
fevka ibâdihi ve hüvel hakîmül habîr. 
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      Merih kasemine ait olan ve okunacak beyitler budur: 
 

         �R�E�K�0��B   ����+��� �G�0 .�� �2�R�E�,�� ���� �2  
          �k�+�Q�L ���-'����? �1����$������ �2�������?��    
          ��@'����$ �\�E�L��� ���'��7��B ���-'����?��       
           �k���? �G� �? ���Q�?��� ���'8�L��B /��Q������?��      

       �J��-�$ .� �$����    �N�$���� �2�������? [\	I���   
        �k�����4�� �2�������? �%���R��� ��-� �7 �q���4����     

           �2�@����B�< 9\	: �2������ �����? �����4��       
            ���� /������?   �k��'8�#�3 /���,�� /�����F  

       9#�� ��u�� ������$��� �\��������     .�3�� ���L �\�-  
       �k��'����3 �(��)�+��� �G�D��� �G�0 �Y<������      

         /N�c�R�B�� /%���K�? �.�)���̀  �2�8�� �\��������        
          �x�<'�� �3 �G�7�� /m��@������ /��-�D�?       
        ���<'�� �3 �G�7 9\	:H 2�8�-�#�$ ��[#����      
       �k�Q9#���3 /2�7���� /�����F���� /\�E�R�?       
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          /<����0�� /��@�� [\	: �2�8�-���� �\��������       
        �k�#������ �����!����?�� /J��b�,�� /���K�?         

            MN��-�)�0 9\	: �2�������? �2�8�? �
���,����      
        �� �2�8�?       �k�����,�� [\	I��� .�#�$ /J����F��  
          /]�#���0�� /t���� 9\	: 2�8�-�#�$ ��-�̂ ��    
        �k���������� �x��8�D��� 9\	: �2�8�? �
�����_��     
        MN�$���� ���!����? [\	I��� ����B�< �����4��         

          �� ������F������ ���'K���?��     �k�E'X���� �x��� ���  
         ���8�R����� �GB������!��� �q�¤�� ��[I�,��     
        �k�-�R���� �J���!����� �2�8��� ���!���? �Y+-� �7    

 

                 Ve müntekime rabbi intekimli minel adâ 
                 Ve bil ismi fel a'dâi bis Seyfi kataat 
                      Ve bis Seyfi yâ cebbâru faktül adüvvenâ 
                      Ve bil batşi yâ kahhâru febtiş bimen beğat 
                 Ve a'mâ uyûnel külli bil ismi süraten 
                 Ve ahris cemîıl kavmi bil ismi ahraset 
                      Ve harrib bi sirril ismi külle diyârihim 
                      Bi hasfin ve ihrâkin ve nârin telehhebet 
                 Ve ersil li a'dâî izel leyli kad etâ 
                 Esveden minel cinnil usâti teğavvelet 
                      Ve ersil lehüm şahsiyyün bi nevmin ve yakazatin 
                      Bi ceyşin ve irhâtin ve cinnin temerredet 
                 Ve sallit aleyhim külle cinnin temerredû 
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                 Bi katlin ve ihrâkin ve recmin tesalletat 
                      Ve ersil ileyhim külli rahtin ve mâridin 
                      Bi nârin ve nîrânin ve bil harbi erselet 
                 Ve enzil bihim bil ismi külle musîbeten 
                 Bihim ve ahzânin alel külli enzelet 
                      Ve dîk aleyhim külle ardın ve meslekin  
                      Ve zelzil bihim küllel cihâti fe zelzelet 
                 Ve harrib diyârel külli bil hafi süraten 
                 Ve bin nâri vel ihrâki vel mevti veş şetet 
                      Ve nekkis ruûsel hâsidîne vel kahri 
                      Cemîan bi bahril hemmi vel hüzni elkayte. 
      Kırk defa okunacak ve Merih kasemine ait olan dua da budur: 
 

      �E�K� ��� �k�,�� .�8���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?    �k"�,���� ��B��'X�� �2�R
'+�S���     �� �2[#�I�E� ��� '��-�X�B �]�-������ ��B���3�� �� �
�    �2[#�c�E"� ��� �5'7���E�B �]��

     ������F ��� �!�3 �]���� �5�3������_ ��'+�)�3 �]�-������     9��� �]�K�0 �>�D�#�0�&�� �5�3
          �a�<��"�0�� ��-�!�0 .�? �]� �#�$ .�8���� �]�-�#�$ 9��� �\�I�E�0���� �]�-����

     /J����� �]�E� �c�$ ���)�B�� �]�,��!���� ���!�0 '.�#�$   �]	:����"�B���� 
       	
�	R�B�' �$ �k�-����+�3�� �k�:������3 �J��@�u�����? �2�@��������� �J��-�+����? ���)�����
           .�,��"�� �]"�E�B��K�$ �G�-�+�? .���� ��	c�,	� V���-�� �Yb���: �f��#�$ �J�� ���9c��

       ���"�F �������� ���� �]�B���B �G�-�?9��� [��L �x���D����0    �]"�-���� 9��� .�D�=
           	\"�0���� ��"�Q�R�,� ��u�� �́ �D�#�0�� 	\�-�!��� �k�L��̂  ��u�� V�u�&�0 �k�,����

�$�<��           �\"�?�� �5"�3�����$ �k�̂ ����� �5�E���L�� �]�� �k�+�U�4 �G�0 /1��$�< �a�
        �E�}��� �5�S�,�� �2�}���� �5[R�F �C�#�y�� �hO��R�F �5�K�0 .�S�E�̀ ��� �h�����7  �h �����
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         ."���y�� '�"���D�E�� �]����U������ �]�E� �+�, �<������� �]���� �@�� �
�	Q�?
        �*[#�R� ���"�? �1����_������ �GB�����I�E� ��� �(��@��-�0 �]�#���� .���?�� �����I�E�����
         �]"�?����? 	N"�S�L�� ���L �*� ���9c�� �
�u��4�� �*�0�	#�c� ��������, �k�,����

   �,�>�� �]�?��K�7 .���� �x�>�D�E��������-���+��� ���+�? �G�0 �]�� g����$   �]	��>"���� 
          �5�-�#�$ �]�K�0 �(���)OK�� �C	#�y�� �2���9c�� �J�&�� .�� ��B���̀ ��B �2�R�E�K�0��B �]�?
         �GB��"���R��� �C-���B�� �G�0��B �5-�� �]�3���)�L ���L�� �GB����'K�� ���-�4��B

��           �5"�-�#�$ �
���,���� �]�� ���+�? .�� �2	I�F��� �a����� .�� ���-�#�� .�,���)�,�
          �o�"�R�? �N� �+�K�� �<����0�� �5�K�$ �
�_���� �N� �ROK�� �<������0 �h�<�������� �]�=��U�L
         ."�� /��	Q���0 /���E�:�� ����Q���� �J��L��	S����� �2�#�R����� J�� �J6��	R�����

 �0 ����  ��� �+� ��� �k�-������� /���X�K �     ��"�!������� �p�	���� "��� ���R'�����
            ."�,�� ���� ��"����< �G�0 �5����0 g��L����� �]�?�� ����P�$ 9J�� ����D��� ���

/��	#���0   .���#�L �����7���� ���)�E�,�>��      ���Z���K� ��� .�#� �̀  ��� �7��� �����I�K� ��� 
  �� �k�,�� �]',��        �b"�R�S��� �����+��� 9J���� .����:��B .�K�S�:�� �����E�R� ��� �G� �F'�

          �\-�:����� �2�+�,�� j�� ��K�����F�� �Yb�)�, ����? .�S�:�� �Y-���� ����? .�S�:��
9��� �('�	L���� �
���F���� �2-�c�+��� �.�#�+��� ����?   

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhi entel müntekimüş şedîdü ve 
entel feâle limâ türîdü fe ileyke yeşeyerral mütekellimü ve leke 
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yeteveccehül mütezallimü ve ileyke tesa'ade zefrâtühü ve leke 
tuhmed hasarâtühü felâ melce-e minke illâ ileyke ve lâ 
mütekelli illâ aleyke. İlâhî ılmüke bî muhîtun ve mededüke 
aleyye muhûtun sübhâneke lâ yesıfu azametüke lisânin ve lâ 
yüdrikükel basaru bil ıyâni ve lel vehmi bil ezhâni tebâraket ve 
teâleyte ammû yekûllüz zâlimûne ulivven kebîrâ seyidî unzur 
ilâ bi ayni ınâyetike fe innî mâ secedtü kıttı illâ beyne yedeyke 
ve lâ erfeu havâicî illâ ileyke fe ente melâzî izâ dâkatil haylü ve 
melceî izen kataal emelü edûke duâin men hadaat leke 
rukbetihi ve fâdat ıbretihü ve bil cesedühü veştefâ minhü 
hakadhü ve talebe hakkihi ve rağime enfehü li iğtirârihi bi tûli 
ehmâlike ve vürûdi ni'metike ve efdâlike feteceberra ve tağâ 
vestekbera ve beğâ ve seleke meyâhâtil mütekebbirîne vel 
ezrâi bil mukillîne ve ente nâsıral mazlûmîne ve hâzilez 
zâlimîne kad ve kafetü bi bâbike vel tece'tü ilâ cenâbike fe ene 
abdün leke mim ba'dıl abîdi eselüke bike yâ müntakimü yâ 
şedîdü fî filâniz zâlimi etlübün nusrete minke aleyhi yâ hayran 
nâsirîne ve kad kasadtüke fîhi yâ men yâ yehîbel kâsidîne 
fensurnî feleyse lî sivâke vahküm lî ba'de leke ve enzil aleyhi 
kadâike ve evradehü mevâridin nukmete ve ezile anhü 
imdâdin ni'meti bi kâfi vel kurâni ve nûn vel kalemi vel fürkâni 
vet tûri vel kitâbin mestûrin fî rakın menşûrin vel beytil 
ma'mûri ves sakfil merfûı vel bahril mescûri inne azâbe  rabbi-
ke livâkiun mâlehü min dâfi'. Rabbi innî mağlûbin fentesır ve 
ecbir kalbel münkesiri vecma' şemlil mündesir inneke enter 
rahmânül muktediru ekfinî yâ kâfî fe innel abdel fakîra ve kefâ 
billâhi veliyyen ve kefâ billâhi nasîran ve hasbünallâhü ve 
ni'mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
 

      Yukarıdaki Beyitlerle bu duayı sürekli olarak, Allah'ın 
kullarından birisini kast ederek hergün bir defa okunursa, Allah 
Teala okuyan kimseye intikam çeşitlerini öğretir. Kuran-i kerimde 
buna münasip sure Nun suresidir. Bu Nun suresi, Beyitler ve dua 
arasında okunur. Allah c.c. tan hakkı ile kork! 
 

