
 
 
 
 
 
 

 ُعيُوُن اْلَحقَائِقْ 

 فِى
ْل َواْلَخَواصْ  مِّ يْميَا َوالرَّ  الس ِّ
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FİS 
SİMYÂ VER REMİL VEL HAVAS 

 
MÜELLİF 

İMAM EBUL KASIM HAKİMÜL HAZIK 
NECRUZİ ŞAH SİMAVİ 

 
MÜTERCİM 

KÜFTÜ OSMAN ŞAKİR 

 
SADELEŞTİREN 
İDRİS  ÇELEBİ 

    Bu kitabın bütün hakları çevirmene ait olup, iktibas edilemez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNSÖZ 
 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسـِم هللاِ الرَّ

ٍد َخاتَمِّ  نَا ُمَحمَّ ُ َوالسَّالَُم َعلَى َسي ِّدِّ يَن َوالصَّالَة ِّ اْلعَـالَمِّ اَْلَحْمُد ِّهللِّ َرب 
ينَ ااْلَْنبِّيَاءِّ َواْلُمْرَسلِّيَن  َوَعلَـى آلِّهِّ َوَصْحبِّهِّ اَْجَمعِّ  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammed in 
hâtemil Enbiyâ-i vel mürselîn. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. 

(Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. 
    Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah (Celle Celalüh) a. Salat ve selam Peygamberlerin 
sonuncusu olan efendimiz Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) e ve O’nun 
aile efradı ile yüce ashabının üzerine olsun ). 
    Uyunul Hakaik fis Simya ver Remil vel Havas isimli bu el yazması eser İmam Ebul 
Kasım Hakimül Hazık Necruzi Şah Simavi hazretleri tarafından yazılmış olup, daha 
sonra Mütercim Küftü Osman Şakir Arapça'dan Osmanlıca'ya tercüme etmiştir . 
    Müellif Şah Simavi hazretleri bu el yazması eserini üç bölüm halinde hazırlamıştır. 
Eserin birinci bölümü Simya ilmi, ikinci bölümü Remil ilmi ve üçüncü bölümü ise Havas 
ilmi üzerinedir.  
    Bende bu el yazması eseri Osmanlıca'dan günümüz Türkçe'sine sadeleştirdim. Beni 
bu eseri sadeleştirmeye sevkeden iki neden vardır. Birincisi bu ilimlere olan ilgim ve 
aşınalığım. İkincisi ise saf, cahil ve iyi niyetli halkımızı yüce İslam dinini kullanarak 
kandıran bazı bedbahtların elinden kurtarmaktır. Kitabın Simya bölümünü okudukça 
bunların foyasının nasıl ortaya çıktığını tek tek göreceksiniz. Fakat; Bütün bunları 
söylerken bazı şeyleride göz ardı etmemek gerekir. Yüce Kuran-ı Kerim'de Şifa Ayetleri 
mevcuttur. Tıbbın aciz kaldığı ve çare bulamadığı ruhani hastalara Şifa Ayetlerini 
okumakta hiçbir mahsur yoktur. Bir örnek verecek olursak; Peygamber efendimiz 
Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin 
(Radiyallahü Anh) i bizzat kendileri okutmuştur. “Sihir ve nazar haktır“ Hadisi şerifi  bu 
işi doğrulamaktadır. Yine bu konuda Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa 



(sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır : 
 

 ِلُكل ِ دَاٍء دََواءْ 
 

Li külli dain deva' 
(Her hastalığın bir çaresi vardır). 

    Bu Hadisi şeriflerin ışığı altında inanmaktayımki, Tıbbın aciz ve çaresiz kaldığı bazı 
ruhani hastalıklara Ayeti Kerime ve Hadislerin dışına çıkmamak şartıyla okunan 
dualardan şifa beklemek caizdir. Tevfik yalnız ve yalnız Allah Teala dandır . 
 

                                                İDRİS  ÇELEBİ 
                                                      27 / OCAK / 1986 
       E-mail: havaskitaplari@hotmail.com 
      Gsm: 0544 722 00 70 
      Gsm: 0535 509 59 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÜTERCİMİN  ÖNSÖZÜ 
 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسـِم هللاِ الرَّ

 ِ اْلعَالَِميَن اَْلَحْمدُ هلِلِ الَِّذى َخلََق اللَّوَح َواْلقَلََم َوَعلََّم اَْلَحْمدُ هلِلِ َرب 

ٍد النَّبِى ِ  ُ َوالسَّالَُم َعلَى َرسُوِلِه ُمَحمَّ ااِْلْنَساَن َمالَْم يَْعلَْم َوالصَّالَة

 اْلُمْحتََرِم َوَعلَى آِلِه َواَْصَحابِِه الَِّذيَن ُهْم َخْيُر ااْلَُمِم 
 

Bismillahirrahmanirrahim 
Elhamdü lillahi Rab’bil Alemin. Elhamdü lilla hillezi halakal levha vel kaleme ve 
allemel insane ma lem ya’lem.Vessalatü vesselamü ala rasulihi Muhammed in 
nebiyyil muhteremi ve ala alihi ve ashabihil lezinehüm hayrul ümem. 

(Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. 
    Hamd Alemlerin Rab’bi olan Allah (Celle Celalüh) a mahsustur. İnsana bilmediğini 
öğreten, kalemi ve levhi yaratan Allah (Celle Celalüh) a hamdeder, salat ve selam 
muhterem nebimiz ve rasulümüz olan, Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 
e, ümmetlerin en hayırlısı olan Ali ve ashabının üzerine olsun). 
    Uyunul hakaik fis simya ver remil vel havas isimli bu kıymetli el yazması eser 
Arapça olup, acaip ilimlere vakıf olan Şeyh Muhammed Keşfi hazretleri bu eserin 
tercüme edilmesini bana tavsiye etmiş isede, benim yoğun çalışmalarımdan dolayı ve 
ayrıca zamanımın olmaması nedeniyle bu mesuliyetli işi üzerime almak istemedim. 



Daha sonra Şeyh Muhammed Keşfi'nin sürekli israrları ve kendisininde bana kefil 
olmasıyla tercüme etmeye karar verdim. Yanımızda ilim ve tarikat  ehlinden zatlarla 
birlikte tercüme etmeye başladık. 
    Kitabın birinci bölümü olan Simya ilminin özellikleri anlatılırken bazı hayali 
hadiselere yer verilmiştir. Fakat havas ilmine ait olan bilgiler, şüpheye yer bırakmayacak 
şekilde doğrudur. Havas ilmi ehlinin itibar ettiği değerli bir bilgi hazinesi olup, bu ilim 
ehlinin bilgisi dahilindedir. 
    Şah Simavi hazretleri bu eserin Simya ilmine ait olan birinci bölümünü otuz baba 
ayırmıştır. Her bab içinde çok ilginç ve harikülade oyunlar vardır. 
 
                                               KÜFTÜ  OSMAN  ŞAKİR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİRİNCİ   BÖLÜM 
 

يْميَا  ِكتَاُب  ِعْلُم  الس ِ
 

SİMYA   İLMİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M 
 

NEVAMİS  HAKKINDA 
    Birinci bölüm, Nevamis (Kanunlar, kaideler ve düsturlar) in açıklanması hakkındadır 
. 
    Filozof Eflatun derki: Nevamis iki kısımdır. Birisi Ulvi diğeri Süflidir. Ulvi olan 
nevamis yüce bir kavramdır. Ulvi nevamise başkanlar, ileri gelenler, din ve hikmet ilmine 
vakıf olan kimseler itibar eder. Bu nevamisi bilenler birçok olağanüstü hünerler ortaya 
çıkarırlar. 
    Örneğin: Geceleyin güneşi ortaya çıkartmak, şimşekler çaktırtmak, gök gürültüsü 
meydana getirtmek, rüzgar estirtmek, seller meydana getirmek, kuru olan ağaçları 



yapraklandırmak ve meyve verdirmek vesaire yapılması mümkün olmayan olayları 
yapıyormuş gibi göstermek. 
    Şayet günümüzde bu ilimlere vakıf olan kimseler varsa bu acaip sırrını 
açıklamaması ve gizlemesi gerekir. Çünkü bu harikülade akıl almaz olayları onda 
görenler, sihri kehanet zannedip, o kişiye yakınlık gösterirler. 
 

NAMUSU  ET’İMME 
 

ÜÇ HAFTA YEMEK YEMEMEK İÇİN 
    Bu öyle acaip bir macundurki, bir kimse bu macun dan bir miskal (4,81gr.) yemiş 
olsa üç hafta kadar yemek ihtiyacı hissetmez. Bu macun o kişiyi üç hafta tok tutar. Bu 
macunu yiyen kimsenin yakınları ve tanıyanları bu duruma hayret ederler ve o kişinin iyi 
haline şahitlik ederler. 
    Bu macunun yapılışı: Tatlı Badem'i kabuğundan çıkarıp, saf ve temiz Zeytin yağı ile 
kaynatıp iyice karıştır. Daha sonra yaş Menekşe yaprağını bu karışıma ilave ederek 
tekrar karıştır. Kabın ağzını güzelce kapattıktan  sonra, güneş görmeyen soğuk bir 
mekana koyup, kırk (40) gün beklet. Kırkbirinci günü bu karışımı alıp, üzerine Menekşe 
koyup karıştırarak güzelce pişir. Pişirdikten sonra üzerine biriken Badem in yağını 
çıkarıp, bu macunu Ahu ciğeri ve Koyun ciğerini iyice dövdükten sonra ilave et. Ama 
ilave edilen maddeler Badem in üçte biri kadar olsun. Böylece bu tertip üzere macun 
hazırlanmış olur. 
    Bu macundan bir miskal yiyen kimse üç hafta kadar acıkmaz ve açlık hissetmez. Bu 
macun kıtlık günlerinde yenir ve ayrıca gelen misafirlere ikram edilir . 
 

NAMUSU  SÜFÜF 
 

BİR AY SU İÇMEMEK İÇİN 

    Bu öyle acaip bir süfüftürki (Macun), şerbetten gına gelir. Bu macundan yiyen kişi 
bir ay su içme ihtiyacı hissetmez . 
    Hakim hazretleri buyururki: Sen! Bu macunu yapmak istersen, Kara Karga'nın 
beynini çıkar ve kurut. Kuruttuktan sonra beyni al ve güzelce döv. Daha sonra 
Köstebek kalbini kamış ile kesip çıkar. Dövmüş olduğun Kara Karga'nın beynini 
Köstebek kalbi ile güzelce karıştırdıktan sonra yersin. Bu macunu yiyen kimse bir ay su 
ihtiyacı hissetmez ve susamaz. Bir ay dolunca su içmeden önce Sığır yağı yiyip, ondan 
sonra su içersin. 

NAMUSU  AHAR 
 

DÜŞÜNCELERİ  ANLAMAK 
    Filozof Eflatun şöyle buyurmuşturki: Ziyaret için yanına gelen kimselerin beyninden 
geçen fikir ve düşüncelerini bilmek istersen: Köstebek isimli gözleri görmeyen kör 
hayvanın beynini çıkarıp, beyin soğumadan hemen Nisan yağmuru suyuna, Nil nehrine, 
Ceyhun nehrine veya Fırat nehri suyuna koy. (Bunlardan herhangi birine, harici nehirler 
ve sular kesinlikle olmaz). 
    Daha sonra Maymun kalbini ve Kervan iti (Balıkçın kuşu) kuşunun etinden 
Maymun kalbi kadar alıp, bu üçünü birbirine karıştırıp yersin. Bundan sonra ziyaretine 
gelen kimselerin kalbinden geçenleri bilmek için, göz ucu ile kısa bir an bak. O anda 
kalbine ne doğarsa onu söyle. Allah (c.c.) ın izniyle rast gelir. Ama bu amelin en önemli 
şartı şu Esmaları devamlı okursun. Okunacak Esmalar budur : 
 



َستَْمٍد يََدعٍ َهْليَْهيُوةٍ الَلَُهوةٍ َدْيعُوٍث َويَْدُعوٍث َهاَجنِّى بَْنتِّيتَا بَْملَيُوٍة 
َجاَب اْلغَْفلَةِّ َعْن قَْلبِّى َوَعل ِّْمنِّى َمالَْم اَُكْن اَْعلَُم َوبَي ِّْن اَللَُّهمَّ اَْكشِّ  ْف حِّ

َواهُ  ْنهُ يَاَمْن الَ اِّلَهَ اِّالَّ هللا َُوالَ َمْعبُوَد سِّ  لِّى َمااَْسئَُل مِّ
 

Setmedin Yedeın Helyehyutin Lalehutin Deyusin ve Yedusin Haceni Bentita 
Bemleyutin Allahümme ekşif hicabel ğafleti an kalbi ve allimni ma lem ekün 
a’lemü ve beyyinli ma eselü minhü ya men la ilahe illallahü ve la ma’büde sivah. 
 

NAMUSU  MERKAD 
 

UYKU UYUMAMAK  İÇİN 
    Bir kimse geceleri uyku uyumamak isterse: Yarasa isimli kuşu kesip, kanı ile 
aşağıdaki şekilleri yeni bir bez üzerine yazdıktan sonra, Yarasa nın başını ve kalbini 
yazdığın bezin içine koy. Daha sonra bu bezi boynuna asarsan, bu bez boynunda 
olduğu müddetçe asla uyku uyuyamazsın. 
    Yarasa kanı ile bez üzerine yazılacak şekiller budur : 
 

 
 

FA’LÜN  NAMUS 
 

UZAĞI  YAKINLAŞTIRMAK  İÇİN 
    Bu Fa’lün namus (uzağı yakınlaştırmak) acaip bir amel olup, bir günde bir aylık yolu 
yürürsün. Bu sırrı Hakim Laden Sırrıl Esrar isimli kitabında zikretmiştir.  
    Bir kimse uzak bir mesafeyi bir anda kat’ etmek isterse: Büyük Yılan ın, beyaz 
Ördek in, gök Horoz un boyunlarının derisini, Sırtlan ın yüzünün derisini, Ğazal ın ve 
Aygır ında derisini alıp, bunları sırasıyla ve tertipli olarak bir çift Çarık yaptıktan sonra 
ayağına giysin. Fakat bu esnada Utarid gezegeni müstakim (Doğru istikamet) seyrinde 
olsun. 
    Daha sonra şu şekilleri Ğazal derisine yazıp, bu deriyi sağ uyluğuna bağlarsın. 
 

 

ر ٍ لٍَم لٍَم لَمٍ بٍَه بٍَه بَهٍ  ر ٍ سِّ   بٍَه بٍَه بٍَه بٍَه لٍَم لٍَم لٍَم نَْهٍر نَْهٍر نَْهٍر سر ٍ سِّ
 

Tılsımlar ve. Behin Behin Behin Behin Behin Behin Behin Lemin Lemin Lemin 
Lemin Nehrin Nehrin Nehrin Sırrın Sırrın Sırrın Lemin Lemin Lemin. 
    Sabah ve akşam bu duayı okuyup, ellerine üfledikten sonra ellerinle dizlerini mesh 
edersin . 
    Sabah Akşam okunacak mübarek dua budur: 
 

ْل  اَنُوِحى اَْعالَِهَى اْلَوهَّاُج َطبُوتَخٍ َمانُوًخا دُولَِهيٍم َهْوَمِشيٍل اَللَُّهمَّ َسه ِ

ْر يَاَمْن الَاِلَه ااِلَّ ُهَو َوالََمْعبُودَِسَواه  َوالَ تُعَس ِ
 

Enuhi A’lahiyel Vehhacü Tabutehin Manuhan Düle himin Hevmeşilin Allahümme 
sehhil ve la tüassir Ya men La ilahe illa hüve ve la ma’büde sivah. 

NAMUSU  AHAR 
 

SU  ÜZERİNDE  YÜRÜMEK 



    Hakim Ebu Zekeriyya hazretleri buyururki: Bir kimse su üzerinde yürümek isterse, 
dokuz on tane kır Yarasa sı tutsun. Bunları siyah bir çömlek içerisine koyduktan sonra, 
ekmekçi fırınında kül olana kadar yaksın. Daha sonra o küllerin miktarı kadar Kereviz 
suyu ilave edip güzelce karıştırarak macun yapsın. Bu macunu gölgede kuruttuktan 
sonra toz haline gelene kadar dövsün. Dövdükten sonra üzerine Gülsuyu saçsın. Daha 
sonra bu karışımı bir şişeye koysun. Timsah derisinden iki çarık yaptıktan sonra, iki 
kağıt üzerine aşağıdaki şekilleri yazıp, çarıkların üzerine bu yazdığın kağıtları yapıştır. 
Suyun veya Denizin üzerinde yürümek istediğin zaman çarıkları ayağına giy ve suyun 
üzerine basıp, aşağıdaki Esmaları devamlı okuyarak suyun veya denizin üzerinde 
yürümeye başlarsın. Ama bu ameli Kamer Seretan burcunda iken yaparsın. 
    Çarık üzerine yazılacak şekiller budur : 
 

 
 

Suyun üzerinde yürürken devamlı okunacak Esmalar: 
 

يَاقَاِهُر يَاُمْقِهُر يَاَمْسُكوةُ يَاَطْشغٍَل يـَاَجْيَخٍر اَِعينُونِى َعلَى اْلَمِشى ِء فِي 

 َهذَا اْلبَْحرِ 
Ya Kahiru Ya Mukhiru Ya Meskütü Ya Taşğalin Ya Ceyharin einüni alel meşi-i fi 
hazal bahr. 
    Allah Teala hazretlerinin izniyle bu amelde başarılı olursun. 
 

NAMUSU  TİRAN 
 

HAVADA  UÇMAK  İÇİN 
    Hakim hazretleri buyururki: Bu cihet çok meşhur olup, Zinnuni Mısri, Behlül ve 
Hallacı Mansur hazretlerinden rivayet edilmiştir . 
    Bir kimse havada uçmak isterse: Kasebe-i kaşşe (Hıyar kamışı) olgunlaştığı zaman 
yönünü doğuya dönerek, Ğazal derisinden yapılmış ip ile kamışı bağla. Bağladıktan 
sonra kamışı kes. Ama kamışı keserken şu Esmaları oku: 
 

 َ يٍش يَُهوٍه اِّلى َشْخُموثِّيا يًرا بَْشلَْهنَْدوِّ  ُمْحتَْلَجْهطِّ
 

Muhtelcehtıra Beşlehnedviş Yehuh ila Şahmusiya. 
    Ondan sonra Ahu derisi üzerine Tavşancıl veya Akbaba kanı ile şu Esmaları ve 
Tılsımı yaz : 
 

لٍَخ بَِخْصلََمٍش فَلَْلَسخٍ َمَصْصَمْشلَخٍ اَْلَمْلِسيخٍ اَْمَهْشلَِصى ٍ َمْعلَشْ 

 َصْعَمْلَصْعٍص َصْطلٍَش َمْعَهْلٍش َمْعلََصْلٍط 
Elmelsihin Emheşlesıyyin Ma’leşlehın Bihaslemeşin Felelsehin Mesasmeşlehin 
Sa’melsa’sın Satleşin Ma’helşin Ma’lesaltın. Ve Tılsımat 
    Ondan sonra Ahu derisinin üzerine oturup, adı geçen Esmaları Yılan derisinden 
yapılmış Kırbaç üzerine okuyup, kırbacı eline al ve kırbacı hareket ettir. Bir hava olur.  
AllahTeala nın izniyle istediğin şeyi elde edersin.  
    Ama bu işi yapan kimse Riyazat erbabı olmalıdır. Riyazat sahibi olmayan kimse 
böyle bir ameli yapmamalıdır. Yoksa kendisine büyük zararlar gelir. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

İ K İ N C İ  B Ö L Ü M 
 

FİLMİHARİK 
 

YAKMAK HAKKINDA 
    Bu bölüm ihrak (Yakmak) hakkında olup, çok acaip bir yakmadır. Bu mum ile bir 
haneyi altın gibi par par yanar gösterirsin. 
    Bunun için: Talakı zehebi ve Senderus isimli eczaları alıp, yumuşakça dövdükten 
sonra İpek ile eleyerek Mum ile karıştır. Bunları birbiriyle iyice karıştırdıktan sonra,  
Zaferan, Alemi asfer ve  Mastaki ile mumun içine koyacağın fitili boya. Fitili 
boyadıktan sonra bu fitil ortada kalacak şekilde bir mum dök. Mum haline getirdikten 
sonra bu mumu bir hanenin içinde yak. Hanenin içi altın gibi parıl parıl parlamaya 
başlar. 
 

HAYALETLER GÖSTERMEK 
    Kendi evinde yalnızken, yanına gelenlere kendini hayalet gibi göstermek ve o kişileri 
hayrete düşürmek istersen: Hüdhüd kuşunun kalbini ve başını, Kara Karga nın kalbini 
ve başını alıp güzelce döv. Dövdükten sonra insan kanı ile karıştır. Bunların içine Ud ve 
Haslüban koy. Daha sonra nohut miktarı kadar haplar yapıp, bunları buhurdanlığın 
içinde yak. Yeşil Kertenkele derisinide alıp mum ile yak. Evin içinde çeşit çeşit şekiller 
meydana gelir. Yanına kim gelirse gelsin, bu hayaletleri görürler ve teaccüb ederek 
şaşırırlar. Sen! Bu amelden sakın şüphe etme! Allah Teala hazretleri daha doğrusunu 
bilir. Allah teala hazretleri seni muvaffak etsin. 

KENDİNİ  NUR  GİBİ  GÖSTERMEK 
    Eğer istersen kendini Nura gark olmuş ve yüksek mertebelerdeymiş gibi gösterirsin. 
    Behcetü Alem isimli ağacın çiçeğinden alıp, çiçeği iyice döv. Dövdükten sonra, 
yüzünü bu çiçeğin suyu ile yıkayıp mekanında otur. Ziyaretine gelen dost ve müridlerin 
seni böyle görünce, “Bizim şeyhin yüzünde nuri ilahi ve beşaşeti Rabbani vardır “ 
diye iyi haline şahitlik ederler. Senin için Hüsnü zanda bulunup, yüksek bir mertebede 
bulunduğunu düşünürler ve sana inanarak bağlanırlar. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ü Ç Ü N C Ü   B Ö L Ü M 
 

DUHANE-İ  FELATUNİYYE 
 

GÜNDÜZÜ  GECE  GİBİ  GÖSTERMEK 
    Hakim hazretleri buyurmuşturki: Gündüzü gece gibi karanlık göstermek istersen, bu 
duman ile amelinde başarılı olursun. Hatta bu dumanla, yıldızlar ve ay dahi görünüp, 
orada bulunan halk o anda çok korkup hayrete düşerler . 
    Bunun için: Mastarun, Kızıl kükürt, Hacerüş şemsi ve Yarasa isimli kuşun başını 
alıp, hepsini güzelce döv. Daha sonra kır Kaplumbağa sı ve Bahriyye nin ödünü 
dövmüş olduğun eczalar ile karıştırıp macun haline getirdikten sonra, yüksek bir yerde, 
Böğürtlen çalısının ateşine bu macunu buhur olarak at. Gündüzün kapkaranlık gece 
gibi olduğunu görürsün. Orada bulunan halk o anda şaşırır ve çok korkarlar. 
 

AĞAÇ  DALLARINI  YERE  EĞDİRMEK 
    Eğer istersen, aşağıdaki adı geçen eczalarla bir ağacın altında tütsü yapsan, ağacın 
dallarını yere doğru eğdirirsin. Bunun için: Ölmüş bir İnsanın kemiğini, siyah bir Yılan'ın 
kemiğini ve Akbaba'nın beynini al. Bu üçünü yaş Gübrenin içine gömüp (40) kırk gün 
beklet. Kırkbirinci günü bunları çıkarıp yumuşakça döv. Bu macunu büyük bir ağacın 
altında buhur et. O büyük ağacın dalları yere doğru eğilir. Bunu gören insanlar hayret 
ederler. 
 
 

AĞAÇ  DALLARINI  YUKARI  KALDIRMAK 
    Yukarıda geçen işlem gibi, istersen bir ağacın dallarını yukarıya doğru kaldırırsın. 
    Bunun için: Ölmüş bir insanın parmak kemiklerini ve dişlerini toz haline gelene 
kadar döv. Arabistan da Zeynen Nihar diye bir ağaç vardır. Ondan ve Asi Hurma 
ağacından al. Hepsini beraberce bir Hurma ağacının altında tüttür. Hurma dallarının 
hangisine elinle işaret etsen o dal yukarı doğru kalkar. Sende o anda okur gibi 
dudaklarını kıpırdatırsın. Herkes kerameti sende zanneder. Oysa hiç bilmezlerki, 
keramet sende değil ölünün dişlerindedir. 
 

FİL  SURETİNDE  GÖSTERMEK 
    Bu öyle acaip bir dumandırki, bu dumanı bir topluluğa tüttürsen herkes kendini Fil 
suretinde görür. 
    Bunun için: Kaküncel Hindi isimli bitkinin sakızından alıp iyice döv. Filin içyağı ile 
karıştırıp macun haline getir. Bu macundan nohut miktarı kadar haplar yapıp iki hafta 
beklet. Daha sonra bir topluluğun kapısında buhurdanlığı yakıp, hapları ateşe at. 



Dumanı içeriye doğru tütüt. Duman içeriye girdiği an o topluluk birbirlerini Fil şeklinde 
görürler ve bu işe hayret ederek çok şaşırırlar. 
 

FARELERİ BİR YERE TOPLAMAK 
    Fareleri bir yere toplamak istersen: Kermetü beyza yı alıp, Kırmızı Lübiya ile 
yumuşakça döv. Bu ikisini beyaz Kavak ağacının suyu ile karıştır. Daha sonra 
bunlardan haplar yapıp gölgede güzelce kurut. 
    Fare'leri toplamak istediğin mekanda bu hapları buhur et. O civarda ne kadar Fare 
varsa hepsi oraya toplanır. Ama Lübiya Hindi olmalıdır. 
 

SAHİLDE  ZANNETTİRMEK 
    Bu öyle acaip bir dumandırki, bir topluluk içinde tütsü yapsan o topluluk kendilerini 
deniz sahilinde sanarak çok korkarlar. 
    Bunun için: Üç (3) dirhem Babunc ( Papatya çiçeği ), üç (3) dirhem Ferfin (Semiz 
otu) ve beş  (5) dirhem Timsah yağı alıp hepsini döv. Nohut büyüklüğünde haplar 
yaptıktan sonra, kuru bir ağaç parçasını Mürekkep ile boya. Bu ağaç parçasını yak ve 
hapları ateşin üzerine atarak buhur et. O topluluk kendilerini deniz sahilinde 
zannederler. Sanki denizden büyük büyük Timsahların  çıktığını ve kendilerine doğru 
gelerek, saldıracaklarını zannedip, korkarak kaçmaya başlarlar . 
 

CİNLERİ  DAVET  ETMEK 
    Bu öyle bir dumandırki, şayet virane bir yerde buhur etsen, Cin ler oraya toplanır. 
Sen! Cinlerin seslerini duyarsın. 
     Bunun için: Önce yedi gün oruçlu ve riyazatlı olarak her gün aşağıdaki duayı 111 
defa oku. Sekizinci günü virane bir mahalde bu davet duasını 41 defa okursun. 
Okurkende şu eczaları buhur olarak yakarsın. Bir dirhem Güvercin yağı, bir dirhem 
Kurt yağı ve bir dirhem de Meya-i esved (Siyah günlük) alıp, bu eczaları güzelce döv. 
Daha sonra virane bir mahale gel. Bu  buhuru ateşe at ve davet duasını 41 defa oku. 
Yedi gün oruçlu ve riyazatlı olarak günde 111 defa ve davet anında da 41 defa 
okunacak olan dua budur  : 
 

بِْسِم هللاِ َوبِا هلل َوَعلَى ِملَِّة َرُسوِل هللاِ اَِجيبُوا دَْعَوتِى اَيَُّها ااْلَْمالَِك 

ِ اَْعيٍُن اَْزِريٍر اَْسبُوٍر اآَل ُسونِى بِِهْم َميْ   َطَطُرونَ اْلَمْيَطَطُروَن بَِحق 

اَْكِشفُونِى اْلِحَجاَب ِمْن قَاٍف اِلَـى فَاٍف بَاَرَك هللا ُفِيُكْم َوَعلَْيُكْم اَْلَواًحا 

 ََ  اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ
 

Bismillahi ve billahi ve ala milleti Rasulillahi ecibü da’veti eyyühel emlakil 
Meytatarune bihakki A’yünin Ezririn Esburin Ela suni bihim Meytatarune ekşifünil 
hicabe min Kafin ila Fafin barakallahü fiküm ve aleyküm Elvahan Elvahan Elvahan 
Elacele Elacele Elacele Essaate Essaate Essah. 
 

    Duayı 41 defa okuduktan sonra, Cin ler bulunduğu yere gelirler. Sen onların 
seslerini işitirsin. Ama bunları dağıtmak çok zordur. Dağıtmak için şu sarfiye duasını 
okursun. 
    Okunacak sarfiye duası budur: 
 



اُوْد َعلَْيِهَما السَّالَمُ اِْنَصِرفُوا اِلَى َمَكانُِكْم َكَما َصِرفُوا ِمْن ُسلَْيَماِن اْبِن دَ   
 İnsarifü ila mekaniküm kema sarifü min Süleyman ibni Davud Aleyhimesselam. 
 

    Bu amel ben fakir (Küftü Osman Şakir) in denemiş ve tecrübe etmiş olduğum bir 
davettir. Fakat Üstat tan mezun olması ve şerbetlenmesi lazımdır. Sakın bu amelden 
şüphe etme! Bu daveti yaparkende çok dikkatli davran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

D Ö R D Ü N C Ü  B Ö L Ü M 
 

FİTTA’FİN 
 

BALIK ETİ YEMEK HAKKINDA 
    Bu bölüm Balık eti yemenin hakkında olup, Hakim Ebu Bekr ve Hakim Haşiyyetün 
Nebti hazretleri buyururlarki: Her hayvanın bir hikmeti vardır. Bu sırları da bu ilme yakın 
olan kimseler bilir . 
    Hakim hazretleri buyururki: Bir cins Balık vardırki, bu Balığın etinden Cuma gecesi 
her kim yemiş olsa o gece rüyasında düşündüğü kişiyi dübüründen cima eder. 
    Bir Balık daha vardırki, her kim o Balığın etini yemiş olsa çok arzu ettiği kadını 
rüyasında cima eder. Ama kesinlikle nazil ( Akıntı ) olmaz . 
 

BESTUNUS  DENİLEN  BALIK 
    Bestunus adı verilen bu Balığın uzunluğu iki karış ve rengi beyaz olup, başı ise 
uzundur. Ağzının etrafı siyah ve beyni yeşil olup, arkasında ise siyah bir çizgi vardır. Bu 
Balığın başından kuyruğuna kadar kılları olup, kuyruğunun bir bölümü kırmızı renklidir. 
Bestunus ismindeki bu Balık sadece İskenderiye denizinde bulunur. 
    Bu Balığın özellikleri: Bir kimse Bestunus ismindeki bu balığın arka kemiğinden, orta 
parmağına göre bir yüzük yapsa, bu yüzüğü sol elinin orta parmağına takıp, devamlı 
parmağında bu yüzüğü taşısa ve kendi karısıyla bir hafta arka arkaya cima etse 
kendinde hiçbir şekilde güçsüzlük  hissetmez , karısıda asla incinmez. 
    Bu balığın özelliğindendirki, karnının altında bulunan derisinden al ve bu deriyi 
beline bağla. Zekerinin başınıda bu Balığın yağı ile yağladıktan sonra, kendi karınla 



cima etsen senden asla cima’ işi kesilmez ve güçsüzlük gelmez. Öyle zevkli bir cima’ 
olurki anlatması söz ile mümkün değildir. Çok güçlü bir cima’ olur. 
 

TEŞHİR  DENİLEN  HAYVAN 
    Bunun için: Lübiya (Börülce) denilen habbeden al ve bunları Eşek kanı ile 
boyadıktan sonra, sıcak bir mekanın içinde bulunan sidikli saman içine gömüp, bu 
Lübiya ları üç ay kadar beklet. Üç ay sonra o Lübiya lardan kırmızı renkli Yılan lar 
doğar. Onlara bu ilim tabirince Teşhir denir . 
    Bunların başları üzerinde siyah kılları vardır. Bunları sidikli samandan çıkarıp, ağzı 
küçük ve karnı büyük olan bir testinin içerisine koy. Bu kırmızı Yılan ları Eşek kanı ile 
bir hafta besle. Bir haftadan sonra dört hafta aç bırak. Bu Yılanlar birbirlerini yerler ve 
geriye bir tek Yılan kalır. O Yılanın ismine Zibani Yunanca da Salmus derler. Bu Yılan 
kanatlanır ve testinin içinde bir taraftan bir tarafa uçmaya başlar. O hayvanı öyle bir aç 
bırakki, açlıktan hareket edemez hale gelsin. Daha sonra testinin ağzını açıp, o hayvanı 
yumuşak bir nesneyle tut ve keskin çelik bıçak ile başını kes. Ama başını tamamen 
ayırmayıp, bir miktar ilişir derisi kalsın. Hayvan tamamen öldükten sonra kanını alıp, bir 
yere koy. O kan Zehebi ibriz ve İksiril ekber dir. 
    O hayvanın başını bir kimse üzerinde taşısa ve bu kişi bir ordunun komutanı olsa, 
savaştığı düşman askeri yüzbinlerce olsa bile, Hak Teala nın hikmetiyle düşman 
askerleri yenilir. 
    Bir kimse bu hayvanın yağını çıkartıp, bu yağ ile bir Mum yapsa ve bu mumu bir 
toplulukta yaksa, o topluluk birbirlerini Eşek şeklinde görür. Eğer mumun içine konulan 
fitil beyaz ise, o topluluk birbirlerini beyaz Eşek şeklinde görür. Eğer fitil siyah ise 
birbirlerini siyah Eşek şeklinde görürler. Yani fitil her ne renk ise o renkte görünür. 
    Bir kimse bu hayvanı kestiği zaman, kanını ayağının altına sürse ve deniz üzerinde 
yürüse suya batmaz. Eğer bu hayvanın kanını eline sürse ve elini ateşe tutsa ateş elini 
yakmaz. Hatta elini ateşin içine soksa bile . 
    Bir kimse, bu hayvanın başını alıp yağmur yağmayan bir günde hayvanın başını 
gökyüzüne doğru tutsa, Allah Teala nın izniyle o an yağmur yağar. 
    Bir kimse, bu hayvanın kanını alıp bu kanı yüzüne sürse ve bu hayvanın gözünü 
alıp bu hayvanın gözlerinden sürme yaptıktan sonra bu sürmeyi gözüne çekse, Allah 
(c.c.) ın izniyle hiçbir kimse, o kişiyi göremez. Ancak ve ancak Allah Teala hazretleri 
görür. 
    Bu sürme ilmi Simyavi yanında meşhur olan “ Kuhuli Esfehani İhfa” dır. Ey bu 
ilme rağbet eden Talip ! Sen bu meseleleri iyi anla .Allah Teala hazretleri seni ve beni 
muvaffak etsin. Şunuda çok iyi bilki! Allah Teala hazretleri her şeye kadirdir. 
 

REFSAN DENİLEN HAYVAN 
    Bunun için: Semender denilen hayvanı al ve temiz bir çömleği siyah Öküz ün içyağı 
ile yağladıktan sonra, bu hayvanı çömleğin içine koyup, Öküz ün kanını çömleğin içine 
dök. Sonra çömleği Sığır gübresinin içine göm ve kırk (40) gün beklet. Kırkbirinci (41.) 
gün çömleği çıkar. Göreceksinki o hayvandan acaip bir yaratık olmuştur. Başı Öküz başı 
gibi gövdesi ise Balık gövdesi gibidir. Bu hayvana Yunanca  Refsan derler. Hayvan 
gözünü açar açmaz üzerine Öküz kanı dök. Yedi gün Öküz kanı ile besle. Zira bu 
hayvan sadece Kan içer. Sekizinci gün hayvanın başını Kamış ile kesip, kanını bir kap 
içine koy. Bu kanı gümüş Pota da erittikten sonra, taksim ederek saklarsan, ala Zehebi 
İbriz ( Halis Altın ) olur. 



    Bu hayvanın başını üzerinde taşırsan, seni görenler öyle korkarlarki, korkusundan 
kaçacak yer ararlar. Seni Cinni lerden veya İfrit lerden zannederler . 
    Bu hayvan şu şekildedir : 

 
( Boğazında kamış var )  

    Başı Öküz başı gibi olan bu hayvanı alıp, Buğday samanının içinde Sığır sidiği 
saçarak kırk gün beklet. Kırk günden sonra, başı Kuş başına, ayakları Bargir ayağına 
benzer. 
    Resimde görüldüğü gibidir : 
 

 
( Boğazında kamış var )  

    Bu hayvanı Kamış ile kesip, kanını bir pamuklu beze aldıktan sonra, bu bezi kuş 
uçan bir mekanda tutsan, o bezin üzerinden geçen her kuş o an yere düşer. El ile 
avlamak dedikleri budur. Anla ! İrşad olursun . 
 

MUHABBET  İÇİN 
    Alimler bu ameli genellikle muhabbet ve meveddet için kullanmışlardır. Ben fakir ( 
Küftü Osman Şakir ) bu ameli çaresiz aşık bir kimseye öğreterek tecrübe sahibi oldum. 
    Bu ameli yapmak istersen; Bir yumurtası alıp, sarısını ve beyazını boşalttıktan 
sonra, kendi menini yumurtanın içine boşalt. Boşalttıktan sonra kendi kanından meninin 
üzerine iki damla damlat ve Yumurta nın ağzını kapat. (Alçı veya benzeri bir şeyle). 
Kapattıktan sonra yumurtayı yaş Gübre nin içine göm. Kırk gün yaş gübrenin içinde 
dursun. Kırkbirinci gün yumurtayı çıkarıp, yumurtayı kır. Yumurtanın içinde küçük ve 
canlı bir insan oluşmuştur. Onu çıkarıp karnını kamış ile yar ve akan bütün kanı bir 
pamuğa bulaştır. Sonra Bakır dan bir yüzük yaptırıp,  pamuğu yüzük kaşının altına 
koy. Ama yüzükte bir miktar Mıknatıs olsun. Yüzüğü parmağına taktıktan sonra, senin 
istediğin erkek veya kadına yüzüğün kaşını bir defa dokundur. O kimse sana öyle bir 
muhabbet ederki, bir an seni görmese deli gibi olur. 
 

 
 

B E Ş İ N C İ  B Ö L Ü M 
 

FİLMERAKİD 
 

YEDİREREK  UYUTMAK 
    Bu bölüm uyku uyutmak hakkında olup Hakim hazretleri buyururki: Eğer bir kimseyi 
uyutmak istersen: Benci Afyon, Buy otu tohumu ve isimli eczaları alıp, güzelce 
dövdükten sonra, bir yemek içine karıştırıp dilediğin kişiye yedirirsen, yiyen kimse uzun 
bir müddet uyur . 
 

KOKLATARAK  UYUTMAK 
    Benci Esved, Haşhaş tohumu veisimli eczaları alıp, Saf Su ile karıştırdıktan sonra 
bir penbe (Pamuk) ye bulaştır. Bu penbeyi kimin burnuna tutarsan, o an yere düşer ve 
uyuya kalır. 
 

İÇİREREK  UYUTMAK 
    Bir dirhem ( 3,25 gr. ) Afyon, bir dirhem Bezir, Bir dirhem Haşhaş ve bir dirhem alıp 



hepsini güzelce döv. Dövdükten sonra Söğüt suyu ilave ederek macun haline getir. 
Ceviz kadarını bir Şarap testisinin içine koysan ve bundan yirmi kişi bile içse, hepsi 
sarhoş olup uyuya kalırlar. Sen! Bu amelleri yaparken çok dikkatli davran. Bu 
amellerden sakın şüphe etme!  
 

YEDİREREK  UYUTMAK 
    Benci Esved, , Haşhaş kabuğu ve Beyaz Susam isimli eczaları alıp güzelce döv. 
Dövdükten sonra ince elekten geçirip saf Su karıştırarak macun yap. Daha sonra bu 
eczaların tamamını döndürecek kadar Şeker ilave edip iyice karıştır. Bu macunu yiyen 
kişi beyhoş (Şaşkın, akılsız) olur ve çocukluğundan bu yana ne kadar kötü işler yapmış 
ise hepsini tek tek anlatır. O kişinin herhangi bir uzvunu kesmiş olsan bile acı duymaz. 
O kişiye ne kadar acı çektirirsen çektir, hiç haberi olmaz. 
    Bu ameli ben fakir (Küftü Osman Şakir) in defalarca denemiş olduğum bir husustur. 
Ey Talip! İyi anla ve sakın dikkatsizlik etme ! 
 

KOKLATARAK UYUTMAK 
    Bu öyle acaip bir Ğaliye dirki, bir kimseye koklatsan o an hemen uykuya dalar ve 
uyur . 
    Bunun için: Siyah Afyon, tohumu ve Akırı Karha isimli bitkileri alıp güzelce 
dövdükten sonra, Menekşe yağı ilave edip, bir kutu içine koy ve muhafaza et. Daha 
sonra uyutmak istediğin kimseye bunu koklattığın zaman hemen yere düşer ve uyur. 
Taki burnuna keskin Sirke damlatmayıncaya kadar uyanmaz ve kendine gelemez. Bu 
acaip sırrı bil ama cahil kimselerden koru ! 
 

MUM  İLE  UYUTMAK 
    Bu mumu bir toplulukta yakıp sonra mumu söndürsen, dumanı kimin burnuna gitse 
hemen yere düşer ve uyur. Bunun için:  Bargir eti, At ödü, Kafur afyonu, dövülmüş 
Zırnık ve Benc yağı alıp, birbirine karıştırdıktan sonra bir mum yap. Daha sonra bu 
mumu bir toplulukta yak. O topluluk uykuya dalar. Sende mumu söndürürsün. Ama sen 
dikkatli ol ve burnunu kapatıp, kendini dumandan sakınki, burnuna dumanı gitmesin. 
 

TÜTSİLEYEREK  UYUTMAK 
    Eğer istersen, bir topluluğun hepsini uyutur ve sarhoş gibi yaparsın. 
    Bunun için: tohumu, siyah Zırnık, yeşil Ceviz kabuğu, Afyon ve Yasemin suyunu 
alıp, hepsini yaş Gübre içine göm. Birkaç gün dursun. Daha sonra bunları çıkarıp 
kuruttuktan sonra, hepsini birbirine karıştır. Bir miskalini Ud ile bir toplumda tüttür. O 
duman topluluğun burnuna gittiği an hepsi uyur veya sarhoş olurlar. Ama sen gafil 
olmayıp burnunu kapatki o dumandan etkilenmeyesin. 
 

DÜŞMANI  HELAK  ETMEK 
    Filozof Eristutales buyururki: Bu bölüm düşmanı helak etmenin azamül ebvabıdır. 
(En büyük nevisi). 
    Düşmanı helak etmek istersen: Büyük ve yeşil renkli yer Kurbağa sını tut. 
Kurbağanın ağzına Aksülüman koy. Yeşil bir  tutarak onun ağzınada Sıçan otu koy. Bu 
iki hayvan hemen ölür. Sonra bu iki hayvanı hafif bir ateş üzerinde pişirip yaş gübre 
içine göm. Üç gün dursun. Dördüncü günü çıkarıp biraz daha pişir. Daha sonra bunu iyi 
bir yerde muhafaza et. Düşmanın her kim ise bir yemek içerisinde bunun bir miktarını 



yedir. O kişinin bağırsakları kesilir ve hemen ölür. Bu ameli bil ama yapma! Eğer sen 
nefsini azabı elimden sakınırsan. 
 

A L T I N C I   B Ö L Ü M 
 

NARI NECİYYAT 
 

ATEŞLİ TILSIMLAR 
    Bu bölüm Narı Neciyyat (Ateşli Tılsımatlar) hakkında olup, Hakim Müfid hazretleri 
buyururki: Bu Narı Neciyyat Kitabı Hürmüz'den alınmıştır. Muhabbet ve meveddet 
neyrenci (Tılsımı) budur. 
    Bir kimse bu muhabbet amelini yapmak isterse: Türmüs ( Termiye, Acı Bakla ) 
unundan alsın ve kendi  nutfesiyle karıştırsın. Bu ikisi kadarda  karıştırıp, murat ettiği 
kişiye (Erkek veya kadın) bunu yedirsin. Öyle yüksek bir mertebe ile sana muhabbet 
ederki, bir an seni görmese deli olur. 
    Ama bu ameli yaparken Kamer sabit bir burçta iken ve iki sa’din birbirine bitişik 
olduğu bir zamanda yapmalıdır. 
 

ALA  HASTALIĞINA  TUTTURMAK 
    Bir kimseyi ala hastalığına tutturmak istersen:  isimli bitkiyi ve bir miktarda Nane 
alıp, ikisini güzelce dövüp bir Gübre içine göm. Öyleki beyaz bir Dut haline gelir. Bu Dut 
u alıp, bir çanak içine koyduktan sonra Tebriz (Ortaya  çıkarmak) edeceğin kimsenin 
vücuduna Pamuk ile sür. O anda o kişinin vücudunu Ala hastalığı kaplar. 
 

ZAHMETLİ  HASTALIK  VERDİRMEK 
    Bir kimseye zahmetli bir hastalık verdirmek istersen: Kurbağa ve böceğini alıp, 
ikisini bir şişe içerisine koy. Şişenin içinde bir gün beklettikten sonra şişenin ağzını aç. 
Hayvanlardan birisini ölmüş olarak görürsün. Canlı olan hayvanın üzerine Ferfiyün 
yağını sürersen oda ölür. Bundan sonra bu ölen iki hayvanı iyice döv. Dövdükten sonra 
bundan bir şerbet yapıp, istediğin kişiye içirirsen olacak olanları görürsün. 
    Sen! Bu ameli bil. Ama cahil kişilerden çok iyi sakla. 
  

GÖZ  YAŞI  DÖKTÜRMEK 
    Bir kimseyi ağlatıp, göz yaşı döktürmek istersen: Siyah bir Tavuk hapsedip, Mısır ve 
Buğday kepeği ile besleyip, ilede sula. O Tavuğun yumurtasını her kime yedirirsen o 
anda yiyen kimseyi bir ağlama tutar ve gözlerinden yağmur gibi gözyaşı dökülür . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Y E D İ N C İ  B Ö L Ü M 
 

FİL İHFAT 
 

GÖZLERDEN GİZLENMEK 
    Bu bölüm gözlerden gizlenmek hakkında olup, Hakim Müfid hazretleri buyururki: 
Börülce denilen habbeden ve Havlican denilen bitkidende alıp, bu ikisini toz haline 
gelinceye kadar iyice döv. Bunları iyice dövdükten sonra Siyah erkek Kedi bulup üç 
gün bir kafes içinde hapis tut. Hayvanı bu üç gün içindede çekirdeği çıkmış Kuru Üzüm 
ile besle. Dördüncü gün bu hayvanı keserek kanını bir çömlek içine al. Ama kanın bir 
damlasını dahi yere akıtma! O kan yedi gün çömleğin içinde dursun. Sekizinci gün daha 
önce dövmüş olduğun tozu çömleğin içine at. Hayvanın kalbinide çıkarıp çömleğe koy. 
Sonra gecenin üçte biri olunca çömleği yumuşak bir ateş üzerine koyarak, içindeki kanı 
ve tozu topraklaşıncaya kadar yak. İncecik  dövüp eledikten sonra, aşağıdaki Vefki 
şerifi çömleğin içine koy. Bu Vefki şerife Celcelutiyye derler. Bu Vefkte : 
 

 بََطٍد َزَهجٍ َواحٍ 
 

Batadin Zehecin Vahın. 
İsimleri vardır. Bundan sonra bu üç isme devam ederek o sürme olmuş tozu gözüne 
sürme gibi çekerek, gece gündüz yürü, seni Allah Teala nın izniyle hiç kimse göremez. 
Ancak ve ancak Allah Teala hazretleri görür. Simyacılar yanında bu toza Kuhulu ihfa 
denir. 
 
    Yazılacak Vefki şerif budur: 
 

 ب ط د

 ز هـ ج

 و ا ح
 

DİĞER  ŞEKİLDE  GÖZLERDEN  GİZLENMEK 
    Gözlerden gizlenmek istersen Hüdhüd ve Yarasa isimli iki kuşu tuttuktan sonra, 
Çarşamba günü bu iki kuşu kesip, kanlarını bir kase içine koy. Bir bez üzerine bu kan ile 
aşağıdaki beş Esmayı yaz .Yazdıktan sonra bu iki kuşun başlarınıda bezin içine koy. 
Sonra bu bezi sağ pazuna bağla. Bu bez kolunda bağlı olduğu müddetçe insanların 
gözlerinden Allah Teala nın izniyle gizlenirsin. 
 Yazılacak beş Esma-i şerif bunlardır: 
 

ٍ   َطفَخٍ   َعْفَلْفَهلَخٍ   َهْمَشتْلَخٍ  َهْطيَْملَخٍ   َشخ 
 

Şehhin Tafehin Aflefhelehin Hemşetlehin Hetyemleh 
    Ama Ebu Ali bin Sina nın kitabında bu beş isim şu tertip üzere yazılmıştır: 
 

َهْطلَْمَسْيخٍ   َشتْخٍ   َطْغخٍ   َعْفلَْفَهلَخٍ   َهْمَشتْلَخٍ   
 

Şethin Tağhin Aflefhelehin Hemşetlehin Hatlemseyhin. 
    Belki bu beş isim öncekinden daha sağlıklıdır. Sen bu işte sakın dikkatsizlik ve 



şüphe etme !  

 

DİĞER  ŞEKİLDE  GÖZLERDEN  GİZLENMEK 
    Bununla Hakim Hallacı Mansur hazretleri amel ederdi. Hatta erbabı Nevamisler bile 
amel ederlerdi. 
    Eğer sen bu ihfa amelini yapmak istersen: Kır Kurbağa sını tut. Güneş zevalde iken 
hayvanı güneşe karşı tutup, gölgesi nereye düşerse o yere bir ağaç çak. Çaktığın ağaca 
hayvanı ayaklarından asarak derisini yüz. Yüzdüğün deriyi Tuz ve Mazı ile dibağla. 
Daha sonra bu deriyi beş terkli bir külah yap. Ama deriyi beş parçaya ayırdıktan sonra 
Bakır iğne ile parçaları birbirine dik. Diktikten sonra bu Ayeti şekillerle beraber yazıp 
Külahın içine yapıştır . 
    Yazılacak Ayeti Kerime ve şekiller budur : 

  
    Külahı başına giyerken şu Ayeti Kerime leri : 
 

يَاتِّ قَْدًحا  يَاتِّ َضْبًحا فَاْلُمورِّ يمِّ َواْلـعَادِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ بِّْسـمِّ هللاِّ الرَّ
يَراتِّ ُصْبًحا فَاَثَْرَن بِّهِّ نَْقعً   فَاْلُمغِّ
 

Bismillahirrahmanirrahim.Veladiyati dabha. Felmuri-yati kadha. Felmuğirati 
subha. Feeserne bihi naka. 
 

okuyarak Külahı başına giy. Külah başında olduğu müddetçe, seni Allah c.c. tan başka 
hiç kimse göremez. Bu mesele bu babın içinde en iyisi olup, A’zamı kebirdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S E K İ Z İ N C İ   B Ö L Ü M 
 

FİD DEKKİ 
 

DÜZENBAZLIK VE HİLE 

    Bu bölüm düzenbazlık ve hile hakkında olup, Filozof Eflatun buyururki: Dek ve hile 
amelini yapmak istersen, kendi nefsini riyazatı Hüdhüd e kurarsın. Riyazatı Hüdhüd 
dediğimiz yirmidört gündür. Yani 24 gün riyazat tutarsın. Bir Hüdhüd tutup, yirmidört gün 
bir kafes içinde besle. Hergün Susam tohumu yedirip, Gülsuyu ile sula. 25. günü 
kırmızı Bakır dan yapılmış bir Bıçak ile o Hüdhüd'ü kes. Ama bakır bıçak üzerine 
kesmeden önce şu Tılsımı yaz : 
 

 



 يَالَْخِم يَاَطْشتٍَل اَِعينُونِى ِلَما اُِريد ْ 
 

Ya Lahmi Ya Taştelin Einüni lima ürid . 
    Ama Ebu Ali bin Sina nın kitabında Tılsım şu şekilde yazılmıştır: 
 

يدْ  َما اُرِّ ينُونِّى لِّ يٍل اَعِّ  يَالَْخمِّ يَاطِّ
Ya Lahmi Ya Tılin Einüni lima ürid. 

    Hüdhüd'ü kestikten sonra, kanını Kalay dan bir levha üzerine akıt. Ama kanın bir 
damlasını dahi yere akıtma. Başını bedeninden ayırdıktan sonra başındaki Tacı soy. 
Sonra Hüdhüd'ün kalbini çıkarıp, kanadının etrafından ve kuyruğundan üçer kıl alıp 
kopar. Geri kalan kemiğini bir çanak içine koyup yaktıktan sonra iyice döv. Dövdükten 
sonra Tavşan kanıyla karıştırıp, bu külü macun yap. Ondan sonra herhangi bir 
hayvanın şeklini çiz ve şeklin  altına şu büyük tılsımı yaz. Ama bu tılsımı yapmış 
olduğun macunun içine Gülsuyu koyup ezdikten sonra bu macun ile yaz. Şeklin altına 
yazacağın Tılsımı A’zam budur: 
 

 
Tılsımı A’zamı o macun ile şeklin altına yazdıktan sonra  

 

ْش بِّإِّْذنِّ هللا ْ   قُْم فَامِّ
 

Kum famiş bi iznillah 
dersen, o suret ayağı üzerine kalkıp yürür. Sen şüphe etme! 
 

D O K U Z U N C U   B Ö L Ü M 
 

FİZ ZİRAAT 
 

HEMEN MEYVE YETİŞTİRMEK 
    Bu bölüm ziraat tohumundan ekip, hemen meyve yetiştirmek hakkındadır. 
    Filozof Eflatun buyururki: İstersen istediğin tohumu ekip, bir iki saat içinde yetiştirip, 
meyvesini alırsın. 
    Bunun için: Yetiştirmek istediğin bitkinin tohumundan, Şeirel Hindi den, Hıyar 
çekirdeği ve birazda Hacamat kanı alıp, hepsini bir kabın içine koyarak yedi gün 
güneşin altında beklet. Sekizinci gün güneş altından alıp, bir Pamuk içine koy. Sonra içi 
toprak dolu bir saksının içine ek. Daha sonra üzerine sıcak su serpip bir mendil ile 
üzerini ört. Biraz bekledikten sonra tekrar sıcak su serp ve yine üzerini mendil ile ört. Bir 
saat sonra çiçek açıp meyvesi yetişir. Bu meyveyi istediğin kimseye ver yesin, ama 
kendin yeme. Çünkü o meyvenin aslının neden meydana geldiğini biliyorsun. Ne tür bir 
çekirdek ekersen böyle yaparsın . 
 
 
 

 
 

O N U N C U    B Ö L Ü M 
 

FİL LA’Bİ  BEYDA-İ 
 

YUMURTALARLA OYUNLAR   



    Bu bölüm Yumurtalarla yapılan oyunlar hakkında olup, Filozof Müfid hazretleri 
buyururki: Tavuk yumurtladığı anda hemen yumurtasını alıp, Şarap'tan dönmüş olan 
zarb Sirke içine koyarsan, yumurtanın kabuğu yumuşar. Ondan sonra yumurtanın 
başını delip içini boşalt. Yumurtayı bir şişe içine koy ve eğri bir çubukla köşesinden 
tutup kabuğun içine üfle. Yumurta şişip önceki haline döner. Üzerine soğuk su dökersen 
kabuğu sertleşir. Bunu görenler yumurtanın şişenin içine nasıl girdiğine hayret ederler. 
    Yine bu tertip üzere Yumurta kabuğunu bir yüzük halkasına takıp üfür. Yumurtanın 
iki tarafı şişer, halkada olan yeri ince kalır ve iki başı yuvarlak olur. Hemen soğuk suya 
batır. Yumurtanın kabuğu önceki gibi sert olur. 
 

YUMURTAYI  HAVAYA  UÇURMAK 
    Eğer istersen yumurtayı havaya doğru uçurursun. Bunun için: Güvercin 
yumurtasını alıp içini boşalttıktan sonra içine Kuyu suyu doldurup, ağzını sıkıca kapat. 
Zeval vakti yumurtayı güneşin altına koy. Yumurta güneşin altında ısındıkça havaya 
doğru yükselir. Yumurtanın havaya yükseldiğini görenler çok şaşırır ve hayret ederler. 
 
 

YUMURTADAN ALTIN ÇIKARMAK 
    Eğer istersen, yumurtanın içinden Altın (Herhangi bir madeni parada olur) 
çıkarırsın. 
    Bunun için: Yumurtanın ağzını incecik deler ve içine bir Altın koyarsın. Sonra 
Yumurtayı zarb Sirke içine koyup beklet. Yumurta sirkenin içinde kapanır. Daha sonra 
bir toplulukta  bu  yumurtayı kır ve Altını içinden çıkar. Bunu görenler yumurtanın 
içinden Altının nasıl çıktığına hayret ederler ve şaşırırlar . 
 

YUMURTADAN  KIL  GEÇİRMEK 
    Yumurta yı kıl ile delmenin şekli şöyledir: Yumurta nın sivri tarafını iğne ile delip, 
bir At kılı geçir. Öbür tarafından kılı iki kat yapıp, yumurtaya sok. Sonra bu iki katı çekip 
çıkar. Bir ve ikinci kat ile beraber karşı taraftan çıkar. Bu  şekilde yumurtaya kıl geçmiş 
olur . 
    Kıl geçirmenin şekli budur : 
 

 
 
 

 
 
 

O N B İ R İ N C İ   B Ö L Ü M 
 

FİL  LA’Bİ  BİL  HATEM 
 

YÜZÜKLER  İLE  OYUNLAR 
    Bu bölüm Yüzük ile yapılan oyunlar hakkında olup, Hakim hazretleri buyururki: Eğer 
istersen muttasil (Bitişik ) Mermer üzerinde yüzüğü yürütürsün. 
    Bunun için: Şebbi Yemani olarak bilinen eczadan bir miktar alarak dişlerinin 
arasında tut. Daha sonra yüzüğü ağzına yaklaştırıp, yüzüğü tükürüğünle ıslat. Bunu 
görenler yüzüğü okuyor zanneder. Yüzüğü tükürüğünle ıslattıktan sonra yüzüğü 



mermerin üzerine koyarsan, yüzük yürür ve hareket eder. Yüzüğü hareket halinde 
görenler hayret ederek şaşırırlar. 
 

TAŞ  ÜZERİNDE  YÜZÜĞÜ  YÜRÜTMEK 
    Eğer yüzüğü taş üzerinde yürütmek istersen: Demir den bir yüzük yaptır. Yüzük 
kaşının yeri boş olsun ve Yüzük kaşının yerine Civa-i tayyar koyup, üzerini bir teneke 
ile iyice kapat. Daha sonra bu yüzüğü taş üzerine koyarsan yüzük hareket etmeye 
başlar. Eğer yüzüğü ateşli kül üzerine koyarsan, yüzük sıçrayarak hoplar . 
 

 
 

O N İ K İ N C İ   B Ö L Ü M 
 

FİL LA’Bİ  KENANİ 
 

ÇÖMLEK  İLE  OYUNLAR 
    Bu bölüm Çömlek ile yapılan oyunlar hakkında olup, Hakim hazretleri buyururki: 
Eğer istersen bir çömleğin içinden parlak bir ışık verdirirsin. 
    Bunun için: Bir çömleğin içine saf ve temiz Zeytin yağı koyarak üzerine Zencefil 
ilave et. Daha sonra bu çömleği ateş üzerine koy. Bu çömlekten bir duman çıkar. Bu 
duman  etrafa Mum gibi aydınlık verir . 
 

ÇÖMLEKTE  ATEŞSİZ  SU  KAYNATMAK 
    Eğer istersen çömleği ateşe koymadan ateş üzerinde kaynatır gibi kaynatırsın . 
    Bunun için: Çömleğin içine Şaraptan dönme Sirke koy. Sirke nin üzerine dövülmüş 
Böre saçarsan, bu Sirke kaynamaya başlar. Bunu görenler ateşsiz suyun nasıl 
kaynadığına hayret ederek şaşırırlar . 
 
 
 
 
 

 
 
 

O N Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M 
 

FİL LA’Bİ  BİT  TEMASİL 
 

TİMSALLER  İLE  OYUNLAR 
    Bu bölüm timsaller ile oynanan oyunlar hakkında olup, doğruluğu hiçbir zaman 
tartışılmaz . 
    Hakim hazretleri buyururki: Bu sıfat melub melih tir. İki tane timsal yapıp, iki tanede 
mum al. O yapmış olduğun timsalleri muma yapıştır. Sonra iki tane Kurbağa tutup bir 
Çömlek içine koy. Hazırladığın o mumları hayvanların arkasına yapıştır. Sonra çömleğin 
iki tarafına delik açıp eline başka bir mum al ve elindeki mumu yak. Hayvanlara 
yapıştırmış olduğun mumlarıda yak. O deliğe elindeki yanan mumu tutup, aşağı in 
dersen aşağı iner, yukarı çık dersen yukarı çıkar. Şekli budur: 
 

 



 

ATEŞİN  TİMSALİ  YAKMAMASI 
    Eğer istersen bir timsal yapıp, o timsali ateşe atsan, ateş o timsali yakmaz. 
    Bunun için: Üsmük denilen bitkinin kökünü ve Şebbi Yemani denilen ecza ile döv. 
Dövdükten sonra Böğürtlen kökünün suyunu ilave edip karıştır. Bunların üzerinede 
Sığır öd'ü ilave ederek iyice karıştırdıktan sonra bunların üzerine Şarap dök. Bu elde 
etmiş olduğun suyu hangi ağaca sürersen, ateş o ağacı yakmaz. 
    Şayet elini ateşe sokmak istersen: Bu eczadan eline sür. Ecza elinde kuruduktan 
sonra elini ateşe soksan, ateş elini asla yakmaz . 
 

TİMSALE  SİNEK  KONMAMASI  
    Bir heykel yapıp, bu heykeli nereye koyarsan koy, oraya asla sinekler konmaz. 
    Bunun için: Sarı Zırnık isimli eczayı alıp iyice dövdükten sonra, Beyaz Soğan suyu 
ile karıştırıp macun yap. Sonra bir heykel yapıp, o heykelin üzerine hazırlamış olduğun 
bu macunu sür. Zeytin yağı ilede bu heykeli yağla. Bu heykeli yemek sofrasına koysan, 
sinekler o sofraya asla konmaz. Veya nereye koyarsan koy, sinekler oraya asla 
konmaz. 
    Şekli budur : 
 

 
 

MİNARE  ŞEKLİNDE  TİMSAL  YAPMAK 
    Minare şeklinde bir timsal yap, ama timsalin içi boş olsun. İçinde iki adet deliği 
olsun. O deliğin yukarısına gelince iki delik bir yere bitişik olsun. Minarenin içine Su ve 
Zeytin yağı koy. İstediğin zaman su, istediğin zaman Zeytin yağı akıt. Su akıtacağın 
zaman minarenin ağzından üfle. Aşağıdaki deliğe su cereyan edip ağzına gelir ve su 
akar. Zeytinyağı akmaz. Zeytin yağı akıtacak olursan, üfleyerek  aşağıya meyil ettir, o 
zaman Zeytin yağı akar. Bunu gören saf ve cahil insanlar marifet zannederler. 
    Minarenin şekli budur : 
 

 

 

İBRİKTEN  BAL  VE  SU  AKITMAK 
    Bu bir İbrik sanatıdır. Bu ibrikten hem Su hemde Bal akıtırsın. Aşağıdaki şekle göre 
bir İbrik yaptır. Eğer Bal akıtmak istersen, emziğin birini kapatıp geriye doğru çevir. Eğer 
Su akıtmak istersen emziğin birini kapatıp öbür tarafa çevir. Dediğimiz gibi olur. Ama bu 
İbriği usta bir tenekeciye yaptırırsın. Şekli budur: 
 

 
 

O N D Ö R D Ü N C Ü   B Ö L Ü M 
 

FİL LA’Bİ  BİL AKDAH 
 

KADEHLER  İLE  OYUNLAR 
    Bu bölüm kadeh lerle yapılan oyunlar hakkında olup, Hakim hazretleri buyururki: İki 
tane Kadeh alıp, birisine Su diğerinede Kuyu suyu doldur. Güneş zevale geldiği zaman 
kadehlerin ikisinide güneşe çıkar. Su dolu olan kadehi, Kuyu suyu olan kadehin üzerine 
azar azar dökersen, O kadeh yükselen olur. Hatta kadeh kendi kendine hareket eder. 
Anla ve iyi fehim et ! 
 



BALIK  RESMİNİ  CANLI  GİBİ  OYNATMAK 
    Bir kadehin içine Sirke koyup, Deve kuşu yumurta sının kabuğunun üzerine iki adet 
Balık resmi çizip,sirke dolu kadehin içine koy. O resimler canlı Balık gibi kadehin içinde 
oynarlar ve kaybolmazlar. Şayet ikisi bir yere birleşirse, Demir ile aralarını ayırırsın. 
    Şekli böyle çizilmiştir : 
 

 
KADEHTEKİ  SUYU  BOYAMAK 

    İstersen bir topluluğa, “Ben Cin leri davet edip suçlu olan Cini 
cezalandıracağım” dersin. 
    Bunun için: Bir kadehin içine Su koy ve ağzınada bir adet Şeytirac alıp, Azimet okur 
gibi dudaklarını kıpırdat. Sonra şeytiracı yavaşça kadehin içine bırak. Ondan sonra 
şunları söyle:” Falan Cin ninin suçu vardır. Hemen onu öldürüp, kanını kadehin 
içine boşaltın” diyerek emir ver. Şeytirac tanesi ezilip, suyu kırmızı renge boyar. Bunu 
gören cahil insanlar kan zannedip sana inanırlar . 
 

KADEHTEKİ  SUYU  DONDURMAK 
    Kadehteki suyu dondurmak istersen, bir kadehin içine Saf su koyup, bu suyu 
dondurursun. 
    Bunun için: Kızılcık yemişi dedikleri meyvenin kabuğunu soyup, çekirdeğinide 
çıkardıktan sonra meyveyi kadehin içine koy. O anda Su donar. Bir bezle kadehin 
üzerini ört. 
 