      Bu yukarıdaki Beyitlerde Mirrihi sırrı vardır. Bir kimse bu 
Beyitlerle beraber Merih Kasemini, Merih saatlerinin her saatinde 
devam ederek okursa, Merih kaseminin sırrı ile evrene Allah c.c. ın 
izniyle mutasarruf olur. 
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MÜLÜKÜ SEBA KASEMİ 

      Mülükü seba kasemini 3 defa okuyup, asi bir şeytanı yakmak 
istersen anında yanar. Her amelde bu kasemi üç (3) defa okursun. 
Hayır amellerinde güzel kokulu bir buhur, şer amellerinde ise kötü 
kokulu bir buhur yakarsın. Amellerinde Allah tan korkup amellerini 
ona göre ayarlarsan, başarılı olanlardan olursun. Bu Kaseme Zecr 
Kasemide denir. 
      Mülükü seba kasemi budur: 
 

          	N�+��"�� �a�	#� ��� ��8OB�� �2	I�-�#�$ �k� ���L�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
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           �N"�#9:��� ��� �N"'B���#�+��� �e��������� ��8OB�� ��	����K�3 �J�� �V�'��̀  �
6 /x�¤������

       �+��� �a�	#�0 	N�+���� .�#�$ ��	����,�� �N'-�,��L���S��� 	N�+��'��� �N�0�����?  �N'B���#�+����� �N'B���#
           �N"'-�F��B���� .�#�$ �N'-�=����8��� �� �N'-�=����8��� .�#�$ �N'-�I�#�S��� �� �N'-�I�#�S��� .�#�$
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   'K�� �� �N'B���'K�� .�#�$        �N"'-�?���OE�� .�#�$ �N'B���!'��� �� �N'B���!'��� .�#�$ �N'B���
          ."�#�$ �N"'-�=�� ����� �N'-�=�� ��� .�#�$ �N'-�̂ �������� �N'-�̂ ������ .�#�$ �N'-�?���OE����
          .�)"�$ �G�0 .�#�$ �N��������� �� �N��������� .�#�$ �N'B������R��� �� �N'B������R��� 
          �2�8-"�����K�? ��	P"�4�>�3�� �*�+� �7�� ��-�#�?�� �<��K�7 �G�0 .���y�� �<'�� �3��
           ."�#�$ g���, ���@ 9��� �5������ V�P9�� ����? �*�+�=��y �*�$�����0 �2-�8�@��������?��
            �G"�0 /�"B���0 /J��Q�-�̀ �� ��-�K�$ /<����0 [\	: ."�#�$ �h�P�@ .�E�¦���$ ����,

�0        .�,��3��� '.�#�$ ���#�+�39��� �*�+� �7�� �N������?������ �*�y��-'X���� �G�D��� �a�	#



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 652 
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����D��� O����3�� �t������ O��X�K�3��

         �"�,��?�� �J�� �-�0 �G�B�� g�B���L /1�.�̀  [\	: .�#�$ ;�� 9J�� �Y+-� �7  �k�,���� �v
          �k"�,���� ��-"�#�?�� �G�?�� ���-�?����B �k�,���� �C�#'��� ��0�&'��� �C�@�P�0��B
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          ���-�#�� ��� �.�$��< �C�D�B�� �G�0�� /2-���� g���P�$ �G�0 �2	:���D�B�� �2	I�?��,	u

    �5�� ���-���� �t������ .�� /��D�+� �?       /
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           M&"�̀ M&�̀  M&�-"�@ M&�-"�@ M���4����? M���4����? /v�&�0�< /v�&�0�< /*���0
             �Y�"	S	: �5�� �G	I�B �2���� ������B �2���� ���#�B �2�� �G�0 ���!�? ����-�7�� �J��$�����3

�D�-�� ���@9��� �5����� j��� ���F�� �5-�� �C�B���� �N� �-�R��� �%���B .���� �2	I'K�+�   
 

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

      Asaf bin Berhiya hazretlerine nisbet edilmiş, celil bir azimet 
olan ''Azimetul câmi-a li cemi-ıl esrârur ruhâniye'' isimli bu kasem 
bütün amellerde kullanılır. Bu yüce azimeti okumanın şekli 
yapacağın amelin ehemmiyetine göre 7, 21 veya 49 defa okunur. 
Okurkende buhurun güzel kokulu bir buhur olmalıdır. 
      Cami Azimeti budur: 
 

   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?        �
�&�D���"�? �x�"�+�K� ��� ��� �2��"�?
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         �x���� '��� �h���0�>�? �k�0��L V�P9�� �*�E� ��� �('�	R��� V�u ��B��'X�� ���Q�����
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        �x���� '��� ���#�4 V�P9�� ��� �2���? �x���������� �x����#�� �o�&�E�4���?
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O�	R��� �(���@�'��� ����@O����� �(���?���"����
��+�E� ��� �."�#�+��� ���@�9c���� �q�  



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 656 

       �N"'-�3��@�&���������,���� �q�O�	R�? �k���D�E�F��� 	�-�!�0��B �k�-����+�3 ���@��R���
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         .�D�=���"�F ��-� �7 �1��U�L .�#�$ �]�,�u���? �2�8�? �*�+�E���� �*�-�,��F�O���
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhil menûti bil celâli vel 
kibriyâil mütekaddesi aniş şübehi bi mahlûkâtihi bismillâhi 
rabbil âhırati vel ûlâ rabbil ıbâdil münezzehi anil eddâdi vel 
endâdi ves sâhibeti vel evlâdi hâlikul eşbâhı vel ervâhı 
bismillâhi zil batşiş şedîdi zil kuvvetil metinillezî kâmet bi 
emrihis semâvâti vel ard. Yüsebbihur ra'dü bi hamdihi vel 
melâiketü min hîfetih. Bi ihtilâfil luğati vel asvâti bismillâhillezi 
halakas semâvâte bi kudretihi ve dehal arda bi irâdetihi ve 
meşiyyetihi ve edâren nücûme fil eflâki bi hıkmetihi ve 
fecceral bihâre ve sehharahâ li beriyyeti vestevâ alâ cemîı mâ 
kevnihi minel eşyâi bi kahrihi ve kudretihi ezeliyyün kadîmün 
lâ ibtidâe li evveliyyetihi ve lâ intihâi li âhıriyyeti kâne 
vücûdühü kablel ezmânil ğâbirati ved dühûrid dâhiratil 
kuddûsi vez zâhiril aliyyil müteâlil kâhiri teâleyte yâ muhîtu 
vahtecebte bi kuddûsil envâril lâhûtiyyetihi vel azametil 
ezeliyyetil hafiyyeti an idrâki fehmil beriyyetil nâiyyetil 
nâmiyyeti an ukûli zevil ezhânis sâfiyyetiz zekiyyeti yâ bâriü 
teâlâ mücdike ve te kaddeset esmâike ve azzame ve lâüke ve 
kibriyâüke felâ kâdira ğayrüke ve lâ kâhira sivâke eselüke 
bismike ve esmâikel hüsnâ ve sifâtikel ulyâ ve kelimâtikelletî 
kulte bihâ li cemîı mâ fil ekvâni kevnî fe kânet kemâ teşâ elletî 
lâ yüsebbitü li belâğıhâ halakal arda ves semâe ve eselüke 
bimâ evda'tehü min setavâti kahrike ve ğalebeti letâike ve 
ızzeti te'yîdike en tü sahhıralî ıbâdike ve melâiketike ve cemîır 
rûhâniyyîne esteînü bihim bi iznike alâ kadâi cemîı havâicî 
mimmâ yerdîke ve entel müsteânü feinnî edûküm yâ meâşirel 
ervâhaz zâhirînel mü'minînel mutîîne li esmâi rabbil âlemine 
minel melâikete ver rûhâniyyinel ehazîne bi nevâsil cinni veş 
şeyâtîni bimâ aksemallâhü bihi ales semâvâtî vel ardı fe'tiyâ 
tâiîne li esmâihi bi kudretihi bil kelimâtit tâmmâtil uzmâ ve bil 
âyâtil kübrâ ve bi sıfâtillâhil ulyâ ve hüve rabbül âhirati vel ûlâ 
ve edûküm bimâ nezele bihi cibrîlü alâ âdeme ve idrîse ve 
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süleymâne ve kâffetil mürselîne salavâtullâhi ve selâmeti 
ecmeîne yâ hin yâ hin âhin âhin âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi 
esbâûtin âli şeddâyi mâ a'zame sultânillâhi ve esmâi ve 
eğûsâhin ve eğûsâhin ve eğûsâhin nûrin âhin telele yehtevâin 
âhin âhin âhin yâ hüve yâ hüve yâ hüve şeletemin nemûhin 
şeletemin nemûhin heyâhin heyâhin heshesâ heshesâ hechâ 
hechâ sahsahâ sahsahâ hecehâ hecehâ sahsahâ sahsahâ 
cehcehâ cehcehâ âhin âhin yehin yehin yâ nûhın nemûhin ve 
bil ismillezî ehaze bihi rabbenel ahde ve zelle li heybetir 
rubûbiyyeti ve azametil ulûhiyyeti ve bil ismil a'zamil mahzûnil 
meknûnillezî evvelühü âlin ve âhirühü âlin ve hüve âlin şelın 
yeûyûyehyehin bi tekhin bi tekhin bitekfâlin bisa'yin ka'yin 
mimyâlin mutîıyyin leke yâ âlin yâ şemhın şemâhın tayhan 
billezî terteuddûne min mehâfetihi ve tuhzûne saıkan li 
heybeti celâlihil azîmi ve edûküm billâhil hayyil kayyûmi 
lâbisin el mehâbetel mütecelâ bil kibriyâi ven nûrillezî ezhera 
bârikatin min işrâkı behâi nûrihil kerîmi alâ cebeli tûri sînâe 
fenhede ve tüdekkedeke ve harra mûsâ saıka ve harratil 
melâiketi sücceden fis semâvâti ve tahtel arşi ve fil hevâi 
hâifîne merğûbîne min izzeti kahri heybetihil celîleti tâiati li 
esmâihil hüsnâ ve sıfâtihil ulyâ ve kelimâtihil uzmâ ve 
edûküm bil ismillezî izâ tekelleme bihi melikil ervâhı tesâkatat 
minhü ruûsil melâiketir rûhâniyyîne vel kerûbiyyîne ves sâfîne 
vel müsebbihîne ve hüve yâ nekîrahin hevzeynin bârûhın bi 
eşmehın şemâhın şemâhın elâlî alâ külli berâhın taştanîşin 
şelşin ikrâkerûkin ilâhün kuddûsün azîzün kaviyyün 
kuddûsün bâkin zû ızzetin bâhiratin bi âlimin taymûsen 
şedîdül irâdi taysen yâ tûsen menîan yâ âlimü taymûşen bi 
ızzetike yâ nehin yâ hâbûrin yâ şemhın kayyûmen rahîmen 
yûşen mâyûşen hevlâyenin helheyişen allâhül vâhidil kahhâri 
hüve hüve hüve reşnin hûnânin keyâran ve cebbâran 
emâyûsin mâyûsin celle senâühü ve ızzi sultânihi şeymûsin 
şeymûsin bihevreşin hevreşin sasın sasın samediyyi hüve 
mîsın tahîsın hüve meysasan hüve melikil ardı vessemâi ve 
âlihil halkın ecmeîne ecîbû yâ melâikete rabbî entüm ve min 
tahte eydîküm min esnâfil cinni vefalû kezâ ve kezâ bi hakki 
yehin yehin yehin nebîhin nebîhin nebîhin evrayâlin 
berceyâlin hevrayâlin şevrayâlin rağşeyâlin hedrayâlin 
bıhkayâlin berkayâlin nevrayâlin ğaşyâlin azrayâlin şerhayâlin 
eynemâ küntüm fî melekûtillâhi azze ve celle ve azher ve 
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ebrâhînil icâbeti fîmâ emartüm bihi bi hakki berneyûşin 
mimyâlin mimyâlin âhin âhin âhin hevâhin hüve hüve hüve 
rabbin nûril a'lâ elacele yâ melâiketallâhi rabbî ve 
rabbükümüllezî elcemel cinni bi kelimâtihi accilû bi hakki 
kâfîn min kâfî ve hâin min hâdî ve yâin min yakîn ve aynin min 
alîm ve sâdin min sâdikın ve hâin min hâfizın ve mîmin min 
melikin ve sînin min selâmin ve kâfin min kaviyyin ve elfin 
min evvelin ve lâmin min latîfin ve râin min raûfin ve tâin min 
tâhirin ve nûnin min nâsırin bi kâf hâ yâ ayîn sâd hâ mîm ayîn 
sîn kâf elîf lâm mîm râ elîf lâm mîm sâd elîf lâm mîm râ elîf lâm 
râ tâ hâ tâ sîn mîm tâ sîn yâ sîn sâd hâ mîm kâf nûn bi rabbil 
celili mukaddirül eceli fil ezeli hâliku külli şeyin ve ilâhi külli 
şeyin ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Meştâtın tâtın yûhin 
şemmûşin heyûtın heyûtın heyûtın âhin âhin keykeyâşin esriû 
ileyye melâiketi rabbî ve entüm ve min tahti eydîküm esnâfil 
cinni vefalû kezâ ve kezâ bi hakki rabbis semâvâti vel ard. 
Âlimül ğaybi veş şehâdetil kebîrül müteâl. Hebûtın hebûtın 
merneyâşin merneyâşin yâ şin yâ şin nûşin nûşin leyhan 
leyhan mehlestın mehlestın tamtahvin tamtahvin seyûşin 
seyûşin biherdeyûşin herdeyûşin tasehin mestahtalûşin îlin 
heyhâyin Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. Hudûruhü 
âmîn elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâah. 
 