 
 

 
 
 
 

O N B E Ş İ N C İ   B Ö L Ü M 
 

FİL LA’Bİ  ZEBAYİH 
 

HAYVANIN KENDİ KENDİNİ KESMESİ 
    Bu bölüm kesilen hayvanlar hakkında olup, Hakim hazretleri buyururki: Bir Horoz un 
kendi kendini kesmesini istersen, Horozu tutup, boynunun tüylerini yol. Yolduktan sonra 
Kaküncel hindi (kambel otu) denilen bitkiyi hayvanın boynuna sür. Daha sonra Horoz 
un ayaklarına keskin bir Bıçak bağla. Horoz kendi kendini keser ve kanı akar. Bu amel 
bütün hayvanlar için böyledir . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

O N A L T I N C I   B Ö L Ü M 
 

FİL LA’Bİ  BİNNAR 
 

ATEŞ  İLE  OYUNLAR 
    Bu bölüm ateş ile yapılan oyunlar hakkında olup, Hakim hazretleri buyururki: Bir 
topluluğa Mum alevini çok büyük bir şekilde gösterirsin. 
    Bunun için: Şakayiki nu'man isimli çiçekten alıp, mumun içine koyacağın Pamuk 
ipliğini bu ecza ile boya. Sonra bu boyadığın fitile mum dök. Bir toplulukta bu mumu yak. 
Mumun alevi berrak ve çok büyük, rengi ise feyizli olur . 
 

ATEŞİ  AĞZINDA  TUTMAK 
    Eğer istersen, ateş veya kızgın demiri ağzında tutarsın. Veya ateşi dilinle 
söndürürsün. Senin dilin veyahutta ağzın  kesinlikle yanmaz. 
    Bunun için: Bir miktar Nişadır bir miktarda Akırı karha alıp güzelce döv. Bu iki 
eczayı iyice dövdükten sonra, tozunu diline ve ağzına sür. Ateş senin dilini ve ağzını 
asla yakmaz. Ateşi dilinle söndürürsün. 
 

ATEŞİ  ELİNLE  TUTMAK 
    Eğer dilersen, ateşi elinle tutarsın. Ateş senin elini asla yakmaz. Bunun için: Sarı 
Zırnık ve Şebbi yemani isimli iki eczayı alıp iyice döv. Bunların içine Öküz ödü ilave 
edip, iyice karıştır .Daha sonra hepsini alıp elinin içine sür. Elinde kuruduktan sonra 
elinle ateşi tut. Ateş Allah Teala'nın izniyle elini yakmaz ve hiç acıda duymazsın . 
 

BÜYÜK  ATEŞ  GÖSTERMEK 
    Bununla bir evin içini yanar gibi  gösterirsin. Bunun için: Kehriba yı alıp iyice döv ve 
bir kutu içine koy. Daha sonra yanan bir mumun üzerine azar azar dök. Evin içini sanki 
büyük bir alev kaplar. Ama hiçbir eşyayıda yakmaz. 
 

TUHAF  BİR  ALEV  ÇIKARTMAK 
    Eğer tuhaf bir alev çıkartmak istersen: Beş dirhem Senderus, beş dirhem Samğ, on 
dirhem Zırnık al ve bu üçünü karıştırıp bir mum yap. Bu mumu vaktinden vaktine kadar 
yak. Tuhaf bir alev ortaya çıkar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

O N Y E D İ N C İ   B Ö L Ü M 
 

FİL LA’Bİ BİL BEYSİ 
 

SİRACLAR  İLE  OYUNLAR 
    Bu bölüm siraclar (Kandil, Lamba) ile yapılan oyunlar hakkında olup, Hakim 
hazretleri buyururki: Eğer istersen bir evin içinde Kandil yakıp, evin içini Yılan larla dolu 
gibi gösterirsin. Bunun için: Yılan havi ve Yılan yağı nı alıp, Kaküncel hindi ile karıştırıp 
kandile koy. Tavus tüyünü kandile fitil olarak takıp yakarsan, evin içerisi Yılanlarla dolar. 
Fakat çok dikkatli ol ! 
 

ASILI  KİMSELER  GÖSTERMEK 
    Eğer istersen bir evin içinde asılmış insan şekillerini gösterirsin. Bunun için: İdam 
edilmiş olan bir kimsenin gömleğinden veya pantolonundan bir parça alıp o elbise 
parçasından bir fitil yap. Sonra İçyağı ve İnsan kanı ile bir mum yaptıktan sonra, 
yapmış olduğun mumun ortasına o elbise parçasını fitil olarak koy. Bu mumu bir odanın 
içinde yaktığın anda odanın içerisi asılmış insan şekilleriyle dolar. 
 

SEVMEDİĞİN  KİŞİLERE  ZARTA  ÇEKTİRMEK 
    Eğer istersen, bir toplulukta sevmediğin kimselere zarta  ( Osturuk ) çektirirsin . 
    Bunun için: Bir miktar Karınca yumurtası alıp bir yiyecek içerisine koyup, bu yemeği 
sevmediğin kişiye yedir. Sonra o hayvanın yumurtası ile Zambak yağını dövüp bir mum 
yap. O mumuda yakıp, sevmediğin kişinin eline ver. O anda zarta çekmeye başlar. 

KADINLARI  DANS  ETTİRMEK 
    Eğer istersen, bir mekanda bulunan birkaç kadını dans ettirirsin. Öyleki bütün 
elbiselerini çıkarırlar ve çırılçıplak oynamaya başlarlar. 
    Bunun için: Tavşan kanı ile Beyaz Güvercin kanını Ceylan ve Tavşan gübresi ile 
dövüp, bunların hepsinden bir mum yap. Mumu kadınların bulunduğu bir odanın 
içerisinde yakarsan, orada bulunan bütün kadınlar çırılçıplak soyunup dans etmeye 
başlarlar. 
 

YÜZLERİNİ  SİYAH  GÖSTERMEK 
    Eğer istersen, bir topluluğa birbirlerinin yüzünü siyah olarak gösterir ve hayrete 
düşürürsün. 
    Bunun için: Zeytin yağı, Mürekkep ve Beneci esved i alıp, birbirine karıştırdıktan 
sonra güzelce döv. Daha sonra Zambak yağı ile bir kandilde yak. O topluluk birbirlerinin 
yüzünü siyah olarak görürler. 
 

YÜZLERİNİ  EŞEK YÜZÜ GİBİ  GÖSTERMEK 
    Eğer istersen, bir topluluğa birbirlerinin yüzlerini Eşek yüzü gibi gösterir ve hayrete 
düşürürsün. 
    Bunun için: İsfidac, Yumurta beyazı ve Eşeğin kulağının içindeki Kir den al. 
Bunların hepsini keten bezine sürerek bir fitil yap. Daha sonra Zambak yağından bir 
mum yap ve bu hazırlamış olduğun fitili mumun ortasına koy. Bu mumu bir toplulukta 



yakarsan, o topluluk birbirlerinin yüzlerini Eşek yüzü gibi görürler. 
 

BİRBİRLERİNİ  BAŞSIZ  GÖSTERMEK 
    Eğer istersen, bir topluluğa birbirlerini başsız olarak gösterir ve taaccüb ettirirsin. 
    Bunun için: Sarı Zırnık ile Zebedül bahr alıp, saf Zeytin yağı ile karıştırarak 
güzelce döv. Dövdükten sonra bunların içine Yeşil Sinek başı koy. Bunların hepsini 
karıştırıp bir mum yap. Bu mumu bir toplulukta yakarsan, o topluluk birbirlerini başsız 
olarak görürler. 
 

KANDİL  YAKIP  ASMALAR  GÖSTERMEK 
    Bu öyle bir kandildirki, bu kandili bir odanın içerisinde yaksan, odanın içinde Asma 
lar zahir olur. 
    Bunun için: Bir şişenin içine Zeytinyağı koyup, henüz yeni açılmış Koruk salkımını 
şişenin içine koyduktan sonra, şişeyi Asma ya bağlayıp, ağzını Balmumu ile kapat. O 
Koruk üzümü olana kadar şişe Asmada bağlı dursun. Üzüm olduktan sonra, Asma dan 
şişeyi çıkarıp, salkımdan kes. Şişenin içindeki Üzüm'ü çıkarıp, zeytinyağını bir kandil 
içine koy. Bu kandili bir odanın içinde yakarsan odanın içinde Asmalar zahir olur. 
 

HAYAL GÖSTERMEK 
    Acaip bir hüner göstermek istersen: Üç tane Kertenkele tutup kuyruklarını dibinden 
kes. Kuyrukların canı çıkıncaya kadar çırılçıplak soyun. Soyunduktan sonra, bir kadına 
tasarruf et. Eğer, kadının olmazsa tütün yap. Ondan sonra kuyrukları alıp, kuyrukların 
ağırlığı kadar Zeytin yağı alıp, bu yağın içine kuyrukları koyduktan sonra bu yağı Ateşte 
iyice kaynat ve bir şişenin içine koyup, bir yerde güzelce muhafaza et. 
    Acaip bir hüner göstermek istediğin zaman, bu yağı bir kandilin içine koyup, odanın 
kapı ve penceresini iyice kapattıktan sonra kandili yak. Böylece acaip bir hüner 
gösterirsin. Bunu görenler çok şaşırır. 
 

O N S E K İ Z İ N C İ   B Ö L Ü M 
 

FİL ĞARA-İBİ MÜNECCİMİN 
 

MÜNECCİMLERİN  GARİP  HALLERİ 
    Bu bölüm müneccimlerin yaptıkları ve halkı kandıran acaip işleri hakkındadır. 
    Hakim hazretleri buyururki: Bu taife hileci ve düzenbaz olur. Bunlar öyle hilecidirki, 
ellerine bir iğne alıp, “İsmullahil A’zam bereketiyle ben bunu koluma sokar ve çıkarırım, 
kan çıkmaz “ derler. 
    Ama bu taifenin hırsızı meydana çıkartmasının şekline ise marifet denir. 
 

HIRSIZI  MEYDANA  ÇIKARMAK 
    Eğer hırsızı meydana çıkarmak istersen: Şüpheli olan şahısları bir yere toplayıp, 
isimlerini avuçlarının içine yaz.  İsimlerinin etrafınada şu Ayeti Kerime leri yaz : 
 

يمِّ َواِّْذ قَتَْلتُْم نَْفًسا فَادََّرءْ  حِّ ْحَمنِّ الرَّ ُج بِّْسـمِّ هللاِّ الرَّ تُْم فِّيَها َوهللا ُُمْخرِّ
ْب  .َما ُكْنتُْم تَْكتَُمونَ  ى فَاْضرِّ بَادِّ عِّ بِـّ َولَقَْد اَْوَحْينَا اِّلـَى ُموَسى اَْن اَْسرِّ
يقًا فِّى اْلبَْحر ِّيَبًَسا  لَُهْم َطرِّ
 



Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kateltüm nefsan fedda ra’tüm fiha vallahü 
muhricü ma küntüm tektemun. Ve lekad evhayna ila Musa en esri biıbadi fadrib 
lehüm tarikan fil bahri yebesa . 
    Yazdıktan sonra, şüpheli şahısların avuçlarına bir miskal (4,81gr.) Un koy ve onlara; 
“Bu unu tükürüğü- nüzle ağzınızda hamur ediniz“ diye söyleyip, şu Azimeti oku : 
 

ٍص َمْريُوقٍَد قَانٍِّش َصَمْدَرٍش َكـْرَهٍش  اَللَُّهـمَّ اِّن ِّى اَْسئَلَُك بِّقَفَائِّيْل ُمورِّ
ٍش  ْر لَنَا َهذَا لَْيثَْغلَْيَطارِّ ُر َصْرفَيَائِّيْل َواَْظهِّ وُح الطَّاهِّ ْل اَيَُّها الرُّ  اَْنزِّ

هِّ اْلجَ  ـْن بَْينِّ َهذِّ ْجهُ مِّ ْحهُ َحتَّى الَيَعُوُد اِّلَى اْلَخـائَِّن َواَْحرِّ َماَعةِّ َواَْفضِّ
ى آٍل اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلعََجَل اَْلعََجَل  ى لُويَا اُومِّ ثْلَِّها بِّآٍل لَْوثَارِّ مِّ
 اَْلعََجَل اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ 
 

Allahümme inni eselüke bikafail Murisin Meryukadin Kanişin Samedraşin 
Kerheşin Leysağleytarişin Enzil eyyüher ruhut tahiru Sarfeyail ve ezhir lena hazal 
haine ve ahrichü min beyni hazihil cemaati ve efdıhhü hatta la yeudü ila misliha 
bialin Lüsari Lüya Ümi Alin Elvahan Elvahan Elvahan Elacele Elacele Elacele 
Essaate Essaate Essaate. 
    Hırsız olan kimsenin ağzında tükürüğü kurur ve ağzında  olan Unu hamur edemez. 
Yüzünün rengi değişir ve sararır. Sen bilki ! Hırsız o şahıştır. 
 

YAZININ  GÜNDÜZ  GÖRÜNMEMESİ 
    Bir kağıt üzerine yazı yazsan,  gündüzleri görünmez, ancak geceleri görünür ve 
Altın gibi parlar. 
    Bunun için: Zevra ibazi alıp, bir kağıt üzerine bununla yaz. Yazı gündüz görünmez. 
Sadece geceleri görünür ve Altın gibi parlar . 
 

YAZININ GÖRÜNMEMESİ İÇİN 
    Bir kağıt üzerine yazı yazsan, bu kağıdı ateşe yakın tutmadıktan sonra yazı 
görünmez . 
    Bunun için: Süt ün Kaymağı nı Nişadır ile karıştır ve yaz. Yazdığın yazı görünmez. 
Kağıdın arkasını ateşe doğru tutarsan, siyah renkli bir yazı ortaya çıkar . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O N D O K U Z U N C U   B Ö L Ü M 
 

Fİ  TENAVİLİL  MÜNECCİMİN 
 

MÜNECCİMLERİN  BAZI  ŞEYLERİ  DEĞİŞTİRMESİ 



    Bu bölüm bardaktaki suyu değiştiren taife hakkında olup, Hakim hazretleri 
buyururki: Bu taifenin marifetlerinden biride şudurki; Bir bardak alırlar ve içindeki suyu 
içerler. Daha önce ağzına aldığı bir cerayı bardağın içine suyla beraber boşaltırlar. 
Bardaktaki Su Gülsuyu olur. Bunu görenler Gülsuyu zannederler ve hayret ederler. 
    Bunu  yapmanın şekli: Menekşe yi güzelce dövüp Ham amber ve Misk koy. 
Bunların içinede bir miktar Gülsuyu koyup macun haline getir. Bu macundan nohut 
miktarı kadar haplar yap. Bir tanesini ağzında tut ve bardaktaki suyu biraz iç. O taneyi 
ağzında ez ve suyla beraber bardağın  içine sal. Bardak taki su Gülsuyu haline 
dönüşür. Bunu görenler hayret eder. 
 

BARDAKTAKİ  SUYU  ŞARAP  YAPMAK 
    Bu taifeden birisi gelip derki: “Bana su dolu bir bardak verin onu size Gülsuyu 
yapayım.” Bardağı alır ve sudan biraz içer ve bir miktar cerasından geri bardağa 
boşaltır. Bardaktaki suyun hepsi Şarap olur. O anda şöyle der: ”Allah lanet etsin, bu 
toplulukta günahkarlar vardır Gülsuyuna dönmedide neden şaraba döndü.” 
    Bu işin hilesi şöyledir: Şarabın İksir inden bir miktar ve Şeytiracı hindi den bir tane 
alıp, güzelce dövdükten sonra ağzında ezer. Cera ile bardağın içine döker. Su Şarap 
olur. 

ATEŞİN  TACI  YAKMAMASI 
    Bu taifeden birisi bir topluluğa gelir ve başındaki Tacı nı ateşe atar ama Tac 
yanmaz. O topluluk bu işe teaccüb eder. Zannederlerki, bu kişi Evliyaullah tandır. 

    Bu işin hilesi: Daima ateş içinde yaşayan Semender ismindeki hayvanın yağı ile 
Tacını yağlar ve Tacını ateşe atar ama Tac yanmaz. Bazen bu hayvanın yağı ile elini 
yağlar ve eliyle ateşi tutar ama ateş elini yakmaz. Bu taifenin bütün işleri hile iledir . 
    Nitekim Şair şiirinde: 
 

ْذبِّ َواْلَملَقْ لَْم يَْبَق فِّ         ى النَّاسِّ َغْيُر اْلكِّ  
َشْوًكا اَِّذا لََمُسوا َوْرًدا اَِّذا َرَمقُوا        
مْ        َما ُن يَْوًما لُِّصْحبَتِّهِّ فَإِّْن َدَعاَك الزَّ  

قْ        ًما لَعَلَّ الشَّْوَك يَْحتَرِّ فَُكْن َحجَّ  
 

          Lem yebka fin nasi ğayrül kizbi vel  malak 
      Şevkan iza lemesu verdan iza ramaku 
          Fein deakez zemanü yevmen li suhbetihim 
      Fekün haccemen lealleş şevke yahteriku 
Yalan ve sahtekarlıktan başka birşey kalmamış kişilerde  Dokunduğunda diken, baktığında gül gibidirler 
Birgün zaman seni onlarla sohbete zorlarsa 
      Sen akıllı ol ! Umulurki dikenlerini yakarsın. 
 

diyerek dile getirmiştir. 
 
 

Y İ R M İ N C İ   B Ö L Ü M 
 

Fİ  FELİSİ  MESRİMATUN 
 



YILAN I  HEMEN  ÖLDÜRMEK 
    Bu bölüm Mesrimatun dedikleri Taifenin yaptıkları işler hakkındadır. Hakim 
hazretleri buyurmuşlardırki: Bu taifenin  marifetlerinden biride şudur. Bir kimseyi 
korkutarak şöyle derler. “Kitabullahil Azimki kime koysam hemen ölür.” Bu  ameliyyede 
Esma ların büyük ehemmiyeti vardır. 
    Eğer istersen bir levha üzerine aşağıdaki Esmaları yazdıktan sonra Zeravent, 
Mürekkep ve Tiryakül Faruk isimli eczaları iyice döv .Dövdükten sonra bu eczayı 
yazdığın levhanın üzerine sür. Daha sonra bu levhayı bir Yılanın üzerine koyarsan Yılan 
anında ölür. 
    Levha üzerine yazılacak Esma lar budur : 
 

 
 
    Diğer bir eserde bu Esma lar şöyle yazılmıştır : 

 
 

YILAN  VE  AKREP  İÇİN 
    Bir kimse, aşağıdaki Esma ları Yılan veya Akrep üzerine okursa, hayvanın 
kaçmaya takati kalmaz. 
    Okunacak Esma lar budur:  
 

يًما يَاَذْريَاتِّ  ًما َمْلطِّ َهاُهـوٍش يُوٍش ُهو ُهـو يٍَه الَاِّلَهَ اِّالَُّهـَو َمْحطِّ
ى َهذَا اْلَكالَُم َواِّالَّ َسلَّْطُت َعلَْيَك نِّيَرانًا يَاَعْقـَربَا نِّ يَابِّْنَت التَُّرابِّ اِّْفَهمِّ

يعُ  ٍش َدْرقِّيَاٍش اَطِّ ٍش َشُحورِّ ٍش الَُهورِّ ٍش ُطورِّ ٍة ُهورِّ وا َربَُّكْم بَِّشجَّ
ينَةٍ   قَرِّ
 

Hahuşin Yuşin Huhuyehin La ilahe illa hüve Mahtiman Meltiman Ya Zeryati Ya 
Akrabani Ya bintet türabi ifhemi hazal kelamü ve illa sallattü aleyke niranan 
Hurişin Turişin Lahurişin Şehurişin Derkiyaşin etıu Rabbeküm bişeccetin 
karinetin . 
 

DENİZ DE  FIRTINADAN  EMİN  OLMAK 
    Eğer istersen; Bu Esmaları bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, yazdığın nüshayı 
üzerine al. Bu nüsha üzerinde olduğu halde bir Gemiye binmiş olsan, o denizde Fırtına 
olmaz. Fırtına olsa bile ve Gemi parça parça olmuş halede gelse, bu nüshanın sahibine 
Allah Teala nın izniyle hiçbir şey olmaz . 
    Yazılacak  Esma lar budur : 
 

ك هـ ى ع ص ح م ع س ق الم الم ا ل م فََسيَْكفِّيَكُهُم هللاِّ َوُهَو 
ةَ اِّالَّ بِّا  يُع اْلعَلِّيُم َوالَ َحْوَل َوالَقُوَّ يُم بَْهَمثًا َمْلثًا السَّمِّ هللِّ اْلعَلِّـُّى اْلعَظِّ

يمِّ  يمِّ َواْلجِّ  َميُوثًاَشُموًزا نَُهوًشا بِّالش ِّ
 

Kef He Ye Ayın Sat Ha Mim Ayın Sin Kaf Elif Lam Mim Elif Lam Mim Elif Lam 
Mim.Feseyekfikehü mullahi ve hüves semiul alim.Vela havle vela kuvvete illa 



billahil aliyyül azim. Behmesan Melsan Meyusan Şemuzan Nehuşan Bişşimi vel 
Cimi. 
 

YILANI YAKALAMAK İÇİN 
    Eğer Yılanı yakalamak istersen, şu Beyitleri  Yılan ın üzerine doğru okursun . 
 

 َكفَاَك َربَُّك َكْم يَْكِفيَك َواَْكِفهِ 

كَ َكْفَكافََها َكَكِميْن َكاَن ِمْن َكلَ   

َكَراَكَكْر اَْلَكرُّ ِفى َكبِدْ   تَُكرُّ

 تَْحكَى َمْشَكَكِة َكلَْت لَْك اَْلَكلَِكى

 َكفَاَك َمابِى َكفَاْك اَْلَكافِى ُكْربَتَهُ 

 يَاَكْوَكبًا َكاِد يَْحِكى َكْوَكِب اْلفَلَِكى
 

       Kefake Rabbekü kem yekfike ve ekfihi                      Kefka feha 
kekemin kane min kelek 
          Tekürrü kerakeker elkerru fi kebid                         Tahka 
meşkeketi keletlek elkeleki 
          Kefake ma bi kefak elkafi kürbetehü                       Ya kevkeben 
kadi yahki kevkebil feleki 
Bundan sonra bir defa şöyle dersin: 
 

هِّ اْلَكافَّاتِّ  َهذِّ يَّةِّ بِـّ اْلحِّ  اَْقَسْمُت َعلَْيَك اَيَُّها الثُّْعبَانِّ اَوِّ
ِة َواَْن  ِة فاَلَ تُْؤِذيِن بِأَْنفَاِسَك السَّامَّ َوَمافِيَها ِمَن اْلِكفَايَاِت َواَْسَراِرَها التَّامَّ

ِ  تَِقَف اََماِمى َخاِضعًا َخاِشعًا َواِالَّ ُكْنَت ِمنَ  اْلعَاِصيَن ِالَْمِر هللاِ َرب 

 اْلعَالَِمينَ 
 

Aksemtü aleyke eyyühes su’bani evil hıyyeti bihazi hil kaffati ve ma fiha minel 
kifayati ve esrarihat tammati fela tü’zini bi enfasikes sammeti ve en tekıfe emami 
hadian haşian ve illa künte minel asine li emrillahi rabbil alemin . 
    Sonra Yılan ın başını eğerek huşu’lu, huzu’lu sakin, uslu bir halde ve ölü gibi 
gördüğün zaman onu yakalamak için yaklaş. Şayet bunların hiçbiri zuhur etmezse 
yaklaşma! Yaklaşırsan kendini tehlikeye atarsın. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



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

Fİ  AHVALİZ  ZEKAŞİRETİ 
 

BEYAZ  İNSANI  SİYAH  TENLİ  YAPMAK 
    Bu bölüm Zekaşire namıyla isimlendirilen taifenin yaptıkları hileli işler hakkındadır. 
    Hakim hazretleri buyururki: Bu taife hilebaz ve sahtekar olur. Onların hilelerinden 
biriside şudur: Beyaz tenli genç bir çocuğu alırlar ve rengini Habeşi gibi siyah renge 
boyarlar. Habeşi (Zenci) diyerek satarlar. O renk genç çocukta kırk gün kadar kalır. Kırk 
günden sonra rengi çıkar. O genç firar ederek erbabı Zekaşire nin yanına gelir. 
    O genç çocuğu satın alan sahibi arar ama bulamaz. Çünkü artık o siyah tenli değil, 
beyaz tenlidir. 
    Bunu yapmak için: Mazı, Habsi, Zac ve Merdasih isimli  eczaları alıp, Zırnık ile 
karıştır. Boyamak istediğin genç çocuğun vücuduna sür. Bedeninde ne kadar kıl varsa 
kıllarını döker ve gencin beyaz teni siyah renge dönüşür . 
 

BEYAZ  VE  SARI  KILLARI  SİYAH  YAPMAK 
    Bu öyle acaip bir hiledirki, beyaz veya sarı kılları siyah  renge dönüştürür. 
    Eğer beyaz veya sarı renkli kılları siyah renge boyamak istersen: Zeytin yağında 
mesh edilmiş Mazı yı Zeytin yağı ile iyice karıştır. Sonra Şap ve Yumurta akı ile iyice 
dövüp, sıcak Su ile macun yap. Ama bu eczaların her bireri onbeş dirhem ( 48,75gr.) 
olsun. Sonra bu macunu beyaz veya sarı kıllara sürersen, siyah renge boyanmış olur. 
 

SİYAH  KILI  BEYAZ  YAPMAK 
    Eğer siyah kılı beyaz renge boyamak istersen: Yarasa kuşunu Sığır ödü ile 
karıştırıp macun yap. Yani kuşu güzelce dövüp, Sığır ödü ile karıştırırsan macun haline 
gelir. Ondan sonra bu macunu beyazlatmak istediğin kıllara sürersen o siyah kıllar 
beyazlaşır. Sonra bu beyazlığı gidermek istersen, Zarb Sirke ile bir miktar Nişadır alıp, 
birbiriyle karıştırdıktan sonra kılları bununla yıkarsan, kıllar yine eski rengine dönüşür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Y İ R M İ İ K İ N C İ    B Ö L Ü M 
 

Fİ EDVİYYETİ SAYD ECNASİL HAYVANAT 
 

ASLAN  AVLAMANIN  USÜLÜ 



    Bu bölüm her türlü hayvanın nasıl avlanacağının şekli ve açıklaması hakkındadır. 
    Filozof Eflatun buyururki: Bir kimse Aslan ı canlı olarak avlamak, hatta Aslanı 
kahrederek perişan etmek isterse: Vücudunu Timsah yağı ile yağlayıp elinede bir 
Horoz alsın. Aslan ın yanına varıp elindeki Horoz u sıksın. Horoz bağırınca Aslan öyle 
bir korkarki, kaçmaya bile takati kalmaz. Sende yanına yaklaşınca Timsah yağının 
kokusu Aslan ın burnuna gider ve güçsüz kalıp, derhal yere düşer.  Sende Aslanı 
sıkıca bağlarsın. Bu amel doğrudur. Mukaddemetül Adab isimli kitabın müellifide bu 
tertip üzere yazmıştır. 
 

BAŞKA  USUL  İLE  ASLAN  AVLAMAK 
    Filozof Eristutales buyururki: Aslan ı canlı olarak avlamak istersen, vücutunu 
Timsah yağı ile yağladıktan sonra Horoz un tırnaklarını alıp koluna bağla. Aslan'ın 
olduğu yere git ve kendini Aslan'ın üzerine at. Böylece Aslan'ı elinle yakalamış olursun. 
Buda sahih tir. 
 

TİMSAH  AVLAMANIN  ŞEKLİ 
    Eğer Timsah ı canlı olarak yakalamak istersen: Kurt ve Köstebek yağını alıp, 
birbiriyle karıştır. Daha sonra Köpek yavrusunu öldür veya ölmüş bir Köpek yavrusunun 
leşini al. İsmi geçen yağlarla Köpek leşini yağla. Daha sonra bu Köpek leşini sağlam bir 
sicime, sicimin diğer ucunuda büyük bir kazığa bağla. Yalnız kazığı yere iyice çakki 
çıkmasın. Timsah gelip Köpek leşini yutar. Leşin üzerindeki yağlar neticesinde sarhoş 
olur. Sende o anda hemen ipi çek ve kazığın yanına getir. Timsah'ı iyice bağla. Böylece 
Timsah'ı canlı olarak yakalamış olursun. Mısır da Araplar Timsah'ı bu şekilde avlarlar . 
 

BALIK  AVLAMANIN  ŞEKLİ 
    Çok Balık avlamak istersen: Böğürtlen in yaprağını alıp Tavşan kanı ile yaprağı 
iyice döv. Sonra bunu bir ipe bağlayıp suya sarkıt. Orada ne kadar Balık varsa hepsi ipe  
gelirler ve tutulurlar. 
 

UÇAN  KUŞLARI  AVLAMANIN  ŞEKLİ 
    Güvercin ve benzeri kuşları tutmak istersen: Bakla, Kibrit, Zırnık ve Bezrül 
Benec alıp hepsini kaynat. O kaynattığın mamülden Güvercin veya diğer kuşlar yerse 
uçmaya kadir olamayıp yere düşerler. Gidip elinle bu kuşları tutarsın. Eğer iyileştirmek 
istersen kuşun ağzına bir miktar Zeytin yağı akıtırsın. Allah Teala nın izniyle Kuş 
iyileşir. Canlı olarak Kuş tutmanın icrası bu şekildedir. 
 
 

 
 
 

Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü   B Ö L Ü M 
 

    Bu bölüm Nakkaşların boyasının icrası olup, herkese lazım olmadığından usulünü 
iptal ettik . 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

FİL  EDVİYYETİL  MÜFREDİ 
 

HASTALIKLARIN  ŞİFASI 
    Bu bölüm hastalıkların devası hakkında olup, her işittiğin  kelimeyi veya her 
okuduğun ilmi hıfz edeyim dersen: Fıstık, siyah Üzüm ve Haslüban'ı alıp, hepsini 
güzelce döv. Her gün iki miskal (9,62gr.) yemiş olsan, işittiklerini unutmazsın. 
 

KULAK  AĞRISI  İÇİN 
    Kulak ağrısı için: Tavuk un İçyağını ağrıyan kulağına damlatırsan,  Allah ın izniyle 
şifa bulur. 
 

GÖZ  KARANLIĞI  İÇİN 
    Göz karanlığı için: Sezab otunun suyu çıkarılıp göze çekilirse, Allah c.c. ın izniyle 
gözden zulmeti def eder. 
 

BURUN  KURUSU  İÇİN 
    Bir kimsenin burnunun içi kurusa, Beyaz Mum u alıp, bunu Menekşe yağı ile 
erittikten sonra, bunu burnuna sürerse, Allah Teala nın izniyle şifa bulur. 
 

DİŞ  AĞRISI  İÇİN 
    Dişi ağrıyan kimse, ağrıyan dişine Kimyon koyarsa, dişinin ağrısı Allah Teala'nın 
izniyle geçer. Veya ağrıyan dişinin üzerine Cenkar koyarsa, dişinin ağrısı Allah Teala 
nın izniyle kesilir ve sakinleşir. 



 

KULUNÇ  İÇİN 
    Kulunç ağrısı için: Bir kimse bir yüzük yaptırıp, yüzük  

kaşının yerine yeni doğan bebeğin kesilen göbeğini koysa ve bu Yüzüğü parmağında 
taşırsa, kulunç def’ olup, şifa bulur. 
 

BASUR  İÇİN 
    Basuru olan kimse, Ebu Cehil Karpuzu nun tohumunu iyice dövdükten sonra, 
Ardıç katranına karıştırıp dübürüne sürerse Allah Teala'nın izniyle Basur illetinden 
kurtulur . 
 

CÜZZAM VE FRENGİ  İ 
    Cüzzam ve Frengi hastalıkları için, aşağıdaki şu ilaçlar çok faydalıdır. Bunun için: 
Üç dirhem Afyon, yirmi dirhem Kuru Üzüm ve yirmidört dirhem Kara Helile al. Bunların 
hepsini güzelce dövüp, Badem yağı ile karıştır. Geceleri uyku zamanında ceviz 
büyüklüğü kadar yemiş olsan, Allah'ın izniyle bu hastalıklardan kurtulursun. Bu tertip 
Uyuz hastalığına çok etkilidir . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Y İ R M İ B E Ş İ N C İ   B Ö L Ü M 
 

    Bu bölüm kağıt üzerine boyamanın terkibi olup, mücellitlerin (Ciltci) iyisini 
bildiklerinden burada kaydına gerek görülmemiştir . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Y İ R M İ A L T I N C I   B Ö L Ü M 
 

KURBAĞA YI  KARGA  GİBİ  ÖTTÜRMEK 
    Bu bölüm müfred (Tek) oyunları hakkındadır. Bunun için: Bir kağıt üzerine Karga 
resmi çiz. Sonra bir topluluğa şöyle söylersin: ''Ben bu kağıdı duvara yapıştırıp Karga 
gibi öttürürüm''. Ama daha önce duvarı oyup, içine bir tane büyük Kurbağa koy. Üzerine 
Karga resmi çizmiş olduğun kağıdı yapıştır. Hayvanın gözüne gelecek yeri İğne ile del. 
Daha sonra bir mum al ve mumu yakıp, kağıda doğru yaklaştır. Hayvan ışığı gördüğü 
zaman Karga gibi gak gak diye ötmeye başlar.  

 

PİRELERİ  BİR  YERE  TOPLAMAK 
    Eğer Pire'leri bir yere toplamak istersen: Kirpi yağını alıp, bir tahta levha üzerine 
sür. Sürdükten sonra şu Azimeti okuyarak pireleri o tahta levha üzerine davet et. 
    Okunacak Azimet budur : 
 

 اَْقَسْمُت َعلَْيُكْم اَيَُّها اْلبََراِغيُث اَِجيبُوا دَْعَوتِي َواْجتَِمعُوا فِى َهذَا اْلَمَكانْ 
 

Aksemtü aleyküm eyyühel Berağısü ecibü da’veti vectemiu fi hazel mekan . 
    Bu Azimeti yedi (7) defa okuduğun zaman, bütün Pire'ler o tahtanın üzerine gelip 
ölürler. Daha sonra o tahtayı alıp başka bir yere bırakırsın . 
 
 

KEDİ Yİ  DANS  ETTİRMEK 
    Kedi yi dans ettirmek istersen: Bir miktar Sünbülü rumi alıp, toz haline gelene 
kadar döv. Daha sonra bu tozu Kedi'nin burnuna koklattığın anda Kedi ferahlanıp, dans 
etmeye başlar. 
 

KÖPEĞİ  DANS  ETTİRMEK 
    Köpeği dans ettirmek istersen: Tarçın ve Darı Fülfül isimli bitkileri alıp iyice 
dövdükten sonra, bu tozu hamur içine koyup, bu hamurdan Çörek yapıp pişir. Bu çöreği 
hangi Köpeğe yedirirsen yedir, Köpek oynamaya başlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Y İ R M İ Y E D İ N C İ   BÖ L Ü M 
 

Fİ HAVASSI NEBADATİ VE EZİYYETİL ESNAF 
 

FIRINCIYA  EZİYET 
    Bu bölüm bitkilerin havassı (Özelliği) ve Esnafa eziyet etmek hakkındadır . 
    Eğer Fırıncıya eziyet etmek istersen: Fırının içine Civa at. Fırıncı Ekmek pişirmek 
için fırının içine Hamur koysa, Ekmek ler kayar ve pişmez . 
 

KATİBE  EZİYET 
    Yazı yazan birisine eziyet etmek istersen: Mürekkep in içine bir miktar Temur Hindi 
dök. Mürekkep akmaz. 
 

KADI YA  EZİYET 
    Kadı ya (Hakim) eziyet etmek istersen: İncir'in içine biraz Karınca yumurtası koy. 
Bu İnciri Kadı ya yedir. Kadı hemen zarta (Yel) çekmeye başlar . 
 

PİRE LERE  EZİYET 
    Pire lere eziyet etmek istersen: Acı Zeytin in suyunu çıkar ve bu suyu bir evin 
içerisine saç. Pire lerin hepsi ölür. 
 
 

 
 

Y İ R M İ S E K İ Z İ N C İ    B Ö L Ü M 
 

HASSE-İ  NEBATAT 
 

İDRAR  ZORLUĞU  İÇİN 
    Bu bölüm Bitkilerin özelliği hakkındadır. Bir kimsenin İdrarı zor gelse ve bevl yolu 
tıkansa, Hatmi kökü nü Şarap ile kaynatıp, bir gece dışarıda beklettikten sonra, sabah 
erkenden bu suyu içerse, idrar yolunu açar ve temizler. 
 

DÜŞMAN'A  ÜSTÜN GELMEK 
    Bir kimse, Horoz un pençesini ve Menkar ını (Ayağının arkasındaki sivri kemik) alıp 
üzerinde taşırsa, Allah Teala nın izniyle düşmanına üstün gelir. 
 

ÇOK  CİMA’  ETMEK İÇİN 
    Bir kimse çok cima etmek isterse: Bunun için Kurt’un zekerini ve Öd’ünü alıp sağ 
uyluğuna bağlarsa karısıyla çok cima eder. O kimseye cimadan asla bıkkınlık gelmez ve 
cima işine gevşeklik etmez. 
 

TEFRİK  ETMEK  İÇİN 
    Bir kimse Köpek'in azı dişini ve Kedi'nin azı dişini alıp, iki muhabbetli kişiden birinin 
üzerine bu dişleri koyarsa,bu iki kişi birbirlerine düşman olurlar. 
 

SITMA İÇİN 



   Sıtma için: Yılan ın bağırsağını ve Kalbi ni alıp, Sıtma tutan bir kimseye tütsü 
yapılırsa, o kişi Allah Teala nın izni keremiyle sıtmadan kurtulur. 

CİNLERİ  GÖRMEK  İÇİN 
    Eğer  Cin leri görmek istersen: Davudi isimli Karınca nın yumurta'sını alıp, sürme 
yapar ve bu sürmeyi gözüne çekersen, ayanen Cin'leri görürsün. 

CİN LERİ  GÖRMEK  İÇİN 
    Cin leri görmek istersen: Siyah bensiz erkek Kedi nin Ödünü alıp, bundan sürme 
yaptıktan sonra gözüne sürme gibi çekersen, ayanen Cin'leri görürsün . 
 

DAVUL  PATLATMAK 
    Bir kimse Kurt derisinden bir Davul yapıp, başka bir yerde Tef ve Davul çalınırken, 
o yapmış olduğu Davula bir tokmak vursa, bütün Davul lar patlar. 
    Bu amel ben fakir (Küftü Osman Şakir) in bizzat tecrübesidir. Ama adı geçen Kurt 
un boynu üzerinde At yelesi gibi tüyleri olmalıdır . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Y İ R M İ D O K U Z U N C U   B Ö L Ü M 
 

Fİ  HAVASSIL  AHCARİ  VEL  MEADİN 
 

TAŞLARIN  VE  MADENLERİN  HAVASSI 
    Bu bölüm taşların ve madenlerin havassı hakkında olup, Hakim Hürmüz rivayet 
ederki: Hazreti İdris Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur : 
 

هُ َوَظَهَر نَْفعُهُ ِخيَاُر ااْلَْحَجاِر َما ثَقُـَل َوْزنُهُ َوَطاَب ِريُحهُ َوَسُهَل َمَحكُّ   
 

Hıyarül ahcari ma sekule veznühü ve tabe rihuhü ve sehüle mahakkuhu ve zahere 
nefuhü . 
    ( Taşların hayırlısı vezinde (Ölçü, ayar) ağır, kokusu güzel, mahki (İşlemesi) kolay 
ve menfeatı açık görülen taşlardır ). 
    Aşağıda gelecek olan Cetvel de gezegenlere mahsus ( Özel, ait ) taşların nisbeti ( 
Münasebeti ) zikir olunur ve bundan sırlara muhtassi (Ait olan) olan şeyler bulunur. 
    Kimya ve iksir (Çok tesirli cisim) gibi şeylere iyice dikkat  etmek lazımdır. Çok dikkat 
edip, hatta bu ilmin erbabıyla beraber incelenmesi lazımdır . 
    Ehli feraset (Çabuk sezmek) olup, bu aşağıdaki Cetvel'e dikkat edilirse, çok faydalı 



olduğu açıkça ortadadır . 
 
 
 
 
    Gezegenlere ait Taşların Cetveli budur : 
 

 
SU 

 

 
HAVA 

 
TOPRAK 

 
ATEŞ 

 
ATEŞ 

 
ATEŞ 

 
HAVA 

 
UNSURU 

 
SERETAN 

 
CEVZA 

 
SEVR 

 

 
ESED 

 
HAMEL 

 
KAVS 

 
DELİV 

 
BURÇLARI 

 
KAMER 

 
UTARİD 

 
ZÜHRE 

 

 
ŞEMS 

 
MERİH 

 
MÜŞTERİ 

 
ZÜHAL 

 
GEZEGENİ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ŞEKİLLERİ 

 ز ظ ش ف خ ث ج
 
HARFLERİ 

 
P.TESİ 

 
Ç.ŞAMBA 

 
CUMA 

 

 
PAZAR 

 
SALI 

 
P.ŞEMBE 

 
C.TESİ 

 
GÜNLERİ 

 
BEYAZ 

 
MAVİ 

 
GRİ 

 

 
SARI 

 
KIRMIZI 

 
YEŞİL 

 
SİYAH 

 
RENKLERİ 

 
LÜBANİ 
ZEKER 

 
MUKLİL 
EZRAK 

 

 
MASTAKİ 

 
LÜBAN 

 
UD 

 
CAVİ 

 
SUDAN 

 
BUHURATI 

 
CEBRAİL 

 
MİKAİL 

 
 

 
ANYAİL 

 
RUKYAİL 

 
SEMSE- 

MAİL 

 
SARFE- 

YAİL 

 
KESFE-YA

İL 

 
ULVİ 

MELEKLE
Rİ 

 
MÜRRE 

 
BÜRKAN 

 
 

 
EBYAD 

 
MÜZHİB 

 
AHMER 

 
ŞEMHU- 

REŞ 

 
MEYMUN 

 
ARDİ 

MELEKLE
Rİ 

 
ŞAİRLER 

 

 
VEZİRLER 

 
 

 
CAHİLLER 

 
SULTAN- 

LAR 

 
KRALLAR 

 
ÜLEMA 

 
MEŞAYİH 

 
ŞAHISLAR 

 
ZÜMRÜT 

 
 

 
YEŞİM 

 
BİLLUR 

 
BENEFİŞ 

 
AKİK 

 
BAZHER 

 
SEYH 

 
HİCABI 

 
    Taşların Tabiat larını gösteren Cetvel : 
 

 ا ب ج د
 
 
TABİAT- 
LARI 

 
YAŞLI 

 
 

 
NEMLİ 

 
KURU 

 
SICAK 

 
HARFLERİ 

 
BEYAZ MAHKE 

Siyah 
 

 
KIRMIZI MAHKE 

Siyah 

 
SİYAH MAHKE 

Siyah 

 
SARI MAHKE 

Siyah ل 
 

KIRMIZI MAHKE 
Sarı 

 

 
BEYAZ MAHKE 

Yeşil 

 
SİYAH MAHKE 

yeşil 

 
SARI MAHKE 

yeşil ى 
 

BEYAZ MAHKE 
Kırmızı 

 

 
KIRMIZI MAHKE 

Kırmızı 

 
SİYAH MAHKE 

Kırmızı 

 
SARI MAHKE 

Kırmızı خ 



 
BEYAZ MAHKE 

Kırmızı 
 

 
KIRMIZI MAHKE 

Sarı 

 
SİYAH MAHKE 

Sarı 

 
SARI MAHKE 

Sarı س 
 

BEYAZ MAHKE 
Mavi 

 

 
KIRMIZI MAHKE 

Mavi 

 
SİYAH MAHKE 

Mavi 

 
SARI MAHKE 

Mavi هـ 
 

BEYAZ MAHKE 
Gri 

 

 
KIRMIZI MAHKE 

Gri 

 
SİYAH MAHKE 

Gri 

 
SARI MAHKE 

Gri د 
 

BEYAZ MAHKE 
Beyaz 

 

 
KIRMIZI MAHKE 

Beyaz 

 
SİYAH MAHKE 

Beyaz 

 
SARI MAHKE 

Beyaz ر 
 

MIKNATIS VE KEHRİBA NIN ÖZELLİĞİ 
    Hakim Hürmüz buyururki: Bu taşlardan Mıknatıs ile Kehriba nın birçok özelliği 
vardır . 
    Bir kimse Mıknatıs taşını üzerinde taşırsa, zihni keskin olur ve öğrendiği birşeyi 
kesinlikle unutmaz. O kişiyi her gören sever ve yanından ayrılmak istemez. Yalnız 
taşıdığı  Mıknatıs taşı koyu siyah renkte olmalıdır. 
    Eğer, bir kimse Kehriba taşına muhabbet ve meveddet isimlerini yazdıktan sonra 
üzerinde taşırsa, o kimseyi kim görürse görsün, çok muhabbet ederler ve saygı 
gösterirler. 
    Bu kitabın müellifi Şah Simavi hazretleri muhabbet ve meveddet isimlerini söyledi 
ama yazmadı. Bu kitabı tercüme eden ben (Küftü Osman Şakir) aciz zannıma göre, 
muhabbet ve meveddet isimleri: Vedüd, Beduh, Atuf, Nur veya Cemil isimleri olmalıdır 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O T U Z U N C U   B Ö L Ü M 
 

Fİ KEYFİYETİ İNSANÜ VEMA YAHTESÜ BİHİ 
 

İNSAN A  GEREKLİ  OLANLAR 



    Bu bölüm, insanın halini ve insanlara ait olan eşyalar hakkında olup, kitabında 
birinci bölümü olan Simya ilminin son bölümüdür . 
    Şah Simavi hazretleri buyururki: İnsana gerekli olan şeylerden biri şudur: Yumurta 
ile Balık'ı bir arada yeme! Çünkü Kulunç ve Basur hastalığına tutulursun. 
    İnsana gerekli olan şeylerden biride şudur: Karnı çok tok iken hamama gitme! Eğer 
gidersen Damla nüzülü (Nezle) hastalığına tutulursun . 
    İnsana gerekli olan şeylerden biriside şudurki: Balık etini yedikten sonra uykuya 
yatma! Eğer yatarsan, Süstü endam (Uyuşuk bedenli) hastalığına tutulursun. Böyle 
şeylerden kendini koru ve sakın ! 
 

 اَْى بِِرادَْر اَْين ِكتَاِب ِسر ِ َحْق پُوَشْيدَْه ُكنْ 

 اِْذنَادَاْن اَْحَمْق قَْوُل تُوپُوَشْيدَْه ُكنْ 
 

  Ey Birader! Eyne kitabi sırrı hak puşeydeh kün 
 İznadan ahmak kavlü tu pu şeydeh kün ! 
     (Ey Birader! Sırrı hak olan kitap nerede örtülüdür,     Tok sözlü olmak 
ahmaktanta aşağıdır herkese açılma!  

 

diyerek dile getirilmiştir. 
 
 
 
 

YEDİ  ESMA-İ  ŞERİF 
    Muhyiddin Arabi Kuddise Sırrıhül Aziz hazretleri şöyle buyurmuştur: İnsan küçük bir 
alemdir. Kainat ise bir bütündür. Küçük alemi meydana getiren insan bütünün bir  
parçasıdır. İnsanın burnunun deliklerinin sağ tarafı Güneş, sol tarafı ise Kamer içindir. 
Bu öyle enteresan bir hadisedirki, bunlar birbiriyle tamamen zıt oldukları halde, bazen 
solundan, bazen sağından, bazende ikisindende nefes alır. Bir kişinin üzerine hararet 
galip gelse, burnunun sağ tarafını Pamuk ile kapatsın. Sol tarafı ise aksinedir. 
    Bir kimse Alemi Ğaybe ulşmak istese daima burnuna bakıp, kalbi ile Allah c.c. ismi 

şerifini zikretsin. Sıfatı şu şekildedir: 
 

 Bu hal Mürakebe-i basardır. (Kalb gözüyle 
iç alemine bakarak kendinden geçmek) . 
    Eğer, burçlardaki haleti kalbi (Kalb hali) bilmek istersen: Kendini karanlık bir odaya 
kapadıp, bu hal üzere meşgul ol. İsticabe-i duayı (Dua nın Allah tarafından kabül 
olması) dahi Rukiyyatı, (Efsun) Tılsımat ın ve Esma nın tesir vaktini kalbin müşahede 
edip, tecrübe ile sahih olursa murat ettiğin şeyi buldun demektir. Eğer bu halet olmazsa, 
o kişi için, bu yedi eşkali bir beyaz levha üzerine nakş edip, sonra bu levhaya bakması 
lazımdır. 
    Bir kimseye bir nüsha veya bir dua yazıp vereceksen, bu kelimeyi ya yazı ile yahut 
söz ile veyahutta mana (İçyüz) ile yapmadıkça tesir etmez. Nitekim bizim yanımızda 
bunlar ismi A’zamdır. Zira bunların her birisinin birer manası vardır ve biz bunları her 
zaman zikrederiz . 

    Birinci kelime:  ٍم olup, manası (Hüvvemin) ُهوَّ  ٍ  demektir. Şeklide (Ya Rabbi)  يَاَرب 

budur:  Bunun yeri ise Makattır. Esas rengi siyahtır. Bizim yanımızda ise Kızıl Altın 
renginde olup, Zühal menzilindedir. Yerinde bu suret ile düşünüp, gözün ile bakıp, 



kalbin ilede Hüvvemin ismine meşgul ol. (Zikret ). 

    İkinci kelime: مٍ  يمٍُ olup, manası ( Üvvemin )  اُوَّ  demektir. Şeklide (Ya Kadimü) يَاقَد 

budur:  Bunun yeri makat ile hayalar arasındadır. Bunda Ateş olup, Müşteri 
menzilindedir. Bir kimse yerinde bunu şekli ile düşünüp, kalbi ilede Üvvemin i zikir 
ederse düşmanları boyun eğip dost olur. Şayet dost olmazlarsa helak olurlar. Dostları 
bile o kişiden korkarlar. Belkide bütün insanlar korkar. 

    Üçüncü kelime:  ٍين  demektir. Şekli ise ( Ya Haliku) يَاَخال قٍُ :olup, manası( Rahin ) َره 

budur:  Bu cömertlikler ve iyilikler ismidir. Bunun yeri göbek olup, asıl rengi Sarı Altın 
gibidir. Merih menzilindedir. Yerinde bu şekli üzerine düşünüp, kalbi ile Rahin ismini 
zikir eden kimse uzaktan sesler işitir ve bir saatte çok uzun yol alır. Bu kişi sihir yapılmış 
veya sara hastalığına tutulmuş olan hastaya nazar etse, hasta o anda Allah Teala nın 
izniyle iyileşir . 

    Dördüncü  kelime:   ٍين ر  ٍنَش  ين   ,olup  (Budin  Neşrin)  بُد 

Manaları ٍٍ يم  ٍيَاَرح  يم   demektir. Şekli ise budur:  Bunun yeri ( Ya Kerim Ya Rahim ) يَاَكر 

Kalbtir. Esas rengi sarıya dönük kırmızıdır. Lakin bunda göz kamaştıran Şimşek olup 
Güneş menzilindedir. Yerinde bu şekil üzerine düşünüp, kalbi ile Budin Neşrin 
isimlerini zikir  eden kimsenin erkekler kölesi, kadınlarda cariyesi olur. Bu isimleri zikir 
eden kimse, Melaike nin ve Cin lerin seslerini işitir, hatta gizli sırlar keşf olunur. 

    Beşinci kelime:  ٍ بُل ئ ى (Buliyyin) olup, manası budur: 

 

َر السََّمَواِت َوااْلَْرِض َوَمافِيِهَما  يَاُمَسخَّ
 

Ya musahharas semavati vel ardı ve ma fihima 
Şekli ise budur :  Bunun yeri Boğaz dır. Esas rengi Beyaz dır. Lakin bunda Ateş olup 
Zühre menzilindedir. Yerinde bu şekli ile düşünüp, Kalbi ile Buliyyin ismini zikir eden 
kimsede güzel yaşantı hasıl olur. Her gören kişi onu çok sever, her yerdede saygı ve 
hürmet görür.  

    Altıncı kelime: ٍ م  ٍيُر   .ismidir (Ya Alimü) يَاَعل يمٍُ  olup, manası ( Kema yürmin )َكَما

Şekli ise budur  Bunun yeri Alın dır. Nur gibi olup, bunun nuru Utarid menzilin- dedir. 
Yerinde bu şekliyle düşünüp, kalbi ile Kema yürmin ismini zikir eden kimseye her şeyi 
bilme sırrı verilir. Kendisine Cin ler hizmetçi olur . 

    Yedinci kelime:   ٍَهن َشار  ( Henşarin ) olup, manası ي ى  .ismidir ( Ya Muhyi) يَاُمح 

Şekli ise budur:  Bunun yeri Beyin dir. Bunda akıcı Su olup, suyu meni gibidir. Kamer 
menzilindedir. Yerinde bu şekli ile düşünüp, kalbi ile Henşarin ismini zikir eden kişiden 
Sam yeli çıkar ve bütün  hastalıklar zail olur. Bu kişi düşmanını veya bir zalimi yok 
etmek isterse, o kişinin şeklini birinci şeklin içerisine, O kişinin ismini ve annesi isminide 
yedinci şeklin içerisine  yazsın. Tertip (Sıra  üzerine fikir etse, (Birinci Esma dan 
yedinci Esma ya kadar şekillerine bakarak) zikir etse, düşmanı veya zalim, Allah ın 
izniyle cezasını bulur. 
    Bir kimse kendi nefsini değiştirerek başka bir canlının şekline girmek isterse, (Zira 
kuvveti Cin e döner) şöyle yapması gerekir: Cimayı terk edip, alnının sağ tarafında 
Güneş in karsını düşünerek, (Dördüncü şekli) başı üzerindede bu şekilleri tevehhüm 
(Yok olanı var zannetmek) etsin. Altı şeklin kalanı bu şekiller üzerinedir. 
    Şekiller budur : 
 

 
 



Bu misale Kalb gözüyle bakmalıdır. Bu haleti kadir olduğu kadar elde edersin. Eğer 
güçlü bir şekilde elde edersen, istediğin ölünün içine girip, onu diri eder ve o ölünün 
kalıbı ile gezersin . İstediğin zamanda kendi kalıbına dönersin. Ama kelimelerin 
şekillerini düşünüp, kalb dili ile kelimeleri zikir etmek şartıyla. Anla! İrşad olursun. 
 

OTUZ TAŞ DİZMENİN USÜLÜ 
 

    Onbeşi kırmızı onbeşi yeşil, toplam otuz taşı bir ipe diz. Öyle bir dizki, birden 
başlayıp, dokuza kadar gelince yeşil gelsin. En baştan başlayıp, dokuza kadar say yeşil 
gelir, kırmızı gelmez. 
 

    Bunun yapılışı şöyledir: Aşağıdaki cümlenin noktasız harflerini kırmızı, noktalı 
harflerini yeşil kabul ederek, sırasıyla diz. Aynen dediğimiz gibi olur. 
    Adı geçen Cümle budur: 
 

ْيُف َحْيُث َكاَن  ى بُِّكل ِّ يُْسٍر َويَْرُزُق الضَّ  اهلَلُ يَْقضِّ
 

Allahü yakdı bikülli yüsrin ve yerzükud dayfü haysü kane . 
 

    Cetvel de şu tertip üzere gösterilmiştir.  
 

 
 

Simya İlmi Allah c.c. ın izniyle tamamlanmıştır  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İ K İ N C İ   B Ö L Ü M 
 

ِملْ   ِكتَاُب  ِعْلُم  الرَّ
 

REMİL   İLMİ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REMİL  İLMİ 
 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسـِم هللاِ الرَّ

يَن الطَّي ِّبِّيَن  ٍد َوآلِّهِّ َوَصْحبِّهِّ اَْجَمعِّ لَوةُ َعلَى نَبِّي ِّهِّ ُمَحمَّ هلل َِّوالصَّ ِِّ اَْلَحْمُد
ينَ  رِّ  الطَّاهِّ
 

Bismillahirrahmanirrahim 
Elhamdü lillahi vessalatü ala nebiyyihi Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmeınet 



tayyibinet tahirin. 
(Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. 

 Hamd Allah (Celle celalüh)a mahsus olup, nebisi olan Hazreti Muhammed (Sallallahü 
Aleyhi ve sellem) e, temiz ve tahir ashabının üzerinede selam olsun). 
 

    Remil’in başlangıcı ve esası şu  şekildir ki, buna Ebur remil (Remil’in babası), sonu 
da şu;  şekildir ki buna da Ümmül remil (Remil’in anası) denir. 
    Remil’in şekilleri noktalarla hatlardan meydana gelir. Esası yine noktadır ki, her iki 
nokta bir hat kabul edilir. Noktalara ferd (tek), hatlara da zevc (çift) denir. Remil’in 
şekilleri noktalardan terkib edilerek özetlenirse her iki nokta bir hat kabul edilir. 
  Örneğin şu:   :  :  şeklin esası böyle iken özetten sonra 

şu       şekli almıştır.  
REMİL İN ŞEKİLLERİ 

    Hazreti Danyal Aleyhisselam’ın sözüne göre Remil’in şekilleri 16 adet olup sırasıyla 
şöyledir;  
 

1. Lahyan:            

 
 

9. Beyad:                

 
 

2. Kabzı dahil:      

 
 10. Nusreti haric:    

 
 

3. Kabzı haric:      

 
 

11. Nusreti dahil:     

 
 

4. Cemaat:           
 

 
12. Utebe-i haric:     

 
 

5. Ferah:              

 

 

13. Utebe-i dahil:    

 

         

6. Akle:                

 

 
14. Nakiyyül hat:     

 

          

7. Enkis:              

 

 

15. İctima’:               

 
 

8. Hamre:            

 

 

16. Tarık:                  
 

 

 
REMİL ŞEKİLLERİNİN HARFLERLE BAĞLANTISI 

    Remil’in onaltı (16) şekli yirmisekiz (28) harfe bağlıdır. Bu konuda yine Ebced 
harfleri esas tutulmuş olup, bu Remil şekillerine mensub olan harfler şunlardır: 
 



 
 4  ٍد

 
  ٍٍج   

3 

 
 2 ٍب 

 
ٍ  ا     1 

 
 8 ٍٍح  

 
 7  ز    

 
ٍو   6 

 
 5 هـ 

 
ٍٍل  
12 

 
 ٍٍك  
11 

 
 10 ى 

 
 ط    
9 

 
ٍٍع   16 

 
  ٍٍس 

15 

 
ٍن  14 

 
ٍم    13 

 
 ر    
20 

 
ٍٍق  19 

 
 ص 
18 

 
 ٍف 

17 

 
     

24 

 
    23 

 
 22 ٍت 

 
  ٍش 
21 

 
 ٍٍغ 
28 

 
 27 ٍٍذ 

 
ٍض  

26  

 
 ٍٍظ  
25 

 
REMİL İN ANASIRI ERBAA İLE BAĞLANTISI 

    Remil’in onaltı (16) şeklinin Anasırı Erbaaya (dört unsur) bağlantısı da şöyledir; 
 

ATEŞ ŞEKİLLERİ 
 

 
 

TOPRAK ŞEKİLLERİ 
 

 
 

HAVA ŞEKİLLERİ 
 

 
 

SU ŞEKİLLERİ 
 

 
 

REMİL İN SAİD VE NAHIS ŞEKİLLERİ 
     Bu onaltı (16)  şekil said (iyi) ve nahıs (kötü) olarak ikiye ayrılır ki, said şekiller 
saadete, nasıh şekiller de kötülüğe delalet eder. 
     Said şekiller; Sa’di dahil, sa’di haric, sa’di sabit ve sa’di münkalib diye dört kısma 



ayrılır. 
     Nahıs şekiller; Nahsı dahil, nahsı haric, nahsı sabit ve nahsı münkalib diye dört 
kısma ayrılır. 
 

SAİD ŞEKİLLER 
 
    Sa’di dahil şekiller:                    

    Sa’di haric şekiller:           
 

     
    Sa’di sabit şekiller:                
    Sa’di münkalib şekiller:           
 

NAHIS ŞEKİLLER 
 
    Nahsı dahil şekiller:           
    Nahsı haric şekiller:               
    Nahsı sabit şekiller:                
    Nahsı münkalib şekiller:         
    Remil’in onaltı şeklinin sekizi erkek sekizi de dişidir. 
 

ERKEK ŞEKİLLERİ 
 

        
 

DİŞİ ŞEKİLLERİ 
 

        
 
 
 

HASTALIK İÇİN 
    Hasta bir kimse için Remil atarsan, hasta olan organları anlaşılır. Bunun için altıncı 
haneye bakarsın. 
 

 
 

 Hasta olan kimse için Remil atıp, birinci ve altıncı haneye bakıp, iki haneden bir şekil 
çıkarırsın. Çıkardığın bu şekil aşağıdakilerden hangisine uyarsa, hastalığın türü odur. 
    1- Eğer;  bu şekil çıkarsa iyidir. Hasta olan kimsenin hastalığından kurtulacağına 
işarettir.  
    2- Eğer;  bu şekil çıkarsa, hastanın ağrısının artacağına ve sıkıntı çekeceğine 
işarettir. 
    3- Eğer;  bu şekil çıkarsa, hastanın sıkıntı çekip daha sonra kurtulacağına işarettir. 
    4- Eğer;  bu şekil çıkarsa, iyi değildir. Gaybi İllallah. (Gizliyi Allah c.c.bilir.) 
    5- Eğer;  bu şekil çıkarsa, bu kişi çok ağır hastadır. Allahü Alem. (Doğrusunu Allah 
C.C. bilir.) 
    6- Eğer;  bu şekil çıkarsa, hasta olan kimsenin öleceğine işarettir. Vallahü Alem. 
    7- Eğer;  bu şekil çıkarsa, ölüm yol ve sıkıntıların olacağına işarettir. 



    8- Eğer;  bu şekil çıkarsa, hastanın sıkıntısının olacağına, fakat yaşayacağına 
işarettir. 
    9- Eğer;  bu şekil çıkarsa, hastalık zor geçer, fakat hasta kişi yaşar. 
    10- Eğer;  bu şekil çıkarsa, kötüdür. Bu şekil ölüme işarettir. 
    11- Eğer,  bu şekil çıkarsa, iyi değildir. Hasta olan kişinin öleceğine işarettir. 
    12- Eğer;  bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığından kurtulacağına işarettir. Korkacak 
bir şey yoktur. 
    13- Eğer;  bu şekil çıkarsa, hastanın hastalığı uzar. Hasta kadın ise kötüdür. Erkek 
ise kurtulur. 
    14- Eğer;  bu şekil çıkarsa, hasta olan kişinin hastalığı çok zor geçer. 
    15- Eğer;  bu şekil çıkarsa, hasta hastalığından kurtulur.  
    16- Eğer;  bu şekil çıkarsa, hasta hastalığından şifa bulur. 

     Eğer; altıncı hanede bu  
 

    dahili şekiller varsa, hasta olan kişinin hastalığı 
artar. 

     Eğer; altıncı hanede        harici şekiller varsa, hasta olan kişinin hastalığı 
azalır. 
    Eğer; altıncı hanede      münkalib şekiller çıkarsa hasta olan kişinin hastalığı 
bazen artar, bazen de azalır. 

    Eğer; altıncı hanede bu    
 

 sabit şekiller varsa, hastanın hastalığı uzar ve 
ölümüne işarettir. Gaybi İllallah. (Gizliyi Allah c.c. bilir.) 
 

HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK 
    Eğer; Hastanın bu hastalıktan kurtulup kurtulamaya cağını bilmek istersen; hanelere 
bakarak anlarsın. Altıncı hane hastalıktır. Sekizinci hane ise ölümdür. Bu iki hane said 
(iyi) ise iyi olur. Nahıs (kötü) ise ölümüne işarettir. Altıncı ve sekizinci haneyi çarp. 
Şayet; said dahil ise iyidir. Said hariç ise hastalıktan zor kurtulur. Eğer nahsı dahil ise 
hasta çok sıkıntı çeker. Nahsi haric ise ölüme işarettir. 
     Eğer altıncı ve 8. hanede bu           
şekiller çıkarsa kefen, mezar ve topluluğa işarettir. 
     Eğer altıncı ve sekizinci hanede bu    şekil çıkarsa hasta sıkıntı çekip sonra 
iyileşir. Ama bu hastayı okutmak lazımdır. 
     Eğer onuncu hanede bu         şekillerden biri çıkarsa mezardır. 
     Eğer altıncı hanede bu       ateş şekilleri çıkarsa, safra galebesi baş ve göz 
ağrısı vardır. 
     Eğer altıncı hanede bu      toprak şekilleri çıkarsa iyi değildir. Fenalık ve zorluğa 
işarettir. 
     Eğer altıncı hanede bu       hava şekilleri çıkarsa hasta hava değişimiyle şifa 
bulur. 
     Eğer altıncı hanede bu      su şekilleri çıkarsa hasta olan kişi kendisini üşütmüş 
ve göğsünde balgam vardır. 
 

ANASIRI ERBAANIN DİĞER ŞEKLİ 
    Anasırı Erbaanın diğer şekli şudur: 



     Ateş Şekilleri              
     Toprak Şekilleri         
     Hava Şekilleri            
     Su Şekilleri                
     Eğer altıncı hanede bu    şekiller çıkarsa hasta bir ağrıya uğramıştır. Ama Allah 
c.c.ın izniyle kurtulur. 
    Eğer altıncı hanede bu    şekiller çıkarsa hastanın hastalığı safradandır. Ayrıca 
hastada sarılık veya gelincik gibi hastalıklar görülür. 
    Eğer altıncı hanede bu    şekiller çıkarsa, hastanın hastalığı üzüntü ve kandandır. 
    Eğer altıncı hanede bu     şekiller çıkarsa hasta olan kişi insan şerrine uğramıştır. 
    Eğer altıncı hanede bu    şekiller çıkarsa hastanın hastalığı kara sevdadandır. 
    Eğer altıncı hanede bu    şekiller çıkarsa hastaya çok kötü bir sihir yapılmıştır. 
    Eğer altıncı hanede bu     şekiller çıkarsa hasta kişi düşman nazarına uğramıştır. 
    Eğer altıncı haneden bu     şekiller çıkarsa hasta yolda kötü bir haber duymuştur 
ve korkmuştur. 
    La ya’lemü ğaybi illallah ( Gizli olanları Allah c.c. dan başka kimse bilemez.) 
    Eğer bu   şekil yine hangi haneden olursa ona göre hastaya durumu haber verirsin.  
    Birinci hanede çıkarsa, bilinmeyen bir yerde hasta hastalığa tutulmuştur. 
    İkinci hanede çıkarsa, hastanın yemiş olduğu bir yemek dokunmuştur. 
    Üçüncü hanede çıkarsa, hastanın hastalığı safradandır. 
    Dördüncü hanede çıkarsa, hastanın hastalığı mal için yüreğini oynatmıştır. 
    Beşinci hanede çıkarsa, hasta olan kişinin hastalığı evlat yüzündendir. 
    Altıncı hanede çıkarsa, kara sevdadandır. 
    Yedinci hanede çıkarsa, hırsız veya bir kadın sebebindendir. 
    Sekizinci hanede çıkarsa, hasta kötü bir iş işlemiştir. Hasta olan kişi çok tövbe 
etmelidir. 
    Dokuzuncu hanede çıkarsa safradandır. 
    Onuncu hanede çıkarsa, hasta olan kişi bir mevki sahibinden korkmuştur. 
    Onbirinci hanede çıkarsa, sevdadandır. 
    Onikinci hanede çıkarsa, düşman şerrine uğramıştır. 
    Onüçüncü hanede çıkarsa, hayvandan korkmuştur. 
    Ondördüncü hanede çıkarsa, hasta olan kişi yürek oynatmış ve çok hırslanmıştır. 
    Onbeşinci hanede çıkarsa, hasta sihirli olup bir sihir üzerinden atlamıştır. 
    Onaltıncı hanede çıkarsa hasta hastalığını atlatmıştır. La ya’lemü ğaybi illallah ( 
Gizli olanları Allah c.c. tan başka kimse bilemez.) 
    Eğer altıncı hanede bu   şekil çıkarsa, bu hastanın hastalığı tamamen safradandır. 
Başında bir ağırlık vardır. Kabız olup insan nazarı değmiştir. Gözleri kararır ve dizlerinin 
dermanı kesilir. Zaman zaman nöbet gelir ve kalbi bazen şiddetli bir şekilde çarpıntı 
yapar. Bu hastanın yedi gün okunması lazımdır. 
    Eğer altıncı hanede bu   şekil çıkarsa, hastanın ateşi olup, başı boynu ve beli ağrır. 
Bazen dermanı kesilir, zaman zaman nöbeti gelir ve iştahı kesilir. Bu hasta dışarlıktır. 
    Eğer altıncı hanede bu   şekil çıkarsa, hastanın kalbi ağrır, ağzı kurur, dermanı 
kesilir ve vücudu titrer. Titremesi sanki dalak gibidir. Karanlıkta veya rüyasında korkmuş 
ve cinlerin esiri olmuştur. 
    Eğer altıncı hanede bu   şekil çıkarsa, hastanın belinde ve vücudunda kulunç 
vardır. Her tarafı ağrır ama belli olmaz. Bir yerde uğramıştır. Fenalıktır. 