      Bu cami azimetini okumadan önce 3, 5 veya 7 defa şu Hisni 
(Korunma) şerif okunmalıdır. Okunacak Hisni şerif budur: 
 

   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?.    �,���-"�� .�#�$ j�� .9#���   /�"' �!�0 �
   �2[#���� �5���!��� �5��6 .�#�$��. �#�$ �k�#9:���3"     �� j�� �.����"�F ��� . 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Tevekkeltü 
alallâhi hasbiyallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil 
azîm. Allâhümme ahcibnî min cemîı esnâfil cinni ve envâıhâ 
ve ecnâsihâ bi kelimâtiket tâmmâtil mübârakâti ve bi ismikel 
hayyil kayyûm hîtânih. Selâmün kavlen min rabbin rahîm 
dâiratüh. Lehü muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi 
yahfezûnehü min emrillâh. Vallâhü min verâihim muhît. Bel 
hüve Kurânin mecid. Fî levhin mahfûz. Allâhümmehfaznî min 
fevkî ve min tahtî ve min emâmî ve min halfî ve an yemînî ve 
an şimâlî bimâ hafizte bihiz zikra inneke alâ külli şeyin kadîr. 
Ve bil icâbeti cedîr. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin 
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim 
 

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

      Bu azimeti okuyup Cin'in gelmesini talep edersen, AllahTeala 
hazretlerinin izniyle anında yanına gelir. Senin emirlerine hayır 
olsun şer olsun itaat eder. Ama sen şer amellerinde Allah 
Teala'dan kork! Hak etmemiş suçsuz bir kimseye birşey yaparsan 
sana döner. 
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      Okunacak Azimet budur: 
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         �J��L���?�� �1��Z�&�{�� �%���B �C�F�� ��� �F���� �_���!�0 ��?���� �G�-�K�Z���� �%���B

 � �V�<��8�-���        �G"�?�� ."�̂ ��R��� �n����8� �̀ �� �1��+�?������ �%���B �C�F�
          	N"�+�?���_ ���-"�?���� ���OK�� ��?���� ��-� ����� �%���B �C�F�� ��-�������
        �k��'��� �%���B �C�F�� �.�?��!'��� �J�� �-�0�� �N�+� �D��� �%���B �C�F��

      �2	:��$�< V�P9�� j�� �N�$��y ����-�7��   �2-�c�+��� �J6��	R����� .�,��{� ��� ����'����?
         .�#�$ /��	#��� �� �N�$��y�&�� �*�+�=��y ��E�=� �J�� �a�	#� ����? �Y��F���0 �Y��F���0
       �p��y�� ���R�� �Y+�=��y .�,��3�� �G�0�� ���'8�R��� ���F����#�� 	N�$�9Q�� �\�? ���	#���0

    �0 .�,���� 9\�7�� '��$ j��       �G"�0�� �5"�0�&�:�� �5�=�� ���>�? 9��� �2	I�3���$�<�
           ��"�R�� �Y+�=��y .�,��3�� �G�0�� /���, �G�0 /s����X�? �����E�F� ���R�� .�,��)�$
          ��P"�@ .��"#�D�0 .�� �����U�F��� ��	#�D�+�� ���'��D��� ������ �2�#��

   �\-�=������$�� �\-����������� �\-�=��I-�0�� �\B�����D�?    �*�?'�"�R� ��� �N�I�A�#� ����� 
         ����0	��� �\�8���0�� ����?������ O��� �J����E�S�B�� �2�8�?�� ���:�u �G�$ �2�@��
        �P9��� ���'@����� ��B���+���� ����L���� ���E�+�0�� ����������� �C�����0�� ����+')��
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   � �c�+�� �x����0�'X��� �q���'���� �k�+9Q�R�3    �N'-�3������D�� ����L���� �k9��u�� �5�E
          ���OK�� ����, ���8�� �5�E���-�8���� �h���0��� �Y$���y �5�E'-�?��?���� /1�.�̀  �\	: ���D����
           ��"B���0 /J��Q�-�̀ �� /�-�K�$ /��'��7 9\	: ���U���B g���,�� g���, .�� �h����,��

     �: .�� ����Q�� .�#�$ ���OK�� 	\�{�0 /��	Q���0 /���E.     ���@ 9��� �5������ j�� ���@
        �J��+�7���3 �5�-������ �2�I�!��� �5���� �(���4����� .���	��� .�� ��� �!��� �5��. �G�B��

         V���)"'K�� �G�B���,��Z������ �<�'��$ �G�B�� �1�� '��� �<�'��$�� ��� 'X�� �<�'��$
   � �.�$�< ����-�7�� �<��8�-�����        �e������� �e���"�̀ �� �G�0 �2	I�K�0 �J��: �G�0�� H�

          �x�"�B6 .�� �C�E	: �' �0�� �<��8�+����? �2	I�-�#�$ �k� ���L�� .�,���� �<��8�-���
           ."����0 �(�����"�E�? �<�� �#�D��� �G�0 ;1�� ��� �����,�� �G�0 ���!�?�� ����O���

     ���̀ �� �G�0 �J��: �G�0�� �<����< ����?�_��      [J��"�� V����)"'K�� �e������� �e�
   �e������� �e���"�̀ �� �G�0 �2�E�K	: �J���� .��-�$ �\-�D�,���? �2	I�-�#�$ �k� ���L��
         ��	#�+�3 9��� �*�-��'K�� �2�3��4 /�' �!� �? �2	I�-�#�$ �k� ���L�� [J���� �*� �#��� ���

  �*� �#���0 .�,��3���� '.�#�$  	I�3���$�< ��0       ���=���"�F �1��U"�L .�� 9��� �2
�*� �#��� ���.  

 

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

İDMARUL AMME KASEMİ 
      Bu Kasem küçük ama sırrı ve fazileti çok büyüktür. İnsanların 
istemiş olduğu hayır veya şer olan her şeyde faydalıdır.  
      Yazılacak idmarul amme Kasemi budur: 
 

           /
�<��� /�"� �R�L /m��"��� ."�K�8�$ �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
��         ��B �k�,���� �q�������B �
���,�� /����c�Z /��D�� /k� ���0 /��R�� �\-�D�K�S�R� 
) �-��� �%�<��4�%�� (���        g]"�@�� g]�8�� g]�8�� ���!�? ��P�:�� ��P�: ��	#�+��

u n o % m "@ � /v��K�? /v��,�� g]�@�<  

  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ahnî rasratın kakameşin râdelin 
limukfencil fekacin mahmetin feceşin sezhazin inzil yâ fâris ve 
ente yâ fülâne (Hadimül yevm) vefalû kezâ ve kezâ bi hakki 
sehekün lehekün vehekün rahekün enûhun benûhun elif he tı 
mim fe şın ze (Hatemi Süleyman ve üçlü vefk). 
. 

      Hastaya arız olan cinleri yakmak, hapsetmek, öldürmek, nazar 
çıkarmak, hastayı iyileştirmek, sihirleri iptal etmek, celb etmek, 
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cezb etmek, kabül olunmak, atfetmek, tefrik etmek ve bağlamak 
gibi amellerde bu Kasemin çok yüce bir sırrı vardır. 
      İdmarul amme isimli bu Kasemi kullanmanın şekli: Kasemi 
hurufu mukatta' olarak bir kağıt üzerine yazıp, yazdığının üzerine 
Türk mastakisi, lübani zeker, dövülmüş cavi, kuyruklu biber, 
senderus, habbetü sevda ve kizbere buhurlarını koyup, bunlarla 
beraber ateşte yakarsın. 
      Amelin hastayı iyileştirmek, sihir bozmak veya nazar çıkarmak 
ise, hastayı yazdığın kağıtla buhurlarsın. 
      Amelin atf, kabül, celb veya cezb ise, yazdığın kağıdı seccade 
üzerine konulmuş mangalda buhurlarla birlikte yakarsın. Ama 
mangala yazdığın Kasemi attığın zaman sen hemen dışarı çıkar 
ve kağıdın dumanı kesilene kadar odaya girmezsin. 
      Amelin tefrik, bağlamak ve buna benzer şeyler için ise. 
yazdığın kağıdı matlubunun eşiğine gömersin. 
 

ZECR KASEMİ 
      Bu büyük bir Kasem olup, Zecr Kasemi diye isimlendirilmiştir. 
Büyük olan bu kasem Cin'leri zecr (Men etme, kovma) etmede 
kullanılır. Bir, üç, beş veya yedi defa bu kasemi okursan, Cinler 
sana karşı koyamaz ve geç kalan olursada yanar. 
      Zecr Kasemi budur: 
 

       /n��B���0 /n��0 /n��0 /n��0��}���0 /n��0��}���� /n�� ���#�B�� /n�� �S�B��B
      "�I��� �2������ �C�F�� 	\-�#�D��� 9\�7 /n��B���0 ������ �b��   �2"	I�? �t

        �
����D����� ���Q���3 �2	I�? �N�B�<�������� ���)�+�3 �2	I�? �e��B������ ���7���3
          ��� j1�� ������ �Y��L����Z �Y��8�̀  ���E� �3 �2	I�L���� �G�0 j1�� '����� 	
�������3 �2	I�?

        	\"�����B 9����� �J��I� ��� ��P�@ ���' �$��B �2	I�? �N�L���!�0 g���,  �"� 	I�-�#�$ 
�J����)�E�K�3 �&�� gq��!�,�� /���, �G�0 �s����̀  

 

Yâ yefmûşin eylağmûşin evğâmûşin merğâmûşin mûşin 
mûşin meryûşin meryûşin cellel celîlü sâhibül ismil kebîrül 
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ardu biküm tercifü ver riyâhı biküm ta'sıfü vel evdiyeti biküm 
tahtıfü vel cibâli biküm tüzelzilü ves semâ-i min fevkıküm 
temturu şühüben sevâkıben ve esmâ-ullâhi nârun muhrikatün 
biküm yâ ummâra hâzal mekân ve illâ. Yurselü aleykümâ 
şüvâzun min nârin ve nühâsün felâ tentesirân. 
 

ERCİYE DA'VETİ 
      Rızkı kolaylaştırmak, kalbleri tesir etmek ve kabül olunmak 
için, hergün sabah namazından sonra 3 defa bu daveti okursun. 
      Okunacak Erciye daveti buduır: 
 

          /l�"	#�-�@ /��#�-�@ /l��-�@ /��7���� /l���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
      �N'-�,��F�O��� �e��������� ���X�+�0��B /l�� /l��7    �2	:�����"�,�� .�,���"�:��

  	I�3��$ ��+�̀ �� �N'-�U� ���  �2	I�L�&�4���� �N'-�8����� �2 �N'-�̂ '���    �2	I"����S�,����
         ��"�#����� �b�����3�� ���_���� �C�#�7 .�#�$ .���Y,���$ ���,�	:�� �N'B���Q�+���

    �F���� �x�9P���� �N'-���_���� �N��'��R� ��� �x�� �#�I���    ��0 ���!�? �N'B���?���� �N'B��
 �? �k� ���L��   g2���R�� �5',���� �2	I�-�#�$ �5        �<�"�I�3 g2-"�c�$ �J�"� �#�+�3 ���� 

          ��P"�@ 	
�"���D��� O����3�� �t������ O��X�K�3�� �5�K�0 �J��9Q�S�E�B �x���� '���
     �0 ���&�4���� �(���$�< �2	I�3���$�<�� �Y��7�_ �2	I�3���7�_    ���� �"�8�K�0 �2	I�K

       �"YF������� �5�? �J����0���3��0 ��	#�+�S�3 .'E�F ��8�K�$ �2	I��'��S�0¡ �\"�D�+����¡ 
�N�$�'���� ¡           �YF6 �YF6 /h6 /h6 /h��-�@ /h��-�@ /l��-�@ /l��-�@ /%��-�@ /%��-�@

 �*� �F�'��� �2�F������B �]�E� �F���?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ercin ercecin heyûcin heylecin 
heylûcin câcin ecin yâ ma'şeral ervâhır rûhâniyeti eksûnî 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 671 

envârakümül mudıyyeti ve şuââtekümül behiyyeti ve 
ahlâkakümür radiyyeti ve enfâsikümül atriyyeti ve kûnû avnen 
lî alâ celbir rızkı ve teshîril halki bi hakkıl kelimâtil 
mukaddesetil ezeliyyeti vez zâtil ehadiyyetil ebediyeti bi hakki 
mâ aksemtü bihi aleyküm.Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne 
azîm. Tekâdüs semavâtü yetefettarne minhü ve ten şakkul 
ardu ve tehırrül cibâl. Hâzâ zecertiküm zecran ve deavtüküm 
da'vetel ihlâsi minküm minhâ ve lâ müferra leküm anhâ hattâ 
tefalû mâ tü'merûne bihi elvâhan elvâhan elacele elacele 
essâate essâate heyûmin heyûmin heyûcin heyûcin heyûhin 
heyûhin âhin âhin âhan âhan birahmetike yâ erhamer râhimîn. 
 

SALSALA DA'VETİ 
      Define çıkartma, şakkul ard, cinleri konuşturma ve hazineleri 
meydana çıkartmak için bu Salsala daveti müessir bir davettir. 
      Salsala davetini okurken Lübani zeker, senderus, şema hadim, 
ibibik tüyü, domuz kılı, meshatırı hindi ve kurtum tohumunu buhur 
olarak yakarsın. Okunacak Salsala daveti budur: 
 

     �F��� ����-�7�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���?   �e�"�B���� 	N�+�?���_��B �����U 
���B��      �
�<��� �̀ ��B�� �J�� �-�0��B�� �\-�:����:��B�� �n����y��B�� �t������ �N�#�)�#
���'-9Q�� -�=��-�D�#�7��B��    ��� ��P�@ ���0��$��B�� �\�J��I�        ��P"�@ ."�� �J��: �J�� 
��I� ���    �u �G�0 /*���<���� /N'-���4 �J      ���<�"�R��� ���!�? ��@����8�T���� /N'U������ /C�@

 ���� ��-�!� ���          �k9R�X"�,� j1�� '�"�� ��u�� ���@9��� �5������ j��� �n��-�D��� 
     �0 �t������ ��u���� �k9R�F�� ��8�?���� �k�,�u����    �k9#���3�� ��8-����0 �k�R������ �x'�

           /(��� 	� /(��� �@ [\	I�� �\�B�� ���!�? �J��I� ��� ��P�@ .�� V�P9�� �
�� ��� �����8�T��
            J ��"�!�? �J��I� ��� ��P�@ .�� V�P9�� �
�� ��� ���+� �7�� M���0 ��� �7 V�P9���

   ��� ��%���-�?�� �J���	Q���B��0�� �2�#�R�����      �h�P"�@ �2�E�R�R�̀  ��09��� ����XOK���� ���X�!
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  �t������     ���OK'E�� ���� �<��0��+��� ���� ���=��!��� ����     .�� V�P9�� �
�� ��� �����8�T���� 
       �n����y��B�� �t������ �N�#�)�#���B�� �e��B���� 	N�+�?���_��B ����-�7�� �J��I� ��� ��P�@ 

 �0��B�� �\-�:����:��B���J�� �- �
�<��� �̀ ��B�� -�=��-�D�#�7��B��     ��P"�@ ���0��$��B�� �\
�J��I� ���      �� ���!�?�� ��$ 2F �+-8: ���!�? � �?���'E�� �(��  �%��"�-�?�� �G 

  ��09��� ����XOK���� ���X�!���     �t������ �h�P�@ �2�E�R�R�̀    �<��0��+��� ���� ���=��!��� ����
���OK'E������ ���8�T����        �0 �N'-������� ���� �*��'������� �
�� ��� �G�0 �5-����0 �2�3" /N'U�� �G 

         �2	I�-�#�$ �1��|���� �h�P�@ ���!�? �5�? �J����0���3��0 ��	#�+����� /q��!�,���� /C�@�u����
   �L �G�0 ����-�7�� �b�+'��� ����P�$ �G�0 �5�L�P�, ��,���0�� �G�$ �2�8�K�0 �r���B �G�0�� �\��

          �2�8�K"�+�#�,���� �J����)�E�K�3 �&�� /q��!�,�� /���, �G�0 �s����̀  �� 	I�-�#�$ 	\�����B
          �\�D�+���� �YF������� M���+�S�0 ��� ���0�� �J��:�� �k��'��� ����!��� �'K�+�� �� �:

�-�#�$�� �2	I-�� j�� �a����? �5�? �2	I�3���0�� ��0 ��	#�+���� �N�$�'�����2	I  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ecîbû vahdurû yâ zevbeatür riyâhı 
ve yâ salsalatil ardı ve yâ târiş ve yâ kerâkîli ve yâ meymûni 
ve yâ şemradelit tayyâri ve yâ celceyâîli ve yâ âmiru hâzel 
mekân. İn kâne fî hâzel mekâni habiyyeti ev defînin min 
zehebin ev fıddetin feezhirûhâ bi hakkil kâdiril muhîti rabbil 
ceyûşi allâhü lâ ilâhe illâ hüve. İzes semâ ünşakkat. Ve ezinet 
li rabbihâ ve hukkat. Ve izel ardu müddet. Ve elkat mâ fîhâ ve 
tahallet. Ezhirû vel mâlellezî fî hâzel mekâni bi hakki. Veylün li 
külli hümezetin lümezeh. Ellezî cemea mâlâ. İcmeûl mâlellezî 
fî hâzel mekâni bi hakki. Nûn. Vel kalemi ve mâ yesturûn. Ve 
bi yevmil haşri ven nüşûri illâ mâ şekaktüm hâzihil arda evil 
hâitı evil âmûdi evit tennûri ve ezhirûl mâlellezî fî hâzel 
mekân. Ecîbû yâ zevbeatür riyâhı ve yâ salsalatil ardı ve yâ 
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târişi ve yâ kerâkîli ve yâ meymûni ve yâ şemradeli ve yâ 
celceyâîli ve yâ âmiru hâzel mekân. Ve bi hakki kef he ye ayın 
sat ha mim ayın sin kaf. Ve bi hakki suretit teğabün. Ve bi 
yevmil haşri ven nüşûri illâ mâ şekaktüm hâzihil arda evil hâiti 
evil âmûdi evit tennûri ve ezhirtüm mâ fîhi minel mâli evid 
defîni evil habiyyeti min fıddetin ev zehebin ev nühâsin vefalû 
mâ tü'merûne bihi bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm. Ve men 
yeziğ minhüm an emrinâ nüzikhü min azâbis seîr. Ecîbû min 
kable en yürselü aleykümâ şüvâzun min nârin ve nühâsün 
felâ tentesirân. Ev nelanehüm kemâ leannâ ashâbes sebti ve 
kâne emrullâhi mefûlâ. Elvâhan elacele essâate ifalû mâ 
emertiküm bihi bârakallâhü fîküm ve aleyküm. 
 

ANKEMUŞİYYE KASEMİ 
      Ankemuşiyye kasemi budur: 
 

   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?     /��Q�-"�!�y /n�� �I�K�$ /n�� �I�K�+"�? 
      �? /
�"�B���_ /
��B���_ /
��-�K�$ /
��-�K�$ /��Q�-�!�y    /h�"�-�#�8�#�8�? /h�"�-�#�8�#�8

      ���0 /n�� �I�K�$ /n�� �I�K�$ /�����-�@ /�����-�@ �Ŷ ��-�:���� �Ŷ ��-�:���� /n�	#
          /h�"�B���Z /h�"�B���L /h��B���L /h��B���0 /h��B���0 /h��-�8�Q�? /h��-�8�Q�? /n�	#���0
          /h�"	#�8� /+���� /�"�D�$ /��D�$ /��D�$ /��D�$ /h�	#�-�@ /h�	#�-�@ /h��B���Z
          /��	��"�-�� /2-�4��-�� /2-�4��-��  /¶� �+�B /¶� �+�B �5-�,���3 �5-�,���3 /h�	#�8� /+����

��           /�"-�Q�L /�"-�Q�L /��B����8�0 /��B����8�0 /5�-�8�B /5�-�8�B /h�� �, /h�� �, /��	���-
         /\"-�=����K�0 /\-�=����K�0 /�-�X�0�� /�-�X�0�� /�B���L /�B���L /p���8�0 /p���8�0
         /�"�L�� /��L�� /n��-�8�L /n��-�8�L /h��Q�8�� /h��Q�8�� /\-�=����S�y /\-�=����S�y

�-�!�Q�-�!�y       /n���"�8�0 /��-"�8�0 /��-�8�0 /
��-� �+�-�!�Q�-�!�y /
��-� �+
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          �� ����-�7�� /x��8�-�@ /x��8�-�@  /��$�_�� /��$�_�� /h��B���� /h��B���� /n����8�0
 �4��B ��	#9:���3  �I�? �N'-�̀ �� �I�K�+��� �%�'�   "���� ��P�:�� ��P"�YF���   �"YF�������

�$�'���� �\�D�+���� �\�D�+���� �N�$�'���� �N 
 

SEBASEB DA'VETİ 
       Sebaseb da'veti muazzam ve mükerrem bir davet olup, 
sayılamayacak kadar birçok hassesi vardır. 
      Bu davet cin hastası, sihirli veya nazar olan kimsenin üzerine, 
temiz ve abdestli olarak yedi (7) gün ve günde yedi (7) defa 
okunursa, Allah Teala nın izniyle hasta şifa bulur.  
      Sebaseb daveti budur: 
 

            �G"�$ �C"�D�E�F�� V�P"9�� ��� ��2���? �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
         'G�8-�� ��0�� ����'��� �*�̂ �������� �x���� '��� O��� V���B�&�� ����)�?����

��� �G�0 ���D�$ V�P9��� ���� 
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HUDDAM SAHİBİ OLMA NEVİLERİ 

 

      1. Fakirlik ve musibetlerden emin olmak isteyen kimse nefsini 
Allah Teala'nın itaati ve takvası ile yorsun. Buda emirlere uymak 
ve yasaklardan uzak durmaktır. Kişi gücü yettiğince helal yemeli 
ve haramdan sakınmalıdır. Allah Teala'dan riza, af, kalp ve beden 
temizliği dilemelidir. Hiçbir şeye kızmamalı, Allah Teala'nın 
kaderine razı olmalı ve musibetlere sabretmelidir.  
      Her türlü muradına ve ihtiyaçlarına nail olmak vede yardımcı 
hadimi kullanmak istersen: Bulunduğun mekanı ve bedenini 
güzelce temizledikten sonra, Çarşamba günü dikişsiz beyaz elbise 
giyip insanlardan uzakta temiz ve karanlık bir evde halvete gir. 
Altına temiz bir hasır serip, hasırın altınada Menengiç külü koy. 
Perşembe günü oruç tutup, iftarını kuru üzümle aç. Yatsı 
namazından sonra iki rekat hacet namazı kıl. Birinci ve ikinci 
rekatlarda Fatiha suresinden sonra Kehf suresini oku. Hasırın 
üstüne oturup, kıbleye doğru yönelerek 10.000 defa: 
 

 O.�S�4��B ��-�Q����B j�Q������ �� ��   �.�S����� �]�S�Q	#�? .�K�:���<    �G"�0 V�P9�� 
�k�S9Q�#�3 �5�? �h��S�:   

 

Yâ latîfü yâ hafiyyül eltafi edriknî bi lutfikel hafiyyillezî men 
telattafte bihi kefâh. 
 

dersin. Okumanı tamamladıktan sonra yanına Adem sıfatında 
beyaz elbiseli ve eli kılıçlı bir adam gelir. Sakın ondan korkma! O 
hadim sana: ''Hacetin nedir''? diye sorar. Sende o'na: Allah 
Teala'nın hakkından beni zengin edecek olanı ver!. dersin. Hadim 
sana şöyle der: Sana şu şartla veririm. Bundan hem yiyip hemde 
sadaka vereceksin. Yapılmayacak şeyleride yapmayacaksın! der. 
O hadim sana çok mal verir. O hadim ile devamlı arkadaş olmak 
istiyorsan, o'na şöyle dersin; ''İkimizin arasında kullanacağım bir 
işaret ver'' O'da sana siyah bir taş verir. Hadimi çağırmak istediğin 
zaman bir ateş yakar ve o taşı ateşe atarsın. Hadim çok seri bir 
şekilde yanına gelir ve hacetini yerine getirir. Hadimi göndermek 
istediğin zaman şöyle dersin: 
 

�]�3'�	L�� �]�����F ."���� .�3'�	L �G�0�� ."�����F �G�0 	����?�� .�,�� '2�89#��� 
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��D�$ �G�0 .�,���>���̂  �C�=�*� �F�'��� �2�F������B �]�E� �F���? �]�S�Q	� ��-�K  
 

Allâhümme innî ebraü min havlî ve min kuvvetî ilâ havlike fe 
erinî min acâibe danîı lutfike bi rahmetike yâ erhamer râhimîn. 
Bu amelin buhuru Sudan'dır. Okurken Sudan buhurunu yakarsın. 
Ayrıca diğer ameller içinde çok faydalıdır. 
 