    Eğer altıncı hanede bu   şekil çıkarsa, hasta önce su üzerinde yakalanmıştır. Kabız 
olmuş olup insan yüzünden üzüntü ile başı ve sırtı ağrır. Bu hastayı üç gün okumak 
lazımdır. 
    Eğer altıncı hanede bu   şekil çıkarsa, hastanın can evinde ve yüreğinde bir sıkıntı 
vardır. Cin alametine uğramış olup gözüne hayal görünür. Bir virane yerde uğramış ve 
korkmuştur. Yüreğinde şiş vardır. 
    Eğer altıncı hanede bu   şekil çıkarsa, hastanın karnındaki ağrı başına vurmuş olup 
ağzı kurur, gözleri kararır, yüreği daralır ve dizleri titrer. Bu hasta insan yüzünden bir 
zarara uğramıştır. 
    Eğer altıncı hanede bu    şekil çıkarsa, bu hastada kan harareti gizli hastalık ve 
ateşler içinde arasıra nöbet gelir. Nazar ve ölü baskısı olmuştur. Bu hasta da gittikçe erir 
ve ölür. 
    Eğer altıncı hanede bu    şekil çıkarsa, hastanın yüreği çarpıntı yapar, öksürür, içi 
bulanır ve bazen iyi bazen de kötü olur. Bir tarafı mezarlık ve bir tarafı çeşme olan bir 
mahalde kötü bir yere basmıştır. 
    Eğer altıncı hanede bu    şekil çıkarsa, hastanın çeşit çeşit ağrıları vardır. Başı ve 
kalbi ağrır. Ağrı sol tarafından girer ve sol tarafına ağrı verir. Hastanın kanı donar gözleri 
ağrır. Bu ağrıya bir türbe veya mezara yakın bir yerde uğramıştır. O yerde bir ateş 
cinnisi vardır. Kötü bir haber duymuştur. Gözüne gece hayal gibi gözükür. Bu hastanın 
gözlerinden yaş gelmiş ve büyük bir korku geçirmiştir.  
    Eğer altıncı hanede bu   şekil çıkarsa, bu hasta düşman şerrine uğramış ve 
hastalığı daha önceden olmuş bir illettir. 
    Eğer altıncı hanede bu  şekil çıkarsa, hastanın hastalığı ağrıdan ve kaba yeldendir. 
Bu hastalık hastanın safrasına dokunmuştur. 
    Eğer altıncı hanede bu   şekil çıkarsa, bu hastanın hastalığı safra galebesi olup, 
hasta bunu gelincik hastalığı gibi görür. 
    Eğer altıncı hanede bu   şekil çıkarsa, bu hasta üzüntü ile kanı donmuş ve 
vücudunda yara vardır. 
    Eğer altıncı hanede bu   şekil çıkarsa, bu hastanın hastalığı sihirdendir.  
    Eğer altıncı hanede bu   şekil çıkarsa, hastanın hastalığı balgam ve yürek 
ağrısındandır. Eğer hasta, kadın ise kendisi adet zamanında üşütmüştür. 
 

HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK 
Remil’in noktalarına ferd, hatlarına da zevc denir. Remil atıldıktan sonra bütün noktaları 
alınıp, üçer üçer çıkardıktan sonra, baki bir kalırsa ölümdür. Baki iki kalırsa hasta iyi 
olur. Bakide üç kalırsa hastanın hastalığı uzar ve çok çeker. La ya’lemü ğaybi illallah. 
    Eğer hastaya ilacın gerekip gerekmediğini anlamak istersen; birinci ve onbirinci 
haneden bir hane çıkar. O çıkan haneyi altıncı haneyle çarp. Her ne şekil çıkarsa o 
şekle bakarak bir hüküm verirsin. 
    Eğer şu:                        said şekillerden biri çıkarsa iyidir. Hasta olan kişiye 
ilaç ve okumakla şifa bulacağını söylersin. 
    Eğer şu:               nahıs şekillerden birisi çıkarsa kötüdür. Bunun çaresi yoktur. 
    Birinci hane doktorluktur. Dördüncü hane ilaç tedavisidir. Altıncı hane ağrılara 
işarettir. Onuncu hane ise hastalıktır. Kurtulur veya  kurtulmaz, ona göre  terkib eder 
ve hastaya tedavi şeklini uygularsın. 
 



BAŞKA USÜL İLE HASTANIN HASTALIĞINI BİLMEK 
    Hasta olan kişinin ve annesinin ismini, hasta olduğu günün ismini ve o günün ismini 
ebcedi sağır (küçük ebced) ile hesap edersin. Çıkan toplama yirmi(20) sayısını ilave 
edip, toplamdan otuz otuz (30) düşersin. Kalan baki rakama bakarsın. Aşağıdaki 
rakamlardan hangisine uyuyorsa ona göre teşhisini koyarsın. 
 

CİN ŞEKLİ 
 

2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 21, 25 ve 26. 
 

GİZLİ ŞEKLİ 
 

14, 16, 20, 22 ve 27. 
 

İNSAN ŞEKLİ 
 

1, 3, 8,10, 13,15, 19, 23, 24, 27, 29 ve 30. 
GÜNLERİN EBCED KARŞILİĞI 

     Her günün bir ebced karşılığı vardır. Günlerin ebced karşılığı şunlardır: 
 

 
Pazar 

 
P.tesi 

 
Salı 

 
Ç.mba 

 
P.mbe 

 
Cuma 

 
C.tesi 

 
13 

 
611 

 
1034 

 
275 

 
710 

 
118 

 
462 

 
HAYAT VE ÖLÜM LEVHASI 

    Hasta olan kişinin ismini annesinini ismi ile hesap et. Toplamdan beşer beşer çıkar. 
Eğer baki bir kalırsa hastaya ilaç lazımdır. Eğer iki kalırsa hastaya nazar değmiştir. Eğer 
üç kalırsa hastaya sihir yapılmıştır. Eğer dört kalırsa hastada cin belirtisi vardır. Eğer 
bakide beş kalırsa yel hastalığı vardır. 
    Yukarıdaki açıklamaya göre hesaptan sonra otuz otuz çıkarıp baki kalana, hayat ve 
ölüm cetveline bakıp ona göre hastaya söylersin: 
   Ölüm ve hayat levhası budur: 
 

Ölüm Levhası 
 

 Hayat Levhası 
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3 
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9 
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13 
 

 
11 
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18 

 
15 

 
12 

  
17 

 
16 

 
14 

 
25 

 
24 

 
21 

  
22 

 
20 

 
19 

 
30 

 
29 

 
27 

  
28 

 
26 

 
23 

İNSANIN  ŞEKLİ 
    Bu bölüm insanın şekli hakkındadır. 
    1-  Lahyan:  Orta boylu, büyük göğüslü, yuvarlak yüzlü, büyük sakallı, sarışın, açık 
gözlü ve okumuş kişi. 
    2-  Kabzı Dahil: Orta boylu, siyah sakallı, sık saçlı, yüzünde ve çenesinde bir nişanı 



olup şişman tabiatlı, tatlı dilli ve güler yüzlü kişi. 
    3-  Kabzı Haric: Uzun boylu, kızıl yüzlü, mavi gözlü ve yüzünde bir beni vardır. 
Dişleri eksik, büyük başlı, kötü kişiler ile gezer ve aklı az kişi. 
    4-  Cemaat: Orta boylu, güzel gözlü, güzel yüzlü, buğday tenli, dolgunca yuvarlak 
yüzlü, kumral sakallı gözünde bir işaret vardır. Şaşı bakışlı ve ağır tabiatlı kişi. 
    5-  Ferah: Kızıl yüzlü, ince bacaklı, yuvarlak yüzlü, kara kaşlı, kara gözlü, çok saçlı 
ve tatlı dilli olup, bir kadın ile beraber olan kişi. 
    6-  Akle: Orta boylu, kara yağız, boynu kısa ve yüzünde bir işareti vardır. Eli ağır, 
burnu sivri, başı ve boynu Çakala benzer, tıknazca olup gözünde bir işareti olan kişi. 
    7-  Enkis: Siyah gözlü, yuvarlak vücutlu, ağrır dişi ve gedik olan gözü de ağrır. 
Daima parmakları rahatsız olan ekşi yüzlü, fena suretli ve kalbi fesat kişi. 
    8-  Hamre: Uzun boylu, kızıl yüzlü ve kedi gözlü olup yüzünde nişan vardır. Kan 
edici dişi noksan olup fitnekar bir kişidir. 
    9-  Beyaz: Uzun boylu, güzel yüzlü, beyaz tenli, yassı alınlı, çatık kaşlı olup her 
haliyle iyi bir kişi. 
    10- Nusreti haric: Uzun boylu, sarışın, ince yüzlü ve büyük gözlü olup, yüzünde bir 
nişan vardır. İyi bir insana ve büyük devlet adamına benzer, bir kişidir. 
    11-  Nusreti Dahil: Orta boylu, beyaz tenli, sivri burunlu, yuvarlak yüzlü, buğday 
tenli ve çabuk tabiatlı bir kişi. 
    12-  Utebe-i Haric: Uzun boylu, uzun yüzlü, güçsüz, hızlı konuşan, sivri başlı, 
geveze, kendini öven, yalancı, esmer, ince belli ve kötü sözlü olup başında da sarı bir 
şeyi olan kişi. 
    13-  Utebe-i Dahil: İri vücutlu, kızıl yüzlü, kumral renkli, büyük başlı olup, gösterişli 
bir şekilde eski lisan üzerine konuşur. Okumuş bir kişidir. Korku verici, tuzak kuran şer 
ehli bir kişidir. 
    14-  Nakiyyül Hat: Yüzünde çiçek hastalığı izi bulunan çok kin güden, dişi az gedik, 
kedi gözlü, yüzünde nişanı olan, orta boylu ve kötü kişi. 
    15-  İctima: Orta boylu, siyah gözlü esmer yüzlü, dili ile adam aldatan, çok kıvırcık 
saçlı olup, kendisi yazıcı veya ressam olan bir kişi. 
    16-  Tarik: Uzun boylu, beyaz tenli, ince belli, çatık kaşlı ve siyah gözlü olup aceleci 
bir kişi. 
 

SANATLARIN İZAHI 
    Bu bölüm sanatların izahı hakkındadır. 
    1-  Hakim, imam, müezzin veya çanakçı olur. 
    2-   Sarraf, kuyumcu veya altın işleyicisi olur. 
    3-  Bıçakçı veya sıvacı olur. 
    4-  Bakkal, ölçü ölçen veya terazi yapımcısı olur. 
    5-  Hamamcı, fırıncı, demirci veya ateşçi olur. 
    6-  Tüccar, çömlekçi veya terzi olur. 
    7-  Mezarcı veya tuvalet temizleyici olur. 
    8-  Kasap kebapçı veya ateş işlerini yapan olur. 
    9-  Tüccar pamuk atıcısı veya pamuk satıcısı olur. 
    10- Devlet hizmetinde çalışan amir memur veya işçi olur. 
    11-  Asker, gemici veya müezzin olur. 
    12-  Esirci, yolcu veya postacı olur. 



    13-  Tellal, çanakçı veya müezzin olur. 
    14-  Mukallit, dalkavuk veya hokkabaz olur. 
    15-  Kafesçi, kitapçı veya divit satıcısı olur. 
    16-  Ayakkabıcı, tellal veya yolcu olur. 
 

HANE KAPILARINI AÇMAK 
    Bu bölüm hane kapılarını açmak hakkındadır. 
    1-  Bu ev yüksek bir yerde olup evin içinde dul bir kadın vardır. Bu kadın okumuş 
birisidir. Evin içerisi dergaha benzer evin kapısı doğuya açılır. 
    2-  Bu evin içinde büyük bir adam oturur ve bu ev yüksek bir yerde olup, saray 
gibidir. Koyun ve hayvan vardır. Kapının yanında yıkıntılı bir duvar vardır. Evin kapısı 
batıya açılır. 
    3-  Bu ev çukurda ve taşlık bir yerdedir. Evin içerisinde bir çok kadın vardır. Evin 
karşısında büyük bir kapı olup suya yakın kuru ve meyvesiz bir ağaç vardır. Büyük 
taştan seti vardır. Evin kapısı kuzeye açılır. 
    4-  Bu ev uçurum bir yerde olup yanının bir tarafı taşlıktır. Evin içerisinde güzel 
konuşan bir kadın vardır. Çok hayvanları olup, evin kapısı güneye açılır. 
    5-  Bu ev güzel bir ev olup yakınında bahçe ve çeşme vardır. Evin içinde tatlı dilli 
ve büyük parmaklı bir adam vardır. Evin kapısı doğuya açılır. 
    6-  Bu evin yanında bir adam olup bu adam toprak işleri ile uğraşır. Bir de yıkılmış 
bir duvarı vardır. Beri tarafında ise yıkılmış, çukura doğru çöplük ve tuvaleti olan bir ev 
vardır. Evin içinde şişman bir kadın vardır. Evin kapısı batıya açılır. 
    7-  Bu ev güney tarafı yıkılmış yan tarafı eski ve koy kenarında virene bir yerdir. 
Ahır gibi görünümü olup, baş aşağı durur şekildedir. Kapısı kuzeye açılır.  

    8-  Bu evin yanında ateş olup aşçıya ve kasaba benzer bir et kokusu vardır. İşleri 
ateş ile ilgilidir. Bu evin yanında içinde kuşlar bulunan yüksek ve büyük bir ev de vardır. 
Evin içinde kumral ve hastalıklı bir kadın vardır. Evin kapısı güneye açılır. 
    9-  Bu evin önü düz olup yanında ağaç ve su yolu vardır. Evin içinde bir çok erkekle 
evlenmiş yuvarlak yüzlü bir kadın vardır. Evin kapısı doğuya açılır.  

    10- Saraya benzeyen büyük bir evdir. İki tarafında kapı olup biri suya biri de karaya 
açılır. Evin içinde yanına kimsenin gidemediği büyük bir adam vardır. Ocakları çok olup 
çoğu zaman yüksek pencere önünde oturur. Kapısının biri batıya diğeri ise kuzeye 
açılır. 
    11-  Bu ev bağ köşeğine benzeyen çok pencereli güzel yapılmış bahçe duvarı olan 
bir evdir. Bahçe duvarının üzerinde fesleğen ve çiçek saksısı vardır. Evin içerisinde ayıp 
nedir bilmez ve utanmaz bir kadın vardır. Evin kapısı kuzeye açılır. 
    12-  Çömlekçi veya virane yeri gibi olup hayvan yerinde olan bu ev bir kaya üzerine 
yapılmıştır. Evin içerisinde ayağında kötü bir yara olan topal bir adam vardır. Bu adam 
yeşil boyalı ve dış tarafı yüksek bir yerden düşmüştür. Evin kapısı güneye açılır. 
    13-  Kemerli ve çok güzel pencereleri olan bir evdir. Bu evin yakınında bir cami 
vardır. Bu evin sulu ve çok ağaçlı bir bahçesi vardır. Evin sahibi çok iyi bir insandır. Evin 
kapısı doğuya açılır. 
    14-  Bu evin duvarı eğri eski ve bazı yerleri yıkılmış olup, evin yanında yağlı bir taş 
vardır. Evin içerisinde uzun boylu sarışın ve fahişe olan bir kadın vardır. Evin kapısı 
batıya bakar. 
    15-  Bu ev büyük, güzel, boyalı ve kapısında kandil olan güzel bir konaktır. Evin 



içerisinde büyük bir adam vardır. Evin yeni kapısı olup kapının yanlarında fidanlar ve bir 
çok hayvanlar vardır. Pencelerinin önünde kuş vardır. Bu evin kapısı kuzeye açılır. 
    16-  Bu ev uzun bir yol üzerinde, sokak içinde, önü açık ve basıktır. Evin yakınında 
ağaçlar olup duvarları alçaktır. Evin sahibi yolcuya veya hizmetkara benzer. Bu evin 
kapısı güneye açılır. 
 

YÖNLERİ BULMAK 
    Bu bölüm remil atarak yönleri bulmak hakkındadır. 
    Remilde onuncu hane hangi dörtlüde tekrar olmuş ise izah edilen dört ve dördün 
katlarına bakılır. 
    Remilin 1-5-9 ve 13. şekilleri doğu tarafıdır. 
    Remilin 2-6-10 ve 14. şekilleri batı tarafıdır. 
    Remilin 3-7-11 ve 15 şekilleri kuzey tarafıdır. 
    Remilin 4-8-12 ve 16. şekilleri güney tarafıdır. 
    Birinci haneden çıkılıp şekillerin tekrar olduğu yerde aradığın yönü bulursun. 
    Doğu şekilleri;                
    Batı şekilleri;                
    Kuzey şekilleri;                  
    Güney şekilleri;                 
   Yön tayini için bu haritaye bakılır. Haritanın şekli budur; 
 

 

 
DEFİNENİN DERİNLİĞİNİ BİLMEK 

    Bu bölüm yer altında ne kadar define varsa derinliğini bilmek hakkındadır. 
    1-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği iki arşındır. 

    2-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği altı arşındır. 

    3-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği dört arşındır. 

    4-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği sekiz arşındır. 

    5-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği yedi arşındır. 

    6-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği sekiz arşındır. 

    7-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği yedi kulaçtır 

    8-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği iki şere dir. 

    9-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği yedi arşındır. 

   12-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği altı arşındır. 

   13-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği dokuz arşındır. 

   14-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği sekiz arşındır. 

   15-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği beş arşındır. 

   16-   Eğer bu şekil çıkarsa, derinliği on arşındır. 

    Arzda define rahim gibidir. Onikinci hane definenin yerinin tespitinin delili olup 
rahimden dışarı gelendir. Sekizinci hanenin mütevellidi (hasıl olan, çıkan) onikinci 
hanedir. 
    Bunun için: Bu yerde define var mı yok mu? Bilmek istersen sekizinci ve onikinci 
haneye bakarsın. Eğer aşağıdaki şekiller varsa orada define vardır. Eğer bu şekiller 



yoksa define yoktur. 
    İzah edilen şekiller budur: 
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12 
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12 
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    Sekizinci  ve Onikinci  hanede bu şekiller varsa define önceden varmış fakat ele 
geçmiştir. 
   Sekizinci   ve Onikinci  hanede bu şekiller varsa define vardır. 
    Bu definenin üzerinde müvekkil olup olmadığını bilmek istersen; yedinci haneye 
bakarsın. Eğer şu şekiller;      varsa müvekkil vardır. 
   Müvekkilin ne şekilde olduğunu bilmek istersen; Şu şekillerden   anlarsın. Eğer bu 
şekiller varsa müvekkil yılan şeklindedir. 
    Eğer şu  şekil varsa, müvekkil insan şeklindedir. Diğer şekiller varsa müvekkil 
yoktur. 
   Define için dört köşeli bir kağıdın her köşesine birer remil at ve bak. Sen! Anla... 
 

CETVELİ  KEBİR 
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    Yukarıda gösterilen bu Cetveli Kebirden bir misal verelim ki, talib olanlara kolaylık 
olsun. 
    Örneğin: Yanına bir kişi geldi ve dediki,”Bana bir Remil at” O kişinin niyetine bu 
çıktı: 
 

 

 
    Onbeşinci haneye kadar otuzaltı adet nokyayı Ferd bulduk. Birinci şeklin   üstü 
zevc (Dişi) dir. Zevc cetveline bakarak altında oniki yi bulduk. Onikinci haneye baktık, bu  
şekli bulduk. Birinci hane ile onikinci haneyi çarptığımızda bu    şekiller ortaya çıktı. 
Oda zevc olduğundan biz o gelen kişiye derizki; “Soranın sorusu devlet tarafından 
bir hizmet için sorulur” deriz. Hepsi buna benzetilerek bu minval üzere yapılır. Sen ! 
İyi Anla. 
    Şimdi gelelim büyük Cetvele ve adet vermenin usülü hakkındaki bilgiye; Remilin 
Ferd noktalarını alalım. Onaltıncı haneye kadar otuzsekiz adet oldu. Onaltı onaltı 
çıkardık, baki altı nokta kaldı. Altıncı haneye bakarak şu  şekli bulduk. Soran kişiye: 
“Senin bu muradın yirmisekiz güne kadar olur “ diye söyleriz. Bu şekli  üç hanede 
daha bulduk. Bazen onbir hane yolu olur. Örneğin: Hacet kapısı hangi hanede ise 
Cetvel üzerindeki şekli ilave edip çıkarırız. 
    Örneğin:İnsanı talip gösterelim. 
 

 
 

bu çıktı.Onaltı onaltı çıkardık. Baki onbeş kaldı. Onbeşinci (Mizan) haneye baktığımızda 
bu  şekli gördük. Cetveli Kebirde (Büyük cetvel) adedi yüzon dokuz (119) dur. Diğer 
hanelere baktığımızda onikinci hanede sona ermiş adedi yüzondokuzdan (119) oniki 
çıkardık, yüzyedi kaldı. Soran kişiye: “Senin işin fenadır yüzyedi gün bu işi terket” 
deriz. Hepsi buna benzetilerek yapılır. 
    Örneğin: Diğer bir kişi için Remil attık. 
 

 

bu çıktı. Otuzüç adet ferd bulduk. Onaltı onaltı çıkardık, baki bir kaldı. Birinci hanede bu  
şekli bulduk. Adedi Cetveli Kebirde Bir (1) dir. Bu soran kişiye; “Senin muradın bugün 
hasıl olur” deriz. 
    Örneğin: Ferd ve Zevc Cetvelinin usülünü gösterelim. Bir kişi geldi ve bu kişi için 
gizli bir Remil attık ; 
 

 
 

bu çıktı. Gizliyi çıkarmak için, onbeşinci haneye kadar Ferd noktalarını topladık. Toplam 
yirmiiki çıktı. Birinci haneye baktık, Ferd olduğu için, Ferd cetveline bakarak sekiz 
rakamını bulduk. Sekizinci haneye baktığımızda bu  şekli bulduk. Zevc olduğu için, 
birinci hane ile sekizinci haneyi çarptık. Bu  şekil çıktı. Biz o kişiye “Senin muradın kız 
veya sevgili ama terk etmen lazımdır” deriz. Çünkü delili şudurki;     bu haneler 
hariçtir. Bu kızın kalbi başkasındadır. Hiçbir zaman o kişiyi sevmeyecektir. Soran kişi; 
“Kaç güne kadar terk etmem lazım” derse, Onaltıncı haneye varıncaya kadar 
yirmibeş adet Ferd buluruz. Onaltı adedi çıkarınca baki dokuz kalır. Dokuzuncu hanede 



bu  şekli bulduk. Cetveli Kebirde bu şeklin karşılığı kırkaltı (46) dır. Biz soran kişiye; 
“Bu işi kırkaltı gün ertele veya terket” deriz. Hepsi buna benzetilerek yapılır. 
    Ferd ve Zevc Cetvelleride budur: 
 

ZEVC CETVELİ  
 

FERD CETVELİ 

12 12  9 12 

10 14  7 14 

8 16  5 16 

6 18  3 18 

4 20  1 20 

2 22  8 22 

12 24  6 24 

10 26  4 26 

8 28  2 28 

6 30  9 30 

4 32  7 32 

2 34  5 34 

12 36  3 36 

10 38  1 38 

8 40  8 40 

6 42  6 42 

4 44  4 44 

2 46  2 46 

12 48  9 48 

10 50  7 50 

 
 
 

REMİLİN GEZEGENLERE  BAĞLANTISI 
 Remil şekillerinin gezegenlere, günlere ve gecelere bağlantısı şu tertip üzerinedir:   
    1.Zühal         Günü Cumartesi gecesi Çarşamba. 
    2.Müşteri     Günü Perşembe gecesi Pazartesi. 
    3.Merih        Günü Salı gecesi Cumartesi. 
    4.Şems         Günü Pazar gecesi Perşembe. 
    5.Zühre       Günü Cuma gecesi Salı .  
    6.Utarid          Günü Çarşamba  gecesi Pazar. 
    7.Kamer           Günü Pazartesi  gecesi  Cuma. 
    8.Zenbi re’s            
 
    İkinci bölüm olan Remil ilmi Allah Teala nın izniyle tamamlanmıştır. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ   BÖLÜM 



 

 ِكتاَُب ِعْلُم اْلَخَواصْ 
 

HAVAS  İLMİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

GİZLİ  CEVHERLERDEN 
 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

ٍد َوآلِّهِّ  ـلَوةُ َوالسَّالَُم َعلَى َرُسولِّنَا ُمَحمَّ يَن َوالصَّ ِّ اْلعَالَمِّ اَْلَحْمُد ِّهللِّ َرب 
ينَ   َوَصْحبِّهِّ اَْجَمعِّ
 

Bismillahirrahmanirrahim 
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve 

alihi ve sahbihi ecmein 
 

 ( Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. 
    Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) a. Salat ve selam Peygamberimiz Hazreti 
Muhammed (s.a.v.) e ve O nun aile efradı ile yüce Ashabının üzerine olsun ). 
 

    Birçok kişinin heves edip elde edemediği ve herkesin buna muhtaç olduğu bir 
ilimdir. Ama alimler bu ilmi birçok kişiden gizlemişlerdir. Bu ilmin şartları çoktur. 
 

    Ben fakire Allah Teala hazretleri bu ilmi kolaylıkla ihsan etti. Sadık bir arkadaşım 
vardı. Bu sırrın hakikatini bende olduğunu öğrendi. Bana türlü hizmetlerde bulunduktan 
sonra, ona bir risale yazıp verdim. 
 

    Ey Talip ! Bu mübarek ilim bütün isteklerine reva (Uygun, layık) olsun. Bu kitabı 
cahil, münafık ve basireti kör olanlardan sakının. Zira böyle cahil, münafık ve basireti 
kör olanlar, bu ilmin kıymetini bilmeyip hor ve hakir görerek inkar ederler. 
 

EBCEDİ  KEBİR 
     Ey Talip! Ebced hesabında rakamlar (1) birden (10) ona kadar (1) birer birer, 
ondan (100) yüze kadar (10) onar onar, (100) yüzden bine (1000) kadarda (100) yüzer 
yüzer artar. 
    Ebcedi Kebir ( Büyük Ebced ) budur : 
 

 ا ب ج د هـ و ز
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6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 
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 ح ط ى ك ل م ن
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

9 
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 س ع ف ص ق ر ش



 
300 

 
200 

 
100 

 
90 

 
80 

 
70 

 
60 

 ت ث خ ذ ض ظ غ
 

1000 
 

900 
 

800 
 

700 
 

600 
 

500 
 

400 
 
 

EBCEDİ  SAĞİR 
    Bu Ebcede, Ebcedi sağir denir. Bu küçük Ebced büyük Ebced ten çıkmıştır. Ebcedi 
kebirdeki her harfin adedinden oniki-oniki (12) çıkarılıp, bakide kalan rakam o harfin 
karşılığıdır. 

    Örneğin: Lam (ل) harfinin Ebcedi Kebirdeki adedi (30) otuzdur. Bu rakamdan 12-12 

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

rakamıdır. 
    Ebcedi Sağir ( Küçük Ebced ) budur : 
 

 ا ب ج د هـ و ز
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 ح ط ى ك ل م ن
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10 
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 س ع ف ص ق ر ش
 

Sakıt 
 
8 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

 
Sakıt 

 ت ث خ ذ ض ظ غ
 
4 

 
Sakıt 

 
8 

 
4 

 
Sakıt 

 
8 

 
4 

    Ebcedi Sağirde (Küçük Ebced) dört harf sakit  tir. (Düşmüş) Bu dört harf Sin, Şın, 
Hı ve Zı dır. Bu harflerin ebcedi kebir adetlerinden oniki-oniki çıkarsak, geriye sıfır kalır. 
Bunun için bu dört harf sakittir. 
 

HARFLERİN  ANASIRI 
    Mevcut olan yirmisekiz harf  anasırı erbaaya ( Dört unsur ) ayrılmış olup, her 
unsurda yedi (7) harf vardır. Bu harfler ve mensub oldukları unsurlar şöyledir: 
 

    1. Ateş unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meftuh (açık) tur. Kuru ve sıcak olup, 
safravi tabiatıdır. Ateş harflerinin yönü doğu olup, cezb edici ve galiptir. 
    Ateşe mensub olan harfler bunlardır:  
 



 ا    هـ    ط    م    ف    ش    ذ
 

          Zel     Şin      Fe     Mim     Tı         He     Elif 
 

    2. Toprak unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meczum (kesik) dur. Kuru ve soğuk 
olup, sevdaviye tabiatıdır. Toprak harflerinin yönü güney olup, cezb edilen ve mağluptur. 
    Toprağa mensub olan harfler bunlardır: 
 

 ب    و    ى    ن    ص    ت    ض
 

         Dat       Se       Sat     Nun    Ye     Vav    Be 
 

    3. Hava unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler mağmum ( kapalı ) dur. Nemli ve sıcak 
olup, demeviye tabiatıdır. Hava harflerinin yönü batı olup, cezb edici ve galiptir. 
    Havaya mensub olan harfler bunlardır: 
 

 ظ    ج    ز    ك    س    ق    ث
 

           Se       Kaf     Sin     Kef    Ze    Cim      Zı 
    4. Su unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meksur (kırık) dur. Nemli ve soğuk olup, 
balgam tabiatıdır. Su harflerinin yönü Kuzey olup, cezb edilen ve mağluptur. 
    Suya mensub olan harfler bunlardır: 
 

 د    ح    ل    ع    ر    خ    غ
 

          Ğayın    Hı      Ra    Ayın   Lam   Ha     Dal 
    Cedvelde şu tertip üzere toplanmıştır : 
 

 
KAMER 

 
UTARİD 

 
ZÜHRE 

 
ŞEMS 

 
MERİH 

 
MÜŞTERİ 

 
ZÜHAL 

 
ANASIRI            
ERBEA 

 ا هـ ط م ف ش ذ
 

ATEŞ 

 ب و ى ن ص ت ض
 

TOPRAK 

 ج ز ك س ق ت ظ
 

HAVA 

 د ح ل ع ر خ غ
 

SU 

 

NURANİ VE ZÜLMANİ HARFLER 
    Yirmisekiz harfin ondördü nurani ve ondördü zülmani olarak ikiye ayrılmıştır. 
    Nurani harfler bunlardır : 
 

ن هـ ىٍح  ر  س  ص  ط  ع  ق  ك ل  م  ا  
 

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

 ب  ت  ث  ج  خ  د ذ ز ش ض ظ غ ف و
 

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



 

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

ANASIRIN MEVSİMLERDE DOSTLUĞU 
    İlkbahar mevsiminde Ateş ile Toprak dosttur. 
    Yaz mevsiminde Ateş ile Toprak dosttur. 
    Sonbahar mevsiminde Su ile Hava dosttur. 
    Kış mevsiminde Su ile Hava dosttur. 
 

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

BİRBİRİNE DOST OLAN GEZEGENLER 
     Zühal  ile Merih gezegeni birbirine dosttur. 
     Müşteri ile Kamer gezegeni birbirine dosttur. 
     Merih ile Zühre gezegeni birbirine dosttur. 
     Şems  ile Utarid gezegeni birbirine dosttur 
     Zühre ile Kamer gezegeni birbirine dosttur. 
     Utarid ile Zühre gezegeni   birbirine dosttur. 
     Kamer ile Müşteri gezegeni birbirine dosttur. 
 

BİRBİRİNE DÜŞMAN OLAN GEZEGENLER 
    Zühal  ile Şems gezegeni birbirine düşmandır. 



    Müşteri ile  Zühre gezegeni birbirine düşmandır. 
    Merih ile Utarid gezegeni birbirine düşmandır. 
    Şems ile Kamer gezegeni birbirine düşmandır. 
    Zühre ile Zühal gezegeni birbirine düşmandır. 
    Utarid ile Müşteri gezegeni birbirine düşmandır. 
    Kamer ile Merih gezegeni birbirine düşmandır. 
 

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

GEZEGENLERİN  GÜNLERİ 
    Pazar  gününün gezegeni Şems  ( Güneş ) tir. 
    Pazartesi gününün gezegeni Kamer ( Ay )  dir. 
    Salı gününün gezegeni Merih ( Mars )  tir. 
    Çarşamba gününün gezegeni Utarid  ( Merkür ) tir. 
    Perşembe gününün gezegeni  Müşteri ( Jüpiter ) dir. 
    Cuma gününün gezegeni Zühre ( Venüs ) dir. 
    Cumartesi gününün gezegeni Zühal ( Satürn ) dir. 
 

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

GEZEGENLERİN  HARFLERİ 
 

 

Zühal 
 

gezegeninin 
 

harfleri ا ب ج د 
 

Müşteri 
 

gezegeninin 
 

harfleri هـ و ز ح 
 

Merih 
 

gezegeninin 
 

harfleri ط ى ك ل 
 

Şems 
 

gezegeninin 
 

harfleri م ن س ع 
 

Zühre 
 

gezegeninin 
 

harfleri ف ص ق ر 
 

Utarid 
 

gezegeninin 
 

harfleri ش ت ث خ 



 

Kamer 
 

gezegeninin 
 

harfleri ذ ض ظ غ 
 

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

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

GEZEGENLERİN SAİD VE NAHISLARI 
    Gezegenler said (İyi) ve nahıs (Kötü) olarak şu tertip üzere ikiye ayrılmıştır. 
    Zühal gezegeni nahıs tır . 
    Müşteri gezegeni said tir. 
    Merih gezegeni nahıs tır. 
    Şems gezegeni said tir. 
    Zühre gezegeni said tir. 
    Utarid  gezegeni  mümtezic ( Birleşik ) tir. İyi ile iyi  kötü ilede kötü olur. 
    Kamer gezegeni said tir. 
 

AMEL YAPILACAK SAATLER 
    Yapacağın herhangi bir amelin tesirli olmasını istiyorsan, ameline uygun saatleri 
seçersin. Aksi takdirde amelin sahih ( gerçek ) olmaz. Amellere göre ise saatler şöyledir. 
    Zühal: Bu saatte tefrik, buğuz, taslit, nefret ettirmek harab etmek, uyku bağlamak ve 
erkeklik bağlamak gibi ameller yapılır. 
     Müşteri : Bu saatte atf, muhabbet, celb, insanların gözüne güzel ve şirin görünmek, 
tılsım bozmak vede dil bağlamak gibi ameller yapılır. 
    Merih: Bu saatte tefrik, taslit, buğuz, adavet, kan akıtmak, mekandan çıkartmak ve 
helak etmek gibi ameller yapılır. 
    Şems: Bu saatte kalbleri cezbetmek, teshir etmek, muhabbet, şan, şeref, şöhret 
heybetli görünmek ve ileri gelen  kimselerin  yanında hacetinin kabül olması gibi 
ameller yapılır. 
    Zühre: Bu saatte atf, cezb, muhabbet, ülfet, nikah, heyecanlandırmak, teshir etme 
ve hacetlerin giderilmesi gibi ameller yapılır. 
    Utarid: Bu saatte bir kimseyi hastalandırmak, dil bağlamak, birinin kalbini kendine 
çekmek, defineleri çıkarmak ve hacetlerin giderilmesi gibi ameller yapılır. 



    Kamer: Yüksek mertebelerdeki kişilerin kalbini kendine çekmek, defineleri 
çıkartmak, dilleri bağlamak, bağlıyı çözmek, sihir bozmak ve sevgi ile bağlamak gibi 
ameller yapılır. 
    Günlerin ve gecelerin saatleri yedi gezegene göre ayarlanmış olup, her saat bir 
gezegene aittir. 
    Örneğin: Pazar gününün ilk saati Şems gezegeni olarak tespit edilmiştir. İkinci saati 
Zühre, üçüncü saati Utarid, dördüncü saati Kamer, beşinci saati Zühal, altıncı saati 
Müşteri, yedinci saati Merih, sekizinci saati Şems, dokuzuncu saati Zühre, onuncu saati 
Utarid, onbirinci saati Kamer ve onikinci saati ise Zühaldir. Pazar gecesinin ilk saati 
Utarid, ikinci saati Kamer'dir. Böylece saat (12) oniki ye kadar devam eder. Aşağıdaki 
cetvelde şu tertip üzere gösterilmiştir. 
    Saatler Cetveli budur : 
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1 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarid 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
2 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
3 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
4 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
5 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
6 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
7 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
8 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
9 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
10 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
11 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

 
Zühal 

 
Şems 

 
12 

 
Zühal 

 
Şems 

 
Kamer 

 
Merih 

 
Utarit 

 
Müşteri 

 
Zühre 

BURÇLARIN ÖZELLİKLERİ 
    1. Hamel (Koç) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak olup, anasırı ateş ve gezegeni 
Merih ( Mars ) tir. Hamel burcunun cinsiyeti erkek madeni demir, günü Salı, gecesi 
Cumartesi ve buhuru ise Sandal dır. Dost burcu İkizler olup, düşman burcu yengeçtir. 
Tabiatı itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Su dur. 
 

    2. Sevr (Boğa) burcu: Bu burcun tabiatı kuru soğuk olup, anasırı toprak ve gezegeni 
Zühredir. (Venüs) Boğa burcunun cinsiyeti dişi, madeni bakır, günü Cuma, gecesi Salı 
olup, buhuru ise Lübandır. Dost burcu Yengeç, düşman burcu Aslandır. Tabiatı itibariyle 



düşmanı Havadır. 
 

    3. Cevza (İkizler) burcu: Bu burcun tabiatı nemli sıcak olup, anasırı hava ve 
gezegeni Utarid ( Merkür ) dir. İkizler burcunun cinsiyeti erkek, madeni civa, günü 
Çarşamba, gecesi  Pazar ve buhuru ise Mastakidir. Dost burcu Aslan olup, düşman 
burcu Balıktır. Tabiat itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan topraktır. 
 

    4. Seretan (Yengeç) burcu: Bu burcun  tabiatı  nemli soğuk olup, anasırı Su ve 
gezegeni Kamer (Ay) dir. Yengeç burcunun cinsiyeti dişi, madeni gümüş, günü 
Pazartesi, gecesi Cuma ve buhuru Misktir. Dost burcu Boğa olup, düşman burcu ise 
Hameldir. Tabiatı itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Ateştir. 
 

    5. Esed (Aslan) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak olup, anasırı ateş ve gezegeni 
Şems  (Güneş) dir. Aslan burcunun cinsiyeti erkek olup, madeni ise altındır. Günü 
Pazar, gecesi Perşembe ve buhuru Ud dur. Dost burcu İkizler olup, düşman burcu 
Boğadır. Tabiatı  itibariyle  düşmanı dört unsurdan biri olan Su dur. 
 

    6. Sünbüle (Başak) burcu: Bu burcun tabiatı nemli soğuk olup, anasırı Toprak ve 
gezegeni Utarid (Merkür) tir. Başak burcunun cinsiyeti dişi, madeni civa, günü 
Çarşamba, gecesi Pazar ve buhuru ise Mastakidir. Dost burcu Akrep, düşman burcu  
Yaydır. Tabiatı itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Hava dır. 
 

    7. Mizan (Terazi) burcu: Bu burcun tabiatı nemli sıcak olup, anasırı Hava ve 
gezegeni Zühre (Venüs) dir. Terazi burcunun cinsiyeti erkek, madeni bakır, günü Cuma, 
gecesi Salı ve buhuru Lübandır. Dost burcu Yay, düşman burcu Oğlaktır. Tabiatı 
itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Toprak tır. 
 

    8. Akreb (Akrep) burcu: Bu burcun tabiatı nemli soğuk olup, anasırı Su ve gezegeni 
Merih (Mars) tir. Akrep burcunun cinsiyeti dişi, madeni  demir, günü Salı, gecesi 
Cumartesi ve buhuru Sandaldır. Tabiatı itibariyle düşmanı Ateştir. 
    

    9. Kavs (Yay) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak olup, anasırı ateş ve gezegeni 
Müşteri (Jüpiter) dir. Yay burcunun cinsiyeti erkek olup, madeni Kalay, günü Perşembe, 
gecesi Pazartesi ve buhuru Ladendir. Dost burcu Kova, düşman burcu Balıktır. Tabiatı 
itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Su dur. 
 

    10. Cedi (Oğlak) burcu: Bu burcun tabiatı kuru soğuk olup, anasırı Toprak ve 
gezegeni Zühal ( Satürn ) dir. Oğlak burcunun cinsiyeti dişi, madeni kurşun, günü 
Cumartesi, gecesi Çarşamba ve buhuru Harmeldir. Dost burcu Balık, düşman burcu 
Koçtur. Tabiatı itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Havadır. 
 

    11. Deliv (Kova) burcu: Bu burcun  tabiatı  nemli  sıcak olup, anasırı Hava ve 
gezegeni Zühal ( Satürn ) dir. Kova burcunun cinsiyeti erkek, madeni Kurşun, günü 
Cumartesi, gecesi Çarşamba ve buhuru Harmel olup, dost burcu Balık, düşman burcu 
Akreptir. Tabiatı itibarıyla düşmanı dört unsurdan biri olan Toprak tır. 
    

    12. Hut (Balık) burcu: Bu burcun tabiatı nemli soğuk olup, anasırı Su ve gezegeni 
Müşteri (Jüpiter) dir. Balık burcunun cinsiyeti dişi olup, madeni ise Kalaydır. Günü 
Perşembe, gecesi Pazartesi, buhuru ise Ladendir. Dost burcu Boğa, düşman burcu 
İkizlerdir. Tabiatı itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Ateş tir. 
    Aşağıdaki Cetvelde oniki burcun gezegeni, tabiatı, yıldızı, madeni, buhuru, cinsiyeti, 
sanatı, tuluu, gündüzü ve gecesi gösterilmiştir. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Cetvel in şekli budur: 
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1 

 

 
Hamel 

 
Merih 

 
Ateş 

 
Ülker 

 
Demir 

 
Sandal 

 
Erkek 

 
Bey 

 
Kuzey 

 
Salı 

 
C.tesi 

 
2 

  

 
Sevr 

 
Zühre 

 
Toprak 

 
Akyıldız 

 
Bakır 

 
Lüban 

 
Dişi 

 
Dansöz 

 
Kuzey 

 
Cuma 

 
Salı 

 
3 
 

 
Cevza 

 
Utarid 

 
Hava 

 
Bediger 

 
Civa 

 
Mastaki 

 
Erkek 

 
Katip 

 
Kuzey 

 
Ç.mba 

 
Pazar 

 
4 

 

 
Seretan 

 
Kamer 

 
Su 

 
Ay 

 
Gümüş 

 
Misk 

 
Dişi 

 
Tabib 

 
Kuzey 

 
P.tesi 

 
Cuma 

 
5 
 

 
Esed 

 
Şems 

 
Ateş 

 
Şeref 

 
Altın 

 
Ud 

 
Erkek 

 
Sultan 

 
Kuzey 

 
Pazar 

 
P.mbe 

 
6 

 

 
Sünbüle 

 
Utarid 

 
Toprak 

 
Bediger 

 
Civa 

 
Mastaki 

 
Dişi 

 
Katip 

 
Kuzey 

 
Ç.mba 

 
Pazar 

 
7 
 

 
Mizan 

 
Zühre 

 
Hava 

 
Akyıldız 

 
Bakır 

 
Lüban 

 
Erkek 

 
Dansöz 

 
Güney 

 
Cuma 

 
Salı 

 
8 
 

 
Akreb 

 
Merih 

 
Su 

 
Ülker 

 
Demir 

 
Sandal 

 
Dişi 

 
Bey 

 
Güney 

 
Salı 

 
C.tesi 

 
9 
 

 
Kavs 

 
Müşteri 

 
Ateş 

 
Kervan 
Kıran 

 
Kalay 

 
Laden 

 
Erkek 

 
Kadı 

 
Güney 

 
P.mbe 

 
P.tesi 

 
10 
 

 
Cedi 

 
Zühal 

 
Toprak 

 
Demir 
Kazık 

 
Kurşun 

 
Harmel 

 
Dişi 

 
Cellat 

 
Güney 

 
C.tesi 

 
Ç.mba 

 
11 
 

 
Deliv 

 
Zühal 

 
Hava 

 
Demir 
Kazık 

 
Kurşun 

 
Harmel 

 
Erkek 

 
Cellat 

 
Güney 

 
C.tesi 

 
Ç.mba 

 
12 
 

 
Hut 

 
Müşteri 

 
Su 

 
Kervan 
Kıran 

 
Kalay 

 
Laden 

 
Dişi 

 
Kadı 

 
Güney 

 
P.mbe 

 
P.tesi 

 

    Bu Cetveldede oniki burcun gezegenlerini, aylarını, anasırını, mevsimlerini ve 
madenlerini göstermektedir. 
     Cetvelin şekli budur: 
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1 

   Hamel Merih Kuru 
Sıcak 

Ateş Mart İlkbahar Demir Sandal 

 
2 

Sevr Zühre Kuru 
Soğuk 

Toprak Nisan İlkbahar Bakır Lüban 

 
3 

Cevza Utarid Nemli 
Sıcak 

Hava Mayıs İlkbahar Civa Mastaki 

 
4 

Seretan Kamer Nemli 
Soğuk 

Su Haziran Yaz Gümüş Misk 

 
5 

Esed Şems Kuru 
Sıcak 

Ateş Temmuz Yaz Altın Ud 

 
6 

Sünbüle Utarid Kuru 
Soğuk 

Toprak Ağustos Yaz Civa Mastaki 

 
7 

Mizan Zühre Nemli 
Sıcak 

Hava Eylül Sonbahar Bakır Lüban 

 
8 

Akreb Merih Nemli 
Soğuk 

Su Ekim Sonbahar Demir Sandal 

 
9 

Kavs Müşteri Kuru 
Sıcak 

Ateş Kasım Sonbahar Kalay Laden 

 
10 

Cedi Zühal Kuru 
Soğuk 

Toprak Aralık Kış Kurşuın Üzerlik 

 
11 

Deliv Zühal Nemli 
Sıcak 

Hava Ocak Kış Kurşun Üzerlik 

 
12 

Hut Müşteri Nemli 
Soğuk 

Su Şubat Kış Kalay Laden 

 

BURÇLARIN  VASIFLARI 
 

    Koç, Aslan ve Yay burçlarının tabiatlar kuru ve sıcaktır. Bu Üç burca  müsellesatı 
nariye denir. 
 

    Boğa, Başak ve Oğlak burçlarının tabiatları kuru ve soğuktur. Bu üç burca 
müsellesatı türabiye denir. 
    İkizler, Terazi ve Kova burçlarının tabiatları nemli ve sıcaktır. Bu üç burca 
müsellesatı havaiye denir. 
 

    Yengeç, Akrep ve Balık burçlarının tabiatları nemli ve soğuktur. Bu üç burca 
müsellesatı maiye denir. 
 

    Koç, Yengeç,Terazi ve Oğlak burçlarına, Burucu münkalibe ( Dönen burçlar ) denir. 
 

    Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarına, Burucu sabite ( Duran burçlar ) denir. 
 

    İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarınada, Burucu mümtezic ( Birleşik, karışmış ) 
denir. 
 

    Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay ve Kova burçları erkek ve gündüz diye itibar olunur. 
 

    Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık burçları dişi ve gece diye itibar olunur. 
 

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak burç larına Burucu Şimaliye ( Kuzey 
burçları ) denir. 
 

    Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarına Burucu Cenubiye ( Güney 
burçları ) denir. 
 

BİRBİRİNE DOST OLAN BURÇLAR 
     Hamel    ile    Cevza    burcu   birbiriyle  dosttur. 



     Sevr       ile    Seretan  burcu   birbiriyle  dosttur. 
     Cevza    ile    Esed       burcu   birbiriyle  dosttur. 
     Seretan ile     Sevr       burcu   birbiriyle   dosttur. 
     Esed      ile    Cevza     burcu   birbiriyle   dosttur. 
     Sünbüle ile    Akreb      burcu   birbiriyle   dosttur. 
     Mizan     ile    Kavs       burcu   birbiriyle   dosttur. 
     Akreb     ile    Sünbüle  burcu   birbiriyle   dosttur. 
     Kavs      ile    Deliv        burcu   birbiriyle  dosttur 
     Cedi      ile     Hut          burcu   birbiriyle   dosttur. 
     Deliv    ile      Hamel     burcu    birbiriyle   dosttur. 
     Hut      ile      Sevr         burcu   birbiriyle   dosttur. 
 

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

AYLARIN  TILSIMATI 
    Her Arabi ayın bir tılsımatı vardır. Bu tılsımatların çok büyük ehemmiyeti vardır. 
Ayların Tılsımatı şunlardır. 
    Muharrem ayının tılsımı : 
 

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

    Safer ayının tılsımı: 
 

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

ا  ااا  اا  9ا  هـ  ا    8  8ا    9ااا    8
 

    Rabuül ahir ayının tılsımı: 
 

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

    Cemaziyel evvel ayının tılsımı:  
 

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



8  8 
 

    Cemaziyel ahir ayının tılsımı: 
 

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

    Receb ayının tılsımı: 
 

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

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

مٍَ  9طٍٍموٍٍعٍٍلٍٍاااٍٍلٍٍااٍٍ دٍ وٍٍلٍٍالمٍيَاَرح  ٍَواح  ء  ٍُكلٍََّشى  ن   
 

    Şevval ayının tılsımı: 
 

 3. 8  8 8 8 9ااا  8 8 8ا  8ا  9
 

    Zilkade ayının tılsımı:  
 

 8 4 8 8 8 9ااا  8 8 8 8ا  8هـ 
 

 Zilhicce ayının tılsımı: 
 

 4  4  4َهعَى َصاِلْك َمِلْك َطعََس  ال  ال  
 

GÜNLERİN  TILSIMATI 
    Her günün bir tılsımatı vardır. Bunlarında çok büyük bir ehemmiyeti vardır. Haftanın 
yedi gününe ait olan Tılsımlar şunlardır.   
    Pazar gününün tılsımı: 
 

ط  ط  ط ال  ك  ط  ط    8اا  اا  هـ  م  اا    8اا  اا  ااا  اا 
 7ا    8
    Pazartesi gününün tılsımı: 
 

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

 

    Salı gününün tılsımı: 
 

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



 9اا    9م  اا  
 

    Çarşamba gününün tılsımı: 
 

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

    Perşembe gününün tılsımı: 
 

ااااا ك  اا  ه   9  9ا    8ا  ط  اااااااااا    9اااااا    2  7ا  
ه  ا     اا  ط  ه  6

 

    Cuma gününün tılsımı: 
 

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

    Cumartesi gününün tılsımı: 
 

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

    Ey Talip! Bir nüsha yazdığın zaman nüshanın altına veya arkasına yazdığın güne 
ait gezegenin harflerini,  içinde bulunduğun günün ismini, o günün ulvi ve ardi meleğini, 
o günün harfini, o günün tılsımını ve içinde bulunduğun arabi ayın tılsımını yazarsın. 
 

    Ey bu ilme rağbet eden Talip! Bir ameli yaparken nüshayı yazdıktan sonra ameline 
uygun buhuru yakıp, "Ey fülan Cin! Fülan kişinin yüreğine ve gönlüne fülan kişinin 
sevgisini acele yak" dersin. Buhurlarınıda eksik yapma! 
 

    Aşağıda gelecek olan Cedvel günleri, Hatemi Süley manı, günlerin harflerini, 
günlerin esmasını, günlerin ardi meleklerini, günlerin ulvi meleklerini, günlerin Cin 
isimlerini, burç isimlerini, gezegenleri, burç meleklerini, gezegen müvekkellerini, günlerin 
renklerini, günlerin mürekkebini ve günlerin buhurlarını göstermektedir. 
 
 
 
 
 
     Cetvel in şekli budur: 
 

 
C.TESİ 

 
CUMA 

 
P.ŞEMBE 

 
Ç.ŞAMBA 

 
SALI 

 
P.TESİ 

 
PAZAR 

 
GÜNLERİ 

       
HATEMİ 

SÜLEYMAN 

 ف ج ش ث ظ خ ز
 

GÜNLERİN 
HARFLERİ 

ىٍ  يرٍ  َخب يرٍ  َزك  دٍ  َجبَّارٍ  َشُكورٍ  ثَاب تٍ  َظه   فَر 
 

GÜNLERİN 
ESMASI 



ُهورٍَ اَب يَضٍ  َمي ُمونٍ  َشم 

 شٍ 

قَانٍ  َمرٍ  بُر  ةٍ  اَح  بٍ  ُمرَّ  ُمذ ه 
 

ARDİ 
MELEKLER 

فَيَائ يلٍ  فٍَ َعن يَائ يلٍ  َكس  يَائ يَصر 
 لٍ 

يَكائ يل َسَمائ ي م  َسم 
 لٍ 

 ُروق يَائ يلٍ  َجب َرائ يلٍ 
 

ULVİ 
MELEKLER 

يلٍ  ط  َهط  طٍ  لَخ  ََ هَ َجه 
يلٍ   ط 

ي َهط ط  نَه 
 لٍ 

ي َطي ط  فَه 
 لٍ 

يلٍ  َطي ط  يلٍ  قَه  ط  َطه  يلٍ  َمه  ط   ل ل َطه 
 

CİN İSİMLERİ 

 
Cedi 10 
Deliv 11 

 
Sevr 2         

Mizan 7 

 
Kavs 9       
Hut 12 

 
Cevza 3 

Sünbüle 6 

 
Hamel 1 
Akrep 8 

 
Seretan 4 

 
Esed 5 

 
BURCLAR 

 
Zühal 

 
Zühre 

 
Müşteri 

 
Utarid 

 
Merih 

 
Kamer 

 
Şems 

 
GEZEGEN 

LER 

 َطُموًطا
َكائ يلٍ   َمه 

َرَكائ يلٍ  ه   م 
َمائ يلٍ   اَج 

يلٍ   َعَواط 
 قَغَائ يلٍ 

ي َراع  ا س 
 لٍ 

 َشف يَائ يلٍ 

حٍَ يلٍ بَلَد  م   
َصائ يلٍ   َمر 

نَائ يلٍ  يلٍ  نَه  َداط   بَش 
 

 
BURÇ 

MELEKLERİ 

 
 اَب يَائ يلٍ 

 
 اَل َمي ُمونٍ 

 
َرادٍ   نَج 

 

َكرٍ   اَش 
 

 بََهائ يلٍ 
 

يلٍ   تَق و 
 

ثَا  َكل م 

 
GEZEGEN 

MÜVEKKİLLE
Rİ 

 
Siyah 

 
Gri 

 
Yeşil 

 
Mavi 

 
Kırmızı 

 
Beyaz 

 
Sarı 

 
GÜNLERİN     
RENKLERİ 

 
Zac 

 
Kafur 

 
Zencar 

 
Anzerut 

 
Zencebil 

 
Üstübeç 

 
Sarı 

Zırnık 

 
GÜNLERİN 
MÜREKKEB 

 
Üzerlik 

 
Lüban 

 
Laden 

 
Mastaki 

 
Sandal 

 
Misk 

 
Ud 

 
GÜNLERİN 

BUHURLARI 

 

    Ey Talip! Herhangi bir amel yapmak istediğin zaman talip, matlup ve annelerinin 
isimlerini ebced ile hesap et. Eğer burç ve gezegenleri dost ise matlubun gezegenin in 
gününde ve saatinde yaparsın. Eğer burç ve gezegen leri düşman ise boş yere emek 
çekme, amelin asla gerçekleşmez. Muhabbet için tılsım veya nüsha yazmak istersen, 
Arabi ayın ilk günlerinde, güneş doğmadan önce yüksek bir yerde yazarsın. 
 

    Dil bağlamak için yazarsan, karanlık bir yerde ve orada canlı bir nesne 
bulunmaması gerekir. 
 

    Muhabbet için: Muklil ezrak, Misk, Amber, Ud,Tarçın tohumu, Lüban ve Amber 
kabuğu buhurlarını yakarsın. 
 

    Dil bağı için: Siyah günlük yağı, Karanfil ve Darı fülfül buhurlarını yakarsın. 
 

    Tefrik ve adavet için: Katran, Keçi kılı, Soğan kabuğu, Cin tırnağı ve Kuş dili 
buhurlarını yakarsın. 
 

    Ey Talibi Aşık! Önce üç gün riyazatlı olarak oruç tutup, taharetli ve abdestli olarak 
tenha bir yerde halvete gir. Halvette üçüncü gün kalemi eline alıp, niyet ettikten sonra, 
on ( 10 ) defa İstiğfar getirip maksadın her ne ise  yazmaya başlarsın. 
 

    O güne ait gezegenin dört harfini, içinde bulunduğun günün ismini, o günün Ulvi ve 
Ardi meleğini, o günün harfini, o günün tılsımını ve içinde bulunduğun Arabi ayın 
tılsımını yazdığın nüshanın arkasına veya altına yazarsın. Bu şartları yerine getirmelisin. 
Melek lerin Cin lerin ve bütün yazılacak olanların hepsi yukarıdaki Cedvelde 
gösterilmiştir. Bu işe talip kardeşlerimize kolay olması için. Şayet hatalarımız olduysa 
yanlışlarımızın düzeltilmesini arz ederiz. Ben fakiride hayır dua dan eksik etmeyiniz. 
 
 
 



BURÇ LARLA  İLGİLİ  HASTALIKLAR 
    Ey Talip ve Rağib! Bilki: Allah Teala hazretleri seni ve beni muvaffak etsin. Oniki 
(12) burca mensup Cin taifeleri vardır. İnsan bazen kendi burcuna mensup Cin ninin 
tasallutuna maruz kalır. 
    Sen! Böyle bir hastanın tam ana doğum tarihine göre burcu ne ise, burcunda geçen 
tedavi şeklini uygularsın. Şayet hastanın doğum tarihi bilinmiyorsa hastanın ve 
annesinin ismini Ebced ile hesap edip, toplamı oniki (12) ye bölersin. Bakide ne kalırsa 
hastanın burcu odur. 
 

HAMEL  ( KOÇ )  BURCU 
    Burcu Koç, gezegeni Merih, anasırı Ateş, yıldızı Ülker, madeni Demir, cinsiyeti 
erkek, sanatı  Bey, yönü Kuzey, günü Salı, gecesi Cumartesi olup, bu burcun Cin nisi 
ismi Eba Leys ibni Seylüb tür. 
    Süleyman ibni Davud Aleyhisselam birgün bu oniki (12) burcun Cin Krallarını 
huzuruna çağırıp: Ey Cin lerin Kralları, sizleri huzuruma çağırmamın sebebi şudur. 
Burcu Hamel ve gezegeni Merih olan Adem oğluna veya kızına nasıl tasallut edersiniz? 
Hangi Cin bu burca mensuptur ve meskeni neresidir? diye sordu. 
    Hamel burcuna mensup Cin Kralı öne çıkıp; Ey Cin lerin emiri ve Allah (c.c.) ın 
Rasulü. Benim ismim Eba Leys ibni Seylüb tür. Mekanım deniz kenarı, çeşme ve kuyu 
başlarıdır. Bu burca mensup olan kişiyi rüzgar gibi tutarım. O kişi sıtmalı gibi titremeye 
başlar ve güçsüz kalır. Vücudunda ve içerisinde şişlikler olup yüzü ve gözleri şişer, 
gözleri kararır. Rengi kızarır, yemek yemez, başı ağrır ve harareti çok olur. Geceleri ise 
zahmeti daha fazla olup, uyku uyuyamaz dedi. 
    Hazreti Süleyman Aleyhisselam: Ya Eba Leys! Allah (c.c.) ismi hakkı için seni 
yakarım. Şu tertip üzere nüsha yazılsa, o kişiye yine tasallut edermisiniz? Çabuk bana 
cevap ver. dedi. 
    Eba Leys ibni Seylüb dediki: Ey Allah c.c. ın Rasulü, ruhum sana feda olsun. Bizler 
o kişiden uzaklaşır ve yanına bile varmaktan çekiniriz. dedi . 
    Sarı Koyun veya sarı Tavuk kanıyla yazılırsa, Allah c.c. ın izniyle hasta şifa bulur . 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 
 

ِحيِم بِْسِم هللاِ تَ  ْحَمِن الرَّ بَاَرَك َوتَعَالَى يَااهلَل ُيَااهلَل ُيَااهلَل ُيَااََحدُ بِْسِم هللاِ الرَّ

يَااََحدُ يَااََحدُ يَاَحقُّ يَاَحقُّ يَاَحقُّ بِْسِم هللاِ َوبِاهللِ َوِمَن هللاِ َوالَ َغاِلُب ااِلَّ 

يُح َوااْلَْرَوا ُح هللاُ بُِحْرَمِة َعَزْمُت َواَْقَسْمُت َعلَْيُكْم اَيَُّها اْلِجبَاُل َوالر ِ

ِ َعنَِت  ٍ َرِحيٍم َوبَِحق  ِ َسالٌَم قَْوالً ِمـْن َرب  َواَخِ اْلِجن ِ َوالشَّيَاِطيِن بَِحق 

ى ُمْختَِلِف  َِ اْلُوُجوهُ ِلْلَحى ِ اْلقَيُّوِم َوقَْدَخاَب َمْن َحَمَل ُظْلًما ُهُم هللا ُالذَّ

ْحَمِن الَّْيِل َوالنََّهاِر تَْحِمُل اْلَمَصائَِب اِنَّهُ ِمْن ُسلَْيمَ  اَن َواِنَّهُ بِْسِم هللاِ الرَّ

ِحيِم ااَلَّ تَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِى ُمْسِلِميَن ِحـيَن َجْبَرائِيْل َعلَْيِه السَّالَُم  الرَّ

ةَ ااِلَّ بِاهللِ اْلعَِلى ِ  ِ ُسلَْيَماِن اْبِن دَاُوْد َعلَْيِه السَّالَُم َوالََحْول َوالَقُوَّ بَِحق 



ا  هـ  ط  م  ف  ش  ذ     اْلعَِظيِم       
 

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tebareke ve teala Ya Allah Ya Allah Ya Allah 
Ya Ehad Ya Ehad Ya Ehad Ya Hakku Ya Hakku Ya Hakku Bismillahi ve billahi ve 
minallahi ve la ğalibü illallahü bi hürmeti azemtü ve aksemtü aleyküm eyyühel 
cibalü verrihu vel ervahu ve ehıl cinni veş şeyatini bi hakki Selamün kavlen min 
rabbin rahim. Ve bi hakki Anetil vücühü lil hayyil kayyümi ve kad habe men 
hamele zülma. Hümülla hüllezi muhtelifil leyli vennehari tahmilül mesaibi. İnnehü 
min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tünü 
müslimin. Hıne Cebrail Aleyhisselam. Bi hakki Süleyman ibni Davud 
Aleyhisselam. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
Şekiller ve Ateş harfleri. 
    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer: 
 

ِحيِم َخلََق هللاُ تَبَاَرَك َوتَعَالَى اِْشِف ِشفَائَِك بِْسمِ  ْحَمِن الرَّ  هللاِ الرَّ

ُل ِمَن  ِ يَاَحقُّ يَاَشافِى يَاَكافِى يَاَمعَاِف يَاَعافِى يَااهلَلُ َونُنَز ِ يَااهلَل ُيَاَرب 

َن ااِلََّخَساًرا اْلقُْرآِن َما ُهَوِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن َوالَيَِزيدُ الظَّاِلِمي

ةَ ااِلَّبِاهللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظيمِ   َوالََحْوَل َوالَقُوَّ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Halakallahü tebareke ve teala işfi şifaike Ya Allahü Ya 
Rabbi Ya Hakku Ya Şafi Ya Kafi Ya Meafi Ya Afi Ya Allahü Ve nünezzilü minel 
kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minine ve la yezidüz zalimine illa 
hasara. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
 

    Bu yedi adet yazılır ve hastaya geceleri tütsi yapılır: 
 

 
 

    Bu yazılır ve denize bırakılır : 
 

 
 

SEVR  ( BOĞA )  BURCU 
    Burcu Boğa, gezegeni Zühre, anasırı Toprak, yıldızı Akyıldız, madeni Bakır, 
cinsiyeti Dişi, sanatı Dansöz, yönü Kuzey, Günü Cuma, gecesi Salı olup, Cinnisi ismi 
Haytanuş ibni Samsan dır. (Yahya ibni Leys de denir). 
 

    Bu Cin taifesinin mekanı sular ve eski virane yerlerdir. İnsana tasallut ettikleri 
zaman kuşlar gibi uçup, o kişinin üzerine konar, vücudunu ateş gibi yakar. Bütün bedeni 
kesik kesik olur. Yüzünün rengi sararır, iki ayağınıda tutup, dizlerinin kuvveti kalmaz. 
Karnı büyür ve şişer. Kalçaları ve başı ağrır, gözlerini açamaz, iştahı olmaz ve harareti 
çoğalır. Ayrıca Su içmeside artar ve günden güne hastalığı fazlalaşır. 
 