      2. Bedenini, elbiseni ve bulunduğun mekanı temizledikten 
sonra, oruçlu ve riyazatlı olarak, Salı günü başlamak şartıyla üç 
günlük bir halvete gir. Her farz namazın arkasından aşağıdaki 
azimeti, senderus, lüban ve kara günlük buhurlarını yakarak 41 
defa oku. Cuma gecesi halvet odasının ortasına beyaz bir çarşaf 
ser. Çarşafın ortasına oturup, aşağıdaki azimeti adı geçen 
buhurları yakarak oku. Huddam insan suretinde, boyu bir karış 
uzunluğunda zahir olup yanına gelir. Sakın ondan korkma! Sana; 
''Benden ne istiyorsun''. der. Sende ona; ''Benim senden istediğim 
hizmetimde olacak, her emrimi yerine getirecek ve ömrümü 
benimle geçireceksin'' dersin. Sana; ''İşittim ve iteat ettim'' der. 
Sende ona şöyle dersin; ''Ben seni nasıl çağıracağım''. O sana 
kendisini nasıl çağıracağını öğretir. 
      Okunacak Azimet budur: 
 

            /n���"�-�@��B /h���� /h���� /h���� /h��B /h��B /h��B �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
          �"���B /h�� /h�� /h�� /5�? /5�? /5�? /n����B /n����)� ���B /n����̀ ��,��B /�

         /h�"�-�@ ��@��B /�����-�K�$ /w��!�#�-���;�B /��K�4 ��B���̀ ��B 	J�'K�0��B 	J�'K�F��B
        �h�P"�@ �%�'��4 .�������� '2�89#��� /�-�@��0��E� �̀  /��-�̀  ��@�� �-�̀  /h��@�� 
         �h�P"�@ �%�'��4 .�������� '2�89#��� /�-�@��0��E� �̀  /��-�̀  ��@�� �-�̀  /h��@��

������ �*� ����+��� '�����B �a���K�$ �1�� *  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ hin yâ hin yâ hin evhin evhin 
evhin yâ heyâraşin yâ nûşâraşin yâ samsâraşin yâ raşin behin 
behin behin vehin vehin vehin yâ sûsın yâ hannânü yâ 
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mennânü yâ şedîdü hanahın yâ seylehûsin anyâlehın yâ 
hûheyûhin şeymûhuşeyhin şemtûmâhîhın allâhümme sehhirlî 
huddâme hâzihil esmâi ındeke yâ rabbel âlemîn. 
 

      3. Melcemeh isimli huddamı elde etmek istersen: Şu vefki 
şerifi yazıp, halvet odasının duvarına as. 
 

�  ��  �  
  

��  �'%!'�% �$  
���� �K���� �
�����l�]�G  

  

�  

�  � ��  
      Şu vefki de yazıp, başına koy. 
 

 
 

      Riyazatlı olarak üç günlük bir halvete gir. Her gece etrafını 
Ayetel kürsi ile çevirip, dairenin içine otur. Hantit, Keçi kılı ve Zift 
buhurlarını yakarak şu ismi: 
 

�C�7�� �<��<����B�5� �D�#�0 �G�?��  
 

Yâ Vedûd ecib ibni Melcemeh 
Binbeşyüz (1500) defa oku. Her yüz (100) defanın başında da şu 
Azimeti bir (1) defa okursun. 
 

        ���	#	R�� .��������� �5� �D�#�0 �G�?�� �C�7�� �<��<����B �2	I�-�#�$ �k� ���L��
  ���#�7�� �x��L�	#��� ��� ��-� �D���      .�,��������� �5�E� �F���� ��� �('��+�? .���� ��
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      ��"�@�� �2	I�R�#�4�� .�K�R�#�4 V�P9�� ���!�? �5� �D�#� ��� �G�?����B .�,��+-�y����
 ��B���L /1�.�̀  [\	: .�#�$ ���@�� �2	IO?���� .�?��  

 

Aksemtü aleyküm yâ vedûdü ecib ibni melcemeh sehhirûlî li 
kulûbil cemiıl mahlûkati eclibû ilâ bi izzetillâhi ve rahmetihi ve 
sehhirûnî ve etîûnî yâ ibnil melcemeh bi hakkillezî halakanî ve 
halakaküm ve hüve rabbî ve rabbüküm ve hüve alâ külli şeyin 
kadîr. 
 

       Üç gece bu tertip üzere okursun. Üçüncü gece okurken bir 
feryat zuhur eder. Korkma! İsmi tamam etmedikten sonra cevap 
verme. Bu bir kadın olup, kendisiyle anlaşma yapar ve ondan bir 
nişan alırsın. Her ne zaman istersen senin yanına gelir. Ona göre 
hareket edersin. Okurken buhurları devamlı yakarsın. Sakın 
korkma! Ama akıl bir civa gibidir. Sıçrarsa bir daha ele girmez. Bu 
süfli bir davettir. 
 

      4. Bedenini, elbiseni ve bulunduğun mekanı iyice temizledikten 
sonra devamlı abdestli, oruçlu ve riyazatlı olarak üç günlük halvete 
gir. Her farz namazın arkasından sekiz (8) rekat namaz kıl. Her 
rekatta bir Fatiha, bir Ayetel kürsi ve bir defa Vedduha suresini 
okuyup, her iki rekatta selam ver. Namazını bitirdikten sonra 
aşağıdaki Azimeti bolca senderus buhurunu yakarak 41 defa oku. 
Üç gün bu tertip üzere devam edersin. 
 

      Birinci gün uzaktan bir ses işitirsin. Üçüncü gün hadim yanına 
gelir ve sen onu açıkça görürsün. Sana selam verip; ''Benden ne 
istiyorsun'' diye sorar. Sende ona; ''Seninle dost ve kardeş olmak, 
hikmet ilmiyle simya ilmini öğrenmek, her gecede yastığımın altına 
mübah olan mallardan nafakamı koymanı istiyorum'' dersin. O 
bunları kabül eder ve seninle karşılıklı yeminli anlaşma yapar. Bu 
mesele sahihdir. 
      41 defa okunacak Azimet budur: 
 

      ���� �\-�=��-��"�#����B �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?    .�,��K�B�<�"�B �2�#�B�"�-
����B �\-�=������7��B �x�������B"!�? /n��-�� �J��:��;"�2�c�$���� �2������ ��  
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   �5"������B �k�:������3 �Y���X���B �f-�,����0�� ��̂ �� .�K�E���0 �����I��� �a������ ���
 �
��+�E� ��� �b���I��� �.�#�+���* 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ selseyâîl efyâyelem yâ deynûnî 
yâ sabavte yâ cebrâîl yâ levkâneseyûşin bi hakkil ismil a'zamil 
mübârekil kerîmi müstenî ridâ emsâniyyen yahşûran 
tebârekte yâ ilâhel aliyyil kebîril müteâl. 
 

      5. Kral Cevâş'ı kulak da'vetinde kullanmak istersen: Yedi gün 
riyazatlı olarak, hergün sabah ve akşam bin (1000) defa şu isimleri 
 

    �I�$ /��0 /��0 /�� �: /�� �:   �© /v�&� �̀  /��I�$ /� �C�7�� /v�& 
         ������4�>�? .�K�3���� .�,	u	� .�� �q�'K�� ���=�� �̂  '.�#�$ .�����8�T���� �n����7��B

���� �YF������� �q�'K�� ��-� �7�N�$�'���� �N�$�'���� �\�D�+��; �\�D�+���� �YF��� 
 

Kemşin kemşin meşin meşin akşin akşin şemlâhin şemlâhin 
ecib yâ cevâş ve ezhirlî aleyye damâirin nâsi fî üzünî ve'tinî bi 
ahbâri cemîın nâsi elvâhan 2 elacele 2 essâate 2. 
 

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

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

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

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

/h��B /h��B ��,�� /J��@��B /J��@��B /���@��B /���@��B /���8�X�? /���8�X�? /h��B /h��B  
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     �@��B /J��@��B /���@��B /���@��B /���8�X�? /���8�X�?   %�	#�F /%����-�4��B ��,�� /J� 
   /N�$���}�_ /n��<���&�0 /l��F /��̀ ��F  �: /��Q� �Q�y"/��8 /h��E-�:����  

   �+�Q�L //�-�y��@���+� /n�	#�-�, /n����Q�Q�0"  /n��B���̀ �� /n��X�-�#�L /
� 
/*�@��-�@ /*�@��B /n��@ /��	��� /n��-�@ /n���B��  

 

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

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

          /v�"�, /v�"�, /v��K�X�K�̀  /v��K�X�K�̀  /v��K�̀  /v��K�̀  /v��,;�� /v��,��
��P�:�� ��P�: \�+����� �v��,��?�� �J�� �-�0��B �C�7�� 

 

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

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

         ��@��"-�:���3 ���+�? �J�� �B���� ���U	R�K�3���� �2�3���@��$ ��u�� ��� ���8�+�? ��	������� 
 M&-�S�: �2	I�-�#�$ ;�� �2�E�#�+�7 ���L��  

 

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

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

��P�:�� ��P�: �]�K�0 '2	Z ��� �G�0 �C	#�y��  
 

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

�?          /v���"�? [\	: �\�$ /��0��̀  /��0��̀  /�� �̀ �� /�� �̀ �� /v�� �̀  /v�� �X
         /����� �̀  /��#� �̀  /��#� �̀  �('��+�? �*�+� ��� 	J���+��� ��8OB�� �]�-�#�$ �k� ���L��
          /��X"�+�̀  /��X"�+�̀  ���!�? .�E�7��F �.�U�R�3�� .�K�-�3�>�3 �J�� /����� �̀

  ��+�̀ �� /��+�̀ �� /��+�̀ ��       �5',���� �]�-�#�$�� �]-�� j�� �a����? /n��+�̀ �� /n
 g2-�c�$ �J�� �#�+�3 ���� g2���R��  

 

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

      9. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri riyazatlı olup, sadece 
Perşembe günü oruç tut. Her farz namazın ardından 1500 defa 

Heylûş (�<L�]���,) ismini zikredersin. Okuma anında güzel kokulu bir 

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

      1. Bu amelin bazı şartları olup, şartlarıda şöyledir. Herhangi bir 
kasem, azimet veya davet okumadan önce mekanın ummarını 
(cin) sarf etmek. Amel yapmak istediğin yerde ilk önce sarfı umar 
yapman gerekir. Bu sarfı yapmadığın takdirde yaptığın amelden 
bir netice alamaz ve hiçbir faydasınıda göremezsin.  
 

      Bu fennin alimleri birçok çeşitli dualar ve yollar göstermişlerdir. 
Bunlardan en iyiside şudur. Bu duayı bir kağıd üzerine yazıp, 
bulunduğun mekanın duvarına asarsın. Eğer çölde isen, bu 
yazdığın duayı bir ceride üzerine asarsın: 
      Yazılacak sarf duası budur: 
 

  �0 ����E�I��� ��P�@"      9#� ��� 	
 ����� /�' �!�0 ���K�$ �G"  �5�-�#�$ j�� . 
�29#���� .       �����'����� ���' �+��� �G�0 �J��I� ��� ��P�@ �a���3 �G�0 .���� . ���+�?�'0��

         ��+��� ��8OB�� �k�K	: �J���� �N�K�� ���!��� .�� �2	I���� ��K�� 9J����   �MR"�̀ ��$ ���0
          ��� ���"�E�: ��P�@ M&�Q���0 �MR�F �Y �$��_���� �Y �!�E�R�0 �Y��7������� �Y+����0

      �J�	#� �+�3 �2�E�K	:��0 �����K�E���, �'K	:�',�� ���!����? �2	I�-�#�$ ���Q�K�B . ��K�#������
      �,��� ��P�@ .�?��E�: �C�F�� �	:���3	� �J����I� �3��0 �J����E�I�B  .���� ��	R�#�Q

 �J��Z������ �(�����$ .       /1�.�̀  �\	: ���@9��� �5����� ���46 �Y8���� ��� ���0 �p���3����
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     �J����)�K�B�&�,��+�7���3 �5�-������ �2�I�!��� �5�� �5�8�7��9��� g]����@ .  ��$ 2F
   �� ��� j1����$�� ��'��S�3   �F���� H�� 	N'D�F �k���#�? �� �
��  ���"�?9��� �('�	L�� 

�#�+��� �2-�c�+��� �. .    �2-�#�+��� ��-� '��� ���@�� ��� �2�8�I-�S�I�-����  .9#"��� 
�2[#���� �5���!��� �5��6 .�#�$�� /�' �!�0 ��,���-�� .�#�$ j�� .9#���.  