    Siyah Koyun veya siyah Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, hasta Allah c.c. ın 
izniyle şifa bulur. 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 

ِحيِم ااَلَّ تَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِى  ْحَمِن الرَّ اِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َواِنَّهُ بِْسِم هللاِ الرَّ



ُمْسِلِميَن َواَنَّا الَنَْدِرى اََشرٌّ اُِريدَ بَِمْن فِى ااْلَْرِض اَْم اََرادَبِِهْم َربُُّهْم 

ُكْم َحتَّى يَْبلَُغ اْلَهْدُى َمِحلَّهُ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َرَشدًا َوالَتَْحِلقُوا ُرُؤسَ 

َمِريًضا اَْوبِِه اَذًى ِمـْن َرأِْسِه فَِفْديَةٌ ِمـْن ِصيَاٍم اَْوَصدَقٍَة اَْونُُسٍك اُْسُكْن 

اُْسُكْن اُْسُكْن فََسيَْكِفيَكُهُم هللاُ َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم اِْشِف يَاَشافِى 

ةَ ااِلَّبِا هللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظيِم        ب و ى ن ص ت ضَوالَحَ  ـْوَل َوالَقُوَّ  
 

İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahir- rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. Ve enna la nedri eşerrün üride bimen fil ardı em erade bihim 
rabbühüm reşada. Ve la tahliku ruüseküm hatta yebluğal hedyü mehıllehü femen 
kane minküm meridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min sıyamin ev sadakatin 
ev nüsükün. Üskün üskün üskün Feseyekfikehümüllahü ve hüves semiul alim. İşfi 
Ya Şafi Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve toprak 
harfleri olan: Be Vav Ye Nun Sat Te Dat. 
 

    Bu yazılır ve suyunu hasta yedi (7 ) gün içer. 
 

ِحيِم لَْو اَْنَزْلنَا َهذَا اْلقُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََر اَْيتَهُ  ْحَمِن الرَّ بِْسـِم هللاِ الرَّ

عً  ا ِمْن َخْشيَِة هللاِ َوتِْلَك ااْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم َخاِشعَا ُمتََصد ِ

ْحَمُن  يَتَفَكَُّروَن ُهَوهللاُ الَِّذى الَاِلَهَ ااِلَُّهَو َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهادَةِ ُهَو الرَّ

ى الَاِلَهَ ااِلَُّهَو اَْلَمِلُك اْلقُدُّوُس ا ِحيُم ُهَو هللاُ الذ ِ لسَّالَُم اْلُمْؤِمُن الرَّ

ايُْشِرُكوَن ُهَو هللاُ  اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكب ُِر ُسْبَحاَن هللاِ َعمَّ

ُر لَهُ ااْلَْسَماُء اْلُحْسنَى يَُسب ُِح لَهُ َمافِى السََّمَواِت  ِ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصو 

ُم َعَزْمُت َعلَْيُكْم يَاَمْعَشَر ااْلَْرَواحِ اْلِجن ِ َوااْلَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكي

َوالشَّيَاِطيِن َوفَْوَق ُكل ِ ِذى ِعْلٍم َعِليٍم َوِمْنهُ ُكل ِ َشْىٍء بَِديُع السََّمَواِت 

َوااْلَْرِض َواِذَا قََضى اَْمًرا فَِانََّما يَقُـوَل لَهُ ُكْن فَيَُكون فَُسْبَحاَن الَِّذى 

ُكوُت ُكِل  َشْىٍء َواِلَيه ِتُْرَجعُون َبِيَِدِه َملَ   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel Kurane ala cebelin leraeytehü haşian 
mütesaddian min haşyetillahi ve tilkel emsalü nadribüha linnasi leallehüm 
yetefekkerün. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve alimül ğaybi veş şehadeti 
hüverrahmanür- rahim. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve elmelikül kuddüsüs 
selamül mü’minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir. Sübhanallahi amma 
yüşrikün. Hüvallahül halikul bariül musavviru lehül esmaül hüsna yüsebbihu lehü 
ma fissemavati vel ardı ve hüvel azizül hakim. Azemtü aleyküm Ya ma’şeral 
ervahıl cinni veş şeyatıne ve fevka külli zi ılmin alim. Ve minhü külli şeyin. Bedius 
semavati vel ardı ve iza kada emran feinnema yekule lehü kün feyekün. 



Fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun. 
 

     Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusül eder : 
 

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما ُهَو ِشفاٌء َوَرْحَمةٌ  ِحيِم َونُنَز ِ ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

َخَساراً َماَكاَن َعذَاِب اََحدُ ُهنَّ لَْيَس  ِلْلُمْؤِمنيَن َوالَيَِزيدُ الظَّاِلِميَن ااِلَّ 

بِْسِم هللاِ الشَّافِى بِْسِم هللاِ اْلَكافِى بِْسِم هللاِ اْلَمعَافِى بِْسِم هللاِ الَِّذى 

َمَع اْسِمِه َشْىٌء فِى ااْلَْرِض َوالَفِى السََّماِء َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليِم  الَيَُضرُّ

ةَ  ااِلَّ بِاهللِ  َوالََحْوَل َوالَقُوَّ  

يمُ   اْلعَلِّى ِّ اْلعَظِّ
 

Bismillahirrahmanirrahim.Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün 
lil mü’minine ve la yezidüz zalimine illa hasara. Ma kane azabi ehadü hünne leyse. 
Bismillahiş Şafi Bismillahi Kafi Bismilla hil Meafi Bismilla hillezi la yedurru 
measmihi şeyün fil ardu vela fissema-i ve hüves semiul alim. 
 

    Bu, yedi adet kağıt üzerine yazılır ve her gece bir tanesi yakılıp, hastanın burnuna 
dumanı çektirilirse hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

 
 

Bu yazılır ve ayak değmeyen bir yere gömülür: 
 

يثًا  1 1 1 7 1م م د  3ح   1 1 1مح  يثَا َويَاُموَشْلطِّ ح يَاتَْمخِّ
يثًا ااا    9اا  8 2 3يَاتَْمخِّ
 

Mim, ha, elif, elif, elif, ha, üç, mim, mim, dal, elif, yedi, elif, elif, elif, ha, Ya 
Temhısan ve Ya Muşeltısan Ya Temhısan Elif, elif, elif, üç, iki, sekiz, elif, elif, 
dokuz . 
 
 
 

CEVZA  ( İKİZLER )  BURCU 
    Burcu İkizler, gezegeni Utarid, anasırı Hava, yıldızı Bediger, madeni Civa, cinsiyeti 
Erkek, sanatı Katip, yönü Kuzey, günü Çarşamba, gecesi Pazar olup, Cinnisi ismi Cabir 
ibni Mervan dır . 
    Bu Cin taifesinin mekanı viran mahaller, değirmen içleri ve yol aralarıdır. Bu burca 
mensup olan kişiye rüzgarı ile çarpınca o kişinin dizlerinin bağı çözülür, elleri ayakları ve  
bütün mafsalları titrer. Başı ağrır, gözleri kararır ve vücudunun kuvveti kalmaz. Devamlı 
sancısı olup, konuşmaya dermanı kalmaz. İştahı olmaz, harareti düşer ve uyku 
uyuyamaz. Geceleri hastalığı iyice artar. 
    Kızıl Koyun veya Kızıl Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, Allah (c.c) ın izniyle 
hasta şifa bulur. 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 
 

ِحيِم ااَلَّ تَعْ  ْحَمِن الرَّ لُوا َعلَىَّ َوأْتُونِى اِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َواِنَّهُ بِْسِم هللاِ الرَّ



ََ َولَدًا َواَنَّهُ َكاَن  ُمْسِلِميَن َواَنَّهُ تَعَالَى َجدُّ َرب ِنَا َماتََّخذَ َصاِحبَةً َوالَ

يَقُوُل َسِفيُهنَا َعلَى هللاِ َشَطًطا َواِْن يََكادُ الَِّذيَن َكفَُروا لَيُْزِلقُونََك 

ْكَر َويَ  اَسِمعُوا الذ ِ قُولُوَن اِنَّهُ لََمْجنُوٌن َوَما ُهَو ااِلَّ ِذْكٌر بِاَْبَصاِرِهْم لَمَّ

ِلْلعَالَِميَن اِيَّاَك نَْعبُدُ َواِيَاَك نَْستَِعيُن فَِاْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِى هللاِ الَاِلَهَ ااِلَّ 

ةَ ااِلَّ  بِاهللاِ  ُهَوَعلَْيِه تََوكَّْلُت َوُهَوَربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيِم َوالََحْوَل َوالَقُوَّ

 اْلعَِلى ِ اْلعَِظيِم         ج ز ك س ق ث ظ َعفُوا فاُلَِن اْبِن فاُلَنْ 
 

İnnehü min Süleymana ve innehü Bismillahirrahma- nirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. Ve ennehü teala ceddü rabbüna mettehaze sahibeten vela 
veleda. Ve ennehü kane yekulü sefihüna alallahü şetata. Ve in yekadüllezine 
keferu leyüzlikuneke biebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulüne innehü 
lemecnun. Vema hüve illa zikrul’lil alemin. İyya kena’büdü ve iyya kenestein. Fein 
tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil 
azım. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azım. Hatemi süleyman ve hava 
harfleri Afü fülan ibni fülanete. 
 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer. 
 

يمِّ اَْلـَحْمدُ  حِّ ْحَمنِّ الرَّ ى َخلََق السََّمَواتِّ َوااْلَْرَض بِّْسـمِّ هللاِّ الرَّ  ِّهللِّ الَّذِّ
ينَ   َوَجعََل الظُّلُماَتِّ َوالنُّوَر ثُمَّ الَّذِّ

لَّهُ بِّْسمِّ  لُوَن َوالَ تَْحلِّقُوا ُرُؤَسُكْم َحتَّى يَْبلَُغ اْلَهْدُى َمحِّ ْم يَْعدِّ َكفَُروا بَِّرب ِّهِّ
ِّ اِّن ِّى َوَهَن اْلعَ  أُْس َشْيبًا َولَْم تَعَالِّى بِّْسمِّ اْلُمتَعَالِّى َرب  ن ِّى َوْشتَعََل الرَّ ْظُم مِّ

َن اْلقُْرآنِّ  ُل مِّ ْذنِّ هللاِّ تَعَالَى َونُنَز ِّ يًّا اُْخُرْج بِّاِّ ِّ َشقِّ اَُكْن بُِّدَعائَِّك َرب 
يَن اِّالََّخَساًرا َوالََحْوَل  يُد الظَّالِّمِّ نِّيَن َوالَ يَزِّ ْلُمْؤمِّ فَاٌء َوَرْحَمةٌ لِّ َماُهـَوشِّ

ةَ اِّ  يمِّ َوالَ قُوَّ الَّبِّاهللِّ اْلعَلِّى ِّ اْلعَظِّ  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi hala kas semavati vel arda ve 
cealez zulümati ven nura sümmellezine keferu birabbihim ya’dilün. Vela tahliku 
ruuseküm hatta yeblüğal hedyü mehilleh. Bismi teali Bismil muteali Rabbi inni ve 
henel azmü minni veştealer re’sü şeyben ve lem ekün bi duaike rabbi şekıyya. 
Uhruc bi iznillahi teala. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil 
mü’minine vela yezidüz zalimine illa hasara. Vela havle vela kuvvete illa billahil 
aliyyil azim . 
 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder : 
 

ِحيم يَااَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا  ْحَمِن الرَّ بِْسـِم هللِ الرَّ

 َواتَّقُوا هللاَ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 



Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüs biru ve sabiru ve rabitu 
vettekullahe lealleküm tüflihun. 
 

    Bu yazılır ve kıble duvarına gömülür: 
 

ِّ َخاتَمِّ  ينِّ َوااْلَْرواَحِّ بِّحـَق  ن ِّ َوالشَّيَاطِّ َعَزْمُت َعلَْيُكْم يَاَمْعَشَر اْلجِّ
ماَ الـسَّالَُم ر ب ا ا ا م ب ا ا ا م ال ا ا ا ها ُسلَْيَمانِّ ابْ  ـنِّ َداُوْد َعلَْيهِّ  

 
 

Azemtü aleyküm ya ma’şerel cinni veş şeyatıni vel ervahı bi hakki hatemi 
Süleyman ibni Davud Aleyhimesselam. Ra Be elif elif elif mim be elif elif eif mim 
lamelif elif elif elif ha mim çizgi ayın mim ayın ayın. 
 

    Bu, yedi adet kağıt üzerine yazılır ve her gece bir tanesi yakılarak, hasta olan  
kimsenin  burnuna dumanı çektirilir ise hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

 
 

Ye Elif Şın Elif Kaf Ye Mim Mim İki Dokuz Dört Yedi He Üç Altı Bir Sekiz ve Tı ile 
çizgi. 
 

 

SERETAN  ( YENGEÇ )  BURCU 
    Burcu Yengeç, gezegeni Kamer, anasırı Su, yıldızı Ay, madeni Gümüş, cinsiyeti 
Dişi, sanatı Tabib, yönü Kuzey, günü Pazartesi, gecesi Cuma olup, Cinnisi ismi 
Meymun ibni Zenki dir. 
    Bu Cin taifesinin mekanı boş evler, harap yerler ve kabirlerdir. Bu burcun Cinnisi 
Kiliselerde İncil okur. Kuş gibi uçarak her yerde hazır olur. Bu burç sahibinin üzerine 
uçarak konar ve sıtma gibi tasallut eder. Hasta nın bütün bedeni kesik kesik olur. 
Yüzünün rengi gider. Hasta geceleri uyku uyuyamaz ve korkarak sabahlar. Gündüzleri 
ise ağrı ve sızılardan rahat edemez. 
    Beyaz Koyun veya beyaz Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, Allah (c.c.) izniyle 
hasta şifa bulur. 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 
 

ِحيِم ااَلَّتَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِى  ْحَمِن الرَّ اِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َواِنَّهُ بِْسِم هللاِ الرَّ

َمْن يَْستَِمعِ اآْلَن يَِجْدلَهُ ِشَهابًا ُمْسِلِميَن َواَنَّاُكنَّا نَْقعُدُ ِمْنَها َمقَاِعدَ ِللسَّْمعِ فَ 

ةٌ َوُسْلَطاٌن الَاِلَهَ  ةٌ َوبُْرَهاُن ِهللِ َوُحجَّ َرَصدًا اهلَلُ نُوٌرَوِحْكَمةٌ َوَحـْوٌل َوقُوَّ

َُ هللاِ الَاِلَهَ اِالَّ هللاِ اِْبَراِهيْم َخِليُل هللاِ الَِالَهَ اِالَّ هللاِ ُموسَ  ى اِالَّ هللاِ آدَْم َصفِى 

دٌ َرُسوُل هللِا  َكِليُم هللاِ الَاِلَهَ اِالَّ هللاِ ِعيَسى ُروُح هللاِ الَاِلَهَ اِالَّ هللاِ ُمَحمَّ

َوَحبِيُب هللاِ َصلَّى هللُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرِضَى هللا ُتَعَالَى َعْن اَْصَحاِب َرُسوُل 

َمَواِت َوَما فِى ااْلَْرِض َوُهَو هللاِ اَْجَمِعيَن اُْسُكْن بِالَِّذى َسَكَن لَهُ ِفى السَّ 

السَِّميُع اْلعَِليُم َعَزمـُْت َعلَيُكْم يَاَمْيُموَن لَْيَس لَْوَكاَن الطُّوفَاِن ِمَن هللاِ الَاِلَهَ 



ة َاِالَّبِاهللِ اْلعَِلى ِ اْلعَ  ِظيِم         د ح ل ع اِالَُّهَو اْلَحىُّ اْلقَيُّوْم الََحْوَل َوالَقُوَّ

 ر خ غ
 

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahir- rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. Ve enna künna nakudü minha mekaide lissemı femen yestemiıl 
ane yecid lehü şihaben rasada. Allahü nurun ve hikmetün ve havlün ve kuvvetün 
ve bürhanün lillahi ve hüccetün ve sultanün La ilahe illallahi Adem safiyyullahi la 
ilahe illallahi İbrahim Halilullahi la ilahe illallahi Musa kelimullahi la ilahe illallahi 
İsa ruhullahi la ilahe illallahi Muhammedün rasulüllahi ve habibullahi sallallahü 
aleyhi ve selleme ve radiyallahü teala an ashabi rasulüllahi ecmein. Üskün billezi 
sekene lehü fis semavati ve ma fil ardı ve hüves semiul alim. Azemtü aleyküm Ya 
Meymune leyse lev kanet tufan minallahi la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. La 
havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve Su harfleri. 
 

    Bu yazılır ve hasta yedi gün suyunu içer : 
 

ُل  ِحيِم الَاِلَهَ اِالَّ ُهَو َوَعنَِت اْلُوُجوهُ ِلْلَحى ِ اْلقَيُّوِم َونُنَز ِ ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

يَن فََسيَْكِفيَكُهُم هللاُ َوُهَوالسَِّميُع ِمَن اْلقُْرآِن َما ُهَوِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِ 

اْلعَِليُم َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَا ِطُل اِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا اهلَلُ الشَّافِى 

ةَ اِالَّبِاهللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظيِم بِ  ِ اهلَلَ اْلَكافِى اهلَلُ اْلَمعَافِى بِاَْلِف الََحْوَل َوالَ قُوَّ َحق 

 ُسلَْيَماِن اْبِن دَاُوْد َعلَْيِه السَّالَم ْ
 

Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illa hüve Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyüm. Ve 
nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin. Feseyekfi 
kehümullahü ve hüves semiul alim. Ve kul cael hakku ve zehakal batılü innel 
batıle kane zehuka. Allahüş şafi Allahül Kafi Allahül Meafi Bi elfi la havle vela 
kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bi hakki Süley- 
man ibni Davut Aleyhisselam . 
 

    Bu yazılır, yazı su ile ezildikten sonra hasta olan kişi bunun suyu ile bir leğen 
içerisinde boy abdesti alırsa, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak olan budur: 
 

ِحيِم َوقُل جاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل اِنَّ اْلبَاِطَل  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َماُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ لْلُمْؤِمنِين بِاَْلِف َكاَن َزُهـوقًا وَ  نُنَز ِ

ةَ ااِلَّبِاهللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظيمِ   الََحْوَل والَقُوَّ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul cael hakku ve zehakal batılu innel batıle kane 
zehuka. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin. Bi 
elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim . 
 

    Bu yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya tütsü yapılır : 
 

 هـه اِْبِليٌس اِْبِليٌس اِْبِليٌس فِى النَّاِر َوُجنُودَهُ 4 9 2م  4 6 6 4 6 9



 

Dokuz,altı,dört,altı,altı,dört,mim,iki,dokuz ve dört he çizgi,iblisün, iblisün,iblisün 
finnari ve cünüdehü. 
 

ESED   (ASLAN )   BURCU 
    Burcu Aslan, gezegeni Güneş, anasırı Ateş, yıldızı Şeref, madeni Altın, cinsiyeti 
Erkek, sanatı Sultan, yönü Kuzey, günü Pazar, gecesi Perşembe olup, Cinnisi ismi 
Haksah ibni Teymuz dur . 
    Bu Cin taifesinin mekanı sarp dağlar ve büyük ağaç dipleridir. Bu burca mensup 
olana sıtma gibi tasallut eder. Hastanın karnı ve kasığı şişer. Bazen hastanın iki 
omuzunun arasına oturur. O an hastanın ellerinden ayaklarına doğru bir ağrı girer. Bu 
ağrı sanki bir et parçası olana kadar devam eder. Bu durum hastada uzun süre kalır ve 
çeşitli hastalıklar meydana gelir. 
    Sarı Koyun veya Sarı Tavuk kanıyla yazılırsa, Allah (c.c.) ın izniyle hasta şifa bulur . 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 

ِحيِم ااَلَّتَْعلُُوا َعلَىَّ َوأْتُونِى  ْحَمِن الرَّ اِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َواِنَّهُ بِْسِم هللاِ الرَّ

اَسِمْعنَا قُْرآنًا ُمْسِلِميَن قُْل اُوِحَى اِلَىَّ اَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَرِمَن اْلِجن ِ فَقَالُوا اِنَّ 

ْشِد فَآَمنَّا بِِه َولَْن نُْشِرَك ِبَرب ِنَا اََحدًا َوَهِذه ِااْلَْسَماِء  َعَجبًا يَْهِدى اِلَى الرُّ

ُسْبَحانََك َماَعْبِدنَاَك َحقَّ ِعبَادَتَِك َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَِطُل اِنَّ 

ةَ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا فََسيَْكِفيكَ  ُهُم هللاُ َوُهَو السَِّميع اْلعَِليُم َوالََحْوَل َوالَ قُوَّ

ا هـ ط م ف ش ذاِالَّ بِاهللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظيِم        
 

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah- manirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. Kul uhuye ileyye ennehüs temea neferun minel cinni fe kalu 
inna semi’na Kuranen acaba. Yehdi iler rüşdi fe amenna bih. Ve len nüşrike bi 
rabbina ehada. Ve hazihil esmai sübhaneke ma abdinake hakka ibadetike. Ve kul 
cael hakku ve zehekal batılü innel batıle kane zehuka. Feseyekfikehümüllahü ve 
hüves semiul alim. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatemi 
Süleyman ve Ateş harfleri. 
 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder : 
 

يمِّ اََوالَيََرْونَ  حِّ ْحَمنِّ الرَّ ةً اَْو  بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ اَنَُّهْم يُْفتَنُوَن فِّى ُكل ِّ َعاٍم َمرَّ
ِّ ُسْبَحاَن هللاِّ َواْلَحْمُد ِّهللِّ  تَْينِّ ثُمَّ الَيَتُوبُوَن َوالَُهْم يَذَّكَُّروَن اُْخُرْج بَِّحق  َمرَّ

ةَ اِّالَّبِّاهللِّ اْلعلِّى ِّ اْلعَ  يمِّ َوالَ اِّلَهَ اِّالَّ هللاِّ َوهللاُ اَْكبَْر َوالََحْوَل َوالَقُوَّ ظِّ  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Evela yeravne ennehüm yüftenüne fi külli amin 
merraten ev merrateyni sümme la yetübüne velahüm yezzekkerun. Uhruc bi hakki 
sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahi vallahü ekber. Vela havle vela 
kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
    Bu yazılır ve hasta olan kişi bunun suyunu (7) yedi gün sürekli içer. 
    Yazılacak olan budur : 
 



ُل ِمَن اْلقُْرآِن َماُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ  ِحيِم َونُنَز ِ ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

ةَ اِالَّ    بِاهللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظيمِ ِلْلُمْؤِمنِيَن َوالََحْوَل َوالَ قُوَّ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün 
lilmü’minin. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim . 
    Bu yedi adet yazılır ve her gece bir tanesiyle hasta yedi gece tütsülenir : 
 

ْبِليٌس فِى  4  9 3  7 1 9م   2  3 7  4 2  1و  م   َِ اِْبِليٌس اِْبليٌس اِ

 النَّاِر َوُجنُودَهُ 
 

Rakamlar ve İblisün 3 finnari ve cünüdehü. 
    Bu yazılır ve bir ağaç dibine gömülür : 
 

 ع 81 1 1 1 8 1 1 1ط ط 1 1 1
 

    Bu yazılır ve bir pınar başına gömülür: 
 

 ااام م م ااام م م بََها 7 1 1 7 1 2 2ع ع 
 

SÜNBÜLE  ( BAŞAK )  BURCU 
    Burcu Başak, gezegeni Utarid, anasırı Toprak, yıldızı Bediger, madeni Civa, 
cinsiyeti Dişi, sanatı Katip, yönü Kuzey, günü Çarşamba, gecesi Pazar olup, cinnisi ismi 
Derşür ibni Merşür dür. 
    Bu cin taifesinin mekanı pis yerler ve yol geçitleridir. Bu burca mensup olan kişinin 
vücuduna hava gibi girip, humma gibi tasallut eder. Karnı ve kasıkları şişer. Ayaklarında 
ve diz kapaklarında ağrı başlar. Kalbide ağrıdan yanıp, gece gündüz hiç rahat yüzü 
göremez. 
    Siyah Koyun veya siyah Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, hasta Allah c.c. ın 
izniyle şifa bulur. 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 

ْحَمِن ا ِحيِم ااَلَّ تَْعلُوا َعل ىَّ َوأْتُونِى اِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َواِنَّهُ بِْسِم هللاِ الرَّ لرَّ

ُمْسِلِميَن َواَنَّاَظنَنَّا اَْن لَْن تَقُوَل ااِْلْنُس َواْلِجنُّ َعلَى هللاِ َكِذبًا فََمْن يَْكفُْر 

بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِاهللِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِالعُْرَوةِ اْلُوثْقَى الَ اْنِفَصاَم لََها َوهللاُ 

لَوةِ ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا سَ  ِميٌع َعِليٌم يَااَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اِذَا نُوِدَى للصَّ

 اِلَى ِذْكِر هللاِ َوذَُروا اْلبَْيَع ذَِلُكْم َخْيٌر لَـُكْم اِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن فَِاذَا قُِضيَتِ 

ُروا فِّى ااْلَْرضِّ َواْبتَغُ  لَوةُ فَْنتَشِّ ْن فَْضلِّ هللاِّ َواْذُكُروا هللَا َكثِّيًرا الصَّ وا مِّ
تَابِّى  لِّ كِّ يُم اَْشفِّى َحامِّ ِّ هللاِّ اْلعَظِّ يُم بَِّحق  لَعَلَُّكْم تُْفلُِّحوَن َما اَْمَر اْلعَالِّ َرحِّ
يمِّ  ةَ اِّالَّبِّاهللِّ اْلعَلِّى ِّ اْلعَظِّ   َهَذا َمْن بِّهِّ يَوًما يَُضرُّ اْلَحقُّ بِّاَْلفِّ الََحْوَل َوالَقُوَّ

بٍوٍىٍنٍصٍتٍض        
 



İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahir rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. Ve enna zanenna en len tekulel insi vel cinni alallahi keziba. 
Femen yekfur bit tağuti ve yü’min billahi fekadistemseke bil urvetil vüska 
lenfisame leha vallahü semiun alim. Ya eyyühellezine amenu iza nüdiye lis salati 
min yevmil cumuati fesav ila zikrillahi ve zerul beya zaliküm hayrul leküm in 
küntüm ta’lemun. Fe iza kudiyetis salatü fenteşiru fil ardı vebteğu min fadlillahi 
vezkurullahe kesiran lealleküm tüflihun. Ma emralali rahimü bi hakkillahil azimü 
eşfi hamili kitabi haza men bihi yevmen yüdarrul hakku. Bi elfi la havle vela 
kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve Toprak harfleri . 
 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer . 
 

ُل مَن اْلقُْرآِن َما ُهوَ  ِحيِم َونُنَز ِ ْحَمِن الرَّ  بِْسـِم هللاِ الرَّ

ِ ُسلَْيَماِن  يَن َوالَيَِزيدُ الظَّاِلِميَن اِال  ََخَساًرا َوبَِحق  َِ ِشفَاٌء َوَرْحةٌ ِلْلُمْؤِمِن

الَمْ   اْبِن دَاُوْد َعلَْيِهَما الس ٍ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün 
lilmü’minine vela yezidüz zalimine illa hasara. Bi hakki Süleyman ibni Davud 
Aleyhimesselam. 
 

    Bu yedi adet yazılır ve her gece hastaya tütsü yapılır  
 

 ط 8ح مه ا ا  6ط ا ا  9عج ا ا ا ا 
 

    Bu yazılır ve ayak değmeyen bir yere gömülür : 
 

 ا ا ح ا ا ر ب ها ا ا ا م ح م هـ
 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusül eder: 
 

ِحيِم اَْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكب ُِر  ْحَمِن الرَّ بِْسـِم هللاِ الرَّ

ايُْشِركُ  ةَ ااِلَّبِاهللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظيِم ُسْبَحاَن هللاِ َعمَّ وَن بِاَْلِف الََحْوَل َوالَقُوَّ  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Elmü’minül Müheyminül Azizül Cebbarul Mütekebbirü 
sübhanallahi amma yüşrikün. Bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
 
 

MİZAN  ( TERAZİ )  BURCU 
    Burcu Terazi, gezegeni Zühre, anasırı Hava, yıldızı Ak yıldız, madeni Bakır, cinsiyeti 
Erkek, sanatı Dansöz, yönü Güney, günü Cuma ve gecesi Salı olup, Cinnisi ismi Rabi’ 
ibni Zeban (Zevbaa ibni Mervan) dır. 
    Bu Cin taifesinin mekanı virane yerler, çeşme ve kuyu başlarıdır. Bu burca mensup 
olan kişiye tasallut ettiği zaman kasığına girer. Hasta günden güne kötüleşir, başı 
şiddetli bir şekilde ağrır ve sarhoş gibi olur. 
    Kızıl Koyun veya kızıl Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, Allah ( c.c.) ın izniyle 
hasta şifa bulur . 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 



يمِّ ااَلَّتَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِّى  حِّ ْحَمنِّ الرَّ ْن ُسلَْيَماَن َواِّنَّه بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ اِّنَّهُ مِّ
َجَهنََّم َحَطبًا وَ  ُطوَن فََكانُوا لِّ ا اْلقَاسِّ يَن َواَمَّ ْستَقَامُ ُمْسلِّمِّ ـوا َعلَى اَْن لَوِّ

يُم  يُز اْلقَدِّ يُم اْلعَزِّ يقَةِّ َالَْسقَْينَاُهْم َماًء َغَدقًا اَلَّلُهمَّ اِّن ِّى اَْسأَلَُك اْلعَظِّ الطَّرِّ
فِّى السََّماءِّ َوُهَو  َِ ْسلِّهِّ َشْىٌء فِّى ااْلَْرضِّ والَ ى الَاِّلَهَ اِّالَُّهَو لَْيَس َكمِّ الَّذِّ

يُع اْلعَلِّيْم َوالَ  يمِّ الَاِّلَهَ اِّالَّهللا ُاْلَملُِّك السَّمِّ ةَ اِّالَّبِّاهللِّ اْلعَلِّى ِّ اْلعَظِّ َحْوَل َوالَقُوَّ
يْن         ج ز ك س  ُق اْلَوْعُد ااْلَمِّ ٍد َرُسوُل هللاِّ َصادِّ اْلَحقُّ اْلُمبِّيْن ُمَحمَّ
 ق ث ظ
 

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah- manirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. Ve emmel kasitune fekanü li cehenneme hataba. Ve el 
levistekamü alet tarıkatı leeskaynahüm ma en ğadaka. Allahümme inni eselükel 
azimül azizül kadimüllezi la ilahe illa hüve leyse kemislihi şeyün fil ardı ve la 
fissemai ve hüves semiul alim. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. La 
ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedin rasulullahi sadikul va’dül 
emin. Hatemi Süleyman ve Hava harfleri . 
 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer  
 

ْم يَاَمْعَشَر اْلِجن ِ َوااِْلْنِس اِنِْستََطْعتُْم اَْن تَْنفُذُوا ِمْن اَْقَطاِر َعَزْمُت َعلَْيكُ 

ل ِمَن اْلقُْرآِن  السََّمَواِت َوااْلَْرِض فَاْنفُذُوا الَتَْنفُذُوَن اِالَّ بُِسْلَطاٍن َونُنَز ِ

ِ ُسلَْيَماِن َماُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن َويَْشِف ُصدُوَرقَْوٍم ُمْؤِمنِ  يَن َوبَِحق 

 اْبِن داَُوْد َعلَْيِهَما السَّالَمْ 
Azemtü aleyküm Ya ma’şeral cinni vel insi inisteta'-tüm en tenfüzü min aktaris 
semavati vel ardı fenfüzü la tenfüzüne illa bi sultan. Ve nünezzilü minel Kurani ma 
hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin .Ve yeşfi sudura kavmin mü’minin. Ve bi 
hakki Süleyman ibni Davud Aleyhimesselam. 
 

    Bu, yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya tütsü yapılır: 
 

 ا ا ا ط ط ا ا ا ا ا ا ح ع 4 8

 طــ    طــــــــــ
 سلم 9 .ى  1 4 9ا ا  ا ا  4م  1 2

 

Sekiz, Dört ve Tı. Elif, Elif, Elif, Tı, Tı, Elif, Elif, Elif, Elif, Elif, Elif, Ha, Ayın ve Tı . İki, 
Elif, Mim, Dört, Elif , Elif, Elif, Elif, Dokuz, Dört, Bir, Ye Nokta, Dokuz ve Sellim . 
 

    Bu yazılır ve ayak değmeyen bir yere gömülür : 
 

ِحيِم ُهَو ُهَو ُهَو ُهَو ُهَو ُهَو ُهَو هللاُ ال ِذى الَاِلَهَ ااِلَّ  بِْسِم هللاِ  ْحَمِن الرَّ الرَّ

ٍد َرُسوُل هللاِ صاَِدُق اْلَوْعدُ  ُهَواْلَحىُّ اْلقَيُّوُم اْلَمِلُك اْلَحقُّ اْلُمبِيْن ُمَحمَّ



 ااْلَِمينْ 
 

Hüve hüve hüve hüve hüve hüve hüvallahüllezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyümül 
melikül hakkul mübin Muhammedin rasulullahi sadikul va’dül emin. 
 

AKREB  ( AKREP )  BURCU 
    Burcu Akrep, gezegeni Merih, anasırı Su, yıldızı Ülker, madeni Demir, cinsiyeti Dişi, 
sanatı Bey, yönü güney, günü Salı ve gecesi Cumartesi olup, Cinnisi ismi Yemhur ibni 
Cezzab dır. 
    Bu Cin taifesinin mekanı deniz ile göl kıyıları, çeşme, kuyu ve su başlarıdır. Bu 
burca mensup olan kişiye rüzgarı ile vurduğu zaman, o kişinin bütün azaları buz gibi 
olur. Yemek yemez, görmesi güçleşir ve işitmeside ağırlaşır. Harareti çoğalır ve gözleri 
kararır, zaman zaman bayılır. Hastalığı ilerledikçe yürümesi zorlaşır ve elleride uyuşur . 
    Beyaz Koyun veya beyaz Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, Allah (c.c.) ın izniyle 
hasta şifa bulur. 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 

ِِّ ااَلَّتَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِّى  يمِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ ْن ُسلَْيَماَن َواِّنَّهُ بِّْسم هللاِّ الرَّ اِّنَّهُ مِّ
يَن َواَنَّالََمْسنَا السََّماَء فََوَجْدنَاَها ُملِّ  يًدا َوُشُهبًاُمْسلِّمِّ َواَنَّاُكنَّا  ئَْت َحَرًسا َشدِّ

َهابًا َرَصًدا قُْلنَا  دلَهُ شِّ عِّ اآْلَن يَجِّ د َلِّلسَّْمعِّ فََمْن يَْستمِّ ْنَها َمقَاعِّ نَْقعُد ُمِّ
يَم َواََراُدوا بِّهِّ َكْيًدا فََجعَْلنَا ُهُم  يَانَاُرُكونِّى بَْرًدا َوَسالًَما َعلَى اِّْبَراهِّ

يزُ  يُز يَاَعزِّ يَن بِّْسمِّ هللاِّ يَاَعزِّ َك ااْلَْخَسرِّ يُز َوبِّنُورِّ يُز َوبَِّحق َِّك يَاَعزِّ  يَاَعزِّ
يَن َوالََحْوَل  مِّ احِّ ِّ اَْنبِّيَائَِّك بَِّرْحَمتَِّك يَااَْرَحَم الرَّ تَِّك َوبَِّحق  زَّ ِّ عِّ َوبَِّحق 
يمِّ         د ح ل ع ر خ غ ةَ اِّالَّبِّاهللِّ اْلعَلِّى ِّ اْلعَظِّ  َوالَقُوَّ
 

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah-manirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. Ve enna lemesnas semae fevecednaha müliet harasan şedidan 
ve şühüba. Ve enna künna naküdü minha mekaide lissemi femen yestemiıl ane 
yecid lehü şihaben rasada. Kulna ya naruküni berden ve selamen ala İbrahim. Ve 
eradü bihi keyden fecealnahümül ahserin. Bismillahi Ya Azizü Ya Azizü Ya Azizü 
ve bi hakkike Ya Azizü ve bi nurike ve bi hakki ızzetike ve bi hakki enbiyaike bi 
rahmetike ya erhamerrahimin. Vela havle vela kuvvete illa billahilaliyyil azim. 
Hatemi Süleyman ve Toprak harfleri. 
 

    Bu yazılır, yazılan hirz su dolu bir sürahiye ıslatılır ve hasta dokuz gün bunun 
suyunu içer.  ِِّ Surahide su eksildikçe üzerine su ilave edilir. 
 

    Yazılacak olan mübarek dua budur: 
 

ِحيِم وَ  ْحَمِن الرَّ َعنَِت اْلُوُجوهُ ِلْلَحى ِ اْلقَيُّومِ بِْسِم هللاِ الرَّ  

ِ هللاِ اِنَّ اِلَُهُكُم اْلَواِحدُ َربُّ السَّمَواِت  َوقَْدَخاَب َمْن َحَمَل ُظْلًما َوبَِحق 

ر ِ َواْلَخِفيَّاِت يَاُمِجيَب الدَّْعَواِت َويَاَوِلىُّ اْلَحَسنَاِت  َوااْلَْرَض يَاَعاِلُم الس ِ



ةَ اِالَّبِاهللِ اْلعَِلِى  اْلعَِظيم يَاَشا فِى يَاَكافَى الََحْوَل َوالَ يَاقَاِضَى اْلَحاَجاِت وَ  قَوَّ

يَاَمعَا فِى بِْسِم هللِا الَِّذى الَيَُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء فِى اْالَْرِض َوالَ فِـى 

 السََّماِء َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ 
 

Bismillahirrahmanirrahim Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyümi ve kad habe men 
hamele zulma. Ve bi hakkıllahi inne ilahükümül vahidü rabbüs semavati vel arda 
ya alimes sırrı vel hafiyyati ya mücibed da’vati ve ya veliyyül hasenati ya kadıyel 
hacati. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim .Ya Şafi Ya Kafi Ya Meafi 
Bismilla hillezi la yedurru measmihi şeyün fil ardı ve la fissema-i ve hüves semiül 
alim. 
    Bu, yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya tütsü yapılır. 
 

 هـ 7 4 9 2ط اااط ط اااااا ح ع ق ت ا ح 
 8ا 6 2
 

Tı bir bir bir tı tı bir bir bir bir bir bir ha ayın kaf te bir ha iki dokuz dört yedi he iki 
altı bir sekiz. 
 

    Bu yazılır, yazılan hirz su dolu bir tasa ıslatılır. Birkaç gün durduktan sonra, bu su 
ılık su ile dolu bir kovaya ilave edilir, bir leğen içerisinde hasta olan kişi gusl abdesti 
alırsa, Allah c.c. izniyle şifa bulur. Leğendeki suda ayak değmeyen bir yere veya ağaç 
dibine dökülür. 
    Yazılacak olan budur : 
 

ِحيِم اََوالَيََرْوَن اَنَُّهْم يُْفتَنُوَن فِى ُكل ِ َعامٍ  ْحَمِن الرَّ ةً اَْو  بِْسِم هللاِ الرَّ َمرَّ

ِ ُسْبَحاَن هللاِ  تَْيِن ثُمَّ الَ يَتُوبُوَن َوالَُهْم يَذَّكَُّروَن اُْخُرْج بَِحق  َمرَّ

ةَااِلَّبِاهللِ اْلعَِلى ِ  َواْلَحْمدُ هلِلِ َوالَاِلَهَ ااِلَّهللاُ َوهللاُ اَْكبَْر َوالََحْوَل َوالَقُوَّ

 اْلعَِظيمُ 
 

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

KAVS  ( YAY )  BURCU 
    Burcu Yay, gezegeni Müşteri, anasırı Ateş, madeni Kalay, yıldızı Kervan kıran, 
cinsiyeti Erkek, sanatı Kadı, yönü Güney, günü Perşembe ve gecesi Pazartesi olup, 
Cinnisi ismi Karakaş ibni Veşvaş tır. 
    Bu Cin taifesinin mekanı viran yerler, kapı arkaları ve hamam kapılarıdır. 
    Bu burca mensup olan kimseye rüzgarı ile vurduğu zaman, o kişinin dizlerinin bağı 
çözülür, uyku uyuyamaz, kasıkları çok ağrır ve kuvveti kalmaz. Başı döner, gözleri 
kararır ve bazı zaman aklını kaybeder. Harareti çoğalır ve geceleri ise hastalığı 



fazlalaşır. 
    Sarı Koyun veya sarı Tavuk kanıyla aşağıdakiler hasta için yazılırsa, Allah ın izniyle 
hasta şifa bulur. 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
 

ْحمَ  ِِّ هللاِّ الرَّ ْن ُسلَْيَماَن َواِّنَّهُ بِّْسمِّ يمِّ ااَلَّتَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِّى اِّنَّهُ مِّ حِّ نِّ الرَّ
ى َخلََق السََّمَواتِّ َوااْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماتِّ  يَن اَْلَحْمُد ِّهللِّ الَّذِّ ُمْسلِّمِّ
ْم  َساالَتِّ َرب ِّهِّ يَْعلََم اَْن قَْد اَْبلَغُوا رِّ لُوَن لِّ ْم يَْعدِّ يَن َكفَُرو بَِّرب ِّهِّ َوالنُّوَر ثُمَّ الَّذِّ

ْم َواََحَصى ُكل ِّ َشْيٍء َعَدًدا الم اهلَلُ الَاِّلَهَ اِّالَُّهَو اْلَحىُّ َواَحَ  اَط بَِّما لََدْيهِّ
ةَ   اْلقَيُّوُم َونَتُوُب اِّلَْيهِّ َوالََحْوَل َوالَقُوَّ

هـ ط م ف ش ذاٍاِّالَّبِّاهللِّ اْلعَلِّى ِّ اْلعََظيم           
 

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirahma-nirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. Elhamdülillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zülümati 
ven nura sümmellezine keferu bi rabbihim ya’dilün. Liya’leme en kad ebleğu 
risalati rabbihim ve ehata bima ledeyhim ve ahsa külli şeyin adeda. Elif Lam Mim 
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. Ve netübü ileyh. Ve la havle vela kuvvete 
illa billahil aliyyil azim. 
 

    Bu yazılır, yazılı olan nüsha su dolu bir sürahiye ıslatılır ve (7) yedi gün boyunca bu 
su hastaya içirilir. Sürahide su eksildikçe, sürahinin üzerine su ilave edilirse, hasta olan 
kişi Allah Teala hazretlerinin izni ile şifa bulur ve eski sağlığına kavuşur. 
    Yazılacak olan dua-i şerif budur : 
 

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َماهُ  ِحيِم َونُنَز ِ ْحَمِن الرَّ َوِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ بِْسِم هللاِ الرَّ

يَن َوالَيَِزيدُ الظَّاِلِميَن اِالََّخَساًرا اَللَُّهمَّ يَااهلَلُ يَاهللاَ يَالَِطيُف اَْشِف  َِ ِلْلُمْؤِمِن

َِ ِشفَائُنَا تَبَاَرَك َوتَعالَى يَاَحىُّ يَاقَيُّوُم يَاذاَ اْلَجالَِل َوااِْلْكَراِم يَاُهوَ   اَْشِف
Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün 
lil mü’minine vela yezidüz zalimine illa hasara. Allahümme Ya Allahü Ya Allahü Ya 
Latifü Eşfi eşfi şifaüna tebareke ve teala Ya Hayyü Ya Kayyümü Ya Zelcelali vel 
İkrami Ya Hüve. 
 

    Bu yazılır ve ayak değmeyen bir yere gömülür : 
 

يٍز يَاقَْجُموَكٍش  يَاَحنَّاْن يَاَمنَّاْن يَاَديَّاْن يَاُسْبَحاْن يَاُسْلَطاْن يَاَطْيُموشِّ
 يَابَْرفَائِّيلٍ 
 

Ya Hannan Ya Mennan Ya Deyyan Ya sübhan Ya Sultan Ya Taymuşizin Ya 
Kacmukeşin Ya Berfailin. 
 

    Bu yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya tütsü yapılır . 
    Yazılacak olan budur: 
 



 َجْبَرائِيل م ا ع َر ُمو  8 1 6 2هـ  7 4 9 2 4 3 1م 
 

   Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder : 
 

ِّ ُسْبَحاَن هللاِّ َواْلَحْمُد ِّهللِّ َوالَاِّلَهَ اِّالَّ هللاُ   َوهللاُ اَْكبَْر َوالََحْوَل اُْخُرْج بَِّحق 
يمِّ  ةَ اِّالَّ بِّاهللِّ اْلعَلِّى ِّ اْلعَظِّ  َوالَقُوَّ
 

Uhruc bi hakki sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber. 
Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim . 
 
 

CEDİ  ( OĞLAK )  BURCU 
    Burcu Oğlak, gezegeni Zühal, anasırı Toprak, yıldızı Demirkazık, madeni Kurşun, 
cinsiyeti Dişi, sanatı Cellat, yönü Güney, günü Cumartesi ve gecesi Çarşamba olup, 
Cinnisi ismi Bülbüle ibni Küzzab dır . 
    Bu Cin taifesinin mekanı viraneler, pis yerler ve yol geçitleridir. Bu burca mensup 
olan kişiye rüzgar gibi vurduğu zaman, o kişiye uyku hayal olur. Daha sonra bütün 
azasına girer ve o kişinin başı ağrır, sarhoş gibi olur. Yüreği yanar, yemek yemez ve 
sıtmalı gibi titrer. Ellerinin ve ayaklarının kuvveti kalmaz. Aklı gider ve rahat uyku 
uyuyamaz. 
    Siyah Koyun veya siyah Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, hasta Allah ( c.c.) ın 
izniyle şifa bulur . 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 
 

يمِّ ااَلَّتَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِّى  حِّ ْحَمنِّ الرَّ ْن ُسلَْيَماَن َواِّنَّهُ بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ اِّنَّهُ مِّ
يٌب َماتُوَعُدوَن اَْم يَْجعَُل لَهُ َرب ِّـى اََمًدا الم اهلَلُ  ى اَقَرِّ يَن قُْل اِّْن اَْدرِّ ُمْسلِّمِّ

ى الَاِّلَهَ اِّالَُّهَو اْلَملُِّك اْلقُدُّوُس السَّالَُم الَاِّلَهَ اِّالَّ   ُهَو اْلَحـىُّ اْلقَيُّوُم ُهَوهللاُ الَّذِّ
َد  ُكوْن َشهِّ ا يُْشرِّ يُز اْلَجبَّاُراْلُمتََكب ِّر ُسْبَحاَن هللاِّ َعمَّ ُن اْلعَـزِّ ُن اْلُمَهْيمِّ اْلُمْؤمِّ

ْلمِّ قَائًِّما بِّاْلقِّْسطِّ الَاِّلَهَ اِّالَّ ُهَو هللاُ اَنَهُ الَاِّلَهَ اِّالَّ ُهَو َواْلَملَئَِّكةُ   َواُولُوا اْلعِّ
يمِّ         ب و ى ن  ةَ اِّالَّبِّاهللِّ اْلعَلِّى ِّ اْلعَظِّ يُم َوالََحْوَل َوالَقُوَّ يُز اْلَحكِّ اْلعَزِّ
 ص ت ض
 

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah- manirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. Kul in edri ekaribün ma tüadüne em yecalü lehü rabbi emeda. 
Elif Lam Mim Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. Hüvallahüllezi la ilahe illa 
hüvel el melikül kuddüsüs selamül mü’minül müheyminül azizül cebbarul 
mütekebbirü sübhanallahi amma yüşrikün. Şehidallahü ennehü la ilahe illa hüve 
vel melaiketü ve ülül ılmi kaimen bil kıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim. La havle 
vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve Toprak harfleri. 
 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer : 
 

ُل ِمـَن اْلقُْرآِن َماُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ  ِحيِم َونُنَز ِ ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ



ِلْلُمْؤِمنِيَن َوالَيَِزيدُ الظَّاِلِميَن اِالََّخَساًرا اَْشِف يَاَشاِف بِْسِم هللاِ الشَّافِى بِْسِم 

الَِّذى الَيَُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْىٌء فىِ  هللاِ اْلَكافِى بِْسِم هللاِ اْلَمعَافِى بِْسِم هللا  

 ااْلَْرِض َوالَفِى السََّماِء َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün 
lilmü’minine vela yezidüz zalimine illa hasara. Eşfi Ya Şafi Bismillahiş şafi 
Bismillahil Kafi Bismillahil Meafi Bismillahillezi la yedurru mea ismihi şeyün fil 
ardı vela fis semai ve hüves semiul alim . 
    Bu yedi adet yazılır ve her gece bir adedi ile hasta yedi gece, burnuna tütsü 
yapılırsa, Allah ın izniyle hasta şifa bulur.  
Yazılacak olan budur : 
 

 8 1 6 3هـٍ 7 4 9 2 4 8اٍ 6طٍاااطٍطٍااااااحٍعٍ
Tı,Elif,Elif,Tı,Tı, Elif,Elif, Elif,Elif, Elif,Elif, Ha, Ayın, 
Altı,Bir,Dört,İki,Dokuz,Dört,Yedi,He,Üç,Altı,Bir,Sekiz  

    Bu yazılır ve kullanılmayan kör bir kuyuya atılır : 
 

 يَالَْب يَالَْب يَاقَْفَكْش يَاَطْفِهيرْ 
 

Ya Leb Ya Leb Ya Kafkeş Ya Tafhir 
    Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder : 
 

ِحيِم َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل اِنَّ ا ْحَمِن الرَّ ْلبَاِطَل بِْسِم هللاِ الرَّ

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َماُهَوِشفَاُء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن َوالَيَِزيدُ  َكاَن َزُهوقًا َونُنَز ِ

 الظَّاِلِميَن ااِلََّخَساًرا َربَّنَا اْكِشْف َعنَّا اْلعَذَاَب اِنَّا ُمْؤِمنُونَ 
 

Ve kul cael hakku ve zehakal batılü innel batıle kane zehuka. Ve nünezzilü minel 
Kurani mahüve şifaün ve rahmetün lilmü’minine vela yezidüz zalimine illa hasara. 
Rabbenekşif annel azabe inna müminun. 
    Bu yazılır ve bir akar suya defnedilir. 
 

ِحيِم لَقَْد َجائَُكْم َرُسوٌل ِمْن اَْنفُسِ  ْحَمِن الرَّ ُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه بِْسِم هللاِ الرَّ

َماَعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكْم بَاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤٌف َرِحيٌم فَإِْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِى 

هللا ُالَ اِلَهَ اِالَُّهَو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيِم َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ 

اِطَل َكاَن َزُهوقًاَوَزَهَق اْلبَاِطُل اِنَّ اْلبَ   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Lekad caeküm rasülün min enfisüküm aziziün aleyhi 
ma anittüm harisün aleyküm bil mü'minine raüfün rahim. Fein tevellev fekul 
hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Ve kul 
cael hakku ve zehakal batılü innel batıle kane zehuka. 
 
 
 



DELİV  ( KOVA )  BURCU 
    Burcu Kova, gezegeni Zühal, anasırı Hava, cinsiyeti erkek, yıldızı Demirkazık, 
madeni Kurşun, sanatı Cellat, yönü Güney, günü Cumartesi ve gecesi Çarşamba olup 
Cin nisi ismi Keşkatür ibni Beşyaş tır. 
    Bu burca mensup olan kişiye rüzgar gibi vurduğu zaman, iki küreği arasına girer. O 
kişinin yemek yemesi azalır ve harareti çok olur. Başı ağrır ve kuvveti kalmaz. Öyle 
kuvvetli tutarki, o kişinin aklı gider ve geceleri hastalığı daha şiddetli olur . 
    Kızıl Koyun veya Kızıl Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, hasta Allah (c.c.) ın 
izniyle şifa bulur . 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 
 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  ااَلَّتَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِى اِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َواِنَّهُ بِْسِم هللاِ الرَّ

ُمْسِلِميَن اِالَّباَلًَغا ِمَن هللاِ َوِرَساالَتِِه َوَمْن يَْعِص هللاَ َوَرُسولَهُ فَِانَّ لَهُ نَاَر 

َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها اَبَدًا اَْلَحْمدُ ِهللِ الَِّذى َخلََق السََّمَواِت َوااْلَْرَض َوَجعَل 

ةَ اِالَّبِاهللِ الظُّلَُماِت وَ  النُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن َكفَُروا بَِرب ِِهْم يَْعِدلُوَن َوالَ َحْوَل َوالَقُوَّ

 اْلعَِلى ِ اْلعَِظيِم         ج ز ك س ق ث ظ
İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah- manirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya’sıllahe ve rasulehü 
feinne lehü nara cehenneme halidine fiha ebeda. Elhamdü lillahillezi halakas 
semavati vel arda ve cealez zulumati ven nura sümmellezine keferu bi rabbihim 
ya’dilün. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve 
Hava harfleri . 
    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer: 
 

ُل ِمَن اْلقُْرآِن  اَللَُّهمَّ اَْشِف ِشفَائَُك فِى اْلبَدَِن َواْلِجْلِد َوَجِميَع اَْعَضانِِه َونُنَز ِ

 الظـَّاِلِميَن اِالَّ َخَساًرا يَااهلَل ُيَااهلَلُ َماُهَوِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن َوالَيَِزيدُ 

يَااهلَل ُيَاَرْحَمُن يَاَرْحَمُن يَاَرْحَمُن يَاَرِحيُم يَاَرِحيُم يَاَرِحيُم يَاَحنَّاُن يَاَمنَّاُن 

ةَ اِالَّ بِاهللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظمِ   يَادَيَّاُن يَاُسْبَحاُن يَاُسْلَطاُن َوالََحْوَل َوالَقُوَّ
 

Allahümme eşfi şifaüke fil bedeni vel cildi ve cemia a’danih. Ve nünezzilü minel 
Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minine vela yezidüz zalimine illa 
hasara. Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya 
Rahimü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya Hannanü Ya Mennanü Ya Deyyanü Ya Sübhanü 
Ya Sultanü Vela havle vela kuvvete illabillahil aliyyül azim. 
 

    Bu yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya tütsü yapılır : 
 

َب يَاَكاِشَف اْلُكُروَب يَاَعالََّم اْلغُيُوِب يَاَستَّاُر اْلقُلُوِب يَاَغفَّاًرا اَلَِّذى نَتُو 2 9 

 يَاُهَو س ا و ف 8 1 6 3هـ  7 4
 

Ya Allamül ğuyubü Ya Settarül kulübü Ya Ğaffaran ellezi netübe ya kaşifel kürübü 
İki dokuz dört sekiz he altı sekiz ya hüve sin elif vav fe. 



    Bu yazılır ve bir ağaç dibine gömülür : 
 

افِيل اَْنَت يَافَْخَماِشيل يَاتَْشغَاِهيلْ يَاَشْشمَ   
 

Ya Şeşmafil ente Ya Fahmaşil Ya Teşğahil 
    Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder : 
 

ُسوُل بَِما اُْنِزَل اِلَْيِه ِمْن َرب ِِه  ِحيِم اََمَن الرَّ ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

ُق بَْيَن اََحٍد َواْلُمْؤِمنُوَن ُكل ٍ آمَ  َِ َوُرُسِلِه الَنُفَر ِ َن بِاهللِ َوَملَئَِكتِِه َوُكتُبِِه

 ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َواََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َواِلَْيَك اْلَمِصيُر
 

HUT  ( BALIK )  BURCU 
    Burcu Balık, gezegeni Müşteri, anasırı Su, sanatı Kadı, yıldızı Kervankıran, madeni 
Kalay, cinsiyeti Dişi, yönü Güney, günü Perşembe ve gecesi Pazartesi olup, Cin nisi 
ismi Şeşter ibni Şeman dır. 
    Bu burca mensup olan kişiyi rüzgar gibi tuttuğu zaman, gözüne Kara Köpek 
şeklinde görünür ve avazı O kişinin kulağına giderek vücudunun tüyleri diken diken olur. 
Daha sonraları hastanın başı ağrır ve sıtmalı gibi titremeye başlar. Rengi değişir ve 
hararetide çoğalır. Yemek yemez ve bütün azaları kesik kesik olur. Bazı zamanda aklını 
kaybeder. 
    Beyaz Koyun veya beyaz Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, hasta Allah ( c.c.) ın 
izniyle şifa bulur . 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 
 

ِحيِم ااَلَّ تَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِى  ْحَمِن الرَّ اِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َواِنَّهُ بِْسِم هللاِ الرَّ

ا َسِمعُوا ُمْسِلِميَن َواِْن يَ  َكادُ الَِّذيَن َكفَُروا لَيُْز ِلقُونََك بِاَْبَصاِرِهْم لَمَّ

ْكَر َويَقُولُوَن اِنَّهُ لََمْجنُوٌن َوَماُهَو ااِلَِّذْكٌر ِلْلعَالَِميَن تَبَاَرَك َوتَعَالَى  الذ ِ

 هللاُ َعَزْمُت يَااهلَلُ يَاَحقُّ يَااََحدُ يَاَصَمد بِْسِم هللاِ َوبِاهللِ َوالََغاِلُب ااِلَّ 

يُح َوااْلَْرَواُح َواْلِجن ِ َوالشَّاِطيِن  َواَْقَسْمُت َعلَْيُكْم يَااَيَُّها اْلِجباُل َوالر ِ

ٍ َرِحيٍم َوبَِحق َعنَِت اْلُوُجوهُ ِلْلَحى ِ اْلقَيُّوِم  ِ َسالٌَم قَْوالً ِمْن َرب  بَِحق 

ْحَمِن َوقَْدَخاَب َمْن َحَمَل ُظْلًما اِنَّهُ ِمْن ُسلَيْ  َماَن َواِنَّهُ بِْسم هللاِ الرَّ

ِ قُْل اِنََّما اَْدُعوا َرب ِـى  ِحيِم ااَلَّتَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِى ُمْسِلِميَن َوبَِحق  الرَّ

ةَ ااِل  َبِاهللِ اْلعَِلى ِ ْلعَِظيِم         د ح  َوالَ اُْشِرُك بِِه اََحدًا َوالََحْول ََوالَقُوَّ

 ل ع ر خ غ
 

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahir rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tünü müslimin. Ve in yekadüllezine keferu leyüzlikuneke biebsarihim lemma 
semiuz zikra ve yekulüne innehü le mecnun. Ve ma hüve illa zikrun lil alemin. 



Tebareke ve teala Ya Allahü Ya Ya Hakku Ya Ahadü Ya Samedü Bismillahi ve 
billahi ve la ğalibü illallahü Azemtü ve aksemtü aleyküm Ya eyyühel cibalü ver 
ruhu vel ervahul cinni veş şeyatinü bi hakki Selamün kavlen mir rabbir rahim. Ve 
bi hakki Anetil vucühü lil hayyil kayyümi ve kad habe men hamele zulma. İnnehü 
min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni 
müslimin. Ve bi hakki kul innema edu rabbi vela üşrikü bihi ehada. Vela havle vela 
kuvvete illa billahil aliyyil azim. Su harfleri ve Hatemi Süleyman. 
 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer: 
 

ِِّ اْلَمعَافِّى بِّْسمِّ هللاِّ الَّذِّى  بِّْسمِّ هللاِّ الشَّافِّى بِّْسمِّ هللاِّ اْلَكافِّى بِّْسمِّ هللاِّ
يُع  هِّ َشْىٌء فِّى ااْلَْرضِّ َوالَفِّى السََّماءِّ َوُهَو السَّمِّ الَيَُضرُّ َمَع اْسمِّ
 اْلعَلِّيمُ 
 

Bismillahiş şafi bismillahil kafi bismillahil meafi bismillahillezi la yedurru 
measmihi şeyün fil ardı ve la fis semai ve hüves semiul alim. 
    Bu yedi adet yazılır ve her gece hastaya bir adediyle tütsü yapılır : 
    Yazılacak olan budur: 
 

ا اا ح ع ط ااا ط ط اا ا  2 4 . 4اا  9ى ا ا و ا ا ع اا  8 .ا ك  .
 4ااا   6اا  4ى اا و اا  8 .ث و    8    1 6 3هـ  7 4 9
Tı Elif Elif Elif Tı Tı Elif Elif Elif Elif Elif Elif Ha Ayn Nokta Elif Kef Sekiz Ye Elif Elif 
Vav Elif Elif Ayın Elif Elif Dokuz Elif Elif Dört Nokta Dört İKİ Dokuz Dört Yedi He üç 
Altı Elif Sekiz Se Vav Nokta Sekiz Ye Elif Elif Vav Elif Elif Dört Elif Elif Altı Elif Elif 
Elif Dört . 
     Bu yazılır ve büyük bir ağaç dibine gömülür : 
 

 يَاَمْنلَْت بَِها َمِخيثًا يَاُمْصَطفَى يَاَطْيُموَجبْ 
 

Ya Menlet biha Mehisan Ya Mustafa Ya Taymuceb 
 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyuyla gusül eder : 
 

ِحيِم َعَزْمُت َعلَْيُكْم يَاَمعَاِشَر ااْلَْرَواحِ بَِماَعَزَم بِِه  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

وُم يَاَغيَّاُث َعلَْيُكْم ُسلَْيَماِن اْبِن دَاُوْد َعلَْيِه السَّالَُم يَاَحىُّ يَاقَيُّ 

اْلُمْستَِغيثِيَن يَاَغيَّاُث َمْن الَيُغَاُث لَهُ يَااََحدُ يَاَصَمدُ يَالَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد 

 َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفًُوا اََحدْ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Azemtü aleyküm ya meaşirel ervahı bima azeme bihi 
aleyküm Süleyman ibni Davud aleyhisselam. Ya Hayyü Ya kayyümü Ya Ğayyasül 
müsteğisine Ya Ğayyasü men la yüğasü lehü Ya ehadü Ya Samedü Ya lem yelid 
ve lem yüled ve lem yekün lehü küfüven ehad . 
 
 
 



 

ESMA-ÜL  HÜSNANIN  HAVASSI 
    Bu mesele Esmaül hüsnanın izahı hakkında olup ileri gelenleri ve bütün insanları 
bununla kendini sevdirirsin. 
    Bunun için: Herhangi bir amele başlamadan önce yedi (7) gün ve amel 
günlerindede riyazatlı olarak okursun. Ayrıca yapacağın bir işi saatine göre yaparsın. 
Eğer saatine göre yapmazsan, amelin tesirsiz olur . 
    Saatlere göre ameller şöyledir: Utarid ve Kamer saati; Bu iki saat said (iyi) ile said, 
nahıs (Kötü) ilede nahıstır. Bu saatlerde bağlama ile ilgili, dil bağlamak, uyku bağlamak, 
erkeklik bağlamak veya sevgi ile bağlamak gibi ameller yapılır. 
    Müşteri ve Zühre saati: Bu iki saat said olup, bu saatlerde muhabbet, celb, atf, 
teshir, heyecanlandırma, dargınları barıştırmak, cezb etmek ve herkesin yanında 
sevilmek ile ilgili ameller yapılır. 
    Merih ve Zühal saati: Bu iki saat nahıs olup, bu saatlerde tefrik, taslit, buğz, adavet, 
nefret ettirmek, tedmir etmek ve kan akıtmak gibi ameller yapılır. 
    Şems saati: Bu saat saidi ekberdir. Bu saatte kalbleri cezb etmek, teshir etmek, 
şirinlik, heybetli görünmek, büyükler yanında hacetinin kabülü ile ilgili bütün hayr 
amelleri yapılır. Ayrıca bir ayda yedi nahıs gün vardır. Bu yedi günde bir amel 
yapmaktan sakın! Her Arabi ayın 3. 5. 13. 16. 21. 24. ve 25. günleri nahıstır. 
    Dilediğin herşeyin olması için: Maksadın olan şeyin isminin harflerini cümeli kebir 
üzere hesap edip çıkan adede Esma-ullah tan buna münasip bir veya iki isim aldıktan 
sonra, aldığın isimleri zikir edersen maksadına nail olursun.  Adette  eksiklik  
olmamalı ve  cümeli  kebir 
üzere tatbik edilmelidir. 
    Maksadın uhrevi ise ismi Esma-i Zat tan tatbik eder sin. Maksadın hayrı celb, 
zararları def etmek için olursa ismi Esma-i Sıfat tan tatbik edersin. Maksadın dünyevi 
olup, muhabbet, heyecanlandırmak, ülfet, celb, atf ve matlubunu cezb etmek içinse, 
Esma-i Efal dan tatbik ederek uygularsın.  
    Esma-i Zat budur : 
 

 َحىٍ 
Hay 
18 

 َمل كٍ 
Melik 

90 

ٍ ث   َوار 
Varis 
707 

ٍََ ََ ََ اَ
ٍََ ََ ََ
 َحدٍ 

Ehad 
13 

دٍ   َواح 
Vahid 

19 

 َرق يبٍ 
Rakib 
312 

 الَلٍ 
Allah 
66 



ر ُمق تَد 

 ِْ  
Muktedir 

744 

رٍ   قَاد 
Kadir 
305 

نٍ   ُمَهي م 
Müheymin 

145 

نٍ  م   ُمؤ 
Mü’min 

137 

 َسالَمٍ 
Selam 

131 

 قُدُّوسٍ 
Kuddüs 

170 

 قَيُّومْ 
Kayyüm 

156 

 بَاِطنْ 
Batın 

62 

رٍ   َظاه 
Zahir 
1106 

يمٍ   َعظ 
Azim 
1020 

 َعل ىٍُّ
Aliyyü 
110 

ارٍ   قَهَّ
Kahhar 

306 

 َجبَّارٍ 
Cebbar 

206 

يزٍ   َعز 
Aziz 
94 

يدٍ   َمج 
Mecid 

57 

 َجل يلٍ 
Celil 
73 

 ُمتََكب  رٍ 
Mütekebbir 

662 

 َكب يرٍ 
Kebir 
232 

دٍ   َواج 
Vacid 

14 

 ُمب ينٍ 
Mübin 
102 

رٍ   آخ 
Ahir 
801 

مٍ   ُمقَد  
Mukaddim 

184 

لٍ   اَوَّ
Evvel 

37 

 َصَمدٍ 
Samed 

134 

دٍ   َماج 
Macid 

48 

 َمت ينٍ 
Metin 
500 

 َحقٍ 
Hak 
108 

يدٍ   َحم 
Hamid 

62 

َرا  ك  ذُوال َجالَل َوا ال 
ِْ م  

Zülcelali vel 
İkram 
1100 

 نُورٍ 
Nur 
256 

 َغن ىٍ 
Ğaniy 
1060 

 ُمتَعَالٍ 
Müteal 

541 

ئٍُ  ُمب د 
Mübdiü 

57 

رٍ   ُمَؤخ  
Müahhir 

847 

    Esma-i  Sıfat  budur : 
 

َغفُور

 ِْ  
Ğafur 
1286 

 َغفَّارْ 
Ğaffar 
1281 

يمٍ   َكر 
Kerim 
270 

يمٍ   َرح 
Rahim 

258 

َمنٍ   َرح 
Rahman 

298 

ىٍُّ  قَو 
Kaviyyü 

116 

َشُكو

 رٍ 
Şekür 
526 

 Berrüبَرٍُّ

202 
ص ٍ ُمح 
 ى

Muhsi 
148 

لٍُ  َعد 
Adlü 
104 

 َصبُورٍ 
Sabur 
298 

يمٍ   َحك 
Hakim 

78 

 َوُدودٍ 
Vedüd 

20 

 َرُؤفٍ 
Rauf 
287 

رْ   قَاهِّ
Kahir 
306 

يدٍ   َرش 
Reşid 
514 

يدٍ   َشه 
Şehid 
319 

يرٍ   بَص 
Basir 
302 

يعٍ   َسم 
Semi’ 
170 

 َخب يرٍ 
Habir 
812 

 َعل يمٍ 
Alim 
150 

 

    Esma-i  Efal de budur: 
 

 ُمق يتٍ 
Mukit 

550 

يبٍ   َحس 
Hasib 

80 

يبٍ   ُمج 
Mücib 

55 

عٍ   َواس 
Vasi’ 

137 

ثٍ   بَاع 
Bais 

573 

يلٍ   َوك 
Vekil 

66 

 َديَّانٍ 
Deyyan 

65 

اقٍ   َرزَّ
Rezzak 

308 

 َحَكمٍ 
Hakem 

78 

 َوهَّابٍ 
Vehhab 

14 

 ٍ ُمَصو 

 رٍ 
Musavvir 

336 

ئٍُ  بَار 
Bariu 

214 

 َخال قٍ 
Halık 

731 

 َحف يظٍ 
Hafiz 

998 

يمٍ   َ  َحل 
Halim 

لٍُّ  ُمذ 
Müzillü 

زٍ   ُمع 
Muiz 

 َراف عٍ 
Rafi’ 

 نَاف عٍ 
Nafi’ 

 قَاب ضٍ 
Kabid 

 فَتَّاحٍ 
Fettah 
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 ُمن تَق مٍ 
Müntakim 

630 

ى  ُمع ط 
Mu’ti 

129 

ابٍ   تَوَّ
Tevvab 

409 

ينٍ   ُمع 
Muin 

170 

 َوال ى
Vali 

47 

يتٍ   ُمم 
Mümit 

490 

يفٍ   لَط 
Latif 

129 

يعٍ   بَد 
Bedi’ 

86 

 َهاد ى
Hadi 

20 

 َضارٍ 
Dar 

1001 

 َمان عٍ 
Mani’ 

161 

 ُمع ن ى
Mu’ni 

1100 

عٍ   َجام 
Cami’ 

114 

طٍ   ُمق س 
Muksit 

209 

ي ى    ُمح 
Muhyi 

68 

يدٍ   ُمع 
Muid 

124 

 َحاف ضٍ 
Hafid 

889 

طٍ   بَاس 
Basit 

72 

 َول ى
Veli 

46 

 

    Bütün insanların yanında sevilmek ve her türlü dilek için: Matlubun olan kimsenin 
isminin harflerini cümeli kebir ile hesap edip, Esmaullah tan buna muvafık bir veya iki 
isim çıkardıktan sonra, matlubunun saatinde zikredersen, Allah c.c. ın izniyle muradına 
nail olursun.      Zikir ettiğin isimle kendi isminin harflerinide cümeli kebir ile hesap 
edip, Esmaullah tan buna muvafık bir veya iki isim çıkardıktan sonra, bu isimlerin zikrine 
üç veya yedi gün devam edersen, matlubuna vasıl olursun.  

 

ANASIRI  ERBEA  ESMALARI 
    Bir kimseyi teshir etmek istersen: Matlubunun isminin harflerini cümeli kebir ile 
hesap edip, çıkan adede Esma ullahtan bu adede uygun bir veya iki isim çıkar. Daha 
sonra matlubun saatinde ismi adedince okursan Allah ın izniyle maksadına nail olursun. 
Ama bu işe başlamadan önce yedi gün ve okuduğun günlerde riyazatlı olursun. 
    Yirmisekiz harfin bazıları nurani, bazıları zülmanidir. Eğer matlubunun isminde 
bulunan harflerin çoğunluğu nurani ise muradın üç güne kadar hasıl olur. Çoğunluk 
zülmani harflerden oluşursa, muradın yedi güne kadar Allah Teala hazretlerinin izniyle 
hasıl olur . 
    Nurani harfler bunlardır: 
 

 ا ح ر س ص ط ع ق ك ل م ن هـ ى
 

Elif Ha Sin Sat Tı Ayın Kaf Kef Lam Mim Nun He Ye 
 

    Zülmani harflerde bunlardır : 
 

 ب ت ث ج خ د ذ ز ش ض ظ غ ف و
 

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

    Bu harflere göre teshire üç veya yedi gün devam edersin. Bu Esmaya devam ettiğin 
müddetçe taharet üzere ve yüzün erenler tarafına doğru olmalıdır. Amel zamanı 
Haslüban, Udu hindi, Sandal ve sakız buhurlarını yakarsın. Amelini bitirdiğin zaman, 
olacakları görürsün. 
 

ANASIRI ERBAA ESMALARI 
    Aşağıdaki cetvelde, Esmaların anasırı erbaaya göre harfleri, isimlerin ebced 
karşılığı ve isimlerin melekleri gösterilmiştir. Anla ! İrşad olursun. 
    Esmaların anasırı erbaaya göre düzenlenmiş cetvel arka sayfadadır. Sen ! İyi anla 
 



 
 
 
 
 
 
    Anasırı Erbaa Cetveli budur: 
 

 
SU 

 
HAVA 

 
TOPRAK 

 
ATEŞ 

 ا ب ج د
يمٍ  َمال كٍ  َمنٍ  َرح   الَلٍ  َرح 

 
91 

 
258 

 
298 

 
66 

يلٍ  َكاَكائ يلٍ  َراك  يلٍ  َهم  َراك  َراف يلٍ  َعط   ا س 

 هـ و ز ح
نٍ  نٍ  ُمَهي م  م   قُدُّوسٍ  َسالَمٍ  ُمؤ 

 
145 

 
137 

 
131 

 
170 

يَائ يلٍ  يَائ يلٍ  َطاَطائ يلٍ  َرو  َكط  يَائ يلٍ  َسر   َكو 

 ط ى ك ل
يزٍ  َجبَّارٍ  ُمتََكب  رٍ  َخال قٍ   َعز 

 
731 

 
662 

 
206 

 
94 

فَتَائ يلٍ  يلٍ  َهر  َواك  َجَمائ يلٍ  اَه  َزيَائ يلٍ  ُمخ   َرو 

 م ن س ع

ارٍ  رٍ  َغفَّارٍ  قَهَّ ئٍُ ُمَصو    بَار 
 

306 
 

1281 
 

366 
 

214 

يَكائ يلٍ  َجب َرائ يلٍ  حٍَ م  ائ يلٍ لَو  يلٍ   َماح   اَش 

 ف ص ق ر

اقٍ  فَتَّاحٍ  َعل يمٍ   َوهَّابٍ  َرزَّ
 

150 
 

489 
 

308 
 

14 

َكائ يلٍ  الاَلَئ يلٍ  َمه  َرائ يلٍ  َحو   نَي َكائ يلٍ  لَو 

 ش ت ث خ

طٍ  َحاف ظٍ  َراف عٍ   قَاب ضٍ  بَاس 
 

351 
 

989 
 

72 
 

903 

ئِيلْ َسْرَحَما َجْدَوَرائِيلْ  اَْشَمائِيلْ  َعْزَرائِيلْ   

 ذ ض ظ غ

 ُمِعزْ  ُمِذلُّ  َسِميعْ  بَِصيرْ 



 
302 

 
180 

 
770 

 
117 

يلٍ  َراك  َذائ يلٍ  ا ه  يلٍ  َعَطاَطائ يلٍ  َرو  َراط   َهم 
 

    Yukarıdaki bu anasır Cedveline bir örnek verelimki, bu ilmin taliblerine kolaylık 
olsun. 
    Ali ismini ele alalım. Bu ismin sayısal karşılığı yüzon (110) dur. Bu adedi istintak 
ettik, bu harfler ٍ  oldu. Bu harflerin Esmasını ve meleklerini Kaseme ilave (Ye Kaf)ىٍقٍ
edersin. Kaf harfinin esması Fettah, meleğinin ismi Havlalail olup, adedi ise 489 dur. Ye 
harfinin esması Cebbar, meleğinin ismi Müncemail olup, adedi ise 206 dır. Bu iki ismi 
adetleri kadar okuyup, her yüz (100) de bir defa tertip ettiğin şu Azimeti okursun. 
 

    Okunacak Azimet budur: 
 

ِ يَافَتَّاْح  ِ بَِحق  َعَزْمُت َعلَْيُكْم يَااَْرَواحِ اْلَهَوائِيَِّة يَاَحْوالاَلَئِيْل بَِحق 

ِ يَاجَ  ُروا فاُلَنَةَ بِْنِت فُ َويَااَْرَواحِ التَُّرابِيَِّة يَاُمْنَجَمائِيْل بَِحق  الَنَةَ بَّاْر َسخ ِ  
 

Azemtü aleyküm Ya ervahıl havaiyyeti Ya Havlalail bi hakki Ya Fettahıt türabiyyeti 
Ya Müncemail bi hakki Ya Cebbar sehhiru fülanete binti fülane 
 

    Azimetin sonunda “Fülanete binti fülaneh “ ibaresinde matlubun ismiyle anne ismini 
söylersin. 
 

    Azimetleri tertip etmek için anasırları iyi bilmek lazım dır. Ateş toprak üzerine, toprak 
hava üzerine, havada su üzerine döner. Anasıra açık bir örnek verelimki, daha iyi 
anlaşılsın. 
 

    Her anasırdan bir harf ismini alalım. Ateş unsurundan Elif harfinin esması Allah, 
toprak unsurundan be harfinin esması Rahman, hava unsurundan cim harfinin esması 
Rahim ve su unsurundan dal harfinin esması olan Malik isimlerini aldık. İsimleri adedi 
kadar zikredip, her yüz (100) de bir defa tertip ettiğin Azimeti okursun.  
 
    Bu Esma ların ve meleklerin Azimetinin tertibi budur: 
 

ِّ يَااهلَلُ َويَااَْرَواحِّ التَُّرابِّيَّةِّ  يَّةِّ يَااِّْسَرافِّيْل بَِّحق  اَْقَسْمُت َعلَْيُكْم يَااَْرَواحِّ النَّارِّ
ِّ يَاَرْحَمْن َويَا اَْرَواحِّ اْلَهَوائِّيَّةِّ يَاَهْمرَ  يْل بَِّحق  يُم يَاَعْطَراكِّ ِّ يَاَرحِّ يْل بَِّحق  اكِّ

ُرولِّى َوَهي ُِّجوا لِّى فاُلَنِّ  ِّ يَاَمالِّْك َسخ ِّ َويَا اَْرَواحِّ اْلَمائِّيَّةِّ يَاَكاَكائِّيْل بَِّحق 
لَى َمَحبَّةَ فاُلَنَةَ بِّْنتِّ فاُلَنَةَ اَْلَواًحا  ِِّ َِ  3اَْلعََجَل  3اْبنِّ فاُلَنَةَ اِّ َِ اَلسَّاَعةَ
3 
 

Aksemtü aleyküm Ya ervahın nariyyeti Ya İsrafil bi hakki Ya Allah ve Ya ervahıt 
turabiyyeti Ya Atrakil bi hakki Ya Rahman ve ya ervahıl havaiyyeti Ya Hemrakil bi 
hakki Ya Rahim ve ervahıl maiyyeti Ya Kakail bi hakki Ya Malik sehhiruli ve 
heyyicüli fülan ibni fülanete ila mehabbeti fülanete binti fülanete elvahan 3 elacele 
3 elacele 3 
 

    Bir isme örnek verelimki talip olanlara kolaylık olsun. Matlubun ismi Ahmed ve 
maksadımız muhabbet olduğu için esmasıda Vedüd olsun. Ahmed isminde dört harf 



(Elif Ha Mim Dal) vardır. Birinci harf Elif olup, anasırı ateş, esması Allah ve meleği 
İsrafil dir. İkinci harf Ha olup anasırı su, esması Müheymin ve meleği Revyail dir. 
Üçüncü harf  mim olup, anasırı ateş, esması Bariu ve meleğinin ismide Eşmahil dir. 
Dördüncü harf Dal olup, anasırı su, esması Malik ve meleği Kakail dir. Bu anasır ve 
isimlere Azimet bağlarsak şu şekilde olur. 
 

ِّ يَااهلَلُ  يَّةِّ يَااِّْسَرافِّيْل بَِّحق  يَّةِّ َوااْلَْرضِّ َغَزْمُت َعلَْيُكْم يَااَْرَواحِّ النَّارِّ
 ِّ ُئ يَاَرْويَائِّيْل بَِّحق  ِّ يَابَارِّ يْل بَِّحق  ِّ  َوياَاَْشَماحِّ يُن َويَاَكاَكائِّيْل بَِّحق  يَاُمَهْيمِّ

 يَاَمالِّكِّ اَللَُّهمَّ اِّن ِّى اَْسئَلُكَ 
 

Azemtü aleyküm Ya ervahın nariyyeti vel ardıyyeti Ya İsrafil bi hakki Ya Allah ve 
Ya Eşmahil bi hakki Ya Bariü Ya Revyail bi hakki Ya Müheymin ve Ya Kakail bi 
hakki Ya Malik Allahümme inni eselüke.  
    Bu Kasemi içindeki Esmaların toplam adedi kadar okur ve her yüz (100) defada bir 
defa şöyle dersin : 
 

ا ْرِلى قَْلَب اَْحَمِد اْبِن َحوَّ  اَللَُّهمَّ َسخ ِ
 

Allahümme sehhirli kalbe Ahmed ibni Havva. 
 

    Adet tamam olunca meleği olan İsrafil ismini dört Elif miktarı med edersin. Böylece 
meşgul olduğun murat her ne ise Allah Teala nın izniyle meydana gelir . 
    Bir kimseyi tesir etmek istersen: Matlubun gezegenine ait madenden bir levha yap. 
Levhanın üzerine matlubun resmini çizdikten sonra matlubun ismini gezegeninin 
harflerini ve kendi ismini nakşet.  
Daha sonra Esmaullah tan matlubun ismine münasip, muhabbetle ilgili bir veya iki isim 
çıkarıp gezegeninin saatinde zikret. Şayet Esmaullah tan üç isim olursa tesir geç olur. 
Muhabbete uygun Esmalar Vedüd, Rauf ve Atuf tur. Levhaya nakş ederken matlubun 
gezegeninin buhurunu yakıp, matlub olanı karşına getirir gibi hayal edersin. Levhaya 
nakş ettikten sonra şöyle dersin:  
 

هِّ اْلُمَرادْ  ى َهذِّ ْرلِّى اَْمرِّ  يَاَوُدوْد يَس ِّ
 

Ya Vedüd yessirli emri hazihil murad. 
    Nakş işini tamamladıktan sonra levhayı matlubunun anasırına göre kullanır ve 
Azimet bağlayıp, zikrine meşgul olursun. Ama her gezegenin zikrini, harflerini, şeklini, 
buhurunu, madenini ve harfini bilmen gerekir.  
 

ANASIRI ERBAA AZİMETLERİ 
    Aşağıdaki Azimetler, Anasırı Erbaa Azimetleri olup, matlubunun unsuruna göre 
Azimet bağlarsın. Anasırı erbea ( Dört unsur ) Azimetleri bunlardır: 
 

ATEŞ AZİMETİ 
 

ق َعَزْمـُت َعلَْيُكْم يَااَْرَواحِ النَّاِريَِّة اَْنَت قَْطعَةُ مِ  ْق َحر ِ َن النَّاِر اْلـَُرةِ َحر ِ

ْق يَابَاِرُئ  ْق َحر ِ ْق َحر ِ ْق يَااَْشَماِحْل قَلَب فاُلَِن اْبن ِفاُلَنَةَ بَِمَحبَِّة َحر ِ َحر ِ



لَُك َعلَْيِه بِِطْرفَةُ اْلعَْيِن اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلَواًحا  اِْفعَْل َمااََمْرتَُك بِِه َواَُوك ِ

عََجَل اَْلعََجَل السَّاَعةَ السَّاَعةَ السَّاَعةَ اَْلعََجَل اَلْ   
Azemtü aleyküm Ya ervahın nariyyeti ente katatü minen naril küreti harrik harrik 
harrik Ya Eşmahil kalbe fülan ibni fülanete bi mehabbeti harrik harrik harrik Ya 
Bariü ifal ma emertükebihi ve üvekkilüke aleyhi bi tarfetil ayni elvahan elvahan 
elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essaate. 
 

TOPRAK AZİMETİ 
 

َعَزْمُت َعلَْيُكْم يَااَْرَواحِ اْالَْرِضيَِّة اَْنَت َجْوَهٌر ِمْن َجَواِهِر اْلعَاِشِقيَن 

ِة فِى َجَسِد فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ اِْرفَْق اِْرفَْق اِْرفَْق ِاْرفَْق يَاَعْطَراِكيْل بَِمَحبَّ 

لَُك َعلَْيِه  ْحَمِن يَاَرْحَمْن اِْفعَْل َما اََمـْرتَُك بِِه َواَُوك ِ ِ الرَّ اِْرفَْق اِْرفَْق بَِحق 

 3اَلسَّاَعةَ  3اَْلعََجَل  3بَِطْرفَةُ اْلعَْيِن اَْلَواًحا 
 

Azemtü aleyküm Ya ervahıl ardıyyeti ente cevherün min cevahiril aşikine irfak 
irfak irfak bi hakki Ya Atrakil bi mehabbeti fi cesedi fülan ibni fülanete irfak irfak 
irfak bi hakkir rahmani Ya Rahman ifal ma emertüke bihi bi tarfetül ayn. elvahan 3 
elacele elacele 3 essaate 3. 

HAVA AZİMETİ 
 

وُح ِمْن ُروحُ َعَزمْ  ُت َعلَْيُكْم يَااَْرَواحِ اْلَهَوائِيَِّة اَْنَت الرُّ  

اْلعَاِشِقيَن اِْمألْ اِْمألْ اِْمألْ يَاَهْمَراِكيْل فاُلَِن اْبِن فاُلََنةَ بـَِهَواِء اْلِعْشِق 

ْم اِْمألْ َواْلَمَحبَّةََكَما اِْمألْ اِْمألْ اِْمألْ َزِليَخا بَِهَواء ِيُوُسْف َعلَْيِه السَّالَ 

لَُك َعلَْيه ِبَِطر ْفَةُ اْلعَْيِن  ِ يَاَرِحيُم اِْفعَْل َما اََمْرتَُك بِِه َو اَُوك ِ بَِهابَِحق 

 اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَْلعََجل َالسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ 
 

Azemtü aleyküm Ya Ervahıl havaiyyeti enter ruhu min ruhul aşikine imla’ imla’ 
imla’ Ya Hemrakil fülan ibni fülanete bi havail ışki vel mehabbete kema imla’ imla’ 
imla’ Zeliha bi hevai Yusuf aleyhisselam imla’ biha Ya Rahimü ifal ma emertüke 
bihi ve üvekkilüke bi tarfetül ayn. elvahan 3 elacele 3 essaate 3 
 

SU  AZİMETİ 
 

َعَزْمَت َعلَْيُكْم يَااَْرَوحِ اْلَمائِيَِّة اَْنَت ِمَن اْلَماِء اْلبَسيِِط اَْجِلْب اَْجِرى 

اَْجِرى اَْجِرى يَاَكاَكائِيْل بَِمَحبَِّة َوُعُروِق قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ اَْجِرى 

ِ يَاَماِلُك اِْفعَْل مَ  لَُك َعلَْيِه بَِطْرفَةُ اَْجِرى اَْجِرى بَِحق  ا اََمرتَُك بِِة َواَُوك ِ

اَعة اَلسَّاَعة  اْلعَْيِن اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَلسَّاَعةَ اَلس ٍ
 



Azemtü aleyküm Ya ervahıl maiyyeti ente minel mail basitı eclib ecri ecri ecri Ya 
Kakail bi mehabbeti ve uruki kalbe fülan ibni fülanete ecri ecri ecri bi hakki Ya 
Malik ifal ma emertüke bihi ve üvekkilüke aleyhi bi tarfetül ayni elvahan 3 elacele 
3 essaate 3. 
 

    Yukarıda geçen bu Anasırı Erbea Esmaullah ın tertibi izah edilmiştir. Bütün ameller 
buna kıyas edilerek yapılır Örneğin: Zikredeceğin Esmaullahın ve matlubun her ne ise 
Azimet tertip edersin. Esmaullahı yüz (100) defa zikrettiğinde bir (1) defada Azimeti 
okursun. Anla! 
 

    Eğer maksadın celb, teshir atf veya muhabbet için olursa en sonunda şu Azimeti bir 
defa okursun: 
 

هِّ اْلُحُروفِّ  ِّ َهذِّ َرلِّى قَْلَب فاُلَنِّ اْبنِّ فاُلَنَةَ بَِّحق  اَللَُّهمَّ اِّن ِّ اَْسئَلَُك اَْن تَُسخ ِّ
ِّ يَقَقَيُوٍش  قِّيَن َوبِّـَحق  يَائِّيْل فَتَبَاَرَك هللاُ اَْحَسُن اْلَخالِّ َوبُِّحْرَمتِّهِّ َوبَِّحق  َوْعقِّ

يعُ  بِّيَن َعلَى اَطِّ ِّ اْلَمالَئَِّكةِّ اْلُمقَرَّ بُوا قَْلَب فاُلَنِّ اْبنِّ فاُلَنَةَ بَِّحق  وا َواْجلِّ
َمَحبَّةِّ فاُلَنَةَ بِّْنتِّ فاُلَنَةَ اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَْلعََجَل 
َِ اَلسَّاَعةَ   اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ
 

Allahümme inni eselüke en tüsahhireli kalbe fülan ibni fülanete bi hakki hazihil 
hurufi ve bi hürmetihi Ve bi hakki Va’kiyail. Fetebarakallahü ahsenül halikun. Ve bi 
hakki Yakakayuşin etiu veclibi kalbe fülan ibni fülanete bi hakkil melaiketil 
mukarrebine ala mehabbeti fülanete binti fülanete fülaneh elvahan 3 elacele 3 
essaate.3  
    Eğer maksadın tefrik veya kahır etmek için olursa en sonunda şu Azimeti bir defa 
okursun. 
    Okunacak olan azimet budur: 
 

عَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء بَْيَن فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ اَللَُّهمَّ اِن ِى اَْسئَلَُك َواَْلقَْينَا بَْينَُهُم الْ 

ِ َهِذِه اْلُحُروِف َوبُِحْرَمتِِه  َوفاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةً اَبَدً اِلَى يَْوِم اْلِقيََمِة بَِحق 

ِ يَقَقَيُوٍش اَِطيعُوا  ِ َوْعِقيَائِيْل فَتَبَاَرَك هللاُ اَْحَسُن اْلَخاِلِقيَن َوبَِحق  َوبَِحق 

بِيَن َعلَى  ِ اْلـَمالَئَِكِة اْلُمقَرَّ ْقتُْم بَْيَن فاُلَِن اْبِن فاُلََنةَ بَِحق  َواْجِلبُوا فَرَّ

 فاُلَنَةَ بِْنـت فاُلَنَةَ 

 3اَلسَّاَعةَ  3اَْلعََجَل  3اَْلَواًحا 
 

Allahümme inni eselüke ve elkayna beynehümül adavete vel ba’dae beyne fülan 
ibni fülanete ve fülanete binti fülanete ebeden ila yevmil kıyameti bi hakki hazihil 
hurufi ve bi hurmeti ve bi hakki Va’kiyail. Fetebarakallahü ahsenül halikın. Ve bi 
hakki Yakakuyüşin etıu veclibü ferraktüm beyne fülan ibni fülanete bi hakkil 
melaiketil mukarrebine ala fülaneh binti fülaneh elvahan elvahan elvahan elacele 
elacele elacele essaate essaate essaate  

 



FATİHA  SURESİNİN  HAVASSI 
 

HER  TÜRLÜ  DİLEK  İÇİN 
    Bir kimse Fatiha suresini aşağıdaki tertip üzere okur ve her ne murat ederse, 
Allah'ın izniyle murat ettiği şey gerçekleşir. Allah Teala okuyan kişinin her işini 
kolaylaştırır. Fatiha suresini aşağıdaki şu tertip üzere okursun. 
    Pazar günü 1071 defa : 
 

يَن يَافَتَّاحْ  ِّ اْلعَالَمِّ  اَْلَحْمُد ِّهللِّ َرب 
 

Elhamdülillahi rabbil alemin.Ya Fettah. 
 

    Pazartesi günü 747 defa : 
 

ِحيِم يَالَِطيفْ  ْحَمِن الرَّ  اَلرَّ
 

Errahmanirrahim. Ya Latif  
    Salı günü 336 defa : 
 

يِن يَاَعِزيزْ   َماِلِك يَْوِم الد ِ
 

Maliki yevmiddin. Ya Aziz. 
 

   Çarşamba günü 1152 defa : 
 

اقْ  اِيَّاَك نَْعبُدُ َواِيَّا َك نَْستَِعينُ  يَاَرزَّ  
 

İyya kena’büdü ve iyya kenestein. Ya Rezzak. 
 

    Perşembe günü 2134 defa : 
 

َراَط اْلُمْستَِقيَم يَاَغنِىُّ   اِْهِدنَا الص ِ
 

İhdinas sıratal müstekim. Ya Ğaniyyü . 
 

    Cuma günü  2063 defa : 
 

 ِصَراَط الَِّذيَن اَْنعَْمَت َعلَْيِهْم يَانُورْ 
 

Sıratallezine enamte aleyhim. Ya Nur. 
 

    Cumartesi günü 4314 defa : 
 

ال ِيَن يَاَكافِى َمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَالضَّ ََ  َغْيِراْل
 

Ğayril mağdubi aleyhim veladdallin . Ya Kafi . 
    Temiz ve abdestli olarak kibleye yönelerek oturup okumalıdır. Bunu okuyan kimse 
muradının  olacağından hiçbir zaman şüphe etmemelidir. Fatiha'nın bu tertibini eşref 
saatlerinde okumalıdır. 
    Her günün eşref saatleri şöyledir : 
    Pazar günü vakti Zuhr (Öğlen vakti). 
    Pazartesi günü beynes salatin (İki namaz arası). 
    Salı günü vakti Duha (Kuşluk vakti). 
    Çarşamba günü vakti Asr (İkindi vakti). 
    Perşembe günü vakti Zeval (Zeval vakti). 



    Cuma günü vakti ğurub (Güneş batarken). 
    Cumartesi günü vakti tulu’ şems (Güneş doğarken). 
    Ey bu ilme rağbet eden Talip! Yukarıda her günün eşref saatini verdik. Sen bu 
meseleyi iyi anla! Allah Teala'nın izniyle irşad olursun. 
 

CELB ETMEK İÇİN 
    Bir kimseyi celb etmek istersen: Pazar günü güneş doğarken bir kağıt üzerine Bin 
(1000  defa Elif harfini ve bir defada Fatiha suresini yaz. Matlubunun saçından bir 
miktar kıl alıp yazdığın kağıdın içine koy.  Kağıdı dürüp ateşe at ve atarken üç defa, 
Elif, Elif, Elif dedikten sonra  “Bu saç ve nüsha nasıl yanarsa fülan kızı fülanın kalbide 
benim için öyle yansın“ dersin. Allah Teala hazretlerinin ın izniyle matlubun hasıl olur. 
 

MUHABBETLE  UYKUSUNU BAĞLAMAK 
    Matlubunun uykusunu muhabbetle kendine bağlamak istersen: Pazar günü güneş 
doğarken, bir kağıt üzerine Fatiha suresini ve altınada şu Tevkili yaz: 
 

ْوَم فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَِّة َوِعْشِق فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ بُِحْرَمِة َعقَْدُت نَ 

 السَُّرةِ اْلفَاتَِحةَ 
Akadtü nevme fülanete binti fülanete ala mehabbeti ve ışkı fülan ibni fülanete bi 
hurmetis suretil Fatihah  

 

   Yazdıktan sonra bu kağıdı rüzgara karşı asarsan, matlubun rahat uyku uyuyamaz ve 
seni görmeyincede huzur bulamaz. Sahih olup, defalarca tecrübe edilmiş ve 
denenmiştir. 

CELB ETMEK İÇİN 
     Matlubunun saçından yedi ( 7 ) adet kıl al ve Fatiha suresini şu tertip üzere yaz. 
 

للِ  اَْلَحْمدُ  ِِ ْحَمنِ  اْلعَالَِمينَ  َرب ِ    اَلرَّ

 كهيعص الم الم الم الم
ِحيمِ  ينِ  يَْومِ  َماِلكِ  الرَّ  اِيَّاكَ  الد ِ

 المر طسم طس طه حمعسق
ينٍ  َواِيَاكَ  نَْعبُدُ  تَع  نَا نَس  د  َراطٍَ ا ه   الص  
 يس المص الم المر المر

تَق يمٍ  ِذينَ الَّ  ِصَراطَ  ال ُمس   َعلَْيِهمْ  اَْنعَْمتَ  

 حم حم حم حم ص

اِلي َعلَْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْيرِ  َوالَالضَّ

 نَ 

 آِمينْ 

 ن ق حم حم حم

 قَْلَب فاُلَنَةَ ِبْنِت فاُلَنَةَ 
Elhamdü Lillahi Rabbil Alemin Errahman 

E.L.M. E.L.M. E.L.M. E.L.M. K.H.Y.A.S 

Errahim Maliki Yevmid Din İyyake 
H.M.A.S.K T.H. T.S. T.S.M. E.L.M.R 

Na’büdü Ve iyyake Nestein İhdines Sıratal 
E.L.M.R E.L.M.R E.L.M. E.L.M.s. Y.S. 

Müstakim Sıratal Lezine Enamte Aleyhim 



S H.M. H.M H.M. H.M. 

Ğayril Mağdubü Aleyhim Veladdallin Amin 
H.M H.M H.M K. N. 

Kalbe fülanete binti fülaneh . 

    Yazdıktan sonra yedi adet saçı yazdığın nüshanın içine koyup güzelce sardıktan 
sonra sağ pazuna bağla. Yedi gün nüsha sağ pazunda dursun. Şayet matlubun 
gelmezse sekizinci gün nüshayı çıkarıp açtıktan sonra ateşe at ve yak. Allah ( c.c.) ın 
izniyle matlubun yanına gelir. Bu mesele sahih olup mücerrebdir . 
 

UYKU BAĞLAMAK İÇİN 
    Bir kimsenin uykusunu bağlamak istersen: Kırmızı, sarı ve yeşil renkli üç adet 
İbrişim alıp üçünü bir araya getirdikten sonra şu tertip üzere üç düğüm bağla. Yirmi beş 
(25) defa Fatiha suresini oku ve birinci düğümü bağla. Yetmişbeş (75) defa Ayetel 
Kürsiyi oku ve ikinci düğümü bağla. Yetmişbeş (75) defa İhlas suresini oku ve üçüncü 
düğümü bağladıktan sonra, bu ibrişimi ağır bir taş altına koyarsan, o kişinin uykusu 
Allah (c.c.) ın izniyle bağlanır. Bu mesele sahih olup defalarca tecrübe edilmiştir . 

 

CELB ETMEK İÇİN 
    Bir kimseyi teshir ederek celb etmek veya evinden kaçmış birini veyahutta hırsızı 
geri getirtmek istersen: Tenha bir yerde taharetli olarak abdest aldıktan sonra iki rekat 
hacet namazı kıl. Namazdan sonra on (10) defa Hazreti Muhammed (s.a.v.) e salavat 
getirip, maksadın her ne ise niyet ettikten sonra, onyedi (17) defa Fatiha suresini 
okuduktan sonra, 352 defa Kehicin Kehkehicin oku. Sonra yüz (100) defada Azimeti 
oku. Sonra tekrar 17 defa Fatiha suresini, 352 defa Kehicin Kehkehicin ve yüz defada 
Azimeti oku. Tekrar 17 defa Fatiha suresini, 352 defa Kehicin Kehkehicin ve yüz 
defada Azimeti okursun . 
 

    Yani şu tertip üzere okursun. 
 

    Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha, 
 

    352 defa :            ٍيج يجٍ َكْهَكهِّ  َكهِّ
 

                              Kehicin Kehkehicin 

  

    Yüz ( 100 ) defa Azimet. 
 

    Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha, 
 

    352 defa:             ٍيج يجٍ َكْهَكهِّ  َكهِّ
 

                              Kehicin Kehkehicin 

 

    Yüz ( 100 ) defa Azimet. 
 

    Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha, 
  

    352 defa  ٍيج يجٍ َكْهَكهِّ          َكهِّ
 

                          Kehicin Kehkehicin 

 

    Yüz ( 100 ) defa Azimet. 
    Okunacak Azimet te budur : 
 

َِ َاَْرَكانَ  َِ َِ َِ َِ َِ َك الَّذِّى َمالَ ى اَْسئَلُك بِّنُورِّ َوْجهِّ  اَللَُّهمَّ اِّن ِـّ



ْرِلى قَْلَب َعْرِشَك َوبِ  قُْدَرتَِك الَّتِى قَدَّْرَت بَِها َعلَى ُكل ِ َشْىٍء اَْن تَُسخ ِ

فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَّةَ فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلَواًحا 

 اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةِ 
 

Allahümme inni eselüke binuri vechikellezi melee erkane arşike ve bi 
kudretikelleti kadderte biha ala külli şeyin en tüsahhirli kalbe fülan ibni fülanete 
elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essaate. 
 

    Bu amelin buhuru Meyatü saile ve Amber kabuğu dur. Buhur ruhanilere gıdadır. 
Sen! Bu ameli haram olan işlerde sakın kullanma ! 
 

CELB  ETMEK  İÇİN 
    Fatiha suresinin her yedi Ayetinden biri haftanın bir gününe karşılık olarak 
konmuştur. 
    Her günün bir Azimeti vardır.Yedi adet keten bez alıp herbirinin üzerine günlerin 
Azimetini yaz. Yazdıktan sonra her gece bir tanesini toprak kandilde fitil gibi yak. Kendi 
tecrübemdir azizim. (Mütercim Küftü Osman Şakir). 
    Pazar gününün Azimeti : 
 

يمِّ  حِّ ْحَمنِّ الرَّ ينَ اَْلَحْمُد ِّبِّْسـمِّ هللاِّ الرَّ ِّ اْلعَالَمِّ هللِّ َرب   

ْب َدْعَوتِّى بِّيَْومِّ  يُف يَابَاقِّى اَجِّ ى يَالَطِّ يَاَحىُّ يَاقَيُّوُم يَاَشافِّى يَاَكافِّى يَاَهادِّ
يَّةِّ َواَْنَت  وَحانِّيَّة َوااْلَْرضِّ َن الرُّ ااْلََحْد يَاُروْقيَائِّيْل اَْنَت َوُخدَّاَمَك مِّ

 ِّ يعًا َوبَِّحق  يعًا ُمطِّ ْب َسمِّ ِّ اْلَملِّكِّ اْلغَالُِّب َعلَْيُكْم يَاُمْذهِّ  اْلَحـىُّ اْلقَيُّوُم َوبَِّحق 
ْرلِّى قَْلَب  يْل َسخ ِّ ِّ لِّلطَّْهطِّ يَّةِّ َوبَِّحق  لِّ بِّاْلقََوائِّمِّ اْلعَْرشِّ هِّ اَْبَجْد اَْلُمَوك ِّ اَْمرِّ
ِّ ا هـ ط م ف ش ذ ب د و ح  فاُلَنِّ اْبنِّ فاُلَنَةَ َعلَى ُحب 
 

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Hayyü Ya Kayyüm Ya 
Şafi Ya Kafi Ya Hadi Ya Latif Ya Baki Ecib da’veti bi yevmil ehad Ya Rukyail ente 
ve huddameke miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Müzhib semian mutıan 
ve bi hakkil hayyül kayyümü ve bi hakkil melikil ğalibü aleyküm emrihi ebced 
elmüvekkili bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Littahtıl sehhirli kalbe fülan ibni 
fülanete ala hubbi. Elif, He, Tı, Mim, Fe, Şın, Zel, Be, Dal, Vav ve Ha. 
    Pazartesi gününün Azimeti: 
 

ْحَمنِّ  يُم يَاَرُؤُف يَاَعـُطوفاَلرَّ يمِّ يَاَرْحَمُن يَاَرحِّ حِّ   الرَّ

ثْنَْينِّ يَاَجْبَرائِّيْل  ْب َدْعَوتِّى بِّيَْومِّ ااْلِّ ُل اَجِّ اُد يَاَجاعِّ يَاَجلِّيُل يَاَجبَّاُر يَاَجوَّ
يعًا يعًا ُمطِّ ةْ َسمِّ ـيَّةِّ َواَْنَت يَاُمرَّ وَحانِّيَّةِّ َوااْلَْرضِّ َن الرُّ  اَْنَت َوُخدَّاَمَك مِّ
هِّ َهْوَزْح  ِّ اْلَملِّكِّ اْلغَالِّبِّ َعلَْيُكْم اَْمرِّ ُؤُف اْلعَُطوُف َوبَِّحق  ِّ الرَّ َوبَِّحق 



ْرلِّى قَْلَب فاُلَنِّ اْبنِّ  يْل َسخ ِّ ِّ َمْهَطْهطِّ يَّةِّ َوبَِّحق  لِّ بِّاْلقََوائِّمِّ اْلعَْرشِّ اَْلُمَوك ِّ
 فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَّةَ ا هـ ط م ف ش ذ ب د و ح
 

Errahmanirrahimi Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Raufu Ya Atufu Ya Celilü Ya 
Cebbarü Ya Cevvadü Ya Cailü Ecib da’veti bi yevmil isneyni Ya Cebrail ente ve 
huddameke miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Mürreh .Semian mutıan ve 
bi hakkir raufül atufu ve bi hakkil melikil ğalibü aleyküm emrihi Hevzah 
elmüvekkili bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Mehtahtil sehhirli kalbe fülan ibni 
fülanete ala mehabbete Elif he tı mim fe şın zel be dal vav ha 
 

     Salı gününün Azimeti : 
 

ينِّ يَاُمقَل َِّب اْلـقُلُوبِّ وَ  بْ َمالِّكِّ يَْومِّ الد ِّ ااْلَْبَصارِّ اَجِّ  
وَحانِيَِّة َوااْلَْرِضيَِّة  دَْعَوتِى بِيَْوِم الثَّلََث يَاَسْمَسَمائِيْل اَْنَت َوُخدَّاَمَك ِمَن الرُّ

 ِ ِ يَاُمقَل َِب اْلقُلُوِب َوااْلَْبَصاِر َوبَِحق  َواَْنَت يَااَْحَمْرَسِميعًا ُمِطيعًا َوبَِحق 

ِ اْلَمِلِك اْلغَاِلُب َعلَْيُكْم اَ  ِل بِاْلقََوائِِم اْلعَْرِشيَِّة َوبَِحق  ْمِرِه َطْيَكْل اَْلُمَوك ِ

ْرِلى قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَِّة ا هـ ط م ف ش ذ ب  قَْهَطْيِطيْل َسخ ِ

 د و ح
 

Maliki yevmiddin.Ya mükallibel kulübi vel ebsari ecib da’veti bi yevmis selase Ya 
Semsemail ente ve huddameke miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Ahmer 
semian mutian ve bi hakki Ya mukallibel kulübi vel ebsari ve bi hakkil melikil 
ğalibü aleyküm emrihi Taykel elmüvekkili bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki 
Kahtaytil sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti elif he tı mim fe şın zel 
be dal vav ha 
    Çarşamba gününün Azimeti: 
 

اَك نَْستَِعيُن يَاَسِريُع يَاقَـِريُب يَاَمْعبُودُ يَاُمْستَعَاُن  ََ اِيَّاَك نَـْعبُدُ َوايِ 

ئِيْل اَْنـَت َوُخدَّاَمَك ِمَن يَاُمِجيُب اَِجـْب دَْعـَوتِى بِيَْوِم ااْلَْربَـعَاِء يَاِميَكا

وَحانِيَِّة َوااْلَْرِضيَّةِ   الرُّ

وَحاِنيَِّة َوااْلَْرِضيَِّة َواَْنَت يَابُْرقَاْن َسِميعَا  يَاِميَكائِيْل اَْنَت َوُخدَّاَمَك ِمَن الرُّ

ِ اْلمَ  ِ الـسَِّريُع اْلقَِريُب اْلَمْعبُودُ اْلُمْستَعَاِن َوبَِحق  ِلِك اْلغَاِلُب ُمِطيعًا َوبَِحق 

ْرِلى  ِ فَْهَطْيِطيْل َسخ ِ ِل بِاْلقََوئِِم اْلعَْرِشيَِّة َوبَِحق  َعلَْيُكْم اَْمِرِه َمْنَسْع اَْلُمَوك ِ

ِ ا هـ ط م ف ش ذ ب د و ح  قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى ُحب 
 

İyya kena’büdü ve iyya kenestein. Ya seriu Ya Karibü Ya Ma’büdü Ya Müsteani Ya 
Mücibü ecib da’veti biyevmil erbeai Ya Mikail ente ve huddamike miner 
ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Bürkan semian mutian ve bi hakkis seriul 



karibül ma’büdül müsteani ve bi hakkil melikil ğalibü aleyküm emrihi mensa’ 
elmüvekkeli bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Fehtaytil sehhirli kalbe fülan ibni 
fülanete ala hubbi elif he tı mim fe şın zel be dal vav ha  
 

    Perşembe gününün Azimeti: 
 

َراَط اْلُمْستَِقيِم يَاقَاِدُر يَاُمْقتَِدُر يَالَِطيُف يَاَخبِيُر يَاَخاِلُق يَاَها ِدى اِْهِدنَا الص ِ

 اَِجْب دَْعَوتِـى بِيَْوِم اْلَخِميِس 

ْرِضيَِّة َواَْنَت  ََ وَحانِيَِّة َوااْلَ يَاَصْرفَيَائِيْل اَْنَت َوُخدَّاَمَك ِمَن الرُّ

ِ اْلَمِلِك اْلغَاِلُب  ِ اْلقَاِدُر اْلُمْقتَِدُر َوبَِحق  يَاَشْمُهوَرْش َسِميعا ُمِطيعًا َوبَِحق 

ْرِلـى َعلَْيُكْم اَْمِرِه فَْصقَْر  ِ نَْهَهْطِطيْل َسخ ِ ِل بِاْلقََوائِِم اْلعَْرِشيَّة َِوبَِحق  اَْلُمَوك ِ

ِ ا هـ ط م ف ش ذ ب د و ح  قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى ُحب 
 

İhdinas sıratel müstekim.Ya Kadiru Ya Muktediru Ya Latifü Ya Habiru Ya Halıku Ya 
Hadi ecib da’veti bi yevmil hamisi Ya Sarfeyail ente ve huddameke miner 
ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Şemhureş semian mutian ve bi hakkil Kadirul 
Muktediru ve bi hakkıl melikül ğalibü aleyküm emrihi Faskar el müvekkili bil 
kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Nehhattil sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala hubbi 
elif he tı mim fe şın zel be dal vav ha . 
 

    Cuma gününün Azimeti: 
 

ِصَراَط الَِّذيَن اَْنعَْمت َعلَْيِهْم يَاَحِكيُم يَاَعِليُم يَاَعالََّم اْلغُيُوِب يَانُوُر يَاَعِلىُّ 

 يَالَِطيُف يَاَهاِدى اَِجْب دَْعَوتِـى
وَحانِيَِّة َوااْلَْرِضيَّة َواَْنَت بِيَْوِم ال ُجُمعَِة يَاَعْنيَائِيْل اَْنَت َوُخدَّاَمَك ِمَن الرُّ

ِ اْلَمِلِك اْلغَاِلِب َعلَْيُكْم اَْمِرِه  ِ اْلَحِكيُم اْلعَِليُم َوبَِحق  يَااَْبيَْض َسِميعًا ُمِطيعًا َوبَِحق 

ِل بِاْلقََوائِِم اْلعَْرِشيَّةِ  ْرِلى قَْلَب فاُلَِن اْبِن َشتْثَْخ اَْلُمَوك ِ ِ َجْهَهْطِطيْل َسخ ِ  َوبَِحق 

ِ ا هـ ط م ف ش ذ ب د و ح  فاُلَنَةَ َعلَى ُحب 
 

Sıratellezine enamte aleyhim.Ya Hakimü Ya Alimü Ya Allamel ğuyübü Ya Nuru Ya 
Aliyyü Ya Latifü Ya Hadi ecib da’veti bi yevmil cumua Ya Anyail ente ve 
huddameke miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Ebyad semian mutian ve bi 
hakkil Hakimül Alimül ve bi hakkil melikil ğalibü aleyküm emrihi Şetsah el 
müvekkili bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Cehhattil sehhirli kalbe fülan ibni 
fülanete ala hubbi. Ateş harfleri (Elif he tı mim fe şın ve zel)ve Beduh (Be dal vav 
ve ha) isminin harfleri).) . 
 

    Cumartesi gününün Azimeti: 
 

اِليَن آِميْن يَاقَائُِم يَاقَاِهُر يَاَعِزيُز يَاَماِلُك  َغْيِراْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَالضَّ

ُن يَاُمَهْيِمُن يَاَظاِهُر يَابَاِطُن يَاَكبِيُر اَِجْب دَْعَوتِى بِيَْوِم السَّْبِت يَاُمْؤمِ 



وَحانَيَّة َِوااْلَْرِضيَِّة َواَْنَت يَاَمْيُمـوْن  يَاَكْسفَيَائِيْل اَْنَت َوُخدَّاَمَك ِمـَن الرُّ

ِ اْلقَائُِم اْلعَِزيُز اْلَكبِيُر اْلُمتَ  ِ اْلَمِلِك اْلغَاِلُب َسِميعًا ُمِطيعًا َوبَِحق  عَاِل َوبَِحق 

ِ لَْخَهْطِطيْل  قََوائِِم اْلعَْرِشيَِّة َوبَِحق  ََ ِل بِاْل َعلَْيُكْم اَْمِرِه ذَْضَظْغ اَْلُمَوك ِ

ِ ا هـ ط  ْرِلى قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى ُحب  َهْرَشيَاٍل اَْنَت يَاِلُمْقفَْنجل َسخ ِ

 م ف ش ذ ب د و ح
 

Ğayril mağdubi aleyhim veladdalline Amin. Ya Kaimü Ya Kahirü Ya Azizü Ya 
Mü’minü Ya Müheyminü Ya Zahiru Ya Batınü Ya Kebiru ecib da’veti bi yevmis 
sebti Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya 
Meymun semian mutıan ve bi hakkil Kaimül Azizül Kebirul müteali ve bi hakkil 
melikül ğalibü aleyküm emrihi Zadzağ elmüvekkili bil kavaimil arşiyyeti ve bi 
hakki Lahhattil Herşeyalin ente Ya Limukfencil sehhirli kalbe fülan ibni fülanete 
ala hubbi elif he tı mim şın zel be dal vav ha. 
 

AYETEL  KÜRSİNİN HAVASSI 
 

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 
    Ayetel Kürsi ile bir kimseyi istediğin gibi bağlarsın. Örneğin: Bir kimsenin kârını ve 
kazancını bağlamak, dilini bağlamak, uykusunu bağlamak, bevlini bağlamak, erkekliğini 
bağlamak, muhabbetle kendine bağlamak, gerek kahriye gerek celbiye veya her ne tür 
şekilde olursa olsun bağlamak istersen: 
    Önce maksadın her ne ise güzelce bir abdest aldıktan sonra, tam inanç ile niyet 
edip, Besmele-i şerif ile Ayetel Kürsiyi aşağıdaki tertip üzere okursun . 
 

    Sarı, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, gri ve siyah renk olmak üzere yedi ipek ip al. Her 
renk ipe yedi kere Ayetel  Kürsi okuyup yedi düğüm at. 
 

    Düğümleri attıktan sonra, yedi renk ipi eline alıp hepsini birden bük ve bir araya 
getir. Sonra şu tertip üzere Ayetel Kürsi yi oku : 
 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ اهلَلُ الَاِّلَهَ اِّالَُّهَو الَحىُّ اْلقَيُّومُ  بِْسِم هللاِ الرَّ  
 

Bismillahirrahmanirrahim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. 
 

deyince birinci düğümü bağla. 
 

 ْ ُخذُهُ ِسنَة ٌَوالَنَْومُ اهلَلُ الَاِلَهَ ااِلَُّهَواْلَحىُّ اْلقَيُّوُم الَتَأ  
 

Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te' huzühü sinetün vela nevm . 
 

deyince ikinci düğümü bağla . 
 

اهلَلُ الَاِلَهَ اِالَُّهَو اْلَحىُّ اْلقَيُّوُم الَتَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ نَْوُم لَهُ َمافَى السََّمواَِت 

ْرِض َمْن ذَا الَّذِى يَْشفَعُ َوَمافِـْى الَ   

 ِعْندَهُ ااِلَّبِإِْذنِِه يَْعلَمُ 
 

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm lehü ma 



fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu indehü illa bi iznihi ya’lem. 
deyince üçüncü düğümü at . 
 

 الَاِلَهَ ااِلَُّهَو اْلَحىُّ اْلقَيُّوُم الَتَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ نَْوٌم لَهُ َمافِى السََّمَواِت اهلَلُ 

 َوَمافِى ااْلَْرِض َمْن ذَا الَِّذى يَْشفَُع ِعْندَهُ ااِلَّبِإِْذنِِه يَْعلَُم َمابَْيَن اَْيِديِهمْ 
 

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm La te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma 
fis semavati ve me fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne 
eydihim . 
deyince dördüncü düğümü at . 
 

َمَواِت اهلَلُ الَاِلَهَ ااِلَُّهَواْلَحىُّ اْلقَيُّوُم الَتَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ نَْوٌم لَهَ َما فِى السَّ 

َوَمافِى ااْلَْرِض َمْن ذاَ الَّذِى يَْشفَُع ِعْندَهُ ااِلَّبِإِْذنِِه يَْعلَُم َمابَْيَن اَْيِديِهْم 

 َوَماَخْلفَُهمْ 
 

Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma 
fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne 
eydihim vema halfehüm. 
 

deyince beşinci düğümü bağla. 
 

نَةٌ َوالَ نَْوٌم لَهُ َمافِّى السََّمَواتِّ  اهلَلُ الَاِّلَهَ اِّالَُّهَو اْلَحىُّ اْلقَيُّوُم الَتَأُْخذُهُ سِّ
ْنَدهُ اِّالَّ  فَُع عِّ ْم َوَمافِّى ااْلَْرضِّ َمْن ذاَ الَّذىِّ يَشِّ يهِّ بِّإِّْذنِّهِّ يَْعلَُم َمابَْيَن اَْيدِّ

ي ِّهُ  َع ُكْرسِّ هِّ اِّالَّ بَِّماَشاَء َوسِّ ْلمِّ ـْن عِّ يُطوَن بَِّشْىٍء مِّ َوَما َخْلفَُهْم َوالَيُحِّ
ْفُظُهَما  السََّمَواتِّ َوااْلَْرَض َوالَ يَُؤُدهُ حِّ
 

Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm Late’huzühü sinetün vela nevm lehü ma 
fis semavati vema fil ard menzellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne 
eydihim vema halfehü vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia 
kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma. 
deyince altıncı düğümü at . 
 

اهلَلُ الَاِلَهَ ااِلَُّهَواْلَحىُّ اْلقَيُّوُم الَتَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ نَْوٌم لَهَ َمافِى السََّمَواِت 

َوَمافِى ااْلَْرِض َمْن ذاَ الَّذِى يَِشفَُع ِعْندَهُ ااِلَّبِإِْذنِِه يَْعلَُم َمابَْيَن اَْيِديِهْم 

ْن ِعْلِمِه ااِلَّ بَِماَشاَء َوِسَع ُكْرِسي ِهُ َوَماَخْلفَُهْم َوالَ يُِحيُطوَن بَِشْىٍء مِ 

 السََّمَواِت َوااْلَْرَض َوال يَعُودُهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِلىُّ اْلعَِظيمُ 
 

Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma 
fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne 
eydihim vema halfehüm vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia 
kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma ve hüvel aliyyül azim.  
 



deyince yedinci düğümü bağla . 
     Yedi düğümüde bağladıktan sonra bu ipeği ağır bir taşın altına koy ve  
''Bu taş bu ipeği nasıl basarsa fülan oğlu fülanın dilide öyle basılsın, Allah c.c. ın 
yardımıyla Ayetel Kürsi hakki için “ dersin. 
    Veya; “Bu taş bu ipeği nasıl basarsa fülan oğlu fülan ın kazancı ve karı bağlansın, 
Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel Kürsi hakkı için “ dersin. 
    Eğer bu ameli muhabbet için yaptın ise;  
“Bu taş bu ipeği nasıl basarsa fülan kızı fülanın aşkını ve gönlünü kendime 
bağladım vede bağlansın, Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel Kürsi hakkı için“ 
 dersin. Bunları dilediğin şekilde söylersin. Bu mesele sahih olup, defalarca tecrübe 
edilmiştir . 

CELB  ETMEK  İÇİN 
    Aşağıdaki Vefki yedi adet kağıt üzerine veya bir bez üzerine yaz. Eğer bez üzerine 
yazarsan her gece kandilde birini fitil olarak yak. Kağıda yazarsan her gece birini ateşte 
yak  

    Fitil veya kağıt yanarken üçyüzoniki ( 312 ) defa Ya Rakib ismi şerifini oku. Yedi 
gece bu tertip üzere devam edersen matlubun sana celb olur. 
    Yazılacak Vefk budur: 
 

 اٍا ث ى ت

 ى ب ب ت

 ب ى ى ب

 ت د ر ع
 

Vefkin etrafına Ayetel Kürsi ile günlerin Ulvi ve ardi meleklerini şu tertip üzere yazarsın. 
 

ِحيم ِاهلَلُ الَاِلَه ااِلَّ ُهَو اْلَحىُّ اْلقَيُّوُم الَتَأُْخذُهُ ِسنَةٌ  ْحَمِن الرَّ  َوالَ بِـْسِم هللاِ الرَّ

نَْوٌم لَهَ َمافِى السََّمَواِت َوَما فِى ااْلَْرِض َمْن ذاَ الَّذِى يَِشفَُع ِعْندَهُ اِالَّبِإِْذنِِه 

يَْعلَُم َما بَْيَن اَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوالَيُِحيُطوَن ِبَشْىٍء ِمْن ِعْلِمِه اِالَّ بَِماَشاَء 

ْرَض َوالَ يَعُودُهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِلىُّ اْلعَِظيُم َوِسَع ُكْرِسي ِهُ السََّمَواِت َوااْلَ 

ةَ اِالَّبِاهللِ اْلعَِلـى ِ اْلعَِظيِم ُروْقيَائِيْل َجْبَرائِيْل َسْمَسَمائِيْل  َوالََحْوَل َوالَ قُوَّ

ةْ اَْحَمْر بُْرقَا ْن ِميَكائِيْل َصْرفَيَائِيْل َعْنيَائِيْل َكْسفَيَائِيْل ُمْذِهْب ُمرَّ

 َشْمُهوَرْش اَْبيَْض َمْيُموْن 
 

Bismillahirrahmanirrahim Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü 
sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa 
bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitüne bişeyin min 
ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma 
ve hüvel aliyyül azim.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rukyail 
Cebrail Semsemail Mikail Sarfeyail Anyail Kesfeyail Müzhib Mürre Ahmer Bürkan 
Şemhureş Ebyad Meymun. 
 



YASİN  SURESİNİN  HAVASSI 
 

SİHİR  İPTALİ  İÇİN 
    Sihir iptal etmek için: Yasin suresini bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan sonra üzerine 
şu duayı bir defa oku: 
 

ْحِر َعْن فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ   اَللَُّهمَّ اَْبِطَل الس ِ
Allahümme ebtıles sihri an fülan ibni fülanete. 

    Bu yazılanı Kuyu suyu ile sil. Sihirli olan kişi taharet üzere bu su ile gusül ederse, 
Allah c.c. ın izniyle sihri bozulur ve şifa bulur. 
 

İHFA  İÇİN 
    İhfa yapmak için: Bir miktar ince Rik eleyip bir kabın içine koy. Kabın içinede yedi 
adet Pelit koy. Yasini şerifi okumaya başla ve her mübin geldiğinde Pelitin bir tanesini 
dışarıya çıkar. Böylece bir Yasin de yedi peliti okumuş olursun. Pelitleri tekrar kabın 
içine koy ve aynı ameli tekrarla. Bu tertip üzere yedi defa yaparsın. Sonra bir ayna 
karşısına geçip Pelitleri tek tek ağzına al. Hangi pelitte görünmez isen o peliti sakla. 
İhtiyaç zamanında Peliti ağzına al ve Allah c.c. ın izniyle ihtiyacını gider. 
    Fakat: Bu ameli yapmadan önce üç gün riyazatlı olarak oruç tutarsın. Bir rivayete 
göre Yasin Suresi Azimetleriyle birlikte okunması zikredilmiştir.  
 

MUHABBET  İÇİN 
    Bir kimseyi muhabbetle kendini sevdirmek istersen: Bir koyun aşığını alıp üzerine üç 
(3) defa Yasin suresini okuduktan sonra, aşığı ateşe koy. Ondan sonra olacak olan 
acaiblikleri Allah Teala'nın izniyle görürsün. 
 

İSTİHARE İÇİN 
    Bir yerde hazine olup olmadığını anlamak için, şüphe edilen o mekandan bir avuç 
kadar toprak alıp, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ve Ayetel kürsi, ikinci 
rekatta Fatiha ve İhlas suresini oku. Namazdan sonra, doksanbir ( 91) defa Yasini 
şerifin şu iki Ayeti Kerimesini: 
 

ِحيِم اِنََّما اَْمُرهُ اِذَا اََرادَ َشيْ  ْحَمِن الرَّ ً اَْن يَقُـوَل لَهُ ُكْن بِْسِم هللاِ الرَّ أ

 فَيَُكوُن فَُسْبَحاَن الَِّذى بِيَِدِه َملَُكوُت ُكل ِ َشْيٍء َواِلَْيِه تُْرَجعُونَ 
 

Bismillahirrahmanirrahim.İnnema emruhü iza erade şeyen en yeküle lehü kün 
feyekün. Fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun. 
 

Ve 171 defada Salavati şerife okuyup, toprağı başının altına koyup yat. Allah c.c. izniyle 
hazinenin nerede olduğunu görürsün. İlk gece göremezsen üçüncü geceye kadar tekrar 
edersin. 
 

HIRSIZ  İÇİN 
    Hırsız için Yasin suresini yedi ( 7 ) defa okuyup, her mübin e geldiğinde şu duayı 
yedi (7) defa oku : 
 

َع النَّاسِّ لِّيَْوٍم الََرْيَب فِّيهِّ اِّنَّ هللاَ  يم ِّيَاَجامِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ



يعَاَد اَللَُّهمَّ اُْرُدْد َضالَّتِّى فاُلَنِّ اْبنِّ فُ  الَنَةً الَيُْخلُِّف اْلمِّ  
Bismillahirrahmanirrahim. Ya camiannasi liyevmin la raybe fih. İnnallahe la 
yuhlifül miad. Allahümme ürdid dalleti fülan ibni fülaneten . 
 

    Her mübinde bu duayı yedi defa okursun. Bu amele üç (3), beş (5) veya yedi (7) 
gün devam edersen, Allah c.c. ın izniyle, elbette hırsız ortaya çıkar ve çaldığı mal her ne 
ise geri getirir. 
 

İHFA İÇİN 
    Gözlerden gizlenmek için: Yedi adet Nohut u yeni bir toprak saksıya ek. Sonra 
bakırdan bir kap veya ufak leğen içine Yasin Suresini yazdıktan sonra yazıyı su ile boz. 
Bu su ile ekmiş olduğun nohutları kırkbir (41) gün sula. Kırkbir günden sonra sulama. 
Nohutlar olduktan sonra, nohutları birer birer ağzına alıp, aynaya bak. Hangisinde 
görünmez olursan, o nohut ile amel edersin.  

 

RAHMAN  SURE SİNİN  BİR HASSESİ 
 

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 
    İbni Abbas (r.a.) hazretleri şöyle buyurmuştur: Ben bir Sure okurdum, fakir iken 
zengin oldum. Korkuyordum korkularımdan emin oldum. Birçok mülke sahip oldum. Bu 
sure Zebur surelerinin eftalidir. 
    Kim! Bu sureyi okur ve hacetini Allah'tan isterse, Allah c.c. onun istediği haceti verir. 
İnsanların yanında o kişinin mertebesi üstün olur. Dünyada ve ahirette Allah o kişiden 
razı olur. Bu sureyi okuyan kişi hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise zengin 
olur, hasta ise şifa bulur, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise Allah c.c. 
günahlarını affeder. Her ne hacet dilerse Allah en kısa zamanda hacetini yerine getirir. 
    Davut Aleyhisselam'ın Allah Teala'dan dünyalık bir haceti olsa, bu sureyi okur ve 
secdeye kapanırdı. Secde den başını kaldırmadan Allah Teala hacetini verirdi. 
    Bu Sure Süryanice idi, İbni Abbas (r.a.) Arabi lisanına çevirdi. Bu mübarek sure 
Errahman suresi gibidir. Kurani Kerim deki o mübarek Sure Errahman suresidir. Allah 
c.c. daha doğrusunu bilir : 
 

CİN SURESİNİN HAVASSI 
 

CELB  ETMEK İÇİN 
    Bir kimseyi celb ve teshir etmek istersen: Siyah saplı bıçağın bir yüzüne şu tılsımı : 
 

 
 

Bir Bir İki Altı Üç Dört Sekiz Yedi Dokuz İki Altı Bir Bir Bir. Çizgi ve Ha harfi. 
 

    Bıçağın diğer yüzünede şunları yaz : 
 

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن 

  و هـ ال ى قَْلـَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَة ََعلَى َمَحبَّةَ فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ 
 

Elif Be Te Se Cim Ha Hı Dal Zel Ra Ze Sin Şın Sat Dat Tı Zı Ayın Ğayın Fe Kaf Kef 
Lam Mim Nun Vav He Lamelif Ye Kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete 
binti fülanete. 
    Yazdıktan sonra bıçağı hafif bir ateş üzerine koy ve aşağıdaki Daveti yirmiyedi (27) 
defa oku. Ama okurken tenha bir yerde ve tek başına Ud buhuru yakarak oku. 



    Yirmiyedi defa okunacak Sure-i Cin in daveti budur: 
 

ِحيِم قُْل اُوِحَى اِلَىَّ اَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَرِمَن اْلِجن ِ فَقَالُوا  ِحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

ْشِد ِفَآَمنَّابِِه َولَْن نُْشِرَك بَِرب ِنَا اََحدًا اِنَّاَسِمْعنَا قُْرآنًا َعَجبًا يَهْ  ِدى اِلَى الرُّ

هُ تَعَالَى َجدُّ َرب ِنَا َما تََّخذَا صاَِحبَة ًَوالََولَدًا َواَنَّهُ َكاَن يَقُوُل َسِفيُهنَا َواَنَّ 

َعلَى هللاِ َشَطًطا َواَنَّاَظنَنَّا اَْن لَْن تَقُوَل ااِْلْنـُس َواْلِجنُّ َعلَى هللاِ َكِذبًا َواَنَّهُ 

ِمَن اْلِجِن فََزادُوُهْم َرَهقًا تَعَالُوا كـَاَن َرَجاٌل ِمَن اْاِلْنِس يَعُوذُوَن بِِرَجاٍل 

تَعَالُوا تَعَالُوا يَااَْصَحاَب ااْلَْرَواحِ اْلعَاِليَِة اَِجْب اَيُّها اْلَمِلْك َمْيَطَطُروَن 

َويَااَيَُّها اْلَمِلِك َشْمُهوَرْش َويَااَيَُّها اْلَمِلِك ااْلَْحَمـْر َويَااَيَُّها اْلَمِلِك ااْلَْبيَْض 

ِ َهِذ ِه ااْلَْسَماِء بِحـَ  ِ نَْقِش َخاتَِم ُسلَْيَماِن اْبِن دَاُوْد َعلَْيِهَما السَّالَُم َوبَِحق  ق 

ِ آَصْف اِْبِن  الث ِقَاِل اْلِعَظاِم َطاُعوجٍ َوَماُعوجٍ َوَطْيفُوجٍ َوقَْيفُوجٍ َوبَِحق 

ْرِلى قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ اِلَى َمَحبَِّة  فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ اَيَُّها بَْرِخيَا َسخ ِ

ِ َهِذ ِه  اْلُخدَّاَم اِْفعَلُواَما اََمـْرتُِكْم بِِه َوَوكَّْلتُُكْم َعلَْيِه بَِطْرفَِة اْلعَْيِن بَِحق 

اآْليَاَِت َواَنَُّهْم َظنُّوا َكَماَظنَْنتُْم اَْن لَْن يَْبعََث هللا ُاََحدًا َواَنَّالََمْسنَا السََّماَء 

َجْدنَاَها ُمِلئَْت َحَرًسا َشِديدًا َوُشُهبًا َواَن اُكنَّانَْقعُدُ ِمْنَهاَمقَاِعدَ ِللسَّْمعِ فََمْن فَوَ 

يَْستَِمعِ اآْلَن يَِجْد لَهُ ِشَهابًا َرَصدًا َواَنَّا الَنَْدِرى اََشرٌّ اُِردَ بَِمْن فِى 

  3اَلسَّاَعةَ  3اَْلعََجَل  3ااْلْرِض اَْم اََرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشدًا اَْلَواًحا 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehüs temea neferun minel cinni 
fekalu inna semi’na kuranen aceba. Yehdi iler rüşdü feamenna bih ve len nüşrike 
bi rabbina ehada. Ve ennehü teala ceddü rabbina mettehaza sahibeten vela 
veleda. Ve ennehü kane yekulü sefihüna alallahi şeteta. Ve enna zanenna en len 
tekulel insü vel cinnü alallahi keziba. Ve ennehü kane ricalün minel insi yeuzüne 
biricalin minel cinni fezadühüm rehaka. Tealü tealü tealü Ya eshabel ervahıl aliyeti 
ecib eyyühel melik Meytatarun ve ya eyyühel melik Şemhureş ve Ya eyyühel 
melikil Ahmer ve Ya eyyühel melikil Ebyad bi hakki nakşı hatemi Süleyman ibni 
Davud Aleyhimesselam ve bi hakki hazihil esma-is sikalil ızami Taucin ve Maucin 
ve Tayfücin ve Kayfücin ve bi hakki Asaf ibni Berhıya sehhirli kalbe fülan ibni 
fülanete ila mehabbete fülanete binti fülanete eyyühel huddame ifalü ma 
emertiküm bihi ve vekkeltüküm aleyhi bi tarfetil ayn ve bi hakki hazihil ayat Ve 
ennehüm zannü kema zanentüm en len yebasallahü ehada Ve enna lemesnas 
semae fevecednaha müliet harasan şediden ve ve şühüba. Ve enna künna nakudu 
minha mekaide lissemı femen yestemiıl ane yecid lehü şihaban rasada. Ve enna 
na nedri eşerrün üride bimen fil ardı em erade fihim rabbühüm raşeda. Elvahan 
elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essaah. 
 