 

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

      2. Mülükül ardiyyeden, yardımcılardan ve huddamlardan 
kendini çok iyi koruman gerekir. Bu koruyucu dualardan biriside 
şudur. Sarfı ummardan sonra şu koruyucu duayı okursun. 
      Okunacak koruyucu dua budur: 
 

         V�P"9�� �G�)�!����? .���S�, �k�K')�F �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���?
    �5�?��?�� j�� 9��� �5����� �5������� .      �5"�,��Q-�F�� ��� 	
 �"���� ��' �!�0 .
    /2-�F�� ���� �G�0 M����L �%�&�� .�5�3���=��<�� .     �5�B���B �G�-�? �G�0 gx���[R�+�0 �5��

��� ���0�� �G�0 �5�, �	c�S�!�B �5�S�#�4 �G�0�� .�@ �������� ��,�� ��E� �� ��E� �@�.�   
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       �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? �\�U�S�? �P[S�, .� �8�� �<���̀   .   ��"�@ �\	L
            g��F�� �Y�	S	: �5�� �G	I�B �2���� ������B �2���� ���#�B �2�� ��� ')�� j��� g��F�� j�� .

   2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?.�     �0 ���#�S��� �����? 	u��$�� �\	L " ���̀  �G��0 
�4 �G�0�� ���#    �0�� �C�L�� ��u�� /�����}���̀        ���R�+��� .�� �x��Z �9S'K�� ���̀  �G

 �̀  �G�0��   ���? �����F ��u�� /�����F��   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2 .  	u��$�� �\	L
           �q�'K����� �q���������� ���̀  �G�0 �q �'K�� �5���� �q�'K�� �]�#�0 �q�'K�� �����?

�P9��� �� �q�������B�D��� �G�0 �q�'K�� ������ .�q�'K���� �N'K .  �k�K')"�F
�,        ;1�O��� .�K�$ �k�+���<�� �Y��?�� �x�� �B� V�P9�� �%�O-�R��� O.�!����? .���S 

       �#�+��� �� ��?9��� �('�	L��� �
���F� ������ �������? V�u������"  "�c�+��� �.�2- 
.9#����2[#���� �5���!��� �5��6 .�#�$�� /�' �!�0 ��,���-�� .�#�$ j�� . 

 

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

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

���	{�, /��K�}���? �]�3���7�_9����� �5�? �]�3���0�� ��0 �\�+�S�? �%�<������ ��8OB�� �\�D�$  
 

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

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

�29#���� �5�-�#�$ j�� .9#� j�� 	
������? �x���D�E���� 
 

İstecertü bi rasûlullâhü sallallâhü aleyhi ve selem. 
dersin. Daha sonra vesvese gidene kadar Salavati şerife getirirsin. 
Eğer böylede vesvese gitmezse, sağ avuç içini kalbine koyup yedi 
(7) defa şöyle: 
 

       �2	I���@ �P�B�>�X"�B �J�� 	
��+�S��� ��9&����� �q�O�	R��� �]�#� "��� �J��!���� 
��B���+�? ��� .�#�$ �]���u��0�� ��B���7 /��#���? �x�>�B��  

 

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

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

      1. Üç gün riyazatlı olarak oruç tut. Aşağıda gelecek olan 
kasemi her farz namazın arkasından 21 defa üç gün oku. Hadim 
uykuda iken veya uyanıkken gelir  ve seninle helal olan şeyler 
üzerine anlaşma yapar. Dördüncü günü şu hatemi bir ayna 
arkasına yaz: 
 

 
 

Aynaya bakarak aşağıdaki azimeti 3 defa cavi ve ud buhurlarını 
yakarak oku. Hadim Faktaş gelir ve sen onu aynada görürsün. 
Öğrenmek istediğin şeyi sorar ve işin bitince gönderirsin. 
      Okunacak azimet budur: 
 

  /n�	#�̀  /��#�̀  /��#�̀       /n��0�"�̀  /n��-�8"�̀  /n��-�8�̀  /n�	#�̀
/n��0��̀         g��<��L ���@ �G�0 �J��!���� /n��#�@ /n�	#�@ /n�	���̀  /n�	���̀  

         �Y+B���� .�E�0�����? �G�D��� �2-�I�F��B ���Q�R����B �C�7�� /1�.�̀  [\	: .�#�$
         �YF������� �%�� '��� ����, �G�0 �]�R�#�4�� �a���)�?�� �]�+� �� ���#�4 ���!�?

 �N�$�'���� �\�D�+����  
 

Şelşin şelşin şelûşin şelûşin şehyûşin şehyûşin şâmûşin 
şûmâşin şâlûşin şâlûşin helûşin helûşin sübhâne men hüve 
kâdirün alâ külli şeyin ecib yâ Faktaşin yâ hakîmül cinni 
tevekkel bi hıdmeti serîan bi hakki men halaka semake ve 
besarake ve halkake min nârüs semûmi elvâhan elacele 
essâate 
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      2. Mendeli zati yaparak cinleri açıkça görmek istersen: Abdestli 
olarak aşağıdaki Tılsımları beyaz renkli bez üzerine yazıp, bir 
kandilde fitil gibi cavi, ud, mastaki, kizbere ve laden buhurlarını 
devamlı yakarak fitili yakarsın. Yanan fitilin dumanının bir karış 
yukarısından bir zenci çıkar. Her ne işe gönderirsen yapar 
      Bu Azimette bakıcıya ihtiyaç yoktur. Okuyan kişi açıkça görür. 
Çabuk gelirler. İteatlı müslimanlardır. Ama üç saat devam etmek 
lazımdır. 
      Beyaz bez üzerine yazılacak Tılsımat budur: 
 

 
 

Fitil yanarken devamlı okunacak Azimet budur: 
 

      /���8�Q�,��̀  /m��̀ ��@���, ��̀ ����8�Q�, /��,��̀ ����@ /��8�Q�,��̀ �� /n����Q�,��
           [\"	: ���@�"9c�� ���OK�� ��� ���!�? /n����Q�,�� ��B �C�7�� /J��̀ ����8�y

�G� �F'��� V�<��@ ���	I'X�� �<��<����� �2-�F'���  
 

Entarûşin ve şântahrin herûşântın nathûraşâ nerhûşâtın 
şântahûrin tahrûşânin ecib yâ entarûşin bi hakkillâhin nûriz 
zâhiri huve külli hâdir rahmânir rahîmil vedûdüş şekûr. 
 

      3. Aşağıda gelecek olan kasemi hergün 21 defa yirmibir gün 
oku. Yirmibirinci gün yeşil renkli sırçalanmış bir tabak içine bir 
miktar zeytin yağı koy. Lübani zeker ve kizbere buhurlarını 
yakarak, azimeti cinleri görene kadar oku. Cinleri açıkça görürsün. 
Onları gördükten sonra öğrenmek istediğin her ne ise sorar ve 
cevabını alırsın.  
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      Okunacak azimet budur: 
 

   /n��4��"�0 /n��4�<���: /n��4�<���:     /n�"�4�<���4 /n��4��"�0
         �Y��"�,�<���?�� /('��0 /('��0 /('��@ /('��@ /n��4�<���0 /n��4�<���0 /n��4�<���4

     �J�� �-�#�� �5�? ����� V�P9�� �2�������?�� ����:      ��-"�R�#�? �n��"�$ .���� 
          ."�K�-�+�? �2"	:����� .'E�F �2	I�K�-�?�� .�K�-�? V�P9�� ����D�!��� ��	S�X�:��

 �2	I���y��F	��� �N�$�'���� �\�D�+���� �YF������� .�,����#�?*  
 

Kerdehûşin kerdehûşin medhûşin medhûşin hardehûşin 
hardehûşin merdehûşin merdehûşin herretin herretin 
merretin merretin ve bi ednâran kesâ ve bil ismillezî sâra bihi 
süleymâne ilâ arşi belkîs ikşiful hicâbellezî beynî ve 
beyneküm hattâ erâküm bi aynî ve ühâtıbüküm bi lisânî 
elvâhan elacele essâate. 
 

      4. Tahareti kamile halinde bir ayna alıp aynanın arkasına şu 
hatemi aşağıda gelecek olan azimeti okuyarak yaz. 
      Aynanın arkasına yazılacak hatem budur: 
 

 
 

Aynanın arkasına bu hatemi yazdıktan sonra bir kağıt üzerine şu 
keşf Ayetlerini yaz: 
 

"���?�G� �F'��� ��� �2 �]���P�:�� �2-�F'���	I�#�0 �2-�@����?�� V���, �x�"  
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         �]"�K�$ ��K�S�X"�I�� �*�K�R� ��� �G�0 �J�	I�-���� �t�������� �x���� '���
g�B���F �%���-��� �a���)���� �]�=��Q�}  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kezâlike nûrî ibrahîme 
melekûtes semâvâti vel ardı ve li yekûne minel mûkinîn. 
fekeşefnâ anke ğıtâeke fe besarukel yevme hadîd. 
 

Yazdıktan sonra bu kağıdı alnına yapıştır. Azimeti okuyarak 
devamlı aynaya bak. Okurken aynada çok büyük bir delik 
açıldığını görürsün. Daha sonra başının üzerinde bir şahıs olduğu- 
nu hissedersin. O şahsa azimeti 3 defa okursan, konuşmadan 
başını sallayarak selam verir. ''Ve aleykes selam ve minke ve fike'' 
dersin. Her emrettiğin şeylerde sana itaat etmesini iste. Bundan 
sonra ona dilediğini emret. Senin istediklerini Allah Teala'nın 
izniyle yerine getirir. 
      Okunacak azimet budur: 
 

          /��"	Q�4 /��"	Q�4 /����	L /����	L /%��Q�? /%��Q�? �2	I�-�#�$ �k� ���L��
        /�����?�� /�����?�� /��	I�̀  /��	I�̀  g<��<�� g<��<�� /o��<���+�0 /o��<���+�0

      ��������� ���̀ ��+�0��B ��	����,�� /n������-�@ /n������-�@ �\����K�U�} �\����K�U�} �e
  �N'-�,��F�O��� ���-�?����B 	
���,��   ��� �F���"�B 	
���,��      �n����8� "�̀ ��B 	
��"�,�� 

        �2	I� [#�:	��� .�K�-�+�? �2	:����� �2	I�K�-�?�� .�K�-�? ����D�!��� .�� ��	S�X�:���
           /N"�#�S�} ."�� �k�K	: ���R�� �2	I�K�0 �h��B��	� �' �$ �2	I	��>������ .�,����#�?

�S�X�I��         V��"�, �]���P�:�� g�B���F �%���-��� �a���)���� �]�=��Q�} �]�K�$ ��K
      �*�K�R� ��� �G�0 �J�	I�-���� �t�������� �x���� '��� �x�"	I�#�0 �2-�@����?�� 

�N�$�'���� �N�$�'���� �\�D�+���� �\�D�+���� �YF������� �YF������� .�,����#�? �G�0 �5',��  
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 ������ .�,����#�?�YF� ¡   �\�D�+���� ¡   �N�$�'����¡  �G�0 �5',�� �J�� �-�#��    �5"',����
�2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���? . ��	#�+�39��� �*� �#���0 .�,��E�=�� '.�#�$ 

 

Aksemtü aleyküm bitâmin bitâmin kurûkın kurûkın hatûkın 
hatûkın ma'radûfin ma'radûfin vedûdün vedûdün şekûrün 
şekûrün ebrûkın ebrûkın ğadnâfil ğadnâfil heyderûşin 
heyderûşin inzilû yâ meâşirel ervâhır rûhâniyeti inzilü yâ 
ebyad inzilü yâ ahmer inzilü yâ şemhûreş vekşifûlil hıcâbe 
beynî ve beyneküm hattâ erâküm bi aynî ve ükellimeküm bi 
lisâni ve eselüküm ammâ ürîdühü minküm. Lekad künte fî 
ğafletin fekeşefnâ anke ğıtâeke fe besarukel yevme hadîd. Ve 
kezâlike nûrî ibrahîme melekûtes semâvâti vel ardı ve li 
yekûne minel mûkinîn. elvâhan elvâhan elacele elacele 
essâate essâate. İnnehü min süleymâne ve innehü 
bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî müslimîn. 
 

İşin bittikten sonra göndermek için şu sarfiyyeyi okursun. 
 

 ���K���? /%������K���?��       �2�8�K"�-�? �����U�� /�B���y /%������K�4 /%������K�4 /%�
      �@��T�� 	N� �F'��� �5-�� �5�K�y��? g���? �5�� /�����?     ����P"�+��� �5�#���L �G�0 �h��

�]�-�#�$�� �]-�� j�� �a����? �N'-�,��F�O��� �e��������� ��8OB�� �o���)�,�� 
 

Bihanderûmin bihanderûmin handerûmin handerûmin tarîkın 
Feduribe beynehüm bi sûrin lehü bâbün bâtınühü Fâhir 
rahmetü ve zâhirühü min kablihil azâb. İnsarifü eyyühel 
ervâhır rûhâniyyeti bârakallâhü fîke ve aleyk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 691 

 
CİN  DA'VETLERİ  NEVİLERİ 

      1. Cinler üzerine hakim olmak ve onları davet etmek istersen: 
Önce yedi gün her farz namazın ardından 1000 defa Allah c.c. 
ismi şerifini, 265 defa ''Lâ ilâhe illallâh'' ama her yüz (100) de bir 
(1) defa ''Muhammedur rasûlullâh'' dersin. Sonra bir (1) Fatiha, 
bir (1) Ayetel kürsi ve üç (3) defa da İhlas suresini okuyup, 
Ravzayı mutahharaya, bütün meşayihlerin, mü'minlerin, oniki (12) 
peri padişahlarının ve davet sahibi ruhlara bağışlarsın. Yedi günü 
bu tertip üzere tamamladıktan sonra bakire bir kız veya erkek 
çocuğunu önüne oturtursun. Şu Ayeti Kerimeyi ve vefki:  
 

��B���F �%���-��� �a���)���� �]�=��Q�} �]�K�$ ��K�S�X�I��  

 
 

yazıp, bakacak olan kişinin başına koyduktan sonra, bir su dolu 
tası bakıcının önüne koyar ve şu Azimeti bir (1) defa okursun: 
 

           ��u��"�� M(���F��� MN�!�-� 9��� �k�,��: �J�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
       �-�0 M��� �-�0 /
�&�I�0 /
�&�I�0 �J����U�!�0 ��K�B���� g�-� �7 �2�@  M��"� 

    �����0 �YK-�X�-�}�����0 �YK-�X�-�}�����0 �Y,��E;�: �Y,��E�:"  �0 �MQ�����0 �MQ"M���-�8 
          �5�-�#�$ �<����< �G�?� �J�� �-�#�� �5�K-�K�7 ��� �7�� �J�� ��B��	� .�,�� '2�89#��� M���-�8�0 

�G�0 ���!�?�� �G�D��� �(����� ���!�?�� �]�K-�+�E���� �%�&'���9��� �5������ �
��L   



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 692 

         �N�I�A�#�0 ���!�? /x�����0�� /x�����@��B .����+�3 j�� 	
���'��� ��' �!�0 j��
          �2�3�"���? �2�E�0��"�4 �G"�D��� �e���������B �2	I�-�#�$ �k�0���$ �*�?���R� ���

       ��L /n��L���� /n��L���� �%�&'��� �5�-�#�$ �<����< �G�?� �J�� �-�#��   /��$�"�L /��$
       /o��Q�4 /o�	Q�4 /o�	Q�4 /o��Q�E���� /o��Q�E���� /n��L���0 /n��L���0
      /n�	� /�-�X�F��0���� /�-�X�F��0���� /e�	#� �y��B /e�	#� �y��B /o��Q�4

/(���̀ ����0 /(���̀ ����0 /n�	�.�Y�B�� �Y�B��. 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe 
izâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn. Meklâlin meklâlin 
meymûlen meymûlen ketûnen ketûnen mevrağyeşînen 
mevrağyeşînen merletan merletan mehyûlen mehyûlen. 
Allâhümme innî ürîdü en ecmea cenînehü Süleymân ibni 
dâvûd aleyhisselâm. Esteînüke ve bi hakki sûretil cinni men 
kâle lâ ilâhe illallâh muhammedur rasûlullâhü teâlâ yâ hârûtin 
ve mârûtin bi hakki melâiketil mukarribîne azemtü aleyküm yâ 
ervâhıl cinni hademtüm bi hâtemi Süleymân ibni dâvud 
aleyhisselâm. Erkâşin erkâşin kâışin kâışin merkâşin 
merkâşin istitâfin istitâfin hatûfin hatûfin hatâfin hatâfin yâ 
tamlûhin yâ tamlûhin ermûhaşîşin ermûhaşîşin lûşin lûşin 
mübâşeretin rizan rizan. 
 

  Sonra 51 defa İnşirah suresini okuyup, bir (1) defa bunu okursun. 
 

      '.���� �.�F�	� �\	L �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���?    �G�0g��S�, ��� �E��� �5',�� 
��	���R�� �G�D��� �K�+� ���',���� .���� V���8�B �Y��D�$ �Y,6��	L �  �5"�?�'K�0W��� ���̀ O�

�G����   N���F��" �P��'3� ��0 ��K�?�� O��7 .����+�3 �5',���� �Y��F�� ��K�?���? �a���X�,
    �8-�S�� 	
�	R�B �J��: �5',���� �Y����������       ���X"�+�0��B �MQ�Q"�̀  ��� .�#�$ ��K
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          �x���� '�"�� ����Q�L�� �G�0 ��	P	S�K�3 �J�� �2�E�+�Q�E��� �J�� ���,������ �G�D���
/J��Q�#���? 9��� �J�	P	S�K�3�� ��	P	S�,��� �t��������. 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul uhiye ileyye ennehüs temea 
neferun minel cinni fekâlû innâ semi'nâ kurânen acebâ. Yehdî 
iler rüşdi feâmennâ bih. Ve len nüşrike bi rabbinâ ehadâ. Ve 
ennehü teâlâ ceddü rabbinâ mettehaza sâhibeten ve lâ veledâ. 
Ve ennehü kâne yekûlü sefîhünâ alallâhü şetatâ. Yâ ma'şeral 
cinni vel insi inisteta'tüm en tenfüzû min aktâris semâvâti vel 
ardı fenfüzû lâ tenfüzûne illâ bi sultân. 
 

      Bundan sonra bu Azimeti 41 defa okursun. 
 

         ��"�!�? �J����Q�Q�-�0��B �2	I�-�#�$ �k� ���L�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
     �� /n�	Q�Q�@ /
��-�0�< /�-�#�7 /
��B���Q�R�? /5�B6     /5"�?����F �"�Q�R�,�_ /2-�@

         /n�"	:���0�< /n�"	y /r�����X"�I�@ /
��Q�X�: /
��Q�X�: /
��-�S�y
        V�<�"�8���� �\"-�=��-�L�����B V�_��:��B V�<��8���� /n�� �L����B /n��<������B
        �2	I�-"�#�$ �k�0���$ �J��+�E��� ��� �<����+� ��� �C-�D� ��� �CB���R��� ��B��'���

  �%�'��7��B        j�� �a���"��� ��� �x���$'�"�� �h�P�@ �����U�F�� �1�� ������ �h�P�@
          ��"	����,�� �%�"�c�+��� �1�� ������ ��P�@ �%�'��4��B ��	#9:���3 �2	I�-�#�$�� �2	I-��

     �]�=��Q�} �]�K�$ ��K�S�X�I�� ;1�� ���  g�B���F �%���-��� �a���)����   �2	:���)�K�B �J�� 
 ����}�&�� j��        �G�0 �2	:���)�K�B V�P9�� ��u �G� �� �2	I��	P���B �J���� �2	I�� �C 

M(���F��� MN�!�-�9��� �k�,��: �J�� �*�K�0��� ��� �\9:���E�-�#�� ��� .�#�$�� �h���+�?  
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�J����U�!�0 ��K�B���� g�� �7 �2�@ ��u����.  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Aksemtü aleyküm Yâ meytatarûn bi 
hakki âyehin bikıtriyâlin celîşin dimyâlin hetatûşin vehîmin 
zenkatâ hadâbehin tıfyâlin keştâlin keştâlin hekşârûğin tûşin 
demerkûşin yâ verdûşin yû rakmûşin elhâdî yâ kâzî yâ rukyâîl 
elhâdîs serîul karîbül mucîbul ma'bûdül müsteân. Azemtü 
aleyküm yâ huddâme hâzihil esmâ-i ihdırû hâzihid da'vetil 
mübâreketi allâhü fîküm ve aleyküm. Tevekkelû yâ huddâme 
Hâzal esmâ-il izâme inzil mâe fekeşefnâ anke ğıtâeke fe 
besarukel yevme hadîd. İn yensurkümüllâhü felâ ğâlibe leküm 
ve in yahzülküm femen zellezî yensuruküm min ba'dihi ve 
alallâhi fel yetevekkelil mü'minin. İn kânet illâ sayhaten 
vâhideten fe izâ hüm cemîul ledeynâ muhdarûn. 
      Bu Azimetleri okuyup bitirdikten sonra şöyle dersin: ''Açılsın 
daire, gelsin Attar baba, otursun ve meclis kurulsun''. Onbir kişi 
gelir. Her ne tür soru sorarsan sana cevap verirler.  
      Bakan kişiye görünmeyip veya görünüpte konuşmazlar ise 
bunu okursun: 
 

          �2"	I�� �C����}�&�� j�� �2	:���)�K�B �J�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
 �B V�P9�� ��u �G� �� �2	I��	P���B �J����  ��� ."�#�$�� �h���+�? �G�0 �2	:���)�K

         �k"�0���$ �J����)"'K�� �e��������� �G�0 �2�E�K	: �*�K�0��� ��� �\9:���E�-�#��
 �2�E� ���L���� �2	I�-�#�$   � ��-�$�� ���'K�� ���S'K���? �B���0 �G�?�2  �e��� �G"�0 

       �#�+�7 �',�� �J�	I�-�� �G	: ;�� 9J�� '2	Z �q��	R���   M��&�}�� �2�8�L��K�$�� .����K
�J��!� �R�0 �2�8�� �J��L�u���� .���� �.�8��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm İn yensurkümüllâhü felâ ğâlibe 
leküm ve in yahzülküm femen zellezî yensuruküm min ba'dihi 
ve alallâhi fel yetevekkelil mü'minin. Küntüm minel ervâhın 
nasrâni azemtü aleyküm ve aksemtüm bin nefsin nâri ve îsâ 
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ibni meryeme min rûhil kudsi sümme innallâhe kün feyekûn 
İnnâ cealnâ fî a'nâkıhim ağlâlen fe hiye ilel ezkânifehüm 
mukmehûn. 
 

      2. Bu mendel mücerreb olup defalarca tecrübe edilmiştir. Akıl 
baliğ olmamış hava-i yıldızlı bir erkek veya kız çocuğunun sağ 
avucuna şu hatemi: 
 

 
 

yaz. Hatemin ortasına siyah nokta koyup mekanın ummarını sarf 
ettikten sonra beyaz bir kağıt üzerine üç defa şu keşf Ayetini: 
 

     �k�K	: ���R�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"���?       ��P"�@ �G"�0 /N�#�S�} .�� 
         V��"�, �]���P�:�� g�B���F �%���-��� �a���)���� �]�=��Q�} �]�K�$ ��K�S�X�I��

�*�K�R� ��� �G�0 �J�	I�-���� �t�������� �x���� '��� �x�	I�#�0 �2-�@����?��.  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Lekad künte fî ğafletin min hâzâ 
fekeşefnâ anke ğıtâeke fe besarukel yevme hadîd. Ve kezâlike 
nûrî ibrahîme melekûtes semâvâti vel ardı ve li yekûne minel 
mûkinîn. 
yaz ve bakacak olan çocuğun alnına koy. Çocuğa devamlı siyah 
noktaya bakmasını emret. Cavi, kündür ve kizbere buhurlarını 
tüttürerek, Şems ve Tarik surelerini yedi (7) defa okuyup, ardından 
şu Kasemi oku. 
 