CİN  SURESİ  İLE  CELB 
    Buda Sure-i Cin in ayrı bir daveti olup, bu davetin çok özelliği vardır. Arabi ayın ilk 
Çarşamba gününün ikindi ile akşam namazı arasında veya arabi ayın yirmiüçüncü günü 
veyahutta gecesi tenha bir yerde buhur yakarak bu daveti onyedi ( 17 ) defa okursun. 
    Eğer; Onyedi  (17)  Bakla  veya Kırmızı Biber üzerine 
okursan biber veya bakla üzerine matlubun ismini yaz ve her okuduğun Baklayı tek tek 
ateşe atarak yak . 
    Bakla için bir usül daha olup oda şöyledir: Kırk (40) tane Bakla al. On (10) tanesine 

Ya Harun  ٍٍيَاهاَُرون on (10) tanesine Ya Karun  ٍيَاقَاُرون on (10) tanesine Ya Haman 

 :yaz. Baklaların diğer yüzünede يَاَشي َطانٍ  on (10) tanesinede Ya Şeytan يَاَهاَمانٍ 
 

ْرِلى فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ   َسخ ِ
 

Sehhirli fülan ibni fülaneh. 
yaz. Baklaları birer birer okuyarak ateşe at ve yak. Her ne üzerine okursan oku, Allah 
Teala nın izniyle olur. Matlubun olan kişi Allah Teala'nın izniyle en kısa zamanda yanına 
gelir. 
    Onyedi (17) defa okunacak Davet duası budur: 
 

ِحيِم قُْل اُوِحَى اِلَـىَّ اَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَرِمَن اْلِجن ِ فَقَالُوا  ْحَمِن الرَّ ْسِم هللاِ الرَّ َِ
ْشِد فَآَمنَّابِِه َولَ  ْن نُْشِرَك بَِرب ِنَا اََحدًا اِنَّاَسِمْعنَا قُْرآنًا َعَجبًا يَْهِدى اِلَى الرُّ

َواَنَّهُ تَعَالَى َجدُّ َرب ِنَا َما تََّخذَ َصاِحبَة ًَوالََولَدًا َواَنَّهُ َكاَن يَقُوُل َسِفيُهنَا َعلَى 

هللاِ َشَطًطا َواَنَّاَظنَنَّا اَْن لَـْن تَقُوَل ااِْلْنُس َواْلِجنُّ َعلَى هللاِ َكـِذبًا َواَنَّهُ َكاَن 

ِمَن ااِْلْنِس يَعُوذُوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْلِجِن فََزادُوُهْم َرَهقًا َعَزْمُت  َرَجالٌ 

َت  ِت َوَخَشعَُت ْاالَْصَواُت بَِجالَِلِه َواْستَقَرَّ َعلَْيُكْم بِاهللِ الَِّذى ذُواْلِعزَّ

الَّ ُهَواْلَحىُّ السََّمَواِت َوااْلَْرِض بِاَْمِرِه َعَزْمُت َعلَْيُكْم بِاهللِ الَِّذى الَاِلَهَ اِ 

َمدُ اْلفَْردُ اْلِوتُْر اْلَحنَّاُن اْلَمنَّاُن ذُواْلَجالَِل َوااِْلْكَراِم  اْلقَيُّوُم ااْلََحدُ الصَّ

ِ َجْبَرائِيْل َوِميَكائِيْل َواِْسَرافِيْل َوَعْزَرائِيْل  َعَزْمُت َعلَْيُكْم بِاهللِ بَِرب 

ِة َهِذِه نِيَِّة فِى َمَشاِرِق ااْلَْرِض َوبَِكَواِهيْل َوَمْيَطَطُروْن َوبعَِزيمَ 

ِ ِدينُِكْم  بَِها اَْوَسْهِلَها اَْوَجبَِلَها اَْوَخَربَاتَِها اَْوِعماََراتَِها َوبَِحق  َِ اَْوَمغَاِر

 ِ ِ َمْذَهبُِكم اَْدُعوُكْم َوَمعَاِشِقُكْم َو َشْيِخُكْم َوَصِغيِرُكْم َوَكبِيِرُكْم َوبَِحق  َوبَِحق 

لَْيَماِن اْبِن دَاُوْد َعلَْيِهَما السَّالَُم َمِلِك اْلِجن ِ َوالشَّياَِطيُن اِنَّهُ ِمْن َخاتَِم سُ 

ِحيِم ااَلَّتَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِى ُمْسِلِميَن  ْحَمِن الرَّ ُسلَْيَماَن َواِنَّهُ بِْسِم هللاِ الرَّ

اِْبِن َمْرَواْن َويَاَمْيُموِن اْبِن  َعَزْمُت َعلَْيُكْم يَااَبَالَْيَث َويَايَْحيَى َويَاَجابِرْ 



ذَْنِكى اَْن تَْقُضواَحاَجتِى َوتَْنتَُشُروا بِِخْدَمتِى اُْؤتُونِى بِفاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ 

ِ فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَْلعََجَل  َعلَى ُحب 

اََعةَ اَلسَّاَعةَ َواَنَُّهْم َظنُّوا َكَما َظنَْنتُْم اَْن لَْن يَْبعََث هللا ُاََحدًا َواَنَّا اَلسَّاَعةَ اَلسَّ 

لََمْسنَا السََّماَء فََوَجْدنَاَها ُمِلئَْت َحَرًسا َشِديدًا َوُشُهبًا َواَنَّا ُكنَّا 

هُ ِشَهابًا َرَصدًا َواَنَّاالَنَْدِرى نَْقعُد ُِمْنَهاَمقَاِعدَ ِللسَّْمعِ فََمْن يَْستَِمعِ اآْلَن يَِجْدلَ 

اََشرٌّ اُِريدَ بَِمْن فِى ااْلَْرِض اَْم اََرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشدًا َعَزْمُت َعلَْيُكْم بِاهللِ 

َت السََّمَواِت  ِت َوَخَشعَِت ااْلَْصَواُت بَِجالَِلِه َواْستَقَرَّ الَِّذى ذُواْلِعزَّ

ُت َعلَْيُكْم بِاهللِ الَِّذى الَاِلَهَ اِالَّ ُهَواْلَحىُّ اْلقَيُّوُم ااْلََحدُ َوااْلَْرِض بِاَْمِرِه َعَزمْ 

َمدُ اْلفَْردُ اْلِوتُْر اْلَحنَّاُن اْلَمنَّاُن ذُواْلَجالَِل َوااِْلْكَراُم َعَزْمُت َعلَْيُكْم  الصَّ

ِ َجْبَرائِيْل َوِميَكائِيْل َواِْسَرافِيْل َوَعْزَرائِي ْل َوبَِكَواِهيْل بِاهللِ بَِرب 

بَِها  َِ َوَمْيَطَطُروْن َوبِعَِزيَمِة َهِذِه نِيَِّة فِى َمَشاِرِق ااْلَْرِض اَْوَمغَاِر

ِ َمْذَهبُِكْم  ِ ِدينُِكْم َوبَِحق  اَْوَسْهِلَها اَْوَجبَِلَها اَْوَخَربَاتَِها اَْوِعماََراتَِها َوبَِحق 

ِ َخاتَِم ُسلَْيَماِن اَْدُعوُكْم َوَمعَاِشِقُكْم َو َشْيِخُكْم َوصَ  ِغيِرُكْم َوَكبِيِرُكْم َوِبَحق 

اْبِن دَاُوْد َعلَْيِهَما السَّالَُم َمِلك اْلِجن ِ َوالشَّياَِطيُن اِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َواِنَّهُ بِْسِم 

ِحيِم ااَلَّتَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِى ُمْسِلِميَن َعَزْمُت َعلَْيكُ  ْحَمِن الرَّ ْم هللاِ الرَّ

يَااَبَالَْيَث َويَايَْحيَى َويَاَجابِْر اِْبِن َمْرَواْن َويَاَمْيُموِن اْبِن ذَْنِكى اَْن تَقَُضوا 

ِ فاُلَنَةَ  َحاَجتِى َوتَْنتَُشُروا بِِخْدَمتِى اُْؤتُونِى بِفاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى ُحب 

َجَل اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ بِْنِت فاُلَنَـةَ اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلعَ 

اِلُحوَن َوِمنَّادُوَن ذَِلَك ُكنَّا َطَرائَِق قِدَدًا َواَنَّا َظنَنَّا اَْن  اَلسَّاَعةَ َواَنَّاِمنَّا الصَّ

اَسِمْعنَا اْلُهدَى آمَ  نَّابِِه لَْن نُْعِجَزهللاِ فِى ااْلَْرِض َولَْن نُْعِجَزهُ َهَربًا َواَنَّالَمَّ

فََمْن يُْؤِمْن بَِرب ِِه فاَلَيََخاُف بَْخًساَوالَ َرَهقًا َواَنَّاِمنَّا اْلُمْسِلُموَن 

ااْلقَاِسُطوَن فََكانَوا  ْوا َرَشدًا َواَمَّ َوِمنَّااْلقَاِسُطوَن فََمْن اَْسلََم فَاُولَئَِك تََحرَّ

ِريقَِة َالَْسقَْينَا ُهْم َماًء َغدَقًا ِلنَْفتِنَُهْم ِلَجَهنََّم َحَطبًا َواَْن لَو ِاْستَقَاُموا َعلَى الط  

فِيِه َوَمْن يُْعِرْض َعْن ِذْكِر َرب ِِه يَْسلُْكهُ َعذَبًا َصعدًا َواَنَّ اْلَمَساِجدَ ِهلِل 

ا قَاَم َعْبدُ هللاِ يَْدُعوهُ َكادُوا يَُكونُوَن َعلَْيهِ   فاَلَتَْدُعوا َمَع هللاِ اََحدًا َواَنَّهُ لَمَّ



ا  ِلبَدًا قُْل اِنََّما اَْدُعوا َرب ِى َوالَاُْشِرُك بِِه اََحدًا قُْل اِن ِى الَ اَْمِلُك لَُكْم َضرَّ

َوالََرَشدًا قُْل اِن ِى لَْن يُِجيَرنِى ِمَن هللِا اََحدٌ َولَْن اَِجدَ ِمْن دُونِِه ُمْلتََحدًا ااِلَّ 

ِص هللاَ َوَرُسولَهُ فَِانَّ لَهُ نَاَرَجَهنََّم باَلًَغاِمَن هللاِ َوِرَساالَتِِه َوَمـْن يَعْ 

َخاِلِديَن فِيَها اَبَدًا َحتَّى اِذَا َراَْوَما يُعَدُوَن فََسيَْعلَُموَن َمْن اَْضعَُف نَاِصًرا 

َواَقَلَّ َعدَدًا قُْل اِْن اَْدِرى اَقَِريٌب َما تُو َعدُوَن اَْم يَْجعَُل لَهُ َرب ِى اََمدًا َعاِلُم 

ْيِب فاَلَ يُْظِهُر َعلَى َغْيبِِه اََحدًا ِاالََّمِن اْرتََضى ِمْن َرُسوٍل فَِانَّهُ يَْسلُُك اْلغَ 

ِمْن بَْيِن يَدَْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصدًا ِليَْعلََم اَْن قَْد اَْبلَغُوا ِرَساالَِت َرب ِِهْم َواََحاَط 

اَْسَماِء هللاِ اْلعَِظيِم َربَّ ااِْلْنـِس بَِما لَدَْيِهْم َو اَْحَصى ُكلَّ َشْىٍء َعدَدًا َوبِ 

ِ اْلِجن ِ َوااِْلْنِس  ِ آدََم نُوِرَك ااِْلْنِس َوبَِحق  ا َوبَِحق  دَْعَوةَ اْلَجبَُروِت ُعِلوًّ

 ِ ِ يس َوبَِحق  ِ طه َوبَِحق  ِ كهيعص َوبَِحق  ِ اَْسَماِء اْلِجن ِ َوبَِحق  َوبَِحق 

ِ اَْسَماِء هللاِ تَ  ا حمعسق َوبَِحق  َِ ِ َخاتَِم ُسلَْيَماِن اْبِن دَاُوْد َعلَْيهَم عَالَى َوبَِحق 

ِ َهِذِه ااْلَْسَماِء اْلِعَظاُم َوِانَّهُ َوِلىٌّ آدََم اِلَى َسي ِِدِه َوُسْلَطانِِه آدََم  السَّالَُم َوبَِحق 

دٍ  ِ ُمَحمَّ  اْلُمْصَطفَى يَاذَا اْلَجالَِل َوااِْلْكَراُم يَانُوَر نُوِرَك اِْنِس آدََم َوبَِحق 

َصلَّى هللا َُعلَْيِه َوَسلََّم اِْنِس آدََم َوبَِحق  َِزبُوَر اِْنِس آدََم َوبَِحق تَْوَراةَ اِْنِس 

ٍد النَّبِى ِ اِْنِس  ِ ُمَحمَّ ِ قُْرآَن اِْنِس آدََم َوبَِحق  ِ اِْنِجيَل اِْنِس آدََم َوبَِحق  آدََم َوبَِحق 

ِ يُوُسَف اِْنـِس  ِ َجِميعِ ااْلَْنبِيَاِء َعلَْيِهَم السَّالَُم اِْنِس آدََم َوبَِحق  آدََم َو بَِحق 

ِ َجْبَرائِيَل َوِميَكائِيَل َواِْسَرافِيَل َوَعْزَرائِْل يَااهلَل يَااهلَلُ يَااهلَلُ  آدََم َوبَِحق 

اُر يَاَرْحَمُن يَاَرْحَمُن يَاَرْحَمُن يَاَرْحَمُن يَارِحيُم يَارِحيُم يَارِحيُم يَاَغفَّ 

يَاَغفَّاُر يَاَغفَّاُر يَاَشُكوُر يَاَحِليُم يَاُسْلَطاُن يَاُسْبَحاُن يَاَماِجدُ يَاَواِحدُ يَاقَـاِهُر 

يَاقَاِدُر يَاَحنَّاُن يَاَمنَّاُن يَادَيَّاُن يَاُغْفَراُن اَلَِّذى اَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَاَْحيَا 

ذَاَجاَء ااِْلْنِس َهِذِه َسْبـعَةُ ااْلَْسَماِء بِـقُْدَرةِ هللِا بِِه ااْلَْرَض بَْعدَ َمْوتَِها َو اِ 

ةِ هللاِ يَاذَا اْلـَجالَلِ   َوقُوَّ

ْرِلى قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَـى َمَحبَِّة فاُلَنَة بِْنِت  َوااِْلْكَراِم اَلَّلُهمَّ َسخ ِ

 3اَلسَّاَعةَ  3اَْلعََجَل  3فاُلَنَةَ اَْلواًَحا 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhıye ileyye ennehüs temea neferun minel cinni fe 
kalu inna semi’na Kuranen aceba. Yehdi iler rüşdi fe amenna bih. Ve len nüşrike 



bi rabbina ehada. Ve ennehü teala ceddü rabbina mettehaze sahibeten vela 
velada. Ve ennehü kane yekulü sefihüna alallahi şeteta. Ve enna zanenna en len 
tekulel insü vel cinnü alallahi keziba. Ve ennehü kane ricalün minel insi yeuzüne 
bi ricalin minel cinni fezadühüm rehaka. Azemtü aleyküm billahillezi zül ızzeti ve 
haşaatil esvatü bi celalihi vestekarrates semavati vel ardı bi emrihi. Azemtü 
aleyküm billahillezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyümül ehadüs samedül ferdül 
vitrül hannanü mennanü zül celali vel ikramü. Azemtü aleyküm billahi bi rabbi 
cebrail ve mikail ve israfil ve azrail ve bikevail ve meytatarun ve bi azimeti hazihi 
niyyeti fi meşarikil ardı ev meğaribiha ev sehliha ev cebeliha ev harabatiha ev 
ımaratiha ve bi hakki diniküm ve bi hakki mezhebiküm eduküm ve meaşikıküm ve 
şeyhıküm ve sağiriküm ve kebiriküm ve bi hakki hatemi süleyman ibni davud 
aleyhimesselamü melikil cinni veş şeyatın. İnnehü min süleymane ve innehü 
Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Azemtü aleyküm ya 
eba leyse ve ya yahya ve ya cabir ibni mervan ve ya meymun ibni zenki en takdu 
haceti ve tenteşüru bi hıdmeti ü’tüni bi fülan ibni fülanete ala hubbi fülane binti 
fülanete elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essaate. 
Ve ennehüm zannü kema zanentüm en len yebasallahü ehada. Ve enna lemesnes 
semae feveced naha müliet harasan şedidan ve şühüba. Ve enna künna nakıdü 
minha mekaide lis semı femen yestemiıl ane yecid lehü şihaben rasada. Ve enna 
la nedri eşerrün üride bimen fil ardı em erade bihim rabbühüm reşeda. Azemtü 
aleyküm billahillezi zül ızzeti ve haşaatil asvatü bi celalihi vestekarrates semavati 
vel ardı bi emrihi Azemtü aleyküm billahillezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyümül 
ehadüs samedül vitrül hannanül mennanü zül celali vel ikramü Azemtü aleyküm 
billahi bi rabbi cebrail ve mikail ve israfil ve azrail ve bikevakil ve meytatarun. Ve 
bi azimeti hazihi niyyeti fi meşarikıl ardı ev meğaribiha ev sehliha ev cebeliha ev 
harabatiha ev ımaratiha ve bi hakki diniküm ve bi hakki mezhebiküm eduküm ve 
meaşikıküm ve şeyhıküm ve sağiriküm ve kebiriküm ve bi hakki süleyman ibni 
davud aleyhimesselamü melikil cinni veş şeyatın. İnnehü min süleymane ve 
innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Azemtü 
aleyküm ya eba leyse ve ya yahya ve ya cabir ibni mervan ve ya meymun ibni 
zenki en takdu haceti ve tenteşürü bi hıdmeti ü’tüni bi fülan ibni fülanete ala hubbi 
fülanete binti fülanete elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate 
essaate essate. Ve enna minnes salihuna ve minna düne zalik. Künna taraika 
kıdeda. Ve enna zanenna en len nu’cizallahi fil ardı ve len nu’cizehü hereba. Ve 
enna lemma semı’nel hüda amenna bih. Femen yü’min birabbihi fela yehafü 
bahsen ve la rehaka. Ve enna minnel müslimüne ve minnel kasıtune femen 
esleme feülaike taharrav raşada. Ve emmel kasıtune fekanü li cehenneme hataba. 
Ve el levistekamü alet tarikati le eskayna- hüm maen ğadaka. Lineftinehüm fih. Ve 
men yu’rid an zikri rabbihi yeslükhü azaben seada. Ve ennel mesacide lillahi fela 
tedu meallahi ehada. Ve ennehü lemma kame abdullahi yeduhü kadü yekününe 
aleyhi libeda. Kul innema edu rabbi vela üşrikü bihi ehada. Kul inni la emlikü 
leküm darran vela reşeda. Kul inni len yücirani minallahi ehadün ve len ecide min 
dünihi mültehada. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya’sıllahe ve 
rasülehü feinne lehü nara cehenneme halidine fiha ebeda. Hatta iza raev mayü 
adüne feseya’lemüne men adafü nasıran ve ekalle adeda. Kul in edri ekaribün ma 
tü adüne em yecalü lehi rabbi emeda. Alimül ğaybi fela yüzhirü ala ğaybihi ehada. 



İlla menir teda min rasülin fe innehü yeslükü min beyni yedeyhi ve min halfihi 
rasada. Liya’leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ahada bima ledeyhim ve 
ahsa külli şeyin adeda. Ve bi esmaillahil azimi rabbel İnsi da’vetel ceberuti ulivva. 
Ve bi hakki Ademe nurikel insi. Ve bi hakkil cinni vel ins. Ve bi hakki esma-il cin. 
Ve bi hakki kef he ye ayın sat. Ve bi hakki taha. Ve bi hakki Yasin. Ve bi hakki ha 
mim ayn sin kaf. Ve bi hakki esmaillahi teala. Ve bi hakki hatemi süleyman ibni 
davud aleyhimesselam. Ve bi hakki hazihil esmail ızam. Ve innehü veliyyün 
ademe ila seyyidihi ve sultanihi ademe ya zel celali vel ikram. Ya nura nurike insi 
adem. Ve bi hakki Muhammed inil Mustafa sallallahü aleyhi ve selleme insi Adem. 
Ve bi hakki zebura insi Adem. Ve bi hakki tevrate insi Adem. Ve bi hakki incile insi 
Adem. Ve bi hakki Kurane insi Adem. Ve bi hakki Muhammed in nebiyyi insi 
Adem. Ve bi hakki yusufe insi Adem. Ve bi hakki cemiıl enbiya-i aleyhimes selamü 
insi Adem. Ve bi hakki Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail. Ya Allah Ya Allah Ya 
Allah Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Ğaffar 
Ya Ğaffar Ya Ğaffar Ya Şekür Ya Halim Ya Sultan Ya Sübhan Ya Macid Ya Vahid 
Ya Kahir Ya Kadir Ya Hannan Ya Mennan Ya Deyyan Ya Ğufran Ellezi Enzele 
mines sema-i maen feahya bihil arda ba’de mevtiha. Ve iza cael insi hazihi sebatül 
esma-i bi kudretillahi ve kuvvetillahi Ya Zel Celali vel ikram. Allahümme sehhirli 
kalbe fülan ibni fülane ala hubbi fülane binti fülan elvahan elvahan elvahan 
elacele elacele elacele essaate essaate. 
 

CELB  ETMEK  İÇİN 
    Buda Sure-i Cin in ayrı bir davetidir. Bir kimseyi celb ve teshir etmek istersen: 
Tenha bir mekanda abdest aldıktan sonra, güzel kokulu bir buhur yakıp, Cin suresi nin 
bu davetini onyedi (17) defa okursan, matlubun yanına Allah Teala nın izniyle celb olur. 
    Onyedi defa okunacak Cin Suresinin daveti budur: 
 

ِحيِم قَْل اُِحَى اِلَّى اَنَّهُ اْستََمَع نَفَرٌ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

َِ فَآَمنَّابِِه َولَْن  ْشِد ِمَن اْلَجن ِ فَقَالُوا اِنَّاَسِمْعنَا قُْرآنًا َعَجبًا يَْهِدى اِلَى الرُّ

هُ تَعَالَى َجدُّ َرب ِنَا َما تََّخذَا صاَِحبَةً َوالَ َولَدًا َواَنَّهُ نُْشِرَك بَِرب ِنَا اََحدًا َواَنَّ 

َكاَن يَقُوُل ََسِفيُهنَا َعلَى هللاِ َشَطًطا َواَنَّا َظنَنَّا اَْن لَْن تَقُوَل ااِْلْنُس َواْلِجنُّ 

ِمَن اْلِجِن فََزا  َعلَى هللاِ َكِذبًا َواَنَّهُ َكاَن َرَجاٌل ِمَن اْاِلْنِس يَعُوذُوَن بِِرَجالٍ 

َحدًا َواَنَّا لََمْسنَا  ََ دُوُهْم َْرَهقًا َواَنَُّهم َظنُّوا َكَما َظنَْنتُْم اَْن لَْن يَْبعََث هللاُ اَ

السََّماَء فََوَجْدنَاَها ُمِلئَْت َحَرًسا َشِديدًا َوُشُهبًا َواَنَّاُكنَّا نَْقعُدُ ِمْنَها َمقَاِعدَ 

عِ اآْلَن يَِجْدلَهُ ِشَهابًا َرَصدًا اَللَُّهمَّ اِن ِى اَْسئَلَُك بِاْسِمَك ِللسَّْمعِ فََمْن يَْستَمِ 

ِ آدََم نُوِرَك ااِْلْنِس  ا َوبَِحق  اْلعَِظيُم َربَّ ااِْلنـِْس دَْعَوةَ اْلَجبَُروِت ُعلُوًّ

ِ كهيعص َوبَِحق ِ  ِ اَْسَماِء اْلِجن ِ َوبَِحق  ِ اْلِجن ِ َوااِْلْنِس َوبَِحق  طه  َوبَِحق 

ِ َخاتَِم ُسلَْيَماِن  ِ اَْسَماِء هللاِ تَعَالَى َوبَِحق  ِ حمعسق َوبَِحق  ِ يس َوبَِحق  َوبَِحق 



ِ َسي ِِد  َِ ااْلَْسَماِء اْلِعَظاُم َوبَِحق  َِ ِ َهِذِه اْبِن دَاُوْد َعلَْيِهَما السَّالَُم َوبَِحق 

ِ  السُّْلَطاِن آدََم يَاذَا اْلَجالَِل َوااِْلْكَراِم يَانُورَ  نُوِر َوْجِهَك اْاِلْنِس آدََم َوبَِحق 

ِ تَْوَراةِ اِْنِس آدََم  ٍد اْلُمْصَطفَى َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اِْنِس آدََم َوبَِحق  ُمَحمَّ

ِ قُْرآِن اِْنِس آدََم  ِ اِْنِجيَل اِنـِْس آدََم َوبَِحق  ِ َزبُوَر اِْنِس آدََم َوبَِحق  َوبَِحق 

ِ ااْلَنْ  بِيَاِء َعلَْيِهُم السَّالَُم اِنِس آدََم َوبَِحق  َجْبَرائِيْل َوِميَكائِيْل َوبَِحق 

َواِْسَرافِيْل َوَعْزَرائِيْل يَااهلَلُ يَااهلَلُ يَااهلَلُ يَاَرْحَمُن يَاَرْحَمُن يَاِرْحَمُن 

ااََحدُ يَاَحنَّاُن يَاَغفُوُر يَاَشُكوُر يَاَحِليُم يَاُسْلَطاُن يَاُسْبَحاُن يَاَماِجدُ يَاَواِحدُ يَ 

يَاَمنَّاُن يَادَيَّاُن يَاُغْفَراُن اَلَِّذى اَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَاَْحيَابِِه ااْلَْرَض بَْعد 

ةِ هللاِ  َِ بِقُْدَرةِ هللاِ َوقُـوَّ  َمْوتَِهاواِذَا َجاَء ااِْلْنِس َهِذِه َسْبعَة ااْلَْسَماِء

 يَاذَا اْلَجالَِل َوااِْلْكَراُم 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehüs temea neferun minel cinni 
fekalu inna semi’na kuranen aceba. Yehdi iler rüştü feamenna bih ve len nüşrike 
bi rabbina ehada. Ve ennehü teala ceddü rabbina mettehaza sahibeten vela 
veleda. Ve ennehü kane yekulü sefihüna alallahi şeteta. Ve enna zanenna en len 
tekulel insü vel cinnü alallahi keziba. Ve ennehü kane ricalün minel insi yeuzüne 
biricalin minel cinni fezadühüm rehaka. Ve ennehüm zannü kema zanentüm ellen 
yebasallahü ehada. Ve enna lemes nas semae fevecednaha müliet harasan 
şediden ve şühüba. Ve enna künna nakudü minha mekaide lis semı femen 
yestemiıl ane yecidlehü şihaben rasada. Allahümme inni eselüke bismikel azimü 
rabbel insi da’vetel ceberuti ulivva. Vebi hakki Ademe nurikel insi ve bihakkil cinni 
vel insi. Ve bihakki esmail cinni vebi hakki Kef He Ye Ayn Sat ve bi hakki Ta Ha ve 
bi hakki Ya sin ve bi hakki Ha Mim Ayn Sin Kaf ve bi hakki esma-illahi teala. Ve bi 
hakki hatemi Süleyman ibni Davud Aleyhimesselam. Ve bi hakki hazihil esma-il 
ızam. Ve bi hakki seyyidis sultani Ya Zelcelali vel ikram. Ya Nura nuri vechikel insi 
Ademe ve bi hakki Muhammed inil Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem İnsi Ademe 
ve bi hakki Tevrata insi Adem ve bi hakki Zebura insi Adem ve bi hakki İncile insi 
Adem ve bi hakki Kurani insi Adem ve bi hakki Enbiya-i aleyhimesselamü insi 
Adem. Ve bi hakki Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail Ya Allahü Ya Allahü Ya 
Allahü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya Rahimü 
Ya Ğafuru Ya Şeküru Ya Halimü Ya Sultan Ya Sübhan Ya Macidü Ya Vahidü Ya 
Ehadü Ya Hannanü Ya Mennanü Ya Deyyanü Ya Ğufranü Ellezi enzele mines 
sema-i maen fe ahyabihil arda ba’de mevtiha. Ve iza cael insi hazihi sebatül 
esma-i bi kudretillahi ve kuvvetillahi Ya Zelcelali vel ikram. 
 

    Bu daveti onyedi (17) defa okuduktan sonra yüz (100) defa Salavati şerif, üç (3) 
defa Sure-i Yasini şerif,  yedi defa Ayetel kürsi, kırkbir (41) defa Sure-i Tebbet ve yedi 
(7) defada şu mübarek duayı oku . 
 

 فَاتَِّخْذهُ َوِكيالً يَاَكِريُم َوَكاَن هللاُ فَاْعلَْم اَنَّهُ الَاِلَهَ ااِلَّ هللاُ يَااهلَلُ يَاَرْحَمنُ 



ى َوالََسْيِف اِالَّ ذُو اْلِفقَاَر  َِ ْد يَاَعِلى الَفَتَى اِالََّعِل َعِليًماَحِكيًما يَاُمَحمَّ

اِحِميَن تََوكَّلُوا يَاُخدَّاَم  اِْشفَْع َعلَى ُحُصولـِى َوُمَراِدى بَِرْحَمِتَك يَااَْرَحَم الرَّ

َماِء الشَِّريفَِة بَِجْلِب َواِْحَضاُر فاُلََن َبِْنِت فاُلَنَةَ َهِذِه ااْلَسْ   
 

Fa’lem ennehü la ilahe illallah.Ya Allah Ya Rahman. Fettehızhü vekila.Ya Kerimü 
ve kanallahü alimen hakima. Ya Muhammed Ya Ali la feta illa Ali ve la seyfe illa 
zülfikare işfa’ ala husuli ve muradi bi rahmetike ya erhamer rahimin. Tevekkelü Ya 
hudda me hazihil esma-iş şerifeti bi celbi ve ihdaru fülanete binti fülanete. 
 

İSTİHARE  İÇİN 
    Bir kimse riyazatlı olarak üç (3) gün oruç tutup, her farz namazın arkasından 3 defa 
Cin suresini okusun. Üçüncü gece rüyasında her hangi bir yerdeki gömülü olan defineyi 
Allah c.c. ın izniyle o kişiye gösterirler. Ertesi gün o kişi oraya varıp, rüyasında gördüğü 
yere baksın. Daha sonra onbeş (15) defa İhlas suresini okuyup, yüz (100) defada 
Salavati şerife getirsin. O kişi Allah Teala hazretlerinin izniyle oradaki gömülü olan 
defineyi çıkarır. 
 

BURUC SURE SİNİN BİR HASSESİ 
 

MUHABBET  İÇİN 
    Muhabbet için yirmi (20) adet tuz parçası alırsın. Her parça üzerine bir defa Buruc 
suresini okur ve parçayı ateşe atarsın. Tuz parçası ateşte yanarken şu tevkili: 
 

قُوا قَْلَب فاُلَنِّ اْبنِّ فاُلَنَةَ  يفَةِّ َواَْحرِّ هِّ السُّوَرةِّ الشَّرِّ تََوكَّلُوا يَاُخدَّاَم َهذِّ
يفَةِّ  هِّ السُّوَرةِّ الشَّرِّ ِّ َهذِّ  بَِّمَحبَّةِّ فاُلَنَةَ بِّْنتِّ فاُلَنَةَ بَِّحق 
Tevekkelü Ya huddame hazihis suretiş şerifeti ve ahriku kalbe fülan ibni fülanete 
bi muhabbeti fülane binti fülaneh bi hakki hazihis suretiş şerifeh. 
 

okursun. Sonra ikinci parça üzerine Sureyi okur, ateşe atar ve parça ateşte yanarken 
Tevkili okursun. Yirmi adedi bu tertip üzere okur ve yakarsın. Mücerrebtir. 
 

FECR SURESİNİN BİR HASSESİ 
 

NASİP AÇMAK İÇİN 
    Nasibi bağlı olan veya evde kalmış bir kızın evlenme-si için bir tabağa Fecr suresini 
yaz. Yazdıktan sonra tabaktaki suyu Yağmur suyu ile silip, o suyun üzerine Kına 
koyarak kınayı yoğur. Bu kınayı nasibi bağlı veya evde kalmış kız ellerini kınalarsa, 
Allah c.c. ın izniyle en kısa zamanda evlenir. 
 

ŞEMS  SURESİNİN  HAVASSI 
 

ZİNA EDEN ERKEK İÇİN 
    Zina eden bir erkek ile yuva yıkmak isteyen bir kadını bu kötü işten uzaklaştırmak 
istersen: Yünden kıvrılmış bir fitil alıp, fitilin üzerine Şems Suresini Cellaha lafzına kadar 
okuyup, şöyle dersin: 
 

يفَةِّ بِّعَْقدِّ َذَكَر فاُلَْن َعْن فَ  هِّ ااْلَيَةِّ الشَّرِّ اَم َهذِّ ْرجِّ فاُلَنَةَ تََوكَّلُوا يَاُخدَّ



يًّا اَُدونَاىِّ اَْصبَاُؤٍت آلِّ َشدَّاىِّ  يًّا َشَراهِّ ِّ آهِّ  بَِّحق 
Tevekkelü Ya huddame hazihil ayetiş şerifeti bi akdi zekera fülan an ferci fülanete 
bi hakki Ahiyyen Şerahiyyen Edunayı Esbaütün Ali şedday. 
Ondan sonra bu fitilin üzerinden matlubun olan kişiyi atlatırsan, o kişi hemen bağlanır. 
Bir daha o kötü kadınla zina etmez. Daha sonra çözmek istersen, o fitili yak. O kişinin 
bağlılığı hemen çözülür. 
 

MENDEL 
    Cin daveti yapmak istersen: Bakacak olan kişinin avucuna şu Celcelütiyye vefkini 
yaz. 
    Yazılacak Celcelütiyye Vefki budur: 
 

 ب ط د

 ز هـ ج

 و ا ح
 

Yazdıktan sonra avucunada biraz mürekkep koy ve bakacak olan kişininde alnına şu 
keşf Ayetini yaz: 
 

َطائََك فَبََصُرَك اْليَ  يمِّ فََكَشْفنَا َعـْنَك غِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ يدٌ بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ ْوَم َحدِّ  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Fekeşefna anke ğıtaeke febesarukel yevme hadid. 
 

    Bundan sonra Şems suresini yirmibir (21) defa oku. Cinler gelir ve bakan kişi onları 
görür. Sen onlardan istediğin her ne tür hacet olursa olsun sorarsan, onlar sana cevap 
verir. Sende Allah Teala'nın izniyle hacetini gidermiş olursun 
 

BAĞLAMAK İÇİN 
    Bir kimseyi bağlamak istersen: Kırmızı renkli ibrişim al. Şems suresinin birinci He 
harfine kadar oku ve ipe bir düğüm at. Tekrar Surenin başından başlayıp ikinci He 
harfine kadar oku ve ikinci düğümü at. Tekrar Surenin başından başlayıp üçüncü He ye 
kadar okuyup, üçüncü düğümü bağla. 
    Şems suresi onbeş (15) Ayet olup, her Ayetin sonun da bir düğüm atmak şartıyla 
onbeş (15) düğüm bağla. Böylece Sureyi sonuna kadar bu tertip üzere tamamladıktan 
sonra, ipi elinde tutarak şu Ayetleri:  
 

ِحيِم فَإِذَا اْنَسلََخ ااْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

لَّ َمْرَصٍد َحْيُث َوَجْدتَُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا لَُهْم كُ 

ُروا بِِه اَْنَجْينَا الَِّذيَن يَْنَهْوَن َعـِن السُّوِء َواََخْذ نَا الَِّذيَن  انَُسوا َماذُك ِ فَلَمَّ

ى اَْن َجاَء هُ ااْلَْعمَى  َظـلَُموا بِعَذَاٍب بَئِيٍس بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن َعبََس َوتََولَـّ

كَّى اَْويَ  اَمِن اْستَْغنَى فَاَْنَت لَهُ َوَمايُْدِريَك لَعَلَّهُ يَزَّ ْكرَى اَمَّ ذَّكَُّر فَتَْفنَعَهُ الذ ِ

اَمْن َجاَء َك يَْسعَـى َوُهـَو يَْخَشى فَاَْنَت  تََصدَّى َوَما َعلَْيَك ااَلَّ يَذَّكََّى َواَمَّ



َمٍة مَ  ْرفُوَعٍة َعْنهُ تَلَهَّى َكالَّ اِنََّها تَْذِكَرةٌ فََمْن َشاَء ذََكَرهُ فِى ُصُحٍف ُمَكرَّ

َرةٍ بِاَْيِدى َسفََرةٍ ِكَراٍم بََرَرةٍ قُتَِل ااِْلْنَساُن َما اَْكفََرهُ ِمْن اَى ِ َشْىٍء  ُمَطهَّ

 َخْلقَهُ ِمْن نُْطفٍَة َخـلَقَهُ فَقَدََّرهُ ثُمَّ الـسَّبِيَل يَسََّرهُ ثُمَّ اََمانَتَهُ فَاَْقبََرهُ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Feizen selehal eşhürül hurumu faktülül müşrikine 
haysü ve cedtemuhüm vahsuruhüm vakudü lehüm külle mersad. Felemma nesü 
ma zikkirubihi enceynal lezine yenhün anissüi ve ahaz nellezine zalemu bi azabin 
beisin bima kanü yefsükün. Abese ve tevella. Encaehül a’ma. Ve ma yüdrike 
leallehü yezzekka. Ev yezzekkeru fetefnea hüzzikra. Emma menistağna. Fe ente 
lehü tesadda. Ve ma aleyke ella yüzzekka. Ve emma men caeke yesa. Ve hüve 
yahşa. Fe ente anhü telehha. Kella inneha tezkirah. Femen şae zekerah. Fi sühufin 
mükerremeh. Merfuatin mutahheratin bieydi sefera tin. Kiramin berereh. Kutilel 
insanü ma ekferah. Min eyyi şeyin halakah. Min nutfetin halakahü fekadde rah. 
Sümmes sebile yesserah. Sümme emanetehü feakbereh. 
 

    Üç defa oku. Okuduktan sonra unutulmuş eski bir kabre ipi göm. İpi gömerken şöyle 
de; 
 

 َهِذِه اََمانَتِى ِعْندََك اِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمةِ 
Hazihi emaneti ındeke ila yevmil kıyameti 

 

(Bu benim emanetim kıyamete kadar sende kalsın). 
    Eğer bu ipi suya defnedersen, o kişi hummaya tutulur ve bağlanır. Eğer ipi ateşin 
altına defnedersen o kişi ateşlenir ve bağlanır.  Allah c.c. daha doğrusunu bilir.  
 

DUHA SURESİNİN HAVASSI 
 

HIRSIZI BİLMEK İÇİN 
    Hırsızın kim olduğunu bilmek ve çaldığı malı geri iade etmesi için: Kırkbir adet 
mercimek üzerine bir defa Duha suresini okuduktan sonra, mercimekleri sıcak küle 
göm. Hırsızın yüzünde mercimek tanesi gibi benekler ortaya çıkar ve kendinin hırsız 
olduğu bilinir. 
 

HIRSIZ  İÇİN 
    Bir  kimsenin bir malı çalınsa iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra, üç adet mum 
üzerine çalınan malın ismini yazıp, her mum üzerine Duha suresini kırkbir (41) defa oku 
ve mumları yak. Hırsız daralır ve duramayıp çaldığını Allah c.c. ın izniyle geri getirir. 
 

İRSALİ HATİF 
    Birine  irsali hatif göndermek istersen: Yatsı namazını 
kıldıktan sonra, abdest tazeleyip iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra Duha 
Suresini yetmiş (70) defa, aşağıdaki Azimetide ikiyüz (200) defa oku. Okurken Lübani 
zeker ve Kizbere buhurlarını yakarsın. 
    Okunacak Azimet budur: 
 

يَاَحِميًشا يَاَشْهِليًشا اَْخِميَشاُهْم اُْدُخلُوِفى َهْيئَتِى َعلَى فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َحتَّى 



يَْشَرُب َوالَيَُكوُن لَهُ قََراٌرَحتَّى يَأْتَِى اْلَمَحبَِّة اَلدَّائَِرةِ الَيَنَاُم َوالَيَأُْكُل َوالَ 

َوالنََّهار َِما بِقَْلِب اْلغاَلَِّب َعَراٌن تَْصِلُح اَْلَواًحا اْلغاَلَِّب اَْلَواًحا بِدََواِر اللَّْيِل 

 2اَلسَّاَعةَ  2اَْلعََجَل  2
 

Ya Hamişen Ya Şehlişen Ahmişahüm edhulü fi heyeti ala fülan ibni fülanete hatta 
la yenamü ve la ye’külü vela teşrabü vela yekünü lehü kararun hatta ye’tiyel 
mehabbete eddaireti bidevaril leyli ven nehari ma bi kalbi el ğallabi aranün taslihu 
elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate. 
 

BEYYİNE SURESİNİN BİR HASSESİ 
 

HAPİSTEN KURTULMAK İÇİN 
    Suçsuz yere hapse girmiş ve hapishanede yatmakta olan bir kimse, bir an önce 
oradan kurtulmak isterse; Cuma namazından sonra Beyyine Suresini yüz (100) defa 
okursa, Allah Teala'nın izniyle en kısa zamanda hapisten kurtulur. 
 

ALAK  SURESİNİN  HAVASSI 
 

TASARRUF ETMEK İÇİN 
    Riyazatlı olarak oniki (12) gün oruç tut. Her zaman abdestli olup, insanlarla fazla 
konuşmaktan ve dedikodu dan uzak dur. Oniki gün böyle devam edersen Ruh un daha 
tesirli ve güçlü olur. Onüçüncü gün tenha bir mekanda yedi gün halvete girip, hergün bin 
(1000) defa aşağıdaki Alak Suresinin Azimetini oku. Yedinci gün Allah Teala nın izniyle 
bu Kaseme tasarruf eder ve bu kasemi kullanma hakkına sahip olursun. 
 

TESHİRİ  KULÜB  İÇİN 
    İnsanların kalblerini kendine çekmek ve teshir etmek istersen: Alak suresinin 
aşağıda gelecek olan Azimetini yedi gün ve günde bin (1000) defa, güzel kokulu bir 
buhur yakarak oku. İnsanların hepsi Allah Teala hazretlerinin izniyle sana musahhar 
olur. Sen ne söylersen söyle senin sözünü tutarlar ve sözünden dışarı çıkmazlar. 
 

DEFİNE  BULMAK  İÇİN 
    Aşağıdaki hatemi bir kağıt üzerine yazdıktan sonra define şüphe ettiğin mekana 
gelip, hatemi avucuna al ve Azimeti yetmiş (70) defa oku. Okuduktan sonra hatemi 
arkana doğru at. Kağıt uçar ve hazinenin üzerine düşer. Bunu üç defa tekrar et. Kağıt üç 
defa aynı yere düşerse orada define vardır. Şayet üç defa aynı yere düşmezse orada 
define yoktur . 

ŞAKKUL  ARD 
    Define olduğu şüphe edilen bir mekanda Şakkul ard yapmak istersen: Define şüphe 
ettiğin mekanda aşağıda gelecek olan Azimeti yetmiş (70) defa oku. O anda yer yarılır 
içinde ne varsa sana görünür. Sen! O yerin sağ tarafında durki, müvekkiller zarar 
vermesin. 
 

MENDELİ   ZATİ 
    Cin da’veti yapmak istersen: Aşağıda gelecek olan hatemi bir kağıt üzerine 
yazdıktan sonra su dolu bir bardağın altına koy. Daha sonra Alak Sure sinin Azimetini 
Cinleri görene kadar okursun. Onları gördüğün zaman onlardan istediğin herşeyi sorar 



ve öğrenirsin. Bu çok tesirli bir Mendeli Zati dir . 
 

MUHABBET  İÇİN 
    Bir kimseyi muhabbetle kendine bağlamak istersen: Aşağıdaki hatemi bir kağıt 
üzerine ve vefkin vasat hanesine matlubun ismini yazdıktan sonra, hatemin üzerine 
yediyüz (700) defa Azimeti oku. Daha sonra hatemi üzerinde taşırsan, matlubun, Allah 
c.c. ın izniyle sana ram olur. 
 

KAYBOLAN EŞYA  İÇİN 
    Bir kimsenin bir eşyası kaybolsa veya çalınsa, çalınan veya kaybolan eşyası için: 
Alak suresinin aşağıdaki  bu Azimetini yetmiş (70) defa okursa, okuyan kişinin kayıp 
eşyası Allah Teala nın izniyle bulunur. 
 

KIRTASİYE  İLMİ 
    Aşağıdaki hatemi bir  kağıt  üzerine  yazdıktan  sonra 
para gibi kesilmiş kağıt parçalarını hatemin içine koy ve kapat. Kapattıktan sonra 
hatemin üzerine yediyüz (700) defa Azimeti okuyup, hatemi aç. Allah Teala nın izniyle 
kağıt parçalarının para olduğunu görürsün. 
 

CİNLERİ  MUSAHHAR  ETMEK 
    Cin topluluklarına boyun eğdirmek ve onları kendine musahhar etmek istersen: Alak 
suresinin aşağıda gelecek olan bu Azimetini yediyüz (700) defa okursan, Cin 
toplulukları sana Allah c.c. ın izniyle musahhar olur.  

 

DEFİNELERE  MUTTALİ  OLMAK 
    Definelere muttali olmak istersen: Alak suresinin bu Azimetini yediyüz (700) defa 
okursan, Allah Teala nın izniyle, arzdaki defineler sana bildirilir. 
 

HABERDAR  OLMAK 
    Bu Azimeti kendine vird edinip hergün okumaya devam eden kimse, ğayb 
aleminden haberler alır ve Allah c.c. ın izniyle oradanda rızıklanır. 
    Ey Talip ! Sen bunu cahil kişilerden koru! İsmi A’zam bunun içindedir. Şayet bu 
hatemi devamlı üzerinde taşır isen, kazalardan ve belalardan emin olursun. 
    Teshiri Kulüb için, bu Azimeti her okumanın sonunda şöyle dersin: 
 

ا  َجِميعِ بَنِى آدََم َوبَنَاِت َحوَّ
 

Cemiı beni Ademe ve benati Havva 
 

    Şakkul Ard için, Alak suresinin bu Azimetini her okumanın sonunda şöyle dersin: 

َك يَااَْرضِّ  ى ُكنُوزِّ  اِّْفتَحِّ
 

İftahı künüzike Ya Ard 
 

    Kırtasiye ilmi için, Azimeti her okumanın sonunda şöyle dersin: 
 

َل َهِذه اْلَوَرقَـِة الدََّراِهَم َوالدَّنَانِيَر َعلَى َهْيئَة َوِسكٍَّة َعلَى  اَْسأَلَُك اَْن تُبَد ِ

اِحِمينَ َضْرِب اَِميِرنَا َهذَا السُّلَطاُن اْلَمَشايِخِ بَِرْحَمتَِك يَا اَْرَحَم الرَّ  
 



Eselüke en tübeddile hazihil verakatid derahime ved denanire ala heyeti ve 
sikketin ala darbi emirina hazes sultanül meşayihı bi rahmetike ya erhamer 
rahimin . 
 

    Muhabbet için her okumanın sonunda şöyle dersin: 
 

ْرِلى فاُلَنْ  ِ ُسوَرةِ اِْقَرأْ َسخ ِ   اْبِن فاُلَنَةَ بَِحق 
 

Sehhirli fülan ibni fülanete bi hakki Sureti İkra’ 
 

    Kahır etmek için her okumanın sonunda şöyle dersin:  

 

ِ ُسوَرةِ ااِْلْقَرأْ   اَْهِلْك فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ بَِحق 
 

Ehlik fülan ibni fülan bi hakki sureti İkra’ 
 

    Her hangi bir dilek için, Alak suresinin Azimetini her okumanın sonunda şöyle 
dersin: 

ُل ُمَراِدى َو َمْقُصوِدى  َحص ِ
 

Hassılü muradi ve maksudi 
    Muhabbet, atf, lutf, kahretmek veya herhangi bir hacet için okunursa okunsun, ِّ Allah 
Teala nın izniyle maksadın hasıl olur. Sen! Bu Alak suresinin Azimetini cahil ve 
münafıklardan koru ! 
    Alak suresinin Azimeti budur : 
 

ْحَمِن الرَّ  ِحيِم اهلَل ُالَاِلَهَ اِالَُّهَو يَاآِهيًّا يَاَشَراِهيًّا اَِجْب بِْسم هللاِ الرَّ

ِ اِْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذى َخلَْق  ِ ِللطَّْهِطيْل َوبَِحق  يَاُروْقيَائِيْل َويَاُمْذِهْب َوبَِحق 

ةْ َخلََق ااِْلْنَساَن ِمْن َعلَْق اَللَُّهَم يَاآِهيًّا يَاَشَراِهيًّا اَِجْب يَاَجْبرَ  ائِيْل َويَاُمرَّ

ِ اِْقَرأْ َوَربَُّك ااْلَْكَرُم اَلَِّذى َعلََّم اْلقَلَِم َعلََّم ااِْلْنَساَن  ِ َمْهَطْهِطيْل َوبَِحق  َوبَِحق 

َمالَْم يَْعلَْم َكالَّ اِنَّ ااِْلْنَساَن ِليَْطغَى اَللَُّهمَّ يَاآِهيًّا يَاَشَراِهيًّا اَِجْب 

ِ اَْن َرآهُ اْستَْغنَى اِنَّ اِلَى يَاَسْمَسَمائِيْل َويَااَ  ِ قَْهَطْيِطيْل َوبَِحق  ْحَمْر َوبَِحق 

 ِ ْجعَى اَللُُّهمَّ يَاآِهيًّايَا َشَراِهيًّا اَِجْب يَاِميَكائِيْل َويَابُْرقَاْن َوبَِحق  َرب َِك الرُّ

ِ اََراَْيَت الَِّذى يَْنهـَى َعْبدًا اِذَا َصلَّى اَ  للُُّهمَّ يَاآِهيًّا فَْهَطْيِطيْل َِوبَِحق 

 ِ ِ نَْهَهْطِطيْل َوبَِحق  يَاَشَراِهيًّا اَِجْب يَاَصْرفَيَائِيْل َويَاَشْمُهوَرْش َوبَِحق 

اََراَْيَت اِْن َكاَن َعلَى اْلُهدَى اَْو اََمَر بِالتَّْقَوى اَللَُّهمَّ يَاآِهيًّا يَاَشَراِهيًّا اَِجْب 

ِ اََراَْيَت اِْن َكذََّب َوتََولَّى اَلَْم يَاَعْنيَائِيْل َويَااَْبيَْض َوبَِحق ِ   َجْهَهْطِطيْل َوبَِحق 

يَْعلَْم بِاَنَّ هللاَ يََرى اَللَُّهمَّ يَاآِهيًّا يَاَشَراِهيًّا اَِجْب يَا َكْسفَيَائِيْل َويَاَمْيُموْن 

ِ َكالَّلَئِْن لَْم يَـْنتَِه ِلنَْسفَعًا بِالنَّ  ِ لَْخَهْطِطيْل َوبَِحق  ِصيَِة نَاِصيٍَة َكاِذبٍَة َوبَِحق 



بَانِيَةَ َكالَّ الَتُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِرْب اَللَُّهمَّ يَا  َخاِطئٍَة فَْليَْدُع نَاِديَهُ َسنَْدُع الزَّ

ْل  ْر ُمَراِدى َوَحص ِ آِهيًّا يَاَشَراِهيًّا اَْدُؤنَاِى اَْصبَاُؤٍت آِل َشدَّاِى اَللَُّهمَّ يَس ِ

ِحِميَن اَِجب َمْقُصوِدى َوَحا ِ اِْقَرأْ ِبَرْحَمتَِك يَااَْرَحَم الرَّ َجِتى بَِحق 

ٍد َوآِلِه َوَصحبِِه  يَاِلُمْقفَْنِجْل اََشاَرْت َوَصلَّى هللا تَعَالَى َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ

ِ اْلعَالَِميَن اَللَُّهمَّ  َِ هللِ َرب  َصل ِى اَْجَمِعيَن َوَسالٌَم َعلَى اْلُمْرَسِليَن َواْلَحْمدُ

ٍد َصلَوةً تُْنِجينَابَِهاِمْن َجِميِع  َ ُمَحمَّ ٍد َوَعلَى آِل َسي ِِدنا َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ

ُرنَا بَِها ِمْن َجِميعِ  ااْلَْهَواِل َواآْلفَاِت َوتَْقِضى لَنَابَِهاَجِميعِ اْلَحاَجاِت َوتَُطه ِ

ي ِآِت َوتَْرفَعُنَا بَِها ِعْندََك اَْعلَى الدَّ  َرَجاِت َوتُبَل ِغُنَا اَْقَصى اْلغَايَاِت ِمْن السَّ

َجِميُع اْلَخْيَراِت فِى اْلَحيَاِت َوبَْعدَ اْلَمَماِت اِنََّك َعلَى ُكل ِ َشْىٍء قَِديٌر 

ِ يَااهلَلُ يَاُمِجيَب الدَّْعَواِت يَاَربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا اِنَّك اَْنَت السَِّميُع اْلعَِليُم  يَاَرب 

ِحيمِ َوتُْب عَ  اُب الرَّ لَْينَا اِنََّك اَْنَت التَّوَّ  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Allahüla la ilahe illa hu. Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib 
Ya Rukyail ve Ya Müzhib ve bi hakki Littahtil ve bi hakki İkra’ bismi rabbikellezi 
halak. Halakal insane min alak. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya 
Cebrail ve Ya Mürreh ve bi hakki Mehtahtil ve bi hakki İkra’ ve rabbükel ekram. 
Ellezi allemel kalem. Allemel insane malem ya’lem. Kella innel insane liyatğa. 
Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen Ecib Ya Semsamail ve Ya Ahmer ve bi 
hakki Kahtahtil ve bi hakkı enraahüstağna. İnne ila rabbikerrüca. Allahümme Ya 
Ahiyyen Ya şerahiyyen ecib Ya Mikail ve Ya Bürkan ve bi hakkı Fehtaytıl ve bi 
hakkı eraeytellezi yenha. Abden iza salla. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen 
ecib Ya Sarfeyail ve Ya Şemhureş ve bi hakkı Nehhattil ve bi hakkı eraeyte inkane 
alel hüda. Ev emara bittakva. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya 
Anyail ve Ya Ebyad ve bi hakkı Cehlattil ve bi hakkı eraeyte in kezzebe vetevella. 
Elem ya’lem biennallahe yera. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya 
Kesfeyail ve Ya Meymun ve bi hakkı Lahhattil ve bi hakkı kella lein lem yentehi 
linesfean binnasiyeti nasiyetin kazibetin hatıetin felyedu nadiyeh. Seneduz 
zebaniyeh. Kella la tütı’hü vescüd vakterib. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen 
edunayi esbaütin ali şeddayi. Allahüm me yessir muradi ve hassıl maksudi ve 
haceti bi hakkı ikra’birahmetike Ya erhamer rahimin. EcibYa Limukfencil Eşaret ve 
sallallahü teala ala seyyidina Muhammed’in ve alihi ve sahbihi ecmeine ve 
selamün alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala 
seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina muhammedin salaten tüncina biha 
min cemiıl ehvali vel afati ve takdi lena biha cemiıl hacati ve tütahhirü na biha min 
cemiıs seyyiati ve terfeuna biha ındeke a’ledderacati ve tübelliğuna biha aksal 
ğayati min cemiul hayrati fil hayati ve ba’del memat inneke  ala külli şeyin kadir. 
Ya Rabbi Ya Allah Ya Mücibüd davati Ya Rabbena tekabbel minna inneke entes 
semiul alim. Ve tüb Aleyna inneke entet tevvabür rahim  



    Hatemin şekli de budur : 
 

 
 

ZİLZAL SURE SİNİN HAVASSI 
 

CELB  ETMEK  İÇİN 

    Aşağıdaki dua Zilzal Sure sinin daveti olup, bir kimseyi celb ve teshir etmek 
istersen: Çarşamba gecesi kırkbir (41) adet Tuz parçası üzerine okuyup, tuzları ateşe 
at. Bu amele ara vermeden yedi gece devam et. Matlub bazen üçüncü gecede Allah ın 
izni ile hasıl olur. 
    Okunacak Zilzal Sure sinin daveti budur: 
 

ِحيِم ِاذَا ُزْلِزلَِت ااْلَْرُض ِزْلَزالََها وَ  ْحَمِن الرَّ ُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً بِْسِم هللاِ الرَّ

َشِديدًا قَْلَب َوبَدََن َوَجِميَع َجَواِرَح فاُلَِن اْبْن فاُلَنَةَ َواَْخَرَجِت ااْلَْرُض 

اَثْقَالََها َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً َشِديدًا قَْلَب َوبَدََن َوَجِميَع َجَواِرَح فاُلَِن اْبْن فاُلَنَةَ 

ِزلُوا ِزْلَزاالً َشِديدًا قَْلَب َوبَدََن َوَجِميَع َجَواِرَح َوقَاَل ااِْلْنَساُن َمالََها َوُزلْ 

ُث  ُث اَْخبَاَرَها فاُلَِن ابْن فاُلَنَة َيَْوَمئٍِذ تَُحد ِ فاُلَِن ابْن فاُلَنَة َيَْوَمئٍِذ تَُحد ِ

ْن اَْخبَاَرَها َوُزْلِزلُوا ِزْلَزا الًَشِديدًا قَْلَب َوبَدََن َوَجِميَع َجَواِرَح فاُلَِن ابْ 

فاُلَنَةَ بِاَنَّ َربََّك اَْوَحى لََها َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً َشِديدًا قَْلَب َوبَدََن َوَجِميَع 

َجَواِرَح فاُلَِن اْبْن فاُلَنَةَ يَْوَمئٍِذ يَْصدُُر النَّاُس اَْشتَاتًا ِليَُرْوا اَْعَمالَُهْم 

يَع َجـَواِرَح فاُلَِن اْبنِ َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً َشِديداً قَْلَب َوبَدََن َوَجمِ   

يًدا قَْلَب َوبََدَن  ْلَزاالً َشدِّ لُوا زِّ ةٍ َخْيًرايََرهُ َوُزْلزِّ ثْقَاَل َذرَّ فاُلَنَةَ فََمْن يَْعَمْل مِّ
ايََرهُ َو  ةٍ َشرًّ ثْقَاَل َذرَّ ِِّ َوَمْن يَْعَمْل مِّ َح فاُلَنِّ اْبنِّ فاُلَنَةَ يَع َجَوارِّ َوَجمِّ

ْلَزا الً شَ  لُوا زِّ ْلزِّ َح فاُلَنِّ اْبنِّ فاُلَنَةَ اَللَُّهمَّ زِّ يَع َجَوارِّ يًدا قَْلَب َوبََدَن َوَجمِّ دِّ
يفَةِّ  هِّ السُّوَرةِّ الشَّرِّ ٍد َوَهذِّ ْرلِّى قَْلب فاُلَْن بُِّحرَمةِّ ُمَحمَّ  َسخ ِّ
 

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve zülzilü zilzalen şedida. 
Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fülan ibni fülanneh. Ve ahrecetil ardu 
eskaleha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fülan ibni 
fülaneh. Ve kalel insanü ma leha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Kalbe ve bedene ve 
cemia cevariha fülan ibni fülaneh. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Ve zülzilü 
zilzalen şedida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fülan ibni fülaneh. Bi enne 
rabbeke evha leha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha 
fülan ibni fülaneh. Yevme izin yasdürünnasü eştaten liyürav a’malehüm. Ve 
zülzilü zilzalen şedida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fülan ibni fülaneh. Fe 
men ya’mel miskale zerretin hayran yerah. Ve zülzilü zilzalen şedida. Kalbe ve 
bedene ve cemia cevariha fülan ibni fülaneh. Ve men ya’mel miskale zerratin 
şerran yerah. Ve zülzilü zilzalen şedida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fülan 



ibni fülaneh. Allahümme sehhirli kalbe fülan bi hürmeti Muhammed in ve hazihis 
suretiş şerifeh. 
 

CELB  ETMEK  İÇİN 
    Aşağıdaki da’vet Zilzal Suresi nin ayrı bir da’veti olup, bu da’vet ile bir kimseyi celb 
etmek istersen:  
    Cuma günü sala vaktinde kırkbir (41) adet iri tuz alıp önüne koy. Tuzun birini eline 
alıp, üzerine da’veti bir defa okuduktan sonra, ateşe at ve yak. İkinci parçayı al ve 

üzerine da’veti bir defa okuduktan sonra, parçayı ateşe at ve yak. Üçüncü parçayı alıp, 
üzerine daveti bir defa okuduktan sonra, parçayı ateşe at ve yak. Böylece bu tertip 
üzere kırkbir (41) adedi tek tek okuyup, ateşte yakarsan, Allah Teala nın  izniyle 
matlubun hasıl olur ve olacak olan acaiplikleri görürsün. 
    Okunacak Zilzal Suresi nın Da’veti budur : 
 

ِحيِم اِذَا ُزْلِزلَِت ااْلَْرُض ِزْلَزا لََها َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

ْرِلى قَْلَب فاُلَِن ا ةَ بِْنِت ْبِن فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَِّة فاُلَنَ َشِديدًا اَللَُّهمَّ اِْحِرْق َوَسخ ِ

فاُلَنَةَ َواَْخَرَجِت اْالَْرُض اَثـقَالََها َوُزْلِزلُوا ِزلَزاالًَشِديدًا اَللَُّهـمَّ اِْحِرْق 

ْرِلى قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَة َعلَى َمَحبَِّة فاُلَنَةَ بِْنتِ   َوَسخ ِ

رِلى فاُلَنَة ََوقَاَل ااِْلْنساَُن مَ  الََها َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً َشِديدًا اَللَُّهمَّ اِْحِرْق َوَسخ ِ

ُث اَْخبَاَرها  قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَِّة فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ يَْوَمئٍِذ تَُخد ِ

ْرِلى قَْلَب فُ  الَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالًَشِديدًا اَللَُّهمَّ اِْحِرْق َوَسخ ِ

َمَحبَِّة فاُلَنَة بِْنِت فاُلَنَة بِاَنَّ َربََّك اَْوَحى لََها َوُزْلِزلُواِزْلَزاالً َشِديدًا اَللَُّهمَّ 

رِلى قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَِّة فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ يَْوَمئٍِذ  اِْحِرْق َوَسخ ِ

اُس اَْشتَاتًـا ِليَُرْوا اَْعَمالَُهم َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً َشِديداً اَللَُّهمَّ اِْحِرْق يَْصدُُر النَّ 

رِلى قَْلَب فاُلَِن ابِِن فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَّة ِفاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ فََمْن يَْعَمْل  َوَسخ ِ

ةٍ َخْيًرا يََرهُ َوُزْلِزلُوا ِزلَزاالً َشدِ  ْرِلى قَْلَب ِمثْقَاَل ذ رَّ يدًا اَللَُّهمَّ اِْحِرْق َوَسخ ِ

ا  ةٍ َشرًّ فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَِّة فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ َوَمْن يَْعَمْل َمثْقَاَل ذَرَّ

ا يََرهُ  ةٍ َشرًّ يََرهُ َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً َشِديدًا فاُلَنَةَ َوَمْن يَْعَمْل َمثْقَاَل ذَرَّ

ْرِلى قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةُ َعلَى َوزُ  ْلِزلُوا ِزْلَزاالً َشِديدًا اَللَّهمَّ اِْحِرْق َوَسخ ِ

 َمَحبَِّة فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَة
 

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardı zilzaleha. Ve zülzilü zilzalen şedida. 
Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülannete ala mehabbete fülanete 
binti fülaneh. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme 
ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Ve 



kalel insanü ma leha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe 
fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Yevme izin tühaddisü 
ahbaraha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni 
fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Bi enne rabbeke evha leha. Ve 
zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala 
mehabbeti fülanete binti fülaneh. Yevme izin yasdur ünnasü eştatan liyürav 
a’malehüm. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni 
fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Femen ya’mel miskale zerretin 
hayran yerah. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan 
ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Ve men ya’mel miskale zerretin 
şerran yerah. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan 
ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. 
 

    Yahut bu daveti herhangi bir Arabi ayın ilk Çarşamba gecesi iki rekat hacet  namazı 
kıldıktan sonra, kırkbir (41) adet Tuz parçası alıp, her biri üzerine yukarıdaki duayı bir 
defa oku. Okuduktan sonra okuduğun Tuz parçasını ateşe at ve yak. Tekrar ikinci 
parçanın üzerine oku ve ateşe at ve yak. Kırkbir adedi bu tertip üzere okur ve yakarsın. 
Bu amele yedi gece devam edersin. 
 

ZALİMİ  TEDMİR  ETMEK 
    Buda  Sure-i  Zilzal suresinin ayrı bir daveti olup, bu davet ile bir düşmanı, veya 
bir zalimi kahır ve tedmir etmek istersen: Çarşamba gecesi kırkbir (41) adet Tuz parçası 
üzerine bu daveti oku. Okuduğun tuzları ateşe at ve yak. Bu amele yedi gece devam 
edersen istediğin gerçekleşir. Okunacak davet budur: 
 

ِحيِم اِذَا ُزْلِزلَِت ااْلَْرُض ِزْلـَزا لََها يَاقَاِهُر ذُواْلبَْطِش  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

ْخَرَجِت ااْلَْرُض الشَِّديِد اَْنَت الَِّذى الَيَُطاُق اِْنتِقَاُمهُ فاُلَِن ابِن فاُلَنَةَ َواَ 

اَثْقَالََها ياقَاِهر ذُواْلبَْطِش الشَِّديِد اَْنَت الَِّذى الَيَُطاُق اِْنتِقَاُمهُ فاُلَِن اْبن 

َ يَاقَاِهُرذُواْلبَْطِش الشَِّديِد اَْنَت الَِّذى الَيَُطاُق  فاُلَنَةَ َوقَاَل ااِْلْنَساُن َمالَـَها

َ ياقَاِهُرذُواْلبَطِش الشَِّديِد اِْنتِقَاُمهُ فاُلَِن ابِن فاُلَنَةَ  ُث اَْخبَاَرَها  يَْوَمئٍِذ تَُحد ِ

اَْنَت الَِّذى الَيَُطاُق اِْنتِقَاُمهُ فاُلَِن اْبن فاُلَنَةَ بِأَنَّ َربََّك اَْوَحى لَها يَاقَاِهُر 

طِش الشَِّديِد اَْنَت الَِّذى الَيَُطاُق اِْنتِقَاُمهُ فاُلَِن اْبن فاُلَنَ  َْ ةَ يَْوَمئٍِذ ذُواْلَب

يَْصدُُرالنَّاُس اَْشتَاتًا ِليَُرْوا اَْعَمالَُهْم يَاقَاِهُر ذُواْلبَْطِش الشَِّديد ِاَْنَت الَِّذى 

ةٍ َخْيًرايََرهُ يَاقَاِهُر  الَيَُطاُق اِْنتِقَاُمهُ فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

الَِّذى الَ يَُطاُق اِْنتِقَاُمهُ فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َوَمْن يَْعَمل ذُواْلبَْطِش الشَِّديِد ِاَْنَت 

ا يََرهُ يَاقَاِهُر ذُواْلبَْطِش الشَِّديِد اَْنَت الَِّذى الَيَُطاُق اِْنتِقَا ُمهُ  ةٍ َشر ٍ ِمثْقَاَل ذَرَّ

 فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ 
Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi 



entellezi la yutaku intikamühü fülan ibni fülaneh. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ya 
kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Ve kalel 
insanü ma leha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yütaku intikamühü fülan 
ibni ibni fülaneh. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Ya kahiru zül batşiş şedidi 
entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Bi enne rabbeke ev haleha. Ya 
kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamühü fülan ibni fülaneh. Yevme 
izin yasdürünnase eştaten liyürav a’malehüm. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi 
la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Femen ya’mel miskale zerratin hayran 
yerah. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yütaku intikamühü fülan ibni 
fülaneh. Vemen ya’mel miska le zerratin şerran yerah. Ya kahiru zül batşiş şedidi 
entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh . 
 

BUĞUZ  VE  DAĞITMAK  İÇİN 
    Cumartesi günü bir kağıt üzerine Zilzal Sure sini üç (3) defa yazdıktan sonra, 
huddamını tevekkül ettirip, bu yazdığını buğuz ve dağıtmak istediğin kötü kişinin eşiğine 
koyarsan, olacak olan acaiblikleri görürsün. Kağıdı eşiğe koymadan önce haltit, kibrit 
mür ve sabır buhurları ile buhurlarsın. O kötü kişi kağıdın üzerinden atladığı an, olacak 
olanları görürsün. Mücerrebdir. 
 

TEKASÜR SURESİNİN BİR HASSESi 
 

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 
    Her ne tür hacetin olursa olsun Güneş batarken otuz (30) defa Tekasür Sure-i 
şerifesini okuyup hacetini Allah Teala hazretlerinden istersen, Cenabı Hak hacetini 
yerine getirir. 

FİL  SURESİNİN BİR HASSESİ 
 

EV HARAB ETMEK 
    Şeyh Muhammed Zaferani (r.a.) derki: Eğer istersen bir evi harab eder ve ev halkını 
darmadağın edersin. 
    Bunun için: Cumartesi günü birinci saat olan Zühal saatinde kurşun bir levha 

üzerine sekizyüz (800) defa Dat harfini, bir defa Eddar  اَلضَّارismi şerifini ve bir defa Fil 

suresini yaz. Yazdığın levhayı yazı içine gelecek şekilde ikiye katla ve düşmanının 
evinin duvarına göm. Ama Kuranı Kerime hürmetsizlik edip yazdığın levhayı yere 
gömme! Yüksek bir yere koy. Sen! Yinede Allah c.c. tan kork ve hak eden kimseye yap. 
Haketmeyen birine yaparsan çok büyük günahı olup, günahıda senin boynuna olur. Bu 
ameli bil! Ama yapma. 
 

KEVSER SURESİNİN HAVASSI 
 

MUHABBET  İÇİN 

    Şu ٍخ ٍم ٍح  harfleri sağ baş parmağının tırnağına yaz. Yazdıktan sonra, baş ج

parmağını avucunun içine yum ve yetmiş (70) defa Kevser suresini oku. Daha sonra 
matlubunu gördüğün zaman avucunu aç. Matlubun sana muhabbet eder. 
 

MUHABBET  İÇİN 
    Muhabbet için Cuma günü mürekkepsiz bir kalem ile aşağıdaki Ayeti Kerimeleri bir 
elma üzerine yazdıktan sonra, İmam hutbede iken Kevser Suresini yetmişüç defa 



elmanın üzerine okuyup üfle. İstediğin kişiye bu elmayı yedirirsen olacak olan 
acaiplikleri görürsün. 
    Elma üzerine yazılacak Ayeti kerimeler budur : 
 

ِحيِم َواَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً مِ  ْحَمِن الرَّ ن ِى َوِلتُْصنََع َعلَى َعْينِى بِْسِم هللاِ الرَّ

َك َكْى تَقَرُّ  اِْذتَْمِشى اُْختَِك فَتَقُوُل َهْل اَدُلُُّكْم َعلَى َمْن يَْكفُلُهُ فََرَجْعنََك اِلَى اُم ِ

ْينَا َك ِمَن اْلغَم ِ َوفَتَنَّاَك فُتُونًا  َعْينَُها َوالَتَْحَزَن َوقَتَْلَت نَْفًسا فَنَجَّ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni ve litüsnea ala 
ayni. İz temşi uhtike fetekuli hel edüllüküm ala men yekfülühü fereca’ne ke ila 
ümmike key tekarru aynüha vela tahzene ve katelte nefsen fenecceynake minel 
ğammi ve feten nake fütüna. 
 

KAFURUN SURE SİNİN BİR HASSESİ 
 

MUHABBETLE UYKUSUNU BAĞLAMAK 
    Bir kimsenin muhabbetle uykusunu bağlamak istersen: Bir Koyun bağırsağı al. 
Kafurun suresinin sekiz yerinde Ayın vardır. Bu sureyi altı defa okuduktan sonra yedinci 
okumada her Ayında bir düğüm atmak üzere bağırsağa sekiz düğüm vur. Ama her 
düğümü atarken şu duayı bir defa oku : 
 

 َعقَْدُت نَْوَم فاُلَنِّ اْبنِّ فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَّةِّ فاُلَنَة بِّْنت فاُلَنَةَ 
Akadtü nevme fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülanete . 
    Okuduktan sonra bağırsağı bir şişenin içine koyup ağzını sıkıca kapat. Matlubunun 
kapısı eşiğine o şişeyi göm. Matlubun kararsız kalır ve sana çok büyük bir muhabbet 
duyarak yanına gelir. Ama o şişeyi orada ebediyyen bırakma! daha sonra çıkar. 
 

İHLAS  SURESİNİN  HAVASSI 
 

MUHABBET İÇİN 
    Aşağıdaki İhlas suresi ile duasını herhangi bir Arabi ayın ilk Cuma günü birinci saat 
olan Zühre saatinde zaferan, Misk, Nöbet şekeri ve Gülsuyu ile yaz. Yazdıktan sonra 
bu hirzi sağ pazuna bağlarsan, matlubun olan kişi seni gördüğü an, sana karşı büyük bir 
muhabbet duyar ve ram olur. 
    Yazılacak olan dua budur: 
 

ن ِ َوااِْلْنِس بِالسََّماِء فاُلَِن اْبِن  َِ ِحيِم يَاَمْعَشَر الْج ْحَمِن الرَّ بِْسـِم هللاِ الرَّ

ِ فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَ  ِ طه طسم َوحم فاُلَنَةَ َعلَى ُحب  ِ كهيعص َوبَِحق  ةَ بَِحق 

َمدُ لَْم  ِ قُْل ُهَوهللاُ اََحدٌ اهلَلُ الصَّ ِ ن َواْلقَلَِم َوَما يَْسُطُروَن َوبَِحق  عسق َوبَِحق 

يَِلْد َولَْم يُولَْد َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفًُوا اََحدٌ اَللَُّهمَّ اَلََّف بَْيَن فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى 

يحِ َوالنَّاِر َكَما اَلََّف بَْيَن ُموَسى ُحب ِ   فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ اَل ِْف بَْيَن الر ِ

ِ لَْو اَْنَزْلنا َهذَا اْلقُْرآِن َعلَى َجبٍَل لََر اَْيتَهُ َخاِشعًا  َوَهُروْن آقِيَرهُ َوبَِحق 



ًعا ِمْن َخْشيَِة هللاِ َوتِْلَك ااْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن  ُمتََصد ِ  
 

,Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma’şeral cinni vel insi bissema-i fülan ibni fülanete 
ala hubbi fülanete binti fülanete bi hakki Kef He Ye Ayın Sat ve bi hakki Ta Ha Ta 
Sin Mim ve Ha Mim Ayın Sin Kaf ve bi hakki Nun vel kalemi ve ma yesturun. Ve bi 
hakki Kul hüve vallahü ahad. Allahüs samed. Lem yelid ve lem yüled. Ve lem 
yekün lehü küfüven ahad. Allahümme ellefe beyne fülan ibni fülanete ala hubbi 
fülanete binti fülanete. Ellif beyner rihi ven nari kema ellefe beyne Musa ve Harun 
akirahü ve bi hakki Lev enzel na hazel kurani ala cebelin leraeytehü haşian 
mütesaddian min haşyetillahi ve tilkel emsale nadribüha linnasi leallehüm 
yetefekkerun. 
 

CELB  ETMEK  İÇİN 
    Bir kişiyi yanına getirtmek istersen: Kırk (40) adet Karanfil alıp, her birinin üzerine 
kırk (40) defa İhlas suresini oku. Okuduktan sonra birer birer ateşe at. Karanfil 
yanarken; “Fülan oğlu fülan yatmasın uyumasın, sabrı kararı kalmasın, fülan oğlu fülanı 
bulmayınca ve yanına gelmeyince rahat olmasın“ dersin. Diğerlerinide bu tertip üzere 
okuyarak yakar ve Karanfil yanarken niyetini söylersin. Daha sonra olacak olan 
acaiblikleri görürsün. 
 

CELB  ETMEK  İÇİN 
    Bir kimseyi yanına celb etmek istersen: Kırk (40) adet Zeytin yaprağının üzerine 
matlubunun ve annesinin ismini yaz. Her bir yaprağın üzerinede yedi (7) defa Kafurun 
suresini ve yedi (7) defada İhlas suresini okuyup, bir tasın içine ateş koyup, yaprakları 
okudukça birer birer ateşe at. Matlubun sana büyük bir muhabbet duyar ve duramayıp 
yanına gelir . 
 

CELB  ETMEK  İÇİN 
    Bir kimseyi celb etmek istersen: İhlas suresini Binbir (1001) defa oku. Ama her yüz 
(100) defada bir, İhlas suresinin aşağıdaki mübarek Azimetini bir defa oku. Her yüzde 
bir(1) defa Azimeti okur ve bin İhlası okuduktan sonra bir defa daha okur ve ardından bir 
kez daha Azimeti okursun. 
    Okunacak İhlası şerif in azimeti budur: 
 

ِحيِم قُْل ُهَو هللا ُاََحدٌ اَللَُّهمَّ يَاآِهيًّا يَاَشَرِهيًّا اَِجْب  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

وَحانِيَّ  ِة َوااْلَْرِضيَِّة َو اَْنَت يَاُمْذِهْب يَاُروْقيَائِـيْل اَْنَت َوُخدَّاَمَك ِمَن الرُّ

ِ قُْل ُهـوَ   َوبَِحق 

ُل بِاْلقََوائِِم  ِ اْلَحىُّ اْلقـَيُّوُم اْلَمِلُك ااْلَْبَجْد اَْلُمَوك ِ هللاُ اََحدٌ َوبَِحق 

ْرِلى قَْلَب فاُلَنَةَ بِْنتِ  ِ ِللطَّْهِطيْل اَللَُّهمَّ اِْحِرْق َوَسخ ِ فاُلَنَةَ  اْلعَْرِشيَّة َِوبَِحق 

الَنَْوٌم َوالَقََراٌر َوالََصْبٌر َوالَ اََراٌم َوالَتَأْ ُكُل َوالَ تَْشِرُب َحتَّى يَأْتِى 

 ِ اِحِميَن َوبَِحق  بَِطْرفَِة اْلعَْيِن َوْدِخْلنَافِى َرْحَمتَِك َواَْنَت اَْرَحَم الرَّ



َمدُ اَللَُّهمَّ يَاآِهيًّا يَاَشَرِهيًّا اَِجْب يَ  اَجْبَرائِيْل اَْنَت َوُخدَّاَمَك ِمَن اهلَل ُالصَّ

َِ اْلَمِلِك  ِ َمدُ َوبَِحق  ِ اهلَل ُالصَّ ةْ َوبَِحق  وَحانِيَِّة َوااْلَْرِضيَِّة َواَْنَت يَاُمرَّ الرُّ

ِ َمْهَطْهِطيْل اَللَُّهمَّ اِْحِرْق  يَاَهْوَزْح اَْلُمَوكَِّل بِاْلقََوائِِم اْلـعَْرِشيَِّة َوبِـَحق 

ْرلِ  ى قَْلَب فاُلَنَةَبِْنِت فاُلَنَةَ الَنَْوٌم َوالَقََراٌر َوالََصْبٌر َوالَ اَْكٌل َوَسخ ِ

اِحِميَن  َوالَتَْشِرُب َحتَّى يَأْتِى بَِطْرفَِة اْلعَْيِن فَاهللُ َخْيٌرَحافًِظاَوُهَو اَْرَحَم الرَّ

ًّ اَِجْب يَاسَ  ِ لَْم يَِلْد اَللَُّهمَّ يَاآِهيًّا يَاَشَراِهيا ْمَسَمائِيْل اَْنَت َوُخدَّاَمَك ِمَن َوبَِحق 

ِ اْلَمِلِك يَاَطيَِكْل  ِ لَْم يَِلْد َوبَِحق  وَحانِيَِّة َوااْلَْرِضيَّة َِواَْنَت يَااَْحَمر َْوبَِحق  الرُّ

رِلى قَْلَب  ِ قَْهَطْيِطيْل اَللَُّهمَّ اِْحِرْق َوَسخ ِ اَْلُمَوكَِّل بِاْلقََوائِِم اْلعَْرِشيَِّة َوبَِحق 

فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ الَنَْوٌم َوالَقََراٌر َوالََصْبٌر َوالَ اََراٌم َوالَتَأُْكُل َوالَتَْشِرُب 

 ِ َحتَّى يَأْتِى بَِطْرفَِة اْلعَْيِن اَْليَْوَم يَْغِفُر هللاُ لَُكْم َوُهَو اَْرَحَم الراَِّحِميَن َوبَِحق 

َرِهيًّا اَِجْب يَاِمَكائِيْل اَْنَت َوُخدَّا َمَك ِمَن َولَْم يُولَْد اَللَُّهمَّ يَاآِهيًّا يَاشَ 

ِ اْلَمِلِك  ِ َولَْم يُولَْد َوبَِحق  وَحانِيَّة َِوااْلَْرِضيَِّة َواَْنَت يَا بُْرقَاْن َوبَِحق  الرُّ

ِ فَْهَطْيِطيْل اَللَُّهمَّ اِْحرِ  ْق يَاَمْنَسْع اَْلُمَوكَِّل بِاْلقََوائِِم اْلعَْرِشيَِّة َوبِـَحق 

رِلى قَْلَب فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَة اَلَنَْوٌم َوالَ قََراٌر َوالََصْبٌر َوالَ اََراٌم َوالَ  َوَسخ ِ

رُّ َواَْنَت اَْرَحُم  تَأُْكُل َوالَتَْشِرُب َحتَّى يَأْتِى بَِطْرفَة ِاْلعَْيِن اِن ِى َمسَّنَِى الضُّ

ِ َولَْم يَُكْن لَهُ اَللَّ  اِحيَن َوبَِحق  ُهمَّ يَاآِهيًّا يَاَشَراِهيًّا اَِجْب يَاَصْرفَيَائِيْل اَْنَت الرَّ

ِ َولَْم يَُكْن  َوُخدَّاَمَك ِمَن الُروَحانِيَِّة َوااْلَْرِضيَِّة َواَْنَت يَاَشْمُهوَرْش َوبَِحق 

ِ نَ  ِ اْلَمِلِك يَافَْصقَْر اَْلُمَوكَِّل بِاْلقََوائِِم اْلعَْرِشيَِّة َوبَِحق  ْهَهْطِطيْل لَهُ َوبَِحق 

ْر ِلى قَْلَب فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ الَنَْوٌم َوالَقََراٌر َوالََصْبٌر  اَللَُّهمَّ اِْحِرْق َوَسخ ِ

َوالَ اََراٌم َوالَ تَأُْكُل َوالَ تَْشِرُب َحتَّى يَأْتِى بَِطْرفَِة اْلعَْيِن َربَّنَا اََمنَّا 

ِ ُكفًُو اََحدٌ اَلل ُهمَّ يَاآِهيًّا فَاْغِفْرلَنَا َواْرَحْمنَا َواَْنَت َخْيرُ  اِحِميَن َوبَِحق   الرَّ

وَحانِيَِّة َوااْلَْرِضيَّة َِواَْنَت  يَاَشَراِهيًّا اَِجْب يَاَعْنيَائِيْل اَْنَت َوُخدَّاَمَك ِمَن الرُّ

ِ اْلَمِلِك يَاَشتْثَْخ اَْلُمَوكَِّل بأْلقَ  ِ ُكفًُوا اََحدٌ َوبَِحق  َوائِِم اْلعَْرِشيَِّة يَااَْبيَْض َوبَِحق 

ْرِلى قَْلَب فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ الَنَْوٌم  ِ َجْهَهْطِطيْل اَللَُّهمَّ اِْحِرْق َوَسخ ِ َوبَِحق 

َوالَقََراٌر َوالََصْبٌر َوال َاََراٌم َوالَتَأُْكُل َوالَتَْشِرُب َحتَّى يَأْتِى بَِطْرفَِة اْلعَْيِن 



ِ اْغِفْر َواْرحَ  اِحِميَن بِحَ َوقُْل َرب  ِ اَدُونَاِى اَْصبَاُؤٍت آِل ْم َواَْنَت َخْيُرالرَّ ق 

َشدَّاِى اَللَُّهمَّ يَاآِهيًّا يَاَشَراِهيًّا اَِجْب يَاَكْسفَيَائِيْل اَْنَت َوُخدَّاِمَك ِمَن 

ِ اَدُونَاِى اَِصبَا ُؤٍت آلِ  َشدَّاِى  الُروَحانِيَِّة َوااْلَْرِضيَِّةَواَْنَت يَاَمْيُموْن َوبَِحق 

ِ لَْخَهْطِطيْل اَللَُّهمَّ  ِ اْلَمِلِك يَاذَْضَظْغ اَْلُمَوكَِّل بِاْلقََوئِم اْلعَْرشيَِّة َوبَِحق  َوبَِحق 

ْرِلى قَْلَب فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ الَنَْوٌم َوالَ قََراٌر َوالََصْبٌر َوالَ  اِْحِرْق َوَسخ ِ

ِ اََراٌم َوالَ َتَأُْكُل َوالَ تَْشِرُب  َحتَّى يَأْتِى بَِطْرفَِة اْلعَْيِن اُِريدُ ِمْنَك َوبَِحق 

يِاِلُمْقفَْنِجل اَْنَت َوَجِميَع اَْعَوانَُك َواَتْبَاِعَك َواَْشـيَاِعَك َوَخْيلَُك َوِرَجالَُك 

اَظِهيٌر َواَْهِل َمْملََكتَِك بِاهللِ اْلعَِلىُّ اْلعَِظيُم يَافَْردٌ يَاَجبَّاٌر يَاَشُكوٌر يَاثَابٌِت يَ 

 يَاَخبِيٌر يَاَزِكىٌّ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya 
Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve 
ente Ya Müzhib ve bi hakki Kul hüvallahü ehad. Ve bi hakkil Hayyül Kayyümül 
Melikü Ebced elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Littahtıl. Allahümme 
ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun 
ve la eramin ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bitarfetil ayn. Vedhılna fi rahme 
tike ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Allahüs samed. Ya Ahiyyen Ya 
Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve 
ente Ya Mürreh ve bi hakki Allahüs samedü ve bi hakkil meliki Ya Hevzah 
elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Mehtahtıl Allahümme ıhrik ve 
sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la 
eramin ve la eklün ve La teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Fallahü hayrun hafızan 
ve hüve erhamer rahimin. Ve bi hakki Lemyelid. Allahümme Ya Ahiyyen Ya 
Şerahiyyen ecib Ya Semsemail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti 
ve ente Ya Ahmer ve bi hakki Lem yelid ve bi hakkil meliki Ya Taykel elmüvekkilü 
bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Kahtaytil. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe 
fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la 
te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. El yevme yağfirullahü leküm ve hüve 
erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yüled. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen 
ecib Ya Mikail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya 
Bürkan ve bi hakki Ve lem yüled. Ve bi hakkil meliki Ya Mensa’ elmüvekkilü bil 
kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Fehtaytil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete 
binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la 
teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. İnni messeniyed durru ve ente erhamür rahimin. 
Ve bi hakki Ve lem yekün lehü. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya 
Sarfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Şemhureş 
ve bi hakki Ve lem yekün lehü ve bi hakkil meliki Ya Feskar elmüvekkilü bil 
kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Nehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete 
binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la 
teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Rabbena amenna Fağfirlena verhamna ve ente 



hayrur rahimin. Ve bi hakki Küfüven ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen 
ecib Ya Anyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti  vel ardıyyeti ve ente Ya 
Ebyad ve bi hakki Küfüven ehad. Ve bi hakki Ya Şetsah elmüvekkilü bil kavaimil 
arşiyyeti ve bi hakki Cehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti 
fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la 
teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin. 
Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen 
ecib Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya 
Meymun. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi ve bi hakkil meliki Ya Zedzağ 
elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Lahhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli 
kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve 
la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Üridü minke ve bihakki Ya 
Limukfencil ente ve cemia a’vanike ve itbaıke ve eşyaıke ve haylüke ve ricalike ve 
ehli memleketike billahil aliyyül azim. Ya Ferdün Ya Cebbarün Ya Şekürun Ya 
Sabitün Ya Zahirun Ya Habirun.. 
 

RİCALİL  ĞAYB  VE  ŞERHİ 
    Şeyh Muhyiddin (k.s.a.) derki: Ricalil ğayb dünyanın her tarafını gezip, dünya için 
çok faydalı işler yaparlar. 
    Ricalil ğayb yedi (7) kişidirler. İbrahim Aleyhisselamın ve Peygamber efendimiz 
Hazreti Muhammed (s.a.v.) in milletinderdirler. Dünya üzerinde sekiz yöne dağılmışlar 
dır. Bu dağıldıkları yönler, Doğu, Kuzey doğu, kuzey, Kuzey batı, Batı, Güney batı, 
Güney ve Güney doğu yönünde olurlar. 
   Arabi ayın yedinci, ondördüncü, yirmiikinci ve yirmidokuzuncu günlerinde Doğu 
yönünde olurlar. Altıncı, yirmibirinci. ve yirmisekizinci günlerinde Kuzey doğu yönünde 

olurlar. Üçüncü, onbeşinci, yirmiüçüncü, ve otuzuncu günlerinde Kuzey yönünde 
olurlar. Beşinci, onüçüncü ve yirminci günlerinde Kuzey batı yönünde olurlar. Dürdüncü, 
onikinci, ondokuzuncu ve yirmiyedinci günlerinde Batı yönünde olurlar. İkinci, onuncu, 
onyedinci ve yirmibeşinci günlerinde Güney batı yönünde olurlar. Sekizinci, onbirinci, 
onsekizinci ve yirmialtıncı günlerinde Güney yönünde olurlar. Birinci, dokuzuncu, 
onaltıncı ve yirmidördüncü günlerinde Güney doğu yönünde olurlar. 
    Dairede bu minval üzere toplanmıştır.  
 

 
 

Ricalil Ğayb her ayın her gününde dünyanın çevre sinde hangi yöne yönelirler, mübarek 
nazarları hangi yöne olur ve hangi yol üzerinde seyr ederler bilmek istersen, bunlar yedi 
(7) kişilerdir. 
 

    Birincisine KUTB derler. Bir kişi olup, bu Kutbun yerin de nazar etmesi haktır. 
 

    İkincisine İMAMAN derler. İki kişi olup,  Kutbun vezir leridir. Birisi Kutbun sağında 
diğeri solunda olur. Kutbun sağındaki ruhlar alemine nazar eder. Yani Alemi Ğaybdır. 
Kutbun solundaki dünya mülküne nazar eder. Yani Alemi zahirdedir. 
 

    Üçüncüsüne EVTAD derler. Dört kişi olup, dünyanın dört yönünü hıfz ederler. Birisi 
doğuyu, birisi batıyı, birisi kuzeyi ve biriside güneyi hıfz eder.  
 

    Dördüncüsüne BÜDELA derler. Bunlar beş (5) kişidir. 
    Beşincisine RÜKEBA derler. Yedi kişi olup, bunlara yediler derler. 
    Altıncısına NÜCEBA derler. Kırk (40) kişi olup, bunlara kırklar derler. 
 



    Yedincisine NÜKEBA derler. 366 kişilerdir. Bunlar iki taifedir. Bunlara Ğayb erenleri 
derler. Ama bunların isim leri bilinmemektedir. Bir kısmına EFRAD bir kısmına ise ÜMENA 
derler. 
 

    Teshir, muhabbet, celb, tefrik, hayır veya şer veyahutta her ne tür dünyevi ve uhrevi 
hacetin olursa olsun, Ricalil Ğayb ile istediğine kavuşursun. Ama önce meşayıhtan 
icazet alıp, ondan sonra Ricalil Ğayb ile meşgul olursun. Bunun için: Önce temiz bir 
abdest alıp, tenha bir yerde iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha suresi ile 
İnşirah, ikinci rekatta Fatiha ve Kadr suresini oku. Namazdan sonra Ricalil Ğayb hangi 
yönde ise daireden bulup, onlara yönelerek ve arabi ayın kaçıncı günü ise o kadar 
Ricalil Ğayb duasını okursun. Ama yüzünü onlara doğru çevirme! Arkanı onlara doğru 
çevir. Eğer yüzünü onlara doğru çevirirsen kendine zarar isabet eder. Arabi ayın kaçı 
ise (Yedisi ise yedi kez) o kadar oku.  
    Okunacak Ricalil Ğayb duası budur : 
 

يمِّ اَلسَّالَُم  حِّ ْحَمنِّ الرَّ َجالِّ اْلغَْيبِّ اَلسَّالَُم َعلَْيُكْم بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ َعلَـْيُكْم يَارِّ
يَااَْرَواحِّ اْلُمقَدََّسةِّ يَاقُْطبِّ يَااَِّماَماُن يَااَْوتَاد ُيَابَُدالَ يَاُرقَبَا يَانُـَجبَا يَانُقَبَا 
 يَااَفَـَرادُ 

يثُونِّى بِّغَْوَسٍة َواْنُظُرونِّى بِّنَْظَرةٍ َواْرَحُمونِّى بِّ  لُوا يَـااَُمنَا اَغِّ َرْحَمةِّ َوَحص ِّ
هِّ يَْرُزُق  بَادِّ يٌف بِّعِّ ى َوَمْقُصودِّ َوقُوُموا َعلَى قََضاءِّ َحاَجةِّ اهلَلُ لَطِّ ُمَرادِّ
ٍدنِّ اْلُمْختَارِّ  نَا ُمَحمَّ يٌز َوَصلَّى هللاُ َعلَى َسي ِّدِّ ىُّ اْلعَزِّ َمْن يََشاُء َوُهَو اْلقَوِّ

ْظَهار َِّواَْصَحابِّهِّ ااْلَْخيَارِّ  َرةِّ  َوآلِّهِّ ااْلِّ ْنيَا َواآْلخِّ َوَسلََّمُكُم هللاُ فِّى الدُّ
ينَ  مِّ  بَِّرْحَمتَِّك يَااَْرَحَم الراَّحِّ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Esselamü aleyküm Ya Ricalil ğaybi esselamü aleyküm 
Ya ervahıl mükadde seti Ya Kutbi Ya İmamanü Ya Evtadü Ya Büdela Ya Rükaba 
Ya Nüceba Ya Nükaba Ya Efradü Ya Ümena eğısünü bi ğavsetin venzurünü bi 
nazratin ver hamünü bi rahmetin ve hassılü muradi ve maksudi ve kumü ala kadai 
haceti. Allahü latifün bi ıbadihi yer züku men yeşaü ve hüvel kaviyyül aziz. Ve 
sallallahü ala seyyidina Muhammed inil muhtari ve alihil ezhari ve eshabihil ahyari 
vesellemekümül- lahü fid dünya vel ahireti bi rahmetike ya erhamer rahimin. 
 

    Bundan sonra bir defa şu duayı oku: 
 

يمِّ اَللَُّهمَّ اِّن ِّ اَْسئَلَُك ُمَرادِّى حِّ ْحَمنِّ الرَّ  بِّْسـمِّ هللاِّ الرَّ
د ِقُْطبَِك َوبِِاَماَمانَِك َوبِاَْربَعَِة اَْوتَاِدَك َوبَِخْمَسِة بُداَلَئَِك َوَمْقُصوِدى بَِواحِ 

َوبَِسْبعَِة اَْخيَاِرَك َوبِاَْربَِعيَن ُشَهدَائَِك َوبِثَلَثَِةِمائٍَة َوِستَِّة َو ِست ِيَن نُقَبَائَِك اَْن 

ْل َحاَجتِى اِلَِهى َمْن اَْقَوى ِمن ِى َواَْنَت َحْوِلى َمْن اَْولَى ِمن ِى بَِوْجدِى  تَُحص ِ

تِى يَاَغيَّاُث  تِى َواَْنَت قُوَّ اَْعَماِلى َواَْنَت َمأُْموِلى يَاَسي ِِدى َمْن اَْعَظُم ِمْن قُوَّ



اِحِميَن اَللَُّهمَّ اِن ى  يَاَغيَّاُث يَاَغيَّاُث يَاُمِغيُث َواْعَونَاهُ بَِرْحَمتَِك يَا اَْرَحَم الرَّ

ِ َودُودُ  اَْسئَلَُك بَِحق ِ  ِ َجَماِلَك َوَجالَِلَك َوبَِحق  ِ ِكْبِريَائَِك َوبَِحق  َحق َِك َوبَِحق 

َعُطوُف لُْطِفَك َوَعَطاِء فَْضِل َكَرِمَك َوبِِعنَايَِة َعْوِن َعُطوُف لُْطِفَك 

َع َوَعَطاِء فَْضِل َكَرِمَك َوبِِعنَايَِة َعْوِن ِحْكَمِة ُسْلَطاِن اُْلفَتِى َواَْجَمِعيَن مَ 

َِ يَاقَِديُم  َطاِمعِ قَْلبِى َوَرَجاِئ فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةً يَاَعِزيُز يَاَرْحَمُن يَاَرحيُم

 ِ َمدُ يَاالَاِلَهَ ااِلَّ اَْنَت يَاَرب  ااْلَْنعَاُم َوااِْلْحَساُن يَاَصاِدُق اْلَوْعدُ يَااهلَلُ الصَّ

ي ِدَاهُ اَِجبْ  ِ يَاَربَّاهُ يَاس  َواْقبَْل َواْستَِجْب دَْعَوتِى بِْسِمَك ااْلََجل ِ  اَللَُّهمَّ يَاَرب 

الَْسِرعِ السَِّريعِ اْلقَِريِب اْلُمِجيِب اْلَحىُّ اْلقَيُّوُم َوبِتِالََوةِ 
ااْلَْعَظِم ااْلَْكبَِر اْ

 َوَمَسابََرةِ آيَةَ اْلعَِظيمِ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eselüke muradi ve maksudi bi vahidi 
kutbike ve bi imama nike ve bi erbeati evtadike ve bi hamseti büdelaike ve bi 
sebati ahyarike ve bi erbeıne şühedaike ve bi selaseti mietin ve sitte ve sittine 
nükabaike en tühassıl haceti ilahi men akva minni ve ente havli men evla minni bi 
vecdi a’mali ve ente me’muli ya seyyidi men a’zamü min kuvveti ve ente kuvveti 
Ya Ğayyasü Ya Ğayyasü Ya Ğayyasü Ya Muğisü,Va’ve nahü bi rahmetike ya 
erhamerrahimine Allahümme inni eselüke bi hakki hakkike ve bi hakki kibriyaike 
ve bi hakki cemalike ve celalike ve bi hakki vedüdü atufü lutfike ve atai fadli 
keremike ve bi ınayeti avni hikmeti sultani ülfeti ve ecmeıne mea tamiı kalbi ve 
recai fülan ibni fülanete Ya Azizü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Kadimül enamü vel 
ihsanü Ya Sadikul va’di Ya Allahüs samedü Ya La ilahe illa ente Ya Rabbi 
Allahümme Ya Rabbi Ya Senedahü Ecib vakbil vestecib da’veti bismikel ecellil 
a’zamil ekberil esriıs seriıl karibil mücibil hayyul kayyumi ve bitilaveti ve 
mesabereti ayetel azim. 
    Sonra yirmidokuz (29) defa şu Ayeti Kerimeyi oku: 
 

ِحيِم ثَمَّ اَْنَزَل َعلَْيُكْم ِمن بَْعِد اْلغَم ِ اََمنَة ًنُعَاًسا يَْغَشى  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

ِ َظنَّ اْلَجا  تُْمْم اَْنفُُسُهْم يَُظنُّوَن بِاهللِ َغْيَراْلَحق  َطائِفَة ًِمْنُكم َوَطائِفَةٌ قَْد اََهمَّ

الَْمِر ِمْن َشْىٍء قُْل اِنَّ ااْلَْمَر ُكلَّهُ ِهللِ يُْخفُوَن فِى ِهِليَِّة يَقُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اْ 

اَْنفُِسِهْم َماالَيَْبدُوَن لََك يَقُولُوَن لَْوَكاَن لَنَاِمن ااْلَْمِر َشْىٍء َما قُتِْلنَا َهُهنَا قُْل 

لَى َمَضاِجِعِهْم َوِليَْبتَِلَى لَْوُكْنتُْم فِى بُيُوتُِكْم لَبََرَز الَِّذيَِن ُكتَِب َعلَْيِهُم اْلقَتُْل اِ 

دُورِ  َص َمافِى قُلُوبُِكْم َوهللاُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ  هللاُ َمافِى ُصدُوِرُكْم َوِليَُمح ِ
 

Bismillahirrahmanirrahim Sümme enzele aleyküm min ba’dil ğammi emeneten 
nüasen yağşa taifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm en füsühüm 
yezunnüne billahi ğayral hakki zannel cahiliyyeti yekulüne hel lena minel emri min 



şeyin kul innel emra küllehü lillahi yuhfüne fi enfüsihim mala yebdüne leke 
yekulüne lev kane lena minel emri şey ün ma kutilna hahüna kul lev küntüm fi 
büyütiküm leberazellezine kütibe aleyhimül katlü ilamedaciıhim veliyebteliyallahü 
ma fi suduriküm ve liyümahhısa ma fi kulübiküm vallahü alimün bizatis sudur. 
       En sonunda şu duayı bir (1) defa oku : 
 

ِحيِم اَللَُّهمَّ اِن ِى اَسْ  ْحَمِن الرَّ ئَلَُك بَِحق  ِالَاِلَهَ اِالَّ هللاُ بِْسِم هللاِ الرَّ

ِ آدََم  ِ اْلُكْرِسى َوُوْسعَتِِه َوبَِحق  ِ اْلعَْرِش َوَعَظَمتِِه َوبَِحق  َوَوْحدَانِيَّة َِوبَِحق 

ِ نُوُح  ِ اِْدِريٍس َوِخيَاَطتِِه َوبَِحق  تِِه َوبَِحق  ِ ِشيٍت َونُبُوَّ َوَصِفيَّتِِه َوبَِحق 

 ِ ِ اِْبَراِهيَم َوَسِفينَتِِه َوبَِحق  ِ لُوٍط َوَهْيبَتِِه َوبَِحق  ُهوِد َوَخْشيَتِِه َوبَِحق 

 ِ ِ يَْعقُوَب َوَحْسَر تِِه َوبَِحق  ِ اِْسَمِعيَل َوفِدَايَتِِه َوبَِحق  َوِحْصلَتِه َوبَِحق 

ِ َصاِلَح َونَاقَتِِه َوبَِحق ِ  يَّتِِه َوبَِحق  ِ اِْسَحَق َوذُر ِ  يُوُسَف َوُغْربَتِِه َوبَِحق 

 ِ ِ يُونَُس َودَْعَوتِِه َوبَِحق  ِ اَيُّوَب َوبَِليَّتِِه َوبَِحق  ُشعَْيٍب َوَرْحَمتِِه َوبَِحق 

 ِ ِ ُعَزْيٍر َوُمْؤِمنَتِِه َوبَِحق  ِ اِْليَاَس َوِرَسالَتِِه َوبَِحق  اْلِخْضٍر َوِسيَاَحتِِه َوبَِحق 

ِ ذُواْلقَْرنَْيِن َوِرفْ  ْكَمتِِه لُْقَماَن َوَوِصيَّتِِه َوبَِحق  َِ ِ دَاْنيَاٍل َوَح عَتِِه َوبَِحق 

ِ ُموَسى َوُمَكالََمتِِه  ِ ُسلَْيَماَن َوَمْملََكتِِه َوبَِحق  ِ دَاُودَ َوَخِليفَتِِه َوبَِحق  َوبَِحق 

 ِ ِ يَْحيَى َوِعفَّتِِه َوبَِحق  ِ َزَكِريَّا َوِعبَادَتِِه َوبَِحق  تِِه َوبَِحق  ِ َهُروَن َوُحجَّ َوبَِحق 

ٍدِن اْلُمْصَطفَى َجْرجِ  ِ ُمَحمَّ ِ ِعيَسى َوُزْهِدِه َوبَِحق  يَس َوُمِصيبَتِِه َوبَِحق 

ِ َجْبَرائِيَل  َصلَّى هللاُ َعلَـْيِه َوَسلََّم َوفَِضيلَتِِه َوَكَراَمتِِه َوَشفَاَعتِِه َوبَِحق 

ِ اِْسَرافِيَل َونَ  ِ ِميَكائِيَل َوَوَكالَتِِه َوبَِحق  ِ َواََمانَتِِه َوبَِحق  ْفَختِِه َوبَِحق 

ِ اْلِعْلِم َوِدَراَستِِه  ِ اْلقُْرآِن اْلعَِظيَم َوُحْرَمتِِه َوبَِحق  َعْزَرائِيَل َوقَْبَضتِِه َوبَِحق 

تِِه  ِ ااِْلْنِجيَل َوفِصَّ ِ التَّْوَراةَ َوَعُجوبَتِِه َوبَِحق  ِ اْلقَلَِم َوَجَريَانِِه َوبَِحق  َوبَِحق 

بُوِر َوقِ  ِ الـزَّ ِ اْلَجنَِّة َوَراَحتَِها َوبَِحق  ْوحِ َوَحفََظتِِه َوبَِحق 
َِ اللَّ ِ ـَرائَتِِه َوبَِحق 

ِ ااْلَْرِض َوتُْربَتَِها  ِ السََّماِء َوُسُمتََها َوبَِحق  ِ النَّاِر َوِحْرقَتَِها َوبَِحق  َوبَِحق 

ِ اْلَمالَئَِكتِِه َوَطاَعتِِهْم َوبِ  ِ اْلَماء َِوِغْلَظتِِه َوبَِحق  ِ النُُّجوُم َولََطافَتِِه َوبَِحق  َحق 

ِ اْلِمَزاَن َوِدقَّتِِه  َراَط َوِحدَّتِِه َوبَِحق  ِ الص ِ ْضَواَن َوَكَراَمتِِه َوبَِحق  ِ الر ِ َوبَِحق 

ِ ااِْليَماَن َواُْجَرِتِه  يِن َوِديَانَتِِه َوبَِحق  ِ الد ِ ِ اْلَهِديَِّة َونَِصيَحتَِها َوبَِحق  َوبَِحق 

ِ النُّو ِ اْلبَْرِق َولَْمعَتِِه َوبَِحق  ْعد َِوَصْيَحتِِه َوبَِحق  ِ الرَّ ِر َوتُْحفَتِِه َوبَِحق 



ْلجِ َوبُُردَتِِه َوبِحَق 
ِ الثَّ ِ اْلَمَطِر َوبََرَكتِِه َوبَِحق  يحِ َوِشدَّتِِه َوبِحق  ِ الر ِ َوبَِحق 

ِ ال ِ اللَّْيِل َوُظْلَمتِِه َوبَِحق  ِ السََّماِء َوُعُمودَتِِه َوبَِحق  نََّهاِر َونُوَرانِيَِّة َوبَِحق 

 ِ ِ اْلَماِء َوُعذُوبَتِِه َوبَِحق  ِ الشََّجِر َولََطافَتِِه َوبَِحق  اْلَجبَِل َوَمالَئَِكتِِه َوبَِحق 

ِ اَبُوبَْكٍر َوَصدَاقَتِِه  ِ اْلقَْبِر َوَوْحَشتِِه َوبَِحق  اْلفََزْع اِالَّ َكبَُرو ُكْربَتِِه َوبَِحق 

ِ ُعمَ  ِ َعِلى اِْبِن َوبَِحق  ِ ُعثَْماَن ِذا النُّوَرْيِن َوَحيَائِِه َوبَِحق  ٍر َوَعْدِلِه َوبَِحق 

ِ اْلَحَجِر  ِ اْلَحَسَن َواْلُحَسْيِن َوَشَهادَتَِها َوبَِحق  َطاِلْب َوَشَجاَعتِِه َوبَِحق 

ِ اَْنبِيَائَِك َواَْوِليَائَِك َوالشَُّهدَاِء َوالسُّعَ  دَاِء َوااْلَْقَطاِب َوَشِهيِدَها َوبِـَحق 

قَبَاِء َوالنَُّجبَاِء َوالنُّقَبَـاِء َوااْلَْفَرادُ  َوااِْلَماَمْيِن َوااْلَْوتَادُ َواْلبُداَلَِء َوالرُّ

اِلِحيَن ِمْن  يِقيَن َواْلعُبَّاِد َوالصَّ د ِ ِجيُوَن َوالص ِ َوااْلَُمنَاِء َواْلَحَواِريَُّن َوالرَّ

يِن ِعبَاِدَك َواَِمائَِك َوالرَّ  ْزِق َوالد ِ اِجيَن اَللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَافِى اْلعُْمِر َوالر ِ

ِة  حَّ َوالدُّْنيَا َواْلِعْلِم َواْلعََمِل َوااْلَْمِن َواآْلَماِن َوالسَّالََمِة َوالسَّالَُم َوالص ِ

َواْلبََرَحِة َواْلَهِديَِّة َواْلعَافِيَِة َوالن ِْعَمِة َواْلَمْغِفَرةِ َواْلِهدَايَة َِواْلبَر ِ َواْلبَْحِر 

َواْلَمْحيَا َواْلَمَماِت َواْلَمْرِجعِ َواْلَمآِب َواْقِض َحاَجاتِنَا َواْكتُْب لَنَا نََجاتًا ِمَن 

نَا ِمَن اْلعَذَاِب َواْجعَْلنَا ِمَن  َز َعلَى ِصَراِط اَْقدَاَمنَا َونَج ِ النُوِر َوَجوَّ

ٍد َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوآِلِه َوَصْحِبِه  اْلفَائِِزيَن َواْرُزْقنَا َشفَاَعةِ  ُمَحمَّ

بِيَن  اَْجَمِعيَن َوَعلَى َجِميعِ ااْلَْنبِيَاِء َوالـُْمْرَسِليَن َوَعلَى َمالَئَِكتَِك اْلُمقَرَّ

اِلِحيَن ِمْن اَْهِل السََّمَواِت َواَْهِل ااْلََراِضيَن َوَعْن  َوَعلَى ِعبَاِد هللاِ الصَّ

َحاِب َرُسوِل هللاِ َعلَْيِهْم اَْجَمِعيَن َوبُِحْرَمِة ااِْلْسِم اْالَْعَظُم يَاَحىُّ يَاقَيُّوُم اَصْ 

ٍد َو آِلِه َوَصْحبِِه  يَاذَا اْلَجالَل َوااِْلْكَراِم َوَصلَّى هللاُ َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ

ِ اْلعَالَِمينَ   اَْجَمِعيَن َواْلَحْمدُ ِهلِل َرب 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eselüke bi hakkı la ilahe illallahü ve 
vahdaniyyeti ve bi hakkil arşi ve azametihi ve bi hakkil kürsi ve vüsatihi ve bi 
hakki Ademe ve safiyyetihi ve bi hakki Şitin ve nübüvvetihi ve bi hakki idrisin ve 
hıyatatihi ve bi hakki Nuhu ve sefinetihi ve bi hakki Hudi ve haşyetihi ve bi hakki 
Lutin ve heybetihi ve bi hakki İbrahime ve hısletihi ve bi hakki İsmaile ve fidayetihi 
ve bi hakki Ya’kube ve hasretihi ve bi hakki Yusufe ve ğurbetihi ve bi hakki İshaka 
ve zürriyyetihi ve bi hakki Saliha ve nakatihi ve bi hakki Şuaybin ve rahmetihi ve 
bi hakki Eyyübe ve beliyyetihi ve bi hakki Yunuse ve davetihi ve bi hakkil Hıdrin 
ve siyahatihi ve bi hakki İlyase ve risaletihi ve bi hakki Üzeyrin ve mü’minetihi ve 
bi hakki lokmani ve vasıyyetihi ve bi hakki Zülkarneyni ve rifatihi ve bi hakki 



Danyalin ve hikmetihi ve bi hakki Davude ve hilafetihi ve bi hakki Süleymane ve 
memleketihi ve bi hakki Musa ve mükalemetihi ve bi hakki Harune ve hüccetihi ve 
bi hakki Zekeriyya ve ibadetihi ve bi hakki Yahya ve iffetihi ve bi hakki Cercise ve 
musibetihi ve bi hakki İsa ve zühdihi ve bi hakki Muhammed inil Mustafa 
sallallahü aleyhi ve sellem ve fadiletihi ve kerametihi ve şefaatihi ve bi hakki 
Cebraile ve emanetihi ve bi hakki Mikaile ve vekaletihi ve bi hakki İsrafile ve 
nefhatihi ve bi hakki Azraile ve kabdatihi ve bi hakkil Kuran il azime ve hürmetihi 
ve bi hakkil ilmi ve dirasetihi ve bi hakkil kalemi ve cereyanihi ve bi hakkit tevrate 
ve acubetihi ve bi hakkil İncile ve fıssetihi ve bi hakkiz zeburi ve kıraetihi ve bi 
hakkil levhi ve hıfzatihi ve bi hakkil cenneti ve rahatiha ve bi hakkin nari ve 
hırkatihi ve bi hakkis semai ve sümüteha ve bi hak kil ardı ve türbetiha ve bi 
hakkil mai ve ğılzatihi ve bi hakkil melaiketihi ve taatihim ve bi hakkin nücümü ve 
letafetihi ve bi hakkir rıdvane ve kerametihi ve bi hakkis sırata ve hıddetihi ve bi 
hakkil mizane ve dikkatihi ve bi hakkil hediyyeti ve nasihatiha ve bi hakkid dini ve 
diyanetihi ve bi hakkil imane ve ücretihi ve bi hakkin nuri ve tuhfetihi ve bi hakkir 
ra’di ve sayhatihi ve bi hakkil berki ve lematihi ve bi hakkir rihi ve şiddetihi ve bi 
hakkil matari ve bereke- tihi ve bi hakkis selci ve bürüdetihi ve bi hakkis semai ve 
umudetihi ve bi hakkil leyli ve zülmetihi ve bi hakkin nehari ve nuraniyyeti ve bi 
hakkil cebeli ve melaiketihi ve bi hakkiş şeceri ve letafetihi ve bi hakkil mai ve 
uzubetihi ve bi hakkilfeza’ illa keberu ve kürbetihi ve bi hakkil kabre ve vahşetihi 
ve bi hakki Ebu Bekrin ve sadakatihi ve bi hakki Ömerin ve adlihi ve bi hakki 
Osmane zinnureyni ve hayaihi Ve bi hakki Ali ibni Talib ve şecaatihi ve bi hakkil 
Hasana vel Hüseyni ve şehadetiha ve bi hakkil haceri ve şehidiha ve bi hakki 
enbiyaike ve evliyaike veş şühedai ves suadai vel Aktabi vel İmameyni vel Evtadü 
vel Büdelai ver Rükabai ven Nücebai ven nükebai vel Efradü vel Ümenai vel 
havariyyüne ver raciune ves sıddıkine vel ubbadi ves salihine min ıbadike ve 
imaike ver racin. Allahümme barik lena fil ömrü ver rızkı ved dini ved dünya vel 
ılmi vel ameli vel emni vel amani ves selameti ves selamü ves sıhhati vel afiyeti 
ven ni’meti vel ma’fireti vel hidayeti vel berri vel bahri vel berahati vel hediyyeti 
vel mahya vel memati vel merciı vel meabi vakdı hacetina vektüb lena necaten 
minen nuri ve cevveze ala sıratı akdamena ve neccina minel azabi vecalna minel 
faizine verzukna şefaati Muhammed in sallallahü aleyhi ve sellem ve alihi ve 
sahbihi ecmeine ve ala cemiıl enbiyai vel mürseline ve ala melaiketikel 
mükarrabine ve ala ibadillahis salihine min ehlis semavati ve ehlil aradıne ve an 
eshabi rasülillahi aleyhim ecmeıne ve bi hurmetil ismil a’zamü Ya Hayyü Ya 
Kayyümü Ya Zelcelali vel ikrami ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi 
ve sahbihi ecmeine velhamdülillahi rabbil alemin. 
    Önce gerektirki: Aynı kendini pinhan (Gizli, Hafi) edip, onlardan yardım iste. Tenha 
bir mekanda oturup yukarıda belirttiğimiz gibi iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra, 
Ricalil Ğayb  dairesine bakıp ayın kaçın cı günü ise O miktar Ricalil Ğayb duasını ve 
diğer duaları okuduktan sonra, onlara arkanı dönüp tertemiz bir inanç ile ricada bulunup: 
 

"Ya Ricalel Ğaybi Ya Ervahal mukaddeseti Hazreti Allah c.c. ın yardımıyla sizlere 
dayandım, sizlere arkalandım ve sizlere sığındım. Ümit ederimki her türlü murad ve 
maksatlarımı hasıl edip, her hususta yardımcım ve zahirim olasınız. Her sıkıntımda ve 
darlığımda yardımcım olasınız. Takdir olmuş ve olacak kazaları benden def’ edesiniz. 
Dostlarımı dost düşmanlarımıda dost edip, bu kulunuzu kendi halinize döndürüp, 



dünyevi ve uhrevi hayr hacetime yardımcı olasınız. Her türlü kötü şeylerden emin ve 
mahfuz edesiniz. Benim inancım sizlerin nazarı şerifinizdedir. Sizlerden sizi arkalandım, 
sizlerden rica ve ümit ederimki, fülan kızı fülanı ben zaika musahhar ve muti’ edesiniz. 
Bi hakki hüdayı müteali ve bi hakki Muhammed inil Mustafa Sallallahü Aleyhi ve Sellem. 
Ve bi hakki cemi-ıl Enbiya-i. Ve bi hakki İmami Hasan ve Hüseyin şehidi desti kerbela 
da ve davanızda İmami Ridvanüllahi Teala Aleyhim ecmeın.” dersin. El Fatiha. 
 

SALAVATİ  TÜNCİNA NIN  HAVASSI 
 

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN 
 

    İstemiş olduğun her türlü dilek için, Salati Tüncina baha biçilmez müessir bir 
hazinedir. 
 

    Salati Tüncina yı okumadan önce şu mübarek duayı bir (1) defa okursun. 
 

ُر يَابَاطِّ  يمِّ يَاَظاهِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ َِ بِّْسم هللاِّ الرَّ ُن يَاُمتَعَاُل قَْولُهُ  

يُم  ُم اْلغَْيبِّ َوالشََّهاَدةِّ َوُهَواْلَحكِّ َعالِّ اْلَحقُّ َولَهُ اْلُمْلُك يَْوَم يُْنفَُخ فِّى الصُّورِّ
 اْلَخْبيرُ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zahiru Ya Batınu Ya Mütealü Kavlühül hakku ve 
lehül mülkü yevme yünfahu fis suri alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel Hakimül 
habir. 
 

    Bu duadan sonra otuz (30) defa Salati Tüncinayı oku. Salati Tüncina budur: 
 

ٍد َصلَواةً تُْنِجينَا بَِها  د ٍَوَعلى آِل َسي ِِدنَا ُمَحمَّ اَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى َسي ِِدناَ ُمَحمَّ

ُرنَا ِمْن َجِميعِ ااْلَْهَوالِ   َواآْلفَاِت َوتَْقِضى لَنَا بَِهاَجِميَع اْلَحاَجاِت َوتَُطه ِ

بَِهاِمْن َجِميعِ السَّي ِآِت َوتَْرفَعُنَابَِها ِعْندََك اَْعلى الدََّرَجاِت َوتُبَل ِغُنَا بَِها 

اَْقَصى اْلغَايَاِت ِمْن َجِميعِ اْلَخْيَرِت فِى اَْقَضى اْلغَايَاِت ِمْن َجِميعِ 

ْيَرِت فِى اْلَحيَاِت َوبَْعدَ اْلَمَماتِ اْلخَ   
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin 
salatan tüncina biha min cemiıl ehvali vel afati ve takdı lena biha cemial hacati ve 
tütahhiruna biha min cemiıs seyyiati ve terfeuna biha ındeke a’led derecati ve 
tübelliğuna biha aksal ğayati min cemiıl hayrati fil hayati ve ba’del memat . 
 

Salati Tüncinayı otuz (30) defa okuduktan sonra, bir defa şu duayı okursun.  
 

ْل َحاِلى اِلَى اَْحسَ  ِ َل اْلَحْوِل َوااْلَْحواَِل َحو  ِ ِن اْلَحالِ اَللَُّهمَّ يَاُمَحو   
 

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme ya muhavvilel havli vel ahvali havvil hali ila 
ahsenil hal. 
    Bundan sonra yüzbir (101) defa şu duayı oku:  
 

ْبدُ َعَزْمُت َعلَْيُكْم يَاَعْبدُ اْلبَاِسُط َويَاَعْبدُ اْلَوهَّاُب َويَاَعْبدُ اْلَخالَُّق َويَاعَ 



اُق َويَاَعْبدُ اْلُمْغنِى َويَاَعْبدُ اْلُمِغيُث اَِغيثُونِى بِغَْوثٍَة َواَِجيبُونِى  زَّ الرَّ

بِِاَجابٍَة َواَِطيعُونِى بِِاَطاَعٍة َواْنُظُرونِى بِنَْظَرةٍ َواْرَحُمونِى بَِرْحَمٍة 

لُوا ُمَراِدى َوَمْقُصوِدى بُِحْرَمٍة آيَاِت هللا ِاْلعَِظيمِ  َواَْسَماِء هللاِ  َوَحص ِ

ٍد َوآِلِه َوَصْحبِِه  اْلقَِديِم َوَحبِيُب هللاِ اْلَكِريِم َوَصلَّى هللاُ َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ

ِ اْلعَالَِمينَ   اَْجَمِعيَن َواْلَحْمدُ هلِلِ َرب 
 

Azemtü aleyküm Ya Abdül basitu ve Ya Abdülveh habü ve Ya Abdülhallaku ve Ya 
Abdürrezzaku ve Ya Abdülmuğni ve Ya Abdülmuğisü eğisüni bi ğavsetin ve 
ecibüni bi icabetin ve etıuni bi itaatin venzurini bi nazratin verhamuni bi rahmetin 
ve hassılü muradi ve maksudi bi hürmetin ayatillahil azimi ve esma illahil kadimi 
ve habibüllahil kerimi ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi 
ecmeine velhamdü lillahi rabbil alemin. 
 

Bundan sonra Bin (1000) defa Salati Tüncina yı okur ve  okuduktan sonra, bir defa şu 
duayı okursun: 
 

لَ  نَابَِشَرِف الصَّ ْرِلى اَللَُّهمَّ نَج ِ لَواةِ اَللَُّهمَّ َسخ ِ واةِ َوَعافِنَا بِِعنَايَِة الصَّ

لَوةِ َوبُِحْرَمِة  ْرِلى َمْقُصوِدى بِنُوِرالصَّ لَواةِ َوَسخ ِ ى بِِقَراِئِة الصَّ َِ َمْطلُوِب

َكالَِمَك اْلقَِديِم َوَرُسوِلَك اْلَكِريِم َوبُِحْرَمِة َجِميعِ ااْلَْنبِيَاِء َواْلُمْر َسِليَن 

َِ فِى َهِذِه السَّاَعِة يَادَافُِع اْلبَِليَّاِت يَاَوِلىُّ اْلَحَسنَاِت يَا قَِضى اْلَحاَجاِت

دٍ   يَاُمِجيَب الدَّْعَواِت َوَصلَّى هللا َُعلَـى َسي ِِد نَا ُمَحمَّ

ينَ   َوآلِّهِّ َوَصْحبِّهِّ اَْجَمعِّ
 

Allahümme neccina bi şerefis salati ve afina bi ınayetis salati Allahümme sehhirli 
matlubi bi kıraetis salati ve sehhirli maksudi ve bi nuris salati ve bi hürmeti cemiıl 
enbiyai vel mürseline ya kadıyel hacati fi hazihis saati ya dafiul beliyyati ya 
veliyyül hasanati ya mücibed da’vati ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve 
alihi ve sahbihi ecmein. 
 

     Böylece okumanı tamamlarsın. Aşağıdaki iki Vefkte Salati Tüncinanın vefkidir. Bu 
iki vefki ve etrafınada Salati Tüncinayı yazıp, devamlı üzerinde taşırsan, olacak olan 
acaiplikleri Allah Teala'nın izniyle görürsün. 
    Yazılacak Vefkler budur: 
 

 
 

Ey Talip ! Sen bu sırrı iyi anla ve iyi fehim et. İrşad olursun. Allah c.c. muvaffak edicidir. 
 