�(����	R����?�� �N'-�?��?O��� ����������?�� �N'-�@�	�	��� �N� �c�+�? �]	#�A���� .�,�� '2�89#���  
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       ����� �N'-�S�-�I��� �G�$ �N�@'��K� ��� �]�3��u ���!�?�� �('�	R����?�� �N'-���_���� ��8�?��X� 
          �J�� �����"������ �G�0 �5-����0�� ������,���� �h�'X���3 V�P9�� �]� ���� ���!�?��
    ."�� ���� ��P�@ .�����K�0 .�� �����U�!�B �
���K� ��� ��P�@ �%�'��4 .���������3
          �5�,���"�#�? �2�8���y�"���B�� �5"�K�-�+�? ���T�'K�� �2�@����B .'E�F ���I��� ��P�@ 
         �\"�D�+���� �YF������� �YF������� �5�E�7��F �G�$ �2	I	��>���B�� �5�,�u���? �2�8�+� ���B��

 �N�$�'���� �N�$�'���� �\�D�+����  
 

Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyeti bi esrârir 
rubûbiyyeti ve bil kudretil ezeliyyeti ve bil kuvveti ve bi hakki 
zâtikel münezzeheti anil keyfiyeti vel müşâbihâ ve bi hakki 
ismikellezî teğaşşâhül envâri ve mâ fîhi minel esrari en 
tüsahhirlî huddâmi hâzal mendeli yahdarû fî mendelî hâzâ ev 
fî hâzal keffi hattâ yerâhümün nâzıra fi aynihi ve yuhâtıbehüm 
bi lisânihi ve yesmeahüm bi iznihi ve yeselüküm an hâcetihi 
elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. 
 

      Dağıtmak için şu Ayeti Kerimeyi yedi (7) defa okursun. 
 

���?   -�F'��� �G� �F'��� ��� �2 ���� �2  ')�� �k�-�U	L ��u	(��#    ."�� �����X�E�,���
  �0 �����E�?��� �t������      "�: ;�� ����	:�u��� ��� �\�U�� �G   �2"	I9#�+�� �Yb�{

 �J��!�#�S�3  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Feizâ kudıyetis salâtü fenteşirû fil 
ardı vebteğû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran lealleküm 
tüflihûn. 
 

      3. Bu davete bakan kişi kesinlikle görür. Bir cam bardağı saf su 
ile doldur ve bardağı yüksek bir şey üzerine koy. Bardağın altına 
beyaz bir bez ve bezin altınada saf beyaz tuz koy. Ondan sonra 
sukun ve vakarla oturup, bakacak olan kişiyede oturmasını emret. 
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      Bakacak olan kişinin alnına bunu yaz: 
 

 
 

Cavi buhurunu yakarak, aşağıda gelecek olan azimeti bakan kişi 
görene kadar devamlı okursun. Bir topluluk gelir. Onlara dilediğini 
sorar ve cevabını alırsın. 
      Okunacak Kasem budur: 
 

�-�@ /��@ /��@ �MS�-�@ �MS�-�@ /n����@ /n����@ /n����8�� /n����8�� /n�
g����: g���E�: �.�R��	� .�,�� /n��-�@ . ��� �2���? �5',���� �J�� �-�#�� �G�0 �5',��

�2-�F'��� �G� �F'��� .�0 �*� �#���0 .�,��E�=�� '.�#�$ ��	#�+�39����*�$���� .
�K�0 �r���B �G�0���b�+'��� ����P�$ �G�0 �5�L�P�, ��,���0�� �G�$ �2�8 .�0���L��B ��K

 �2	:���D�B�� �2	I�? ��,	u �G�0 �2	I�����S���B �5�?���K�06�� ��� �.�$��< ����-�7��
/���P�$ �G�0�$��< �C�D�B�� �G�0�� /2-����  /���D�+� �? ���-�#�� ��� �. .��

�0 �5�� ���-���� �t�������< �G�� �]�A���	� j1��-������ �5�,� /*���0 /
�&�̂  .
�� ���X�F�����-9Q���� ���,������ �G�D��� �G�0 �h�<��K�7 �J�� �-�#�� �2�8�� 
�J��$�_��B �Y��F�� �2�@���<����, �2�#�� �2�@��,���X�F�� ��K�+� �� ��	���L�� ��K�+�y���� 

�b�)� ��� �]�-������ ��K'?�� �]�,����S	} .��B���L /1�.�̀  [\	: .�#�$ j����. 
 

Lehrûşin lehrûşin herûşin herûşin heyfen heyfen heşin heşin 
heyûşin heyûşin. İnnî ulkiye ileyye kitâbün kerîm. İnnehü min 
süleymâne ve innehü bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta'lû 
aleyye ve'tûnî müslimîn. Müsriîne. Ve men yeziğ minhüm an 
emrinâ nüzikhü min azâbis seîr. Yâ kavmenâ ecîbû dâıyallâhü 
ve âminû bihi yağfirleküm min zünûbiküm ve yücirküm min 
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azâbin elîm. Ve men lâ yücib dâıyallâhi feleyse bi mu'cizin fil 
ardı ve leyse lehü min dûnihi evliyâ-ü ülâike fî dalâlin mübîn. 
Ve huşira li süleymâne cünûdühü minel cini vel insi vet tayri 
fehüm yûzeûn. Ve haşernâhüm felem nüğâdir minhüm ehadâ. 
Ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr 
Vallâhü alâ külli şeyin kadîr. 
 

      4. Şu hatemi akıl baliğ olmadık bir erkek veya kız çocuğunun 
sağ avucunun içine yaz. 
 

 
 

      Şu keşf Ayetini bir kağıt üzerine üç (3) defa yaz ve bakacak 
olan çocuğun alnına yapıştır. 
 

         �%���-��� �a���)���� �]�=��Q�} �]�K�$ ��K�S�X�I�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
 g�B���F  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fekeşefnâ anke ğıtâeke fe besaru- 
kel yevme hadîd. 
 

      Sonra aşağıda gelecek olan Kasemi bakan kişi görene kadar 
cavi, lüban ve nayil buhurlarını tüttürerek devamlı oku. Kasemi 
okurken Cinden korkarsan, Cin suresini okursun. 
      Okunacak Kasem budur: 
 

   ��� �N�$�� �7��B �2	I�-�#�$ �k�0���$      ����K�?�� ��� ���F ���!�? �J��K�D����� �G�D
           �G�0 �2�#�R��� �5�? V���7�� �?�� ��� �5�7�� ����K�?�� ��� �
�&�D�?�� ��� ����,

  ���� ��� ���K�$    /�' �!�0 ��� ���#�4 ���-�4 .   ��� �����$ �G�?    ��	����,���� ����-�7��
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Azemtü aleyküm yâ cemâatel cinni vel cünûni bi hakki 
hakkillâhi ve bi nûri nûrillâhi ve bi celâlillâhi ve bi nûri 
vechillâhi ve bi mâ cerâ bihil kalemi min ındillâhi ilâ hayri 
halkıllâhi Muhammed bin Abdullâh. Ecîbû ve enzilû yâ 
melâiketel arşi kad câeküm Cibrîl aleyhisselâmi bi sahatı 
minallâhi ve İsrâfîl bi sa'katin min ındillâhi vekşifel ğamâmi 
linnâziri ileyküm ve lâ tetehezzû bin nâzirîne ileyküm ve 
ahbirûnâ alâ mâ neselüküm aleyhi bis sıdkı enzülû enzülû 
accilû accilû bi hakki kef hâ yâ ayın sâd hâ mîm ayîn sîn kâf 
innehü min süleymâne ve innehü Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî müslimîn. Müsriîne mutîîne 
bârakallâhü fîküm ve aleyküm. 
 

      Dağıtmak için okunacak olan sarfiyye budur. 
 

���?"          "�8��������_ �t������ �k"�������_ ��u�� �2-�F'�"�� �G� �F'��� ��� �2� 
  ��8����R�Z�� �t������ �k�7���4����.  ��8����0 	J����,���� �
��L��   	w���!�3 /P�A�0���B

��@������4��   �F���� �]'?�� 9J���?" ��8�� . .  �q�'K�� �����)�B /P�A�0���B  �Y3��E"�̀ �� 
�Y3��E�̀ �� �Y3��E�̀ ��     �*�K�06 /%�&���? ���? ���? ���? . �k�-�U	L ��u����  ')"�� 	(��#
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ. Ve 
ahracetil ardu eskâlehâ. Ve kâlel insânü mâ lehâ. Yevmeizin 
tühaddisü ahbârahâ. Bi enne rabbeke evhâ lehâ. Yevmeizin 
yasdurunnâsü eştâtâ. Eştâtâ. Eştâtâ. Behhin behhin behhin bi 
selâmin âminîn. Feizâ kudıyetis salâtü fenteşirû fil ardı 
vebteğû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran lealleküm tüflihûn. 
 

      5. Yeşil renkli sırçalı bir çanağa su doldurup, içine madeni bir 
para koy. Akıl balığ olmadık bir erkek veya kız çocuğunun başını 
kırmızı, beyaz veya yeşil renkli bir bez ile ört. Aşağıda gelecek 
olan da'veti 17 defa oku ve çocuğa suya bakmasını söyle. Bakan 
çocuk üç gölge gördüğünü söylerse, sende Allah c.c. ve Rasulu 
Hazreti Muhammed s.a.v. hakkı için sözümü tutun ve çanağı 
büyütün dersin. Çanağı büyütürler ve net görünürler. Sonra 
çadırlarınızı ve kürsinizi kurun dersin, onlarda kurarlar. Daha sonra 
kürsinin üzerine çıkıp oturun, kitabınızın üzerine ellerinizi koyun ve 
yalan söylemeyeceğinize dair yemin ediniz dersin. Onlarda yemin 
ederler. Öğrenmek istediğini sorar ve cevabını alırsın 
      Onyedi defa okunacak davet budur: 
 

   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?  �� �x�����@   �x�����0    �"Y?���}�� �ML��"�̀
����y  /x���� �̀      ��L /h������0 /h���@�< /(��L���? �t���0 /J��?����L /x  /J��0��: /J

     f-� �D�$ �f-�?���$ �Y<���$ .�� /N�̀ ��y �My�	Q���B��     �"Y����3 �f-�?���} �f-�L���̀  �
  �fB�<��8�B   �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?    V�P"9�� ��� ��� �!����    ��"�#�4

 �t�������� �x���� '��� ��       �����S�: �GB�P9�� '2	Z ���OK���� �x�� 	#�c�� �\�+�7
        �����$�� �J����$������ �G�D��� ���X�+�0��B �2	I�-�#�$ �k�0���$ �J�	����+�B �2�8�?���?
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Hârûte ve mârûte şerkan ve ğarben 
tâvütin şemâvütin kabâbûnin merada berkâtin dehrahin 
mârürahin kâmûnin eysetûtan tâşeten l îadeden arabiyyen 
acemiyyen şerkiyyen ğarbiyyen tersen tehûdiyyen. Bismillâhir 
rahmânirrahîm. Elhamdü lillâhillezî halakas semâvâ ti  vel 
arda ve cealez zulümâti ven nûra sümmellezîne keferû bi 
rabbihim ya'dilûn. Azemtü aleyküm yâ ma'şeral cini vel a'vâni 
abeder rahmâni ve ente yâ Muhammed ve ente yâ ishâk Yâ 
ma'şeral cinni vel insi inisteta'tüm en tenfüzû min aktâris 
semâvâti vel ardı fenfüzû lâ tenfüzûne illâ bi sultân. Azemtü 
aleyküm bi hakki cebrâîle ve mîkâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve bi 
hakki hameletil arşı ve bi hakki tevrâte mûsâ kelîmullâhive bi 
hakki îsâ rûhullâhive bi hakki zebûra dâvud halifetullîhi ve bi 
hakki muhammedin mustafâ aleyhisselâmi habîbi alâ 
nebiyyinâ ve aleyhim ecmeîne ve bi hakki lâ ilâhe illallâhi 
seyecalullâhi bil leyli ven nehâri ve hüves semâul alîm. 
 

      Dağıtmak için bunu okursun. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Erkaşin emrekaşin erkâşin 
menkâşin mesledin masramin batleşin keşkenin kâle kalşin 
deûcin deyûcin ismül cinni ekenkûşin tûşin belhâmin şetatan 
âlin erzelin semhâil nûdin batalin bi fadlin Ve innehü le 
kasemün lev ta'lemûne azîm. Yâ ma'şeral cinni vel insi 
inisteta'tüm en tenfüzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfüzû 
lâ tenfüzûne illâ bi sultân. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil 
aliyyil azîm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