ÇEVİRGEL  DUASI 
 

ِحيِم يس َواْلقُ  ْحَمِن الرَّ ْرآِن اْلَحِكيِم اِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسِليَن َعلَى بِْسِم هللاِ الرَّ

ِحيِم ِلتُْنِذَر قَْوًماَمااُْنِذَر اَبَاُؤُهْم فَُهْم َغافِلُوَن  ِسَراٍط ُمْستَِقيٍم تَْنِزيُل اْلعَِزيِز الرَّ



قِِهْم اَْعالاَلً لَقَْدَحقَّ اْلقَْوُل َعلَى اَْكثَِر ُهْم فَُهْم الَيُْؤِمنُوَن اِنَّا َجعَْلنَافِى اَْعنَا

فَِهى َاِلَى ااْلَْذقَاِن فَُهْم ُمْقَمُحوَن َوَجعَْلنَا ِمْن بَْيِن اَْيِديِهْم َسدًاَوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا 

ِحيِم اِذَاَجاَء نَْصُر هللاِ  َواْلفَتُْح  ْحَمِن الرَّ فَاَْغَشْينَاُهم ْفَُهْم الَيُْبِسُروَن بِْسِم هللاِ الرَّ

نَّاَس يَْدُخلُوَن فِى ِديِن هللاِ اَْفَواًجا فََسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك َواْستَْعِفْرهُ اِنَّهُ َوَر اَْيَت ال

ِحيِم بِْسـِم هللاِ َوبِاهللِ َوِمَن هللاِ اَللَِّهْك اَْمِرْيلَْه  ْحَمِن الرَّ ابًا بِْسِم هللاِ الرَّ َكاَن تَوَّ

ْيلَْه آْيدَاْن ُكذَل ِْك اَْلِدْم ُكونَْشدَْن نُوْر اَْلِدْم پَْيغَْمبَِريِمْز َعلَْيِه السَّالَِمْك قَْولِ 

ْت اَْلِدْم ُكوْكدَْن  اَْلتُوْندَاْن قِْيـَمْت اَْلِدْم ُكوُمْشدَْن ُحْرَمْت اَْلِدْم َجْوَهْردَْن ِعزَّ

 يُوَجه ِلْق اَْلِدْم يِـيْردَْن اَِغْرِلْك اَْلِدمْ 

وقُولُْق اَْلِدْم بُو َحَمائِِلى ُكتُـوَرْن فاُلَنِْك قِِزنِيْكِك ُصودَن اَقِْنتِى اَْلِدْم ِمسْكدَْن قُ 

ْف اَْيلَِدْم  اَْى ِكبِى بَْختِنى اَِچْق اَْيلَِدْم ُكوْن ِكبِى يُوِزيْن نُوْرلُوا َوُكونَْشدَْن ُمَشرَّ

ِكبِى قِْيَمتْلُوا اَْيلَِدْم يِْلِديْز ِكبِى اَْلنِيِن َشوْقِلى اَْيلَِدْم يَْر ِكبِى اَِغـْر اَْيلَِدْم اَْلتُوْن 

تْلُو اَْيلَِدْم ُصو ِكبِى َعِزيْز اَْيلَِدْم  ُكُموْش ِكبِى ُحْرَمتْلُو اَْيلَِدْم َجْوَهْر ِكبِى ِعزَّ

ِمسْك ِكبِى قُوقُولُو اَْيلَِدْم اَْردَْن َوَعْوَرتْدَْن َجِميْع نَاِسْك َميَـانِْندَْه َعِزيْز 

ََ قِِزى فاُلَنَةَ َهْرَكِسيْن يَانِْندَه ِزْينَتْلُوا اُوْلُسوْن َوُحْرَمتْلُوا اُوْلُسوْن فُ  الَنَةَ

ْيَمتلُو اُوْلُسوْن ُكُموْش ِكبِى ُحْرَمتْلُوا اُوْلُسوْن َجْوَهْر ِكبِى  َِ اَْلتُوْن ِكبِى ِق

تْلُو اُوْلُسوْن ُصوِكبِى َعِزيْز اُوْلُسوْن ِمسْك ِكبِى قُوقُولُوا اُْلُسوْن ُجْملَهْ   ِعزَّ

يَْريُُزْندَه ِكى َخْلِقْك ُكو ِزينِى ُجْملَْه َعالَِمْك ُكوْكِلنِى َو َمْيِلنِى َعْقِلنِى فِْكِرينى 

آَراِمنِى قََراِرينِى َوُحْكِمنِى َو ُكوِذيِن َوَجانِنِى َو يُـوْز ُمَحبَّتِنِى َوَجِميْع 

ِ يُوُسْف پَْيغَ  ْمبَِريْن ُحْسنِى َجَماِلى ِكبِى اَْعَضاِسنِى فاُلَْندَْن يََكا َچِويْرِدْم بَِحق 

ةِ  َزْت َواْلِعزَّ ُكوَزْل اَْيلَِدْم َهْر ُكوَرْن َعاِشْق اُوْلُسوْن اَللَُّهمَّ يَاَعِزيِز تُعَزَّ

تَِك يَاَعِزيِزُكوْن ُطوْغِدى بَْن ُطوْغُطوْم ُكونُْك نُوِريِن اَْلنَِمْه  ةِ ِعزَّ فِاْلِعزَّ

ُر فِى قُوْيدُوْم فاُلَِن اْبِن فاُلَنَ  َرَت تَنَوُّ ةَ بََكاَعاِشْق اُوْلُسوْن اَلل ُهمَّ يَانُوِر تَنَوَّ

النُّوِر نُوِرَك يَانُوُر اَْى ُطوْغُطو بَْن ُطوْغُطوْم اَيِْك نُوِرْيلَْه نُوْرلَْنِدْم 

ِ يَاَكِريُم يَااهلَلُ يَاَرِحيمُ  ِ كهيعص  َهْرُكوَرْن بََكا َعاِشق ْاُوْلُسوْن بَِحق  بَِحق 

ِ ن َواْلقَلَِم َوَمايَْسُطُروَن َما اَْنَت بِنِْعَمةَ َرب َِك بَِمْجنُوَن بُو وَ  ِ حمسق َوبَِحق  بَِحق 

َحَمائِِلى ُكتُورْك فاُلَنِْك قِِزينَْه فاُلَنِْك اُوْغِلى نِْك ُكوْكِلنِى َمْيِلنِى َعْقِلنِى 



ى دََمِرينِى َوَجِميْع اَْعَضاِسنِى فِْكِرنِى َسْودَاِسنِى َوَعْشِقى َواُوْچيُْز اَلْيِمْش اَْلتِ 

ِحيِم ااَلَّ تَْعلُوا َعلَىَّ  ْحَمِن الرَّ ِ اِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َواِنَّهُ بِْسِم هللاِ الرَّ َچِوْرِدْم بَِحق 

َوأْتُونِى ُمْسِلِميَن َودَِخى يُوْز يِِكرِمى دُرتْبِيْك پَْيغَْمبَْرلَِريْن ُمْعِجَزاتِْيلَْه َوُجْملَْه 

ٍد َرُسوُل اللَِّهْك  تِْيلَْه الَ اِلَهَ ااِلَّ هللاُ اَللَِّهْك ِعنَايَتِْيلَْه ُمَحمَّ َمَشايِْخلَِريْن ِهمَّ

ائِِلى ُكتُوَرْن فاُلَْن قِِزنِيْن اَِراْقدَه َويَِقيْندَْه  َِ َشفَاَعتِْيلَْه اَللَِّهْك بِْرِلِكيُچوْن بُوَحَم

َمْنلَِرينِْك اَِغْزلَِريْن َوِدللَِّريْن بَْغلَِدْم بَْغلَْنُسوْن بَْغلُوا قُتُودَْه قُوْمُشودَْه اُوالَْن دُشْ 

اُوْلُسوْن َودَِخى اهلَلُ تَعَالَى َجلَّ َشانُهُ بِْرِدْراهلَلُ تَعَالَنِيْن بِْر ِلِكُچوْن يَتِْمْش 

اُوْلُسوْن َوالَ َحْوَل  اِيِكى ِملَّتِيْن ُكوِزيْن ِديِليْن اَْغِزيْن بَْغلَِدْم بَْغلَْنُسوْن بَْغلُوا

ةَ ااِلَّ بِاهللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظيُم بِْرلَْه اَْردَْن َوَعْوَرتْدَْن َوُمنَافِْقدَْن بُو َحَمائِِلى  َوالَ َقُوَّ

ْندَْه يََراَمْزِلْق اِدَْنلَِريْن ُكوْزلَِريْن َوقُولَْقلَِريْن َواَِغْزلَِريْن  ُكتَُرْن فاُلَنِْك َحق ِ

ةَ ااِلَّبِاهللِ اْلعَِلى ِ َوِدللَّرِ  يْن بَْغلَِدْم بَْغلَْنُسوْن بَْغلُوا اُوْلُسوْن َوالََحْوَل َوالَقُوَّ

اْلعَِظيِم اَللَُّهمَّ فََسَحَرلَنَا َوَجعَْلنَا ِمْن بَْيِن اَْيِديِهْم َسدًّا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فَأَْغـَشْينَا 

لـُوا ُهْم فَُهْم الَ يُْبِسُروَن ُجْملَْه  َُ نَاِسْك ِدِليْن اَْغِزيْن بَْغلَِدْم بَْغلَْنُسوْن بَْغ

اُوْلُسوْن َوَجِميْع دُْشِمْنلَِريْن اَِغِزيْنِدِليْن بَْغلَِدْم بَْغلَْنُسوْن َوبَْغلُوا اُوْلُسوْن ُصمٌّ 

وْمدَْه اُوالَْن بُْكٌم ُعْمٌى فَُهْم الَ يَْعلَُموْن بِْرلَْه َصاِغْمدَه ُصولُْمدَْه اَْرِدْمدَْه اُوكُ 

دُْشَمْنلَِريْن ِدِليْن اَْغِزيْن بَْغلَدْم بَْغلَْنُسوْن بَْغلُوا اُوْلُسوْن َودَِخى اَْلتِى بِيْك 

اَْلتِيُوْز اَلتِْمْش اَْلتِى آيَْت قُْراَْندَْه َويَِدى َسيَّاَرْه َويِِكْرِمى دُوقُوْز ُحُروِف 

ْه يَااهلَلُ  ْه يس َشِريِفى بَاِشـِمْه َطاْچ َهَجابِْرلَْه َودَِخى بِيْك َكرَّ  ِديِدْم َوبِيْك َكرَّ

ْه اِنَّا فَتَْحنَا لََك ُسوَره ِسنِى َصاْغ يَانَِمْه اَْلِدْم َوبِيْك َكَرْه تَبَاَرَك  اَْيلَِدْم َوبِيْك َكرَّ

 َشـِريْف ُسـوَرْه ِسنِى ُصوْل يَانِِمْه اَْلِدْم َو بِيْك َكَرْه تَبَّْت َوبِيْك َكَرْه اِْخالَصْ 

ُسوِل اَيَتْلَِرينِى َچْوَرْه يَانَِمْه يَِدى  َوبِيْك َكَرْه اَيََت اْلُكْرِسى َوبِيْك َكَرْه آَمَن الرَّ

قَاْت ِحَصاْر اَْيلَِدْم فاُلَْن اِْبِن فاُلَنَةَ قُولُوْم َوَمْفتُونُْم اُوْلُسوْن ُكوْكِلنِى َمْيِلنِى 

ْشِقنِى َويُْزُمَحبَّتِنى َوُكوِذنِى َوَجانِنِى َوُحْكُمنِى َعْقِلنِى فِْكِرنِى َسْودَاِسنِى عَ 

َطَمِريِن َوَجِميْع اَْعَضـاِسنِى فاُلَْندَْن يَنَا َچـِوْرِدْم  366اََراِمـنِى قََراِرنِى َو 

بَْندَن َغْيِريِسبِى ُكوْرَمُسوْن َعْشِقمدَْن دَِلى ِديَوانَْه اُوْلُسوْن يَاْنُسوْن 

ِ ُطوتُْشُسوْن َكنْ  دُونِْك نَْه اُوْلِديِغْك بِْلَمُسوْن َسْرَكْردَاْن اُوْلُسـوْن اِلَِهى يَاَرب 



َِ َحقي ُِچوْن َولَْوحِ َمـْحفُوْظ ُحْرَمتِى ُچـوْن َودَ  ِخـى ُكوْكدَْه اُوالَْن فَِرْشتَْهلَريْك

دَْن َخالَْص َعالَْم ُحْرَمتِيُچوْن َو نُوْح نَِجىُّ هللْا َعلَْيِه السَّالَْم ُطوفَانْ  18000

َِ يُوُسْف َعلَْيِه اسَّالَِمْك  اُولُوْب َطْبحِ اِْيلَِدِكى َعـاُشوَرْه ِسيُچوْن َوَحْضَرِت

َمْحپُوْسدَْن َخالَْص اُوْلِديِغى ُحْرَمتِيُچوْن َوَحْضَرِت دَاُوْد پَْيغَْمبَِريْن ِزْرِحى 

ِري ْن ذَاِر اِيُچوْن َوَصـاِدْق ُمْؤِمْن اِيُچوْن َوَسَحْر َوْقتَْندَْه آِهى ذَاْر اِيدَْن قُوللَـّ

قُوللَِّريْن ِصدقِى اِيُچوْن ِعـيَسى ُروُح هللْا َحق ِيچُوْن بَْيِت اْلَمْعُموْر َوبَْيِت 

اْلَحَراْم ُحْرَمتِيُچوْن بُوَحَمائِِلى ُكتُوَرْن فاُلَْن اُوْغِلى فاُلَنِْك ُكوِذينَْه ِشيِريْن 

ِ فاُلَنِْك َعْقِلنِى فِْكِرنِى َمْيِلنِى َسْودَاِسنِى َوُكوذَْل ُكوْستَْر َكْل يَاَرب ِ   يَاَرب 

 366َوَعْشِقنِى َوُحْكُمنِى اََراِمنِى َوقََراِرينِى َوَجانِنِى َوُكِذينِى َويُْزُمَحبَّتِنِى وَ 

ةَ ااِلَّ  بِاهللِ َطَمرينِى َوَجِميْع اَْغضاَِسنِى فاُلَْندَْن يََكا َچِوْر َكْل َوالََحْوَل َوالَقُوَّ

ٍد َرُسوُل  اْلعَِلى ِ اْلعَِظيِم ذَِميِن آُسماَْن َعْرَش َوُكْرِسيَّه دَِكيْن الَاِلَهَ ااِلَّ هللاِ ُمَحمَّ

هللاِ َحق ِيُچوْن يُوَحَمائِِل ُكتُورْن فاُلَْن اُوْغِلنِى ُجْملَْه َخْلِقيْن اِيِچيْندَْه َوُجْملَْه 

ِ الَاِلَهَ نَاِسْك يَانِْندَْه ِشِريْن َوَعِزيْز  ِ اَللَُّهمَّ بَِحق  َوُحْرَمتْلُوا َوُمَحبَّتْلُوا اَْيلَْه يَاَرب 

اْء َوبُِحْرَمِة ُسلَْيَماْن اْبِن  ٍد َرُسو ُل هللا َِوبُِحْرَمِة اِلَِهى آدََم َوَحوَّ ااِلَّ هللاِ ُمَحمَّ

َِ آِميَن يَاَربَّ اْلعَالَمِ  يَن يَااهلَلَ  ا ب ت ث ج ح دَاُوْد َعلَيِهَما السَّالَُم َوبُِحْرَمِة

خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و هـ ال ى َوالََحْوَل 

ةَ ااِلاَّ بِا هللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظيِم َختََم هللاَ َعلَى قُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلََى  َوالَ قُوَّ

نَا ِمْن بَْيِن اَْيِديِهْم َسدًّا َوِمْن اَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم َوَجعَلْ 

َخْلِفِهْم َسدًّا فَاَْغَشْينَا ُهْم فَُهْم الَيُْبِسُروَن َوهللاُ ِمْن َوَرائِِهْم ُمِحيٌط بَْل ُهَو قُْرآٌن 

ةَ ااِلَّبِاهللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظيْم بِْسِم هللاِ  َمِجيْد فِى لَْوحٍ َمْحفُوٍظ َوالََحْوَل َوالَقُوَّ

ِحيِم اَْلَحْمدُ هلِلِ الَِّذى َخلَق السََّمواَِت َوااْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماِت ا ْحَمِن الرَّ لرَّ

 َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن َكفَُرو بَِرب ِِهْم يَْعِدلُونَ 
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel kuranil hakim. İnne keleminel mürselin. Ala 
sıratın müstakım. Tenzilül azizir rahim. Litünzira kavmen ma ünzira abaühüm 
fehüm gafilün. Lekad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun. İnna cealna fi 
a’na kıhim ağlanen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun. Vecealna min beyni 
eydihim seddev ve mim halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. 
Bismillahhirrahmanirrahim. Izaca enas rullahi velfeth. Veraeyten nase yedhulune 
fi dinillahi efvaca fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirhü innehü kane tevvaba. 
Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi ve fethun karibün ve beşşiril 



mü’minin. Bismillahi ve billahi ve minallahi Allahın emriyle ve peygamberimiz 
aleyhisselamın kavliyle aydan güzellük aldım. Güneşten nur aldım. Altundan 
kıymet aldım. Gümüşten hurmet aldım. Cevherden ızzet aldım. Gökten yücelik 
aldım. Yirden ağırlık aldım. Sudan akıntı aldım. Miskten kokuluk aldım. Bu hamaili 
götüren fülanın kızının ay gibi bahtını açık eyledim. Gün gibi yüzin nurlu ve 
güneşten müşerref eyledim. Yıldız gibi alnın şevkli eyledim. Yir gibi ağır eyledim. 
Altun gibi kıymetli eyledim. Gümüş gibi hürmetlü eyledim. Cevher gibi ızzetlü 
eyledim. Su gibi aziz eyledim. Misk gibi kokulu eyledim. Erden ve avretden cemi 
nasın meyanında aziz ve hurmetlü olsun. Filane kızı filane hergezin yanında 
ziynetlü olsun, altun gibi kıymetli olsun, gümüş gibi hurmetlü olsun, cevher gibi 
izzetlü olsun, su gibi aziz olsun, misk gibi kokulu olsun, cümle yir yüzündeki 
halkın gözini cümle alemin gönlini ve meylini aklını fikrini eramını kararını ve 
hükmini ve gözini ve canını ve yüz muhabbetini ve cemi azasını filandan yana 
çevirdim. Bi hakki Yusuf Peygamberin hüsni cemali gibi güzel eyledim. Her gören 
aşık olsun. Allahümme ya Azizi tüazzezed vel izzeti fil izzeti izzetike ya aziz. Gün 
doğdi ben doğdum, günün nurini alnımah koydum, fülan ibni fülaneh baga aşık 
olsun. Allahümme ya nuri tenevverte tenevvirü fin nuri nurike ya nuru. Ay doğdi 
ben doğdum, ayın nuriyle nurlandım, her gören baga aşık olsun. Bi hakki ya 
Kerimü ya Allahü ya Rahimü bi hakkı Kef He Ye Ayın Sat ve bihakki Ha Mim Ayın 
Sin Kaf. Ve bi hakkı Nun vel kalemi vema yesturun. Ma ente bini’mete rabbikebi 
mecnun. Bu hamaili götüren fülanın kızına fülanın oğlunun gönlüni, meylini, 
aklını, fikrini, sevdasını ve aşkını ve 366 damarını ve cemi’ azasını çevirdim. Bi 
hakkı İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. ve dahi yüzyirmidörtbin Peygamberlerin mucizatiyle ve cümle 
meşayıhların himmetiyle La ilahe illallah. Allahın inayetiyle Muhammed 
Rasulullahın şefaatiyle Allahın Birliği içün bu hamaili götüren filan kızının irakde 
ve yakında kötüde komşuda olan düşmanlarının ağızların ve dillerin bağladim 
bağlansun bağlu olsun. Ve dahi Allahü teala celle şanihü birdir. Allahü Tealanın 
birliği içün 72 milletin gözin, dilin ,ağzin bağladım bağlansun baglu olsun. Vela 
havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Birleh erden ve avretten ve münafıktan 
bu hamaili götüren filanın hakkında yaramazlık idenlerin gözlerin kulakların 
ağızların ve dillerin bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve la havle ve la kuvvete illa 
billahil aliyyil azim Allahümme feseheralena. Vecealna min beyni eydihim sedden 
ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Cümle nasın dilin ağzın 
bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve cemi düşmanların ağzın dilin bağladım 
bağlansun ve bağlu olsun. Sümmün bükmün umyün fehüm la ya’lemün. Birleh 
sağımda solumda ardımda önümde olan düşmanların dilin ağzın bağladım 
bağlansun bağlu olsun. Ve dahi 6666 Ayet Kuranda ve 7 seyyare ve 29 hurufi heca 
birleh ve dahi 1000 kere ya Allah didim ve bin kere Yasini şerifi başıma tac 
eyledim. ve bin kere İnna fetahna leke suresini sağ yanıma aldım ve bin kere 
Tebareke suresini sol yanıma aldım ve bin Tebbet ve bin İhlası şerifi ve bin Ayetel 
kürsi ve bin Amenar rasuli ayetlerini çevre yanıma yedi kat hisar eyledim. Filan 
ibni filane kulum ve meftunum olsun gönlini meylini aklını fikrini sevdasını aşkını 
yüz muhabbetini ve gözini ve canını ve hükmini eramını kararını ve 366 damarını 
ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Benden ğayrisini görmesün, aşkımdan 
deli divane olsun, yansun tutuşsun, kendünin ne olduğun bilmesin, serkerden 



olsun. İlahi Yarabbi gökte olan feriştehlerin hakkiçün ve levhi mahfuz hurmetiçün 
ve dahi 18000 alem hurmetiçün ve Nuh Neciyullah Aleyhisselam tufandan halas 
olup tabhı iylediği aşuresiçün ve Hazreti Yusuf Aleyhisselamın maphustan halas 
oldiği hurmetiçün ve Hazreti Davut Peygamberin zırhı içün ve seher vaktinde 
ahizar iden kulların zari içün ve sadık mü’min kulların sıtkı içün İsa ruhullah hakkı 
içün beyti mamur ve beytil haram hürmetiçin bu hamaili götüren filan oğlu filanın 
gözüne şirin ve güzel göster gel. Yarabbi filanın oğlini fikrini meylini sevdasını ve 
aşkını ve hükmini eramını ve kararını ve canını ve gözini ve yüz muhabbetini ve 
366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevir gel Vela havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. Zemini asuman arş ve kürsiye değin La İlahe illallahi 
Muhammedir Rasulullah hakkiçün. Bu hamaili götüren filan oğlunu cümle halkın 
içinde ve cümle nasın yanında şirin ve aziz ve hürmetlü ve muhabbetli 
eyle.Yarabbi. Allahümme bi hakkı La ilahe illallahi Muhammedir rasulullahi ve bi 
hurmeti ilahi ve bi hürmeti Amin Ya Rabbel alemin Ya Allahü elif be te se cim ha hı 
dal zel ra ze sin şın sat dat tı zı ayın ğayın fe kaf kef lam mim nun vav he lamelif 
ye. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatamallallahü ala kulubihim 
ve ala semihim ve ala ebsarihim ğışavetün ve lehüm azabün azim. Ve cealna min 
beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirün. 
Vallahü min veraihim muhid. Bel hüve kuranın mecit. Fi levhin mahfuz. Vela havle 
vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi 
halakas semavati vel arda ve cealez zulimati vennura sümmellezine keferü bi 
rabbihim ya’dilün. 
 

CİN  DA’VETİ 
    Cin daveti yapmak istersen; Akıl baliğ olmamış bir çocuğun avucuna şu şekli çiz . 
    Çocuğun avucuna yazılacak şekil budur: 
 

 
 

    Çizdikten sonra, şeklin siyah noktasına bir miktar mürekkep ve  birazda saf  
Zeytinyağı damlat. Çocuğun 
alnınada şu şekli : 
 

 
 

yazıp koy. Yazdıktan sonra çocuğun başına beyaz bez ört. Daha sonra da’vet duasını 
okumaya başla. Okurken lüban ve Amber kabuğu buhurlarını yak. Ama bu daveti 
okurken bulunduğun mekanın temiz olması, bedenininde temiz vede abdestli olarak, 
hatasız ve kusursuz bir şekilde şu daveti yedi (7) defa okursun. 
 

يمِّ تََوكَّْلُت َعلَى هللاِّ َوقَرأُْت اِّْسمِّ هللاِّ ااْلَْعَظمِّ  حِّ ْحَمنِّ الرَّ بِّْسـمِّ هللاِّ الرَّ
ِّ يَااهلَلُ  يبُوا يَاثُوبَْه َعْبُد هللاِّ بِّـَحق   اَجِّ

ْب يَاَشْهبَازُ  وَت اَْقَسْمُت بِّاهللِّ يَاَوُدوَد يَاَجـبَُروُت يَاَهاُروَت يَاَماُروَت اَجِّ
ِّ اْلَحبِّيُب اَْقَسْمـُت َعلَْيَك يَاَشفِّيُق  يـُب بِّحـَق  َوالَ اِّلَهَ اِّالَّ هللاِّ يَاَرافُِّع يَاُمجِّ
ْحَمنِّ َواْلقُْرآنِّ  ِّ الرَّ يُق الَتََخْف َوالَ تَْحَزْن بَِّحق  ْب اَيَُّهاا لد ِّ يَاَرفِّيُق اَجِّ



نْ  بُوُر َوالتَّْوَراةِّ َوااْلِّ يُد َوالزَّ عُوا اَيَُّها اْلَجانُّ اُرِّ يُم اِّْجتَمِّ يلِّ َواْلفُْرقَانِّ اْلعَظِّ جِّ
ْب يَاَمْقُطوٍس َويَاَمْقُطوٍت َويَاَمْعُروٍف  يًّا اَجِّ ن ِّ َمْخفِّ َن اْلجِّ ْنُكْم نَفًَرا مِّ مِّ
يَن  رِّ ريَن َوالنَّاظِّ َجاَب بَْينَنَا َوبَْينَُكْم َحتَّى يََراُكُم اْلَحاضِّ فُوا اْلحِّ َواْكشِّ
ْم َهَذا اْلَمْجنُوَن َعْبُد  يَحةِّ َعْن َحاَجاتِّهِّ ْم اَْلفَصِّ نَتِّهِّ ْم َويَُكلـ ُِّموُكْم بِّأَْلسِّ بِّأَْعيُنِّهِّ
اُر يَاَخالُِّق اللَّْيلِّ َوالنََّهارِّ بَِّهاجٍ اَُهوٍج  هللاِّ اَْقَسْمُت َعلَْيَك يَاَجبَّاُر يَاقَهَّ

يخٍ  يخٍ الَمِّ يخٍ َشمِّ ِّ َشمِّ ى َجْلَجلُوجٍ َوبِّـَحق  يعٍ َملٍِّك يَااِّلَهِّ لَُموجٍ َملُوجٍ ُمطِّ
بَالِّ  اْء اِّلَى السََّماءِّ َكْيَف ُرفِّعَْت َواِّلَى اْلجِّ ى َخلَْقَت آَدَم َوَحوَّ يَااهلَلُ اَْنَت الَّذِّ
ٌر  ْر ِّانََّما اَْنَت ُمَذك ِّ َحْت فََذك ِّ بَْت َواِّلَى ااْلَْرضِّ َكْيَف ُسطِّ َكْيَف نُصِّ

يمِّ والضَُّحى َوالَّْيلِّ اَِّذا َسَجى كهيعص حمعسق بِّْسمِّ هللاِّ  حِّ ْحَمنِّ الرَّ الرَّ
َن ااْلُولَى َولََسْوَف يُْعطيَِّك  َرةُ َخْيٌر لََك مِّ َما َودََّعـَك َربَُّك َوَماقَلَى َولآَلخِّ
ْدَك يَتِّيًما فَآَوى َوَوَجَدَك َضاالًّ فََهَدى َوَوَجَدَك  َربَُّك فَتَْرَضى اَلَْم يَجِّ

ا بِّنِّْعَمةِّ َرب َِّك َعائِّالً فَاَْغنَ  ا السَّائَِّل فاَلَتَْنَهْر َواَمَّ ا اْليَتِّيَم فاَلَتَْقَهْر َواَمَّ ى فَاَمَّ
بَاُل  َن اْلبَر ِّ َواْلبَْحر َِّواْلجِّ يبُوا مِّ ْل اَجِّ يبُوا يَاَشَمائِّيْل يَاَرامِّ ْث اَجِّ فََحد ِّ

ِّ ن َواْلقَلَمِّ َوَمايَْسُطرُ  ِّ اْلُجوُد الَتََخافُوا َوالَ تَْحَزنُوا بَِّحق  وَن َوبَِّحق 
َى اِّلَىَّ اَنَّهُ  َ السَّالَْم قُْل اُوحِّ ما ِّ ُسلَْيَمانِّ اْبنِّ َداُوْد َعلَْيهِّ يَاَمْوُجوُد بَِّحق 
يًّا  ْشدِّ آهِّ ى اِّلَى الرُّ ْعنَا قُْرآنًا َعَجبًا يَْهدِّ ن ِّ فَقَالُوا اِّنَّاَسمِّ َن اْلجِّ اْستََمَع نَفٌَرمِّ

يًّ  يًّاَمالَهِّ يًّا َمهِّ فَُها َرب ِّى َنْسفًا َشَراهِّ بَالِّ فَقُْل يَْنسِّ ا طه َويَْسئَلُونََك َعنِّ اْلجِّ
ْلَحى ِّ اْلقَيُّومِّ اِّنَّ  َوًجا َوَعنَتِّ اْلُوُجوهُ لِّ فَيََذُرَها قَاًعا َصْفَصفًا الَتََرى فِّيَهاعِّ

َن اْلَماءِّ  ُكلَّ َشْىٍء َحى ٍ السََّمَواتِّ َوااْلَْرَض َكانَتَا َرتْقًا فَفَتَْقنَاُهَما َوَجعَْلنَامِّ
ا تََجلَّى  نِّيَن فَلَمَّ ْلُمْؤمِّ فَاٌء َوَرْحَمةٌ لِّ َن اْلقُْرآنِّ َماُهَوشِّ ُل مِّ نُوَن َونُنَز ِّ اَفاَلَ يُْؤمِّ
قًا َمَرَج اْلبَْحَرْينِّ يَْلتَقِّيَانِّ طسم  ُموَسى َصعِّ ْلَجبَلِّ َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرَّ َربُّهُ لِّ

تَابِّ اْلُمبِّي ْب بِّعََصاَك اْلبَْحَر تِّْلَك آيَاُت اْلكِّ نِّ فَاْوَحْينَا اِّلَى ُموَسى اَنِّ اْضرِّ
يُق  يمِّ اَْلَواًحا اَْلعََجَل اَلسَّاَعةَ يَادِّ فَاْنفَلََق فََكاَن ُكلُّ فِّْرٍق َكا لطَّْودِّ اْلعَظِّ
يُم َخلِّيُل هللاِّ  ىُّ هللاِّ َو اِّْبَراهِّ ِّ آَدَم َصفِّىُّ هللاِّ َونُُح نَجِّ يُق بَِّحق  يَاَصامِّ

ـَن َومُ  فَاًء مِّ يدشِّ ٌد َرُسوُل هللاِّ اُرِّ يَسى ُروُح هللاِّ َوُمَحمَّ وَسى َكلِّيُم هللاِّ َوعِّ



ةَ اِّالَّ بِّاهللِّ   اآْليَاتِّ َوالََحْوَل َوالَقُوَّ
يمِّ   اْلعَلِّى ِّ اْلعَظِّ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltü alallahi ve kara’tü ismillahil a’zami ecibü Ya 
Sübeh Abdullahi bi hakki Ya Allahü Ya Vedüdü Ya Ceberutü Ya Harute ve Marute 
ecib Ya Şehbazüte aksemtü billahi ve la ilahe illallahi Ya Rafiu Ya Mücibü bi hakkil 
Habibü aksemtü aleyke Ya Şefiku Ya Refiku ecib eyyühed Diku latehaf vela 
tahzen. Bi hakkir rahmani vel Kurani vez Zeburu vet Tevrati vel İncili vel Fürkanil 
azim. İctemiu eyyühel cannü üridü minküm neferan minel cinni mahfiyyan. Ecib 
Ya Maktusin ve Ya Maktutin ve Ya Ma’rufin vekşifül hicabe beynena ve beyneküm 
hatta yerakümül hadırine ven nazırine bi a’yünihim ve yükellimüküm bi 
elsinetihim elfasihati an hacatihim hazal mecnune Abdullahi aksemtü aleyke Ya 
Cebbaru Ya Kahharu Ya Halikul leyli ven nehari Bihacin Ehücin Celcelücin ve bi 
hakki Şemihin Şemihin Lamihin Lemucin Melucin mutıın melikin Ya İlahi Ya 
Allahü entellezi halakte Ademe vel Havva’. İles semai keyfe rufiat. Ve ilel cibali 
keyfe nusibet. Ve ilel ardı keyfe sütihat. Fezekkir innema ente müzekkir. Kef He Ya 
Ayın Sat Ha Mim Ayın Sin Kaf Bismillahirrahmanirrahim. Vedduha. Velleyli iza 
seca. Ma vedde ake rabbüke ve ma kala. Ve lil ahiretü hayrul leke minel üla. Ve 
lesevfe yu’tike rabbüke feterda. Elem yecidke yetimen feava. Ve vecedeke dallen 
feheda. Ve vecedeke ailen feağna. Feemmel yetime fela takhar. Ve emmessaile 
fela tenhar. Ve emma bini’meti rabbike fehaddis. Ecibü Ya Şemail Ya Ramil ecibü 
minel berri vel bahri vel cibalü la tehafü ve la tahzenü bi hakki Nun vel kalem. 
Vema yesturun. Ve bi hakkil Cüdü Ya Mevcüdü bi hakki Süleyman ibni Davud 
Aleyhimesselam. Kulihiye ileyye ennehüs temaa neferun minel cinni fekalü inna 
semi’na Kuranen aceba. Yehdi ilerrüşd. Ahiyyen Şerahiyyen Mehiyyen Melahiyyen 
Taha ve yeselüneke anil cibali fekul yensifüha rabbi nesfa. Feyezeruha kaen 
safsafa. La tera fiha ıveca. Ve anitil vücuhü lilhayyil kayyüm. İnnes semavati vel 
arda kaneta ratkan fefetakna hüma ve cealna minel mai külle şeyin hayyın efela 
yü’minun. Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin. 
Felamma tecella lil cebeli cealehü dekkan ve harra musa saıka. Marecel bahreyni 
yeltekiyan. Ta Sin Mim. Tilke ayatül kitabil mübin. Feevhayna ila musa enidrib 
biasakel bahra fenfelaka fekane küllü firkın kattavdil azim. Elvahan Elacele 
Essaate Ya Diku Ya Samiku bihakki Ademe safiyyllahi ve Nuhu neciyyullahi Ve 
İbrahim Halilullahi ve Musa kelimullahi ve İsa ruhullahi ve Muhammedin 
rasülullahi üridü şifaen minel Ayat. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil 
azim. 
 

TEHLİKELERDEN EMİN OLMAK 
    Bir tehlikeden kurtulmak için: Allah Teala hazretlerine şu tertip üzere bir arzuhal 
yazıp, bu yazdığını bir akar suya bırak. 
    Ben bu ameli denedim. Bu konuda daha ne yazayım bilmemki azizim. (Mütercim 
Küftü Osman Şakir) 
    Yazılacak dua budur: 
 

ِّ اِّن ِّى  َن اْلعَْبدِّ الذَّلِّيلِّ اِّلَى اْلَمْولَى اْلَجلِّيلِّ َرب  يمِّ مِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ



ْف َمسَّنَِّى الضُّ  ْد اِّْكشِّ د ٍَوآلِّ ُمَحمَّ ِّ ُمَحمَّ يَن اَللَُّهمَّ بَِّحق  مِّ احِّ ـرُّ َواَْنَت اَْرَحُم الرَّ
ىٌّ  ٌج َوَغم ِّ ىٌّ َوفَر ِّ ىٌّ َوَهم ِّ  ُضر ِّ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Minel abdiz zelili ilel mevlel celili rabbi inni messeniyel 
durru ve ente erhamurrahimin. Allahümme bi hakki Muhammed in ve ali 
Muhammed ikşif durriyyün ve hemmiyyün ve ferri cün ve ğammiyyün. 
 

HIRSIZ BEVLİNİ BAĞLAMAK 
    Hırsız bevlini bağlamak istersen: Utarid saatinde bu harfleri bir kağıt üzerine 
yazdıktan sonra bir Tavuk yumurtasının içini boşalt. Kağıdı yumurtanın içine koyup, 
ağzını sıkıca alçı ile kapat. Yumurtayı yanan bir ateşin altına göm. Allah c.c. ın izniyle 
hırsızın bevli bağlanır ve çaldığını geri getirir. Şayet getirmezse bevl edemez ve 
hastalanır . 
    Yazılacak harfler bunlardır : 
 

ح و ه ا ب س ص د و ى ص ع ف ق ل م ح َعقَْدُت بَْوَل السَّاِرِق 

ِ اْلُحُروفِ   بَِحق 
Ha vav he elif be sin sat dal vav ye sat ayın fe kaf lam mim kef ha akadtü bevles 
sarik bi hakkil huruf. 
 

MUHABBET  İÇİN 
    Bir Arabi ayın ilk Cuma günü zühre saatinde Ceylan derisi üzerine veya 
mührelenmiş bir kağıt üzerine misk ve zaferan ile aşağıdaki duayı yaz. Bu yazdığın 
nüshayı sağ pazuna bağladıktan sonra yedi (7) gün pazunda taşı. Sekizinci gün çıkarıp 
ateşte yak. Matlubuna vasıl olmadığın halde yedi günden fazla durmasın, aksi takdirde 
matlubun deli olur. 
    Bu amelin yapılışı: Tenha bir yerde Ud ağacı ve Amber kabuğu buhurlarını yakarak 
yazmak için kullana cağın kamışı eline alıp, bıçağıda kamışın üzerine koyduktan sonra 
üç (3) defa şöyle deyip: 
 

ى ِّالَْجلِّ َعَمَل اْلَمَحبَّةِّ  يمِّ قَْطعَُت قَلَمِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Katatü kalemi liecli amelel mehabbeti. 
 

kamışı kes. Kamışın iki yanını ve ucunu yonttuktan sonra şu Ayeti Kerime ile duayı oku: 
 

ن ِّى بُِّحْرَمةِّ فاُلَنَةَ بِّْنتِّ  يمِّ َواَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً مِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ
 فاُلَنَةً 
Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni. Bi hürmeti 
fülaneh binti fülaneh . 
oku ve ondan sonra şu mübarek duayı yazmaya başla: 
    Yazılacak dua budur: 
 

 ِ ِحيِم َعَزْمُت َعلَْيُكم بَِرْحَمِة هللاِ ُسْبَحاَن هللاِ َوبَِحق  ْحَمِن الرَّ بِْسـِم هللاِ الرَّ



 ِ ِ اِْبَراِهيُم َخِليُل هللاِ َوبَِحق  ِ نُوُح نَِجىُّ هللاِ َوبَِحق  آدََم َصِفىُّ هللاِ َوبَِحق 

ٍد َرُسوُل مُوسَى َكلِ  يُم هللاِ َوِبَحق ِعيَسى ُروُح هللاِ َوبَِحِق الَاِلَهَ اِالَّهللاِ ُمَحمَّ

ِ اْلَمْشِرِق  وُح َوبَِحق  ِ ُسبُّوٌح قُدُّوُس َربُّنَا َوَربُّ اْلَمالَئَِكِة َوالرُّ هللاِ َوبَِحق 

ْن َواْلَمْغِرُب قُِل اللَُّهمَّ َماِلِك اْلُمْلِك تَْؤتِى اْلُمْلَك َمْن  تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

تََشاُء َوتُِعزُّ َمـْن تََشا َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِيَِدَك اْلَخْيُر اِنََّك َعلَى ُكل ِ َشْىٍء 

قَِديٌر تُوِلُج الَّْيَل ِفى النََّهاِر َوتُوِلُج النَّهاَر فِى الَّْيِل َوتُْخِرُج اْلَحىَّ ِمَن 

اْلَمي َِت ِمَن اْلَحى ِ َوتَْرِزُق َمْن تََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب َرْحَمُن اْلَمي ِِت َوتُْخِرُج 

الدُّْنيَا َواآْلِخَرةِ َوَرِحيَمُهَما اَْنَت تَْرَحُمنِى فَاْرَحْمنِى بَِرْحَمٍة تُْعنِينِى بَِها 

ةَ ااِلَّبِاهللِ َعْن َرْحَمٍة َمْن ِسَواَك اَللَُّهمَّ اَْقِضى َعن ِى َحاَجتِى َوالََحْوَل َوالَقُ  وَّ

ْرِلى قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَِّة فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ  اْلعَِلىُّ اْلعَِظيِم َسخ ِ

 اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَلس اَعةَ اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Azemtü aleyküm bi rahmetillahi ve sübhanallahi ve bi 
hakki Ademe safiyyullahi ve bi hakki Nuhu neciyyullahi ve bi hakki İbrahim 
halilullahi ve bi hakki Musa kelimullahi ve bi hakki İsa ruhullahi vebi hakki La ilahe 
illallahi Muhammed in rasulullahi ve bi hakki sübbühün kuddüsün rabbüna ve 
rabbül melaiketi verruh. Ve bi hakkil meşriki vel mağribü. Kulillahümme malikel 
mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziül mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü 
ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr. İnneke ala külli şeyin kadir. Tülicil leyle 
finnehari ve tülicün nehare fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül 
meyyite minel hayyı ve terziku men teşaü bi ğayri hisab. Rahmanüd dünya vel 
ahireti ve rahimehüma ente terhamüni ferhamni bi rahmetin tu’nini biha an 
rahmetin min sivak. Allahümme akdı anni haceti ve la havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyül azim. Sehhirli kalbe fülan ibni fülaneh ala mehabbeti fülaneh binti 
fülaneh elvahan elvahan elvahan el acele elacele elacele essaate essaate essaate 
. 
 

RASULULLAHI RÜYADA GÖRMEK İÇİN 
    Peygamber efendimiz Hazreti  Muhammed (s.a.v.) i rüyasında görmek isteyen bir 
kimse aşağıdaki Salavatı şerifeyi Pazartesi veya Cuma gecesi okuyup yatsın. Allah c.c. 
ın izniyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) i rüyasında görür. 
    Okunacak dua budur : 
 

ٍد َشَجَرةَ ااْلَْصِل النُّوَرا نِيَِّة َوللَّْمعَِة اْلقَْيِضيَِّة  اَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ

َر اْلِجْسَمانِيَّ  ْحَمانِيَِّة َواَْفَضِل اْلَخِليقَِة ااِْلْنَسانِيَِّة َواَْشَرِف الصُّ ِة َوَمـْعدَِن الرَّ

بَّانِيَِّة َوَخَزائِِن اْلعُلُوُم اْاِلْصِطفَائِيَِّة َصاِحُب اْلقَْيَضِة ااْلَْصِليَِّة  ااْلَْسَراِر الرَّ



تْبَِة اْلعَِليَِّة َمْن اَْندََرَجِة النَّبِيُّوَن تَْحَت ِلَوائِِه فَُهْم ِمْنهُ  َواْلبَْهَجِة السَّنِيَِّة َوالرُّ

ِم َعدَدَ َما َخلَْقَت َواِلَْيِه َوَصل ِ  ْم َوبَاِرْك َعلَْيِه َوَعلَـى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسل ِ  َوَسل ِ

 َوَرَزْقتَ 

يًما َكثِّيًرا َواْلَحْمُد هللِّ  ُم تَْسلِّ َواََمتَّ َواَْحيَْيَت اِّلَى يَْومِّ تُْبعَُث َمْن اَْفنَْيَت َوَسل ِّ
ينَ  ِّ اْلعَالَمِّ  َرب 
 

Allahümme salli ala seyyidina Muhammed in şecere tel aslin nuraniyyeti vel 
lematil kaydıyyetir rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve eşrefis surel 
cismaniyyeti ve ma’denil esrarir rabbaniyyeti ve hazainil ulümül istifaiyyeti 
sahibül kaydatil asliyyeti vel behcetis seniyyeti ver rutbetil aliyyeti men 
enderecetin nebiyyüne tahte livaihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve 
barik aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellimi adede ma halakte ve razekte ve 
emette ve ahyeyte ila yevmi tübasü men efneyte ve sellimü tesliman kesiran vel 
hamdülillahi rabbil alemin. 
 

    Bu mübarek Salavati şerife başka bir niyet içinde okunursa, Allah'ın izniyle okuyanın 
muradı hasıl olur.  
 

SİĞİL İÇİN 
    Siğil için Arabi ayın son Çarşamba günü her siğilin üzerine birer parça Tuz 
dokundurup, bir kağıt üzerine aşağıdaki isimleri yazdıktan sonra, tuzları bu yazdığın 
kağıdın içine koyup, şöyle niyet ederek: “Bu tuzlar nasıl erirse siğillerde onun gibi 
erisin gitsin”. der ve kağıdı akar suya atarsan, Allah c.c. ın izniyle siğiller yok olur. 
Yazılacak isimler budur: 
 

 اَْدِرى اََواْدِرى اَِوْدِرى
Edri evedri evidri 

 

KADA-İ  HACET 
    Her ne tür bir dileğin olursa olsun, aşağıdaki duayı yedi (7) gece, her gece kırkbir 
(41) defa olmak üzere okunur ise Allah c.c. o kişinin hacetini yerine getirir. Bilhassa 
celbi rızık hususunda çok muteber bir duadır. 
    Okunacak dua budur : 
 

ِحيِم اَْلَحْمدُ هلِلِ الَِّذى َمْن َوثََق بِِه لَْم يَُكْن اِلَىَّ َوقُِل  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

لَدًا َولَْم يَُكْن لَهُ َشِريٌك فِى اْلُمْلِك َولَْم يَُكْن لَهُ اْلَحْمدُ هللِ الَِّذى لَْم يَتَِّخْذ وَ 

َوِلىٌّ ِمَن الذُّل ِ َوَكب ِْر هُ تَْكبِيًرا اهلَلَ اَْكبَْر اهلَلُ اَْكبَْر الَاِلَهَ ااِلَّ هللاُ َوهللاُ اَْكبَْر 

هللِ اْلَحْمِد َوُسْبَحاَن هللاِ بُْكَرةً َواَِصيالً  َِ َوَحْسبُنَا هللاُ َونِْعَم اهلَلُ اَْكبَْر َو

اْلَوِكيُل نِْعَم اْلَمْولَـى َونِْعَم اْلنَِّصيُر ُغْفَرنََك َربَّنَا َواْلَْيَك اْلَمِصيُر 



ٍد  ةَ ااِلَّ بِاهللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظيُم َوَصلَّى هللاُ َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ َوالََحْوَل َوالَقُوَّ

ر ِ َوالـنََّجوى َويَاَكاِشَف َوآِلِه َوَصـْحبِِه اَْجَمِعيَن  اَللَُّهمَّ يَاَعاِلـَم الس ِ

رُّ َواْلبَْلَوى اِْجعَْل ِلى ِمْن اَْمرِى فََرًجـا َوَمْخَرًجا بَِرْحَمتَِك يَااَْرَحَم  الضُّ

اِحِميَن اَللَُّهمَّ لََك اْلَحْمدُ َواِلَْيَك اْلُمْشتََكى َواَْنَت اْلُمْستَعَاُن َوَعلَْيَك  الرَّ

َكالَِن ااَلَ اِلَى هللاِ تَِصيُر ااْلُُموُر فََسيَْكِفيَكُهُم هللاُ َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم التُّ 

 ِ ٍد َوآِلِه الطَّي ِبِيَن الطَّاِهِريَن َواْلَحْمدُ هلِلِ َرب  َوَصلَّى هللاُ َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ

ِ يَ  ِ اَْسئَلَُك بِاْسِمَك اْلعَِظيُم اْلعَالَِميَن يَااهلَْل يَااهلَْل يَااهلَْل يَاَرب  ِ يَاَرب  اَرب 

اْلُمعَظَُّم اَْن تَْرُزْقنـِى ِرْزقًا َحالاَلً َطي ِبًا َوَولَدًا َصاِلًحا بَِرْحَمتَِك يَااَْرَحَم 

ِ الَاِلَهَ ااِلَّ اَْنَت َخلَْقتَنِى َواَْن َعْبِدَك َواَنَا َعلَى  اِحِميَن اَللَُّهمَّ اَْنَت َرب  الرَّ

ْعُت اَُعوذُبَِك ِمْن َشر ِ َماَصنَْعُت اَبُوُء لََك عَ  ََ ْهِدَك َوَوْعدَُك َما ُستََط

بِنِْعَمتَِك َعلَىَّ َواَبُوُء بِذَْنبِى فَاْغِفْرِلى ذُنُوبِى فَانَّهُ الَيُْغِفُر الذَّنُوَب ااِلَّ 

اِحِمينَ   اَْنَت بَِرْحَمتَِك يَااَْرَحَم الرَّ
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi men veseka bihi lem yekün ileyye. 
Ve kulil hamdülillahillezi lem yettehiz veleden ve lem yekün lehü şerikün fil mülki 
ve lem yekün lehü veliyyün minez zülli ve kebbirhü tekbira. Allahü ekber Allahü 
ekber la ilahe illallahü vallahü ekber Allahü ekber ve lillahil hamd. Ve sübhanallahi 
bükraten ve esila. Hasbünallahi ve ni’mel vekil. Ni’mel mevla ve ni’men nasir. 
Ğufraneke rabbena ve ileykel masir. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil 
azim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmein. 
Allahümme ya alimes sırrı venneca ve ya kaşifed durrü vel belva icalli min emri 
ferecen ve mahracen birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme lekel hamdü ve 
ileykel müşteka ve entel müsteanü ve aleyket tükelani ela ilallahi tasirül umur. 
Feseyekfikehümullahü ve hüves semiul alim. Ve sallallahü ala seyyidina 
Muhammed in ve alihit tayyibinet tahirin. Vel hamdülillahi rabbil alemin. Ya Allah 
Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi eselüke bismikel azimül muazzamü 
en terzukni rizkan halalan tayyiben ve veleden salihan bi rahmetike ya erhamer 
rahimin. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve en abdike ve ena ala 
ahdike ve va’düke ma süteta’tü euzü bike min şerrima sana’tü ebuüleke 
bini’metike aleyye ve ebuü bizenbi fağfirli zünübi fe innehi la yağfirüz zünübe illa 
ente bi rahmetike ya erhamer rahimin. 
 

BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Baş ağrısı için aşağıdaki Ayeti Kerimeleri ve duayı bir kağıt üzerine yazdıktan sonra 
bunu üzerinde taşıyan kimse Allah Teala'nın izniyle baş ağrısından kurtulur. 
    Yazılacak olanlar budur : 
 



لَّهُ  يمِّ َوالَتَْحلِّقُوا ُرُؤَسُكْم َحتَّى يَْبلَُغ اْلَهْدُى َمحِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ
يًضا اَْوبِّهِّ اَذًى  ْنُكْم َمرِّ يَاٍم اَْو فََمْن َكاَن مِّ ْن صِّ ْديَةٌ مِّ هِّ فَفِّ ن َرأْسِّ مِّ

مِّ هللاِّ الشَّافِّى بِّْسمِّ هللاِّ اْلَكافِّى بِّْسمِّ هللاِّ اْلَمعَافِّى بِّْسمِّ َصَدقٍَة اَْونُُسٍك بِّسْ 
هِّ َشْىٌء فِّى ااْلَْرضِّ َوالَفِّى السََّماءِّ َوُهَو  ى الَيَُضرُّ َمَع اْسمِّ هللاِّ الَّذِّ
ْبغَةً َونَْحُن لَهُ  َن هللاِّ صِّ ْبغَةَ هللاِّ َوَمْن اَْحَسُن مِّ يُع اْلعَلِّيُم صِّ السَّمِّ
نَ َعابُِّدو  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahliku rüüseküm hatta yeblüğal hedyü mahillehü 
femen kane minküm meridan ev bihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ev 
sadakatin ev nüsük. Bismillahiş Şafi Bismillahil Kafi Bismillahil Meafi 
Bismillahillezi la yedurrü measmihi şeyün fil ardı ve la fissemai ve hü ves semiul 
alim. Sabğatallahi ve men ahsenü minallahi sabğaten ve nahnü lehü abidün. 
 

CELB  ETMEK  İÇİN 
    Matlubunu celb etmek istersen: Müşteri saatinde kara Tavuk yumurtasına şu Ayeti 
Kerimeyi yazıp ateşin altına gömersen, matlubun sana celb olur. 
    Yumurta üzerine yazılacak Ayeti Kerime budur : 
 

وُح َواْلَملَئَِّكةُ َصفًّا الَيَتََكلَُّموَن  يمِّ يَْوَم يَقُوُم الرُّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ
ْحَمُن َوقَاَل َصَوابًا اَْحرَ  َن لَهُ الرَّ ْقُت قَْلَب فاُلَنِّ اْبنِّ فاُلَنَةَ اِّالََّمْن اَذِّ  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yekumür ruhu vel melaiketü saffan la 
yetekellemüne illa men ezine lehür rahmanü ve kale savaba. Ahraktü kalbe fülan 
ibni fülanete . 
 

HIRSIZIN KİM OLDUĞUNU BİLMEK 
    Hırsızın kim olduğunu rüyanda görmek istersen:Taha reti kamile halinde, sağ elinin 
ortasına şu harfleri yaz: 
 

 اا ط ح 8 7ااا  6ا  666ء ا ح ح ح ااااا ح ه ه ا 
Hemze elif,elif, ha, ha, ha, elif, elif, elif, elif, elif, ha, he, he, elif, altı, altı, altı, elif, 
altı, elif, elif, elif, Yedi, sekiz, elif, elif, tı, ha. 
 

    Yazdıktan sonra elini sağ yanağının altına koyarak uyu. Allah c.c. ın izniyle hırsızın 
kim olduğunu rüyanda görürsün. 
 

KADA-İ HACET 
    Hakimler, Sultanlar ve ileri gelenlerin yanına girdiğin zaman karşılarında durup, üç 
defa şu duayı okursan zararlarından emin olur ve hacetinde Allah Teala'nın izniyle 
yerine getirilir. 
 

َم اْلُمتَكَ  ب ِِريَن بِِلَجاِم َعَظَمتِِه َسل ِْم َسل ِْم يَاَحِفيظْ ياَمْن تَلَجَّ  
 



Ya men teleccemel mütekebbirine bilicami azameti hi sellim sellim Ya Hafiz 
 

MUHABBET  İÇİN 
    Muhabbet için Allah c.c. ın şu Ayeti Kerimesini : 
 

يمِّ َواَْلقَْيُت عَ  حِّ ْحَمنِّ الرَّ ن ِّىبِّْسـمِّ هللاِّ الرَّ لَْيَك َمَحبَّةً مِّ  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni. 
    İçecek, koklanacak veya bir meyve üzerine iyi bir saatte yirmi (20) defa okuyup, 
yedirir, içirir veya kokladırsan, sana büyük bir mehabbetle bağlanır. 
    Veya tatlı bir şey üzerine bu Ayet yazılır ve istediğin kişiye bunu yedirirsen, o kişi 
sana şiddetli bir aşk duyar. 
 

CELB VE TESHİR 
    Celb, teshir ve  diğer  istekler için: Bin (1000) defa Kelime-i Tevhid, bir (1) defa 
“Muhammedür rasulullah”, bin (1000) defa Sure-i İhlas ve bin (1000) defada Salavatı 
şerif okursan, istediğin şey gerçekleşir. 
 

İRSALİ HATİF 
    Eğer istersen istediğin kişinin uykusuna girip, onu aciz edersin. Her kimin üzerine 
okursan, huddam onun işini bitirir ve o kişiyi yarı uyanık rahatsız eder. Gece yarısı 
Besmele-i şerif ile beraber bu Azimeti istediğin kadar okursun. 
    Okunacak Azimet budur 
 

ى  يمِّ يَاَعْنُكوٍش يَاَعْنقُوٍش اَْلَخنَّاسِّ الشَّْيَطانِّ الَّذِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ
ُس فِّى ُصُدورِّ النَّاسِّ اََمْرتِّ  ُكَما بَِّضْرٍب فاُلَنَةَ بِّْنتِّ فاُلَنَةَ فِّى يَُوْسوِّ

بَاحِّ اَْلَواًحا  هِّ اِّلَى الصَّ فَتِّى فِّى ُدبُِّرهُ َوفَْرجِّ ى َوصِّ َهْيئَتِّى َوَشْكلِّى َواِّْسمِّ
ِّ فَالُِّق  اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ بَِّحق 
احْ   ااْلَْروِّ
Bismillahirrahmanirrahim.Ya Anküşin Ya Ankuşin Elhannasiş şeytanil lezi 
yüvesvisü fi sudurinnas. Emertiküma bi darbin fülanete binti fülanete fi heyeti ve 
şekli ve ismi ve sıfati fi dübirühü ve fercihi iles sabahı Elvahan Elvahan Elvahan 
Elacele Elacele Elacele  Essaate Essaate Essaate Bi hakki falikul ervah. 
 

CELB ETMEK İÇİN 
    Bir kimseyi yanına getirtmek istersen: Herhangi birgün Kamer saatinde yedi adet 
Beyaz biber alıp, her biberin üzerine aşağıdaki duayı kırkbir (41) defa oku. Sonra 
okumuş olduğun duayı bir kağıt üzerine yazıp, biberleri yazdığın kağıdın içine koy. Bu 
kağıdı bir şişenin içine koyup, bir ateş altına göm. Ateş devamlı yansın ama hafif olsun. 
Matlubun duramayıp yanına gelir. Şayet gelmezse helak olur, Allah c.c. korusun. 
    Okunacak ve yazılacak dua budur : 
 

ْرِلى قَْلَب َمْحبُوبِى فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َكَما  ِحيِم اَللَُّهمَّ َسخ ِ ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ



ْرَت اْلِجن ِ  ْرَت اْلَحِديدَ ِلدَاُوْد َوَكَما َسحَّ ْرَت النَّاِر ِاِلْبَراِهيَم َوَكَما َسخَّ َسخَّ

ْرِلى قَْلَب َوالشَّيَاِطـيُن ِلُسلَ  ْرَت اْلبَْحِر ِلُموَسى اَللَُّهمَّ َسخ ِ ْيَماْن َوَكَما َسخَّ

ٍد نَبِي َِك َعلَْيِه السَّالَْم  ِ ُمَحمَّ َمْحبُوبِى فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َواَْحِرْقهُ َكا النَّاْر بَِحق 

نَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ اَللَُّهمَّ لَي ِْن قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَة ََعلَى َمَحبَّة َفاُلَ   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sehhirli kalbe mahbubi fülan ibni fülanete 
kema sehharten nara li İbrahimi ve kema sahhartel hadidi li Davud ve kema 
sahhartel cinni veş şeyatınü li Süleyman ve kema sahhartel bahri li Musa 
Allahümme sehhirli kalbe mahbubi fülan ibni fülaneten ve ahrikhü kennar Bi hakki 
Muhammed in nebiyyike aleyhisselam. Allahümme leyyin kalbe fülan ibni fülanete 
ala muhabbeti fülanete binti fülanete. 
 

KADA-İ  HACET 
    Bir kimsenin yüksek mertebedeki bir kişiden haceti olsa bu kelimeleri sağ avucuna 
yazıp o kişinin huzuruna çıkarsa, haceti yerine getirilir. Allah Teala hazretlerinin izniyle 
ret olunmaz.  
    Sağ avuca yazılacak kelimeler budur: 
 

 َهْب ُهَو الٍَه الٍَى الََمهٍ 
 

Heb Hüve Lahin Layin Lamehin. 
 

MUHABBET  İÇİN 
    Muhabbet için kırkbir adet kuru üzüm al ve her birinin üzerine bu Ayeti kerimeleri bir 
defa okuyup, okuduğun kuru üzümleri matlubuna yedirirsen, seni çok şiddetli bir şekilde 
sever ve Allah Teala hazretlerinin izniyle sana ram olur. 
    Okunacak Ayeti Kerimeler budur : 
 

ى اِلَْيَك بِِجْذعِ النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيَك ُرَطبًا  ِحيم ُِهز ِ ْحَمِن الرَّ بِْسـِم هللاِ الرَّ

ا تََريِنَّ  ى َعْينًا فَِامَّ  ِمَن اْلبََشِر اََحدًا 0َجنِيًّافَُكِلى َواْشَربِى َوقَر ِ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve hüzzi ileyke bi cizın nahleti tüsakıt aleyke rüteban 
ceniyya. Feküli veşra bi ve karri aynen feimma tereyn minel beşeri ehada. 
 

CELB  ETMEK  İÇİN 
    Bir kimseyi celb etmek istersen: Kırksekiz adet Lübani zeker al. Oniki tanesine Be, 
oniki tanesine Dal, oniki tanesine Vav ve oniki tanesinede Ha harfini yaz. Pazar günü 
başlayarak sabah üç, akşam dört tane olmak üzere yedi günde hepsini yak. Allah c.c. ın 
izniyle matlubun sana celb olur. Sahih olup tecrübe edilmiştir. 
 

BELALARDAN EMİN OLMAK 
    Belalardan emin olmak için: Altmış (60) adet Sin harfini bir kağıda yazıp üzerinde 
taşıyan kimse, Allah Teala nın izniyle belalardan emin ve mahfuz olur. 
 

İSTİHARE İÇİN 



    Bir kimsenin mühim bir haceti olsa ve ne yapacağını bilemezse güzelce bir abdest 
aldıktan sonra kıbleye karşı oturup, Üç defa Salavati şerife, on defa Fatiha suresini, 
onbir defa İhlas suresini ve yine on defa Salavati şerife okuyup, kıbleye karşı sağ elini 
sağ yanağının altına koyup uyusun. Allah Teala nın izniyle murat ettiğin şeyi rüyanda  
görürsün. Bu mesele sahih ve mücerreb olup, Ehlullahtan böyle rivayet edilmiştir. 
 

ZALİMİ  CEZALANDIRMAK 
    Zalim bir Cebbarı cezalandırmak istersen: Herhangi bir arabi ayın son günlerinde 
gece yarısı kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci 
rekatta Fatiha ve kırk (40) defa Fil suresini, ikinci rekatta Fatiha ve kırk (40) defa 
Kafurun suresini oku. Selam verdikten sonra secdeye varıp, ellerini seccade nin altına 
koyarak yüz (100) defa şu mübarek esmaları oku: 
 

رُ  ُر اْلُمْقتَدِّ يُم اَْنَت اْلقَادِّ يُز يَاَعلِّيُم يَاَعلِّىُّ يَاَعظِّ ُر يَاَعزِّ ُر يَاُمْقتَدِّ  يَاقَادِّ
 

Ya Kadiru Ya Muktediru Ya Azizü Ya Alimü Ya Aliyyü Ya Azimü entel Kadirul 
Muktedir. 
 

    Okuduktan sonra secdeden başını kaldırıp şu duayı bir defa: 
 

يَن  ْلُمْعتَبِّرِّ ْبَرةً لِّ اَللَُّهمَّ ُخْذلِّى َحق ِّى َمْن فاُلَْن اِّْبنِّ فاُلَنَةَ َواْجعَلَهُ عِّ
يُد اَللَُّهمَّ اَْهلِّْكهُ َكَما اَْهلِّكَ  يُد يَاَشدِّ  يَاَشدِّ

يرْ قَْوَم فِّ  ْرَعْوَن اِّنََّك َعلَى ُكل ِّ َشْىٍء قَدِّ  
 

Allahümme huzli hakki fülan ibni fülaneten vecalhü ıbreten lilmu’tebirine Ya 
Şedidü Ya Şedidü Allahüm-me ehlikhü kema ehlike kavme firavne İnneke ala külli 
şeyin kadir. 
 

okursan, insanlara her zaman zulüm eden o zalim Allah Teala hazretlerinin izni ile 
müstehak olduğu cezayı bulur ve yaptıklarından büyük bir pişmanlık duyarak, bir daha 
kötülük yapmaz. 
 

OKUMAKLA  UYUTMAK 
    İster büyük, ister küçük, ister erkek, ister kadın olsun uyutulmak istenen saralı, önce 
rahat bir yere oturtulur. Sonra aşağıdaki Azimet uyutulmak istenen saralının üzerine 
uyuyana kadar okunur. Saralı olan kişi uyur ve yere düşer. 
    Okunacak Azimet budur : 
 

ِ ااْلَْسمِ  ِحيِم اَْقَسْمَت َعلَْيَك يَاَمْيُموْن بَِحق  ْحَمِن الرَّ ا بِْسِم هللاِ الرَّ  الَِّذى فَلَمَّ

ِ ِعْلَشاقٍِش ِمْهَراقٍِش  ُموَسى َصِعقًا َوبَِحق  تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ دَكًّا َوَخرَّ

ِ يَاٍه  َعْقَشاَمْقٍش َشْقُمونَْهٍش َخْيبُوٍش َرْقٍش َرقِيٍش اَْفتَاٍش َكْشلَخٍ لَْهيُوٍه بَِحق 

ْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَلعََجَل اَْلعََجَل اَْلعََجَل اِالََّما اََجْبَت َخْزَرةً َواْفعَْلَت اَ 

 اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Aksemtü aleyke Ya Meymun bi hakkil ismillezi. 



Felemma tecella rabbühü lil cebele cealehü dekkan ve harra musa saika. Ve bi 
hakki Ilşakışin Mihrakışin Akşamakşin Şakmunehşin Haybuşin Rakşin Rakışin 
Eftaşin Keşlehin Lehyühin bihakki Yahin illa ma ecebte hazreten vefalte elvahan 
elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essaate. 
 

    Saralı yere düştükten sonra, şu İstintak (Söyletmek) duasını saralının üzerine 
okursun. 
 

بِْسِم هللاِ الَِّذى اَْنَطَق النَّْملَةَ ِلُسلَْيَماِن اْبِن دَاُودَ قَالَْت نَْملَةٌ يَااَيَُّها النَّْمُل 

 يَْشعُُروَن اِْنِطْق اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم الَيَْحِطَمنَُّكْم ُسلَْيَماُن َوُجنُودُهُ َوُهْم الَ 

َم بِاَْشَمخٍ َشَماخٍ 
َوتََكلََّم بِالَِّذى اَْنَطَق ِعيَسى فِى اْلَمْهِد َصبِيًّا اِْنطـِْق َوتََكلَّ

اهلَلُ اْلعَِلىُّ ااْلَْعلَى ُكل ِ بََراخٍ َهيًّاتََكلَّْم بِاَِهيٍش َهْيٍش َهْلنُوٍش َهلـُموٍش 

 اَْرُموٍش َشْلَهاَشْلَها

ْهَشاٍث َطْهَشاٍث َطْهَشاٍث َشْلَها طَ   
 

Bismillahillezi entakan nemlete li Süleyman ibni Davut. Kalet nemletün Ya 
eyyühen nemlüdhulü mesakineküm la yahtımenneküm Süleymanü ve cünüdühü 
ve hüm la yeşurun. İntık ve tekelleme billezi entaka İsa fil mehdi sabiyyen intık ve 
tekellem Bieşmehın Şemahın Allahül aliyyül a’la külli berahın Heyyen tekellem 
Biahişin Heyşin Helnuşin Helmuşin Ermuşin Şelha Şelha. Şelha Tahşasin 
Tahşasin Tahşasin. 
 

   Bu İstintakı okuyup, gereken sorular sorulduktan sonra görevlilere gidebilirsiniz 
deyip, saralının aklını başına getirmek için sağ kulağına bir Fatiha ve şu Sarfiyye 
duasını okursun. 
    Okunacak Sarfiyye budur: 
 

يمِّ َوالنَّْجمِّ اَِّذا َهَوى َما ضَ  حِّ ْحَمنِّ الرَّ بُُكْم َوَما بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ لَّ َصاحِّ
يُد  ُق َعنِّ اْلَهَوى اِّْن ُهَو اِّالَّ َوْحٌى يُوَحى َعلََّمهُ َشدِّ َغَوى َوَمايَْنطِّ
ةٍ فَاْستََوى َوُهَو بِّااْلُفُقِّ ااْلَْعلَى ثُمَّ َدنَا فَتََدلىَّ فََكاَن قَاَب  رَّ اْلقَُوى ذُومِّ

هِّ َما اَ  َب اْلفَُؤاُد َماَرآى اَفَتَُما قَْوَسْينِّ اَْواَْدنَا فَاَْوَحى اِّلَى َعْبدِّ ْوَحى َماَكذِّ
 ٍ ٍ بَخ  ٍ بِّالسَّالَْم بَخ  ٍ بَخ  ُرونَهُ َعلَى َما يَُرى َولَقَْدَرآهُ نَْزلَةً اُْخرى بَخ 
ٍ بِّالسَّالَمْ  ٍ بَخ   بِّالسَّالَْم بَخ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Vennecmi iza heva. Ma dalle sahibüküm ve ma ğava. 
Vema yentiku anil heva. İn hüveilla vahyün yüha. Allemehü şedidül kuva. Zümir 
ratin festeva. Ve hüve bil üfükıl a’la. Sümme dena fe tedella. Fekane kabe 
kavseyni ev edna. Fe evha ila abdihi ma ev ha. Ma kezebel füadü ma raa. 
Efetümarü nehü ala ma yüra. Ve lekad raahü nezleten uhra. Behhin behhin 
bisselam Behhin behhin bisselam Behhin behhin bisselam. 
 



     Uyuyan saralı kişi uykusundan uyanır. Başında olan Cinler dağılır ve aklı başına 
gelir. 
 

    Ama bu ameli riyazat ehli olmayan kişiler yapmama lıdır.Yoksa okuyan kişi büyük 
zarar görür . 
 

HIRSIZ BEVLİNİ BAĞLAMAK 
    Hırsız bevlini bağlamak istersen: Bir kağıt üzerine aşağıdaki Esmaları yazdıktan 
sonra bir Koyun mesane sinin içine yazdığını koyup, ağzını sıkıca bağla. Bu mesaneyi 
bir ateşin üzerine asarsan hırsızın bevli Allah c.c. ın izniyle bağlanır. Çaldığı malı geri 
getirmeyince kurtulamaz. Bu amel düşman bevlini bağlamak içinde yapılır. Mücerreb 
(Denenmiş) olup birçok defa tecrübe edilmiştir. 
    Yazılacak Esmalar budur : 
 

يعٍ َمْعَطًشا الََشطَّيَةٍ و ا هـ ح َسْلَمًشا َمْطَسًشا َمْلخَ  ًشا َكشِّ  
 

Vav elif he ha Selmeşan Metseşan Melhaşan Keşiın Ma’taşan La şettayetin . 
 

    Eğer açmak istersen mesaneyi ocaktan indirip su ile ıslattıktan sonra ağzını açıp 
kağıdı içinden çıkar. Kağıdı su ile ezip suyunu ayak değmez bir yere dökersin 
 

TESHİR ETMEK İÇİN 
    Filozof Eflatun insanları teshir etmek için şu dört ismi zikredermiş. Bu isimleri 
müşteri saatinde adetleri kadar okursan, istediğine nail olursun. Bu isimler diğer istekler 
içinde okunursa, matlup hasıl olur. 
    Okunacak isimler budur: 
 

َهُموٍش       َدُموٍش       َهيُوٍش       َديُوٍش    
351                350              321           320          

       Hemuşin    Demuşin        Heyuşin         Deyuşin  

 351                350                321               320 
 

MUHABBET  İÇİN 
    Muhabbet için arabi ayın son Cuma gecesi yedi (7) adet delikli Mazı'ya,her birinin 
deliğine İnşirah ve Kureyş Surelerini yedi (7) şer defa okuyup, deliklerine üfle ve bal 
mumu ile delikleri tıka. Birer birer Mazıyı ateşe atıp yak. Fakat Mazının bir tanesi 
yanmadan diğerini ateşe atma! Mazı ateşte yanarken: 
 

اَللُُّهمَّ اَْلِق َمَحبَّة ِفاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ فِى قَْلَب فاُلَنَة بِْنِت فاُلَنَةَ يَاُخدَّاَم َهِذ ه 

 السُّوَرةِ 
 

Allahümme elkı mehabbeti fülan ibni fülane fi kalbi fülane binti fülane ya huddami 
bi hakki hazihis sureh. 
 

 dersin. Bu mesele sahih (Doğru) olup defalarca tecrübe edilmiştir. 
 

DİLİ TUTULAN İÇİN 
    Dili tutulan kimse için: Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri bir sırçalı çanağa yazdıktan sonra, 
yazıyı su ile sil. Suyun üzerinede yedi (7) defa yazdığın Ayeti Kerimeleri oku. Daha 



sonra bu suyu dili tutulan kimseye içirirsen, Allah Teala hazretlerinin izniyle dili açılır ve 
şifa bulup konuşur. 
    Yazılacak Ayeti Kerimeler budur: 
 

ِحيِم َوقَالُواِلُجلُوِدِهْم ِلَم َشِهْدتُْم َعلَْينَا قَالُوا اَْنَطقَنَا  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

ةٍ َواِلَْيِه تُْرَجعُوَن اَلَْم  َل َمرَّ هللاُ الَِّذى اَْنَطَق ُكلَّ َشْىٍء َوُهَو َخلَقَُكْم اَوَّ

فَتَْيِن َوَهدَْينَاهُ النَّْجدَْيِن يَااِلَهَ اْلَمْشِرِق يَااِلَهَ نَْجعَل لَهُ َعْينَْيِن َوِلَسانًا َوشَ 

 اْلَمْغِربِ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Kalü licülüdihim lime şehidtüm aleyna kalü 
entekanalla hüllezi entaka külle şeyin ve hüve halakaküm evvele merratin ve ileyhi 
türceun. Elem necallehü ayneyni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynahün necdeyn. 
Ya ilahel meşriki Ya İlahel mağribi. 
 

BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Baş ağrısı için: Ramazanı şerifin son Cuma günü hatip mimberde iken, aşağıdaki 
Ayetlerle duayı yazıp, üzerinde taşıyan kimse Allah c.c. ın izniyle bir daha baş ağrısı 
görmez. Ama Mim, Ayın ve Vav harflerinin gözleri açık olmalıdır. 
    Yazılacak olanlar budur : 
 

ِحيِم كهيعص ِذْكُر َرْحَمِت َرب َِك َعْبدَهُ َزَكِريَّا  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

أُْس اِْذنَادَى َربَّهُ نَدَاًء َخِفيًّا قَاَل رَ  ِ اِن ِى َوَهَن اْلعَْظُم ِمن ِى َواْشتَعََل الر  ب 

َشْيبًا اَتِْغيًا َشاِهيًّا َماِهيًّا قَْد بََهدًا ُصوِطيًّا ُطوًطا اِيَاَسْدًطانًا اَِطاَعِة هللاِ 

َوَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت يَاِذى اْلَجالَِل َوااِْلْكَراِم بَِرْحَمتِك 

ِ نََزَل َوَما اَْرَسْلنَاَك اْلَواسِ  ِ اَْنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحق  اِحِميَن َوبِاْلَحق  عَِة يَااَْرَحَم الرَّ

ًرا َونَِزيًرا  ااِلَّ ُمبَش ِ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kef He Ye Ayın Sat. Zikru rahmeti rabbike abdehü 
zekeriyya. İz nada rabbehü nidaen hafiyya. Kale rabbi inni ve henel azmü minni 
veştealer re’sü şeyba. Etğiya Şahiyyen Mahiyyen Kadbeheden Sutiyyan Tutan 
İyasedtanan itaatillahi ve rasülihi ve lilmü’minine vel mü’minati Ya Zilcelali vel 
ikrami bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve bil hakki enzelnahü ve bil hakki nezele 
ve ma erselnake illa mübeşşiran ve nezira. 
 

TEFRİK  ETMEK  İÇİN 
    Çarşamba veya Cumartesi günü üç ayrı yoldan üç çekirdek alırsın.Birinci çekirdeğin 
üzerine : 
 

 آدَْم َو اِْبِليسْ 
 

Adem ve İblis 



    İkinci çekirdeğin üzerine: 
 

ْمُرودْ اِْبَراِهيْم َو نَ   
İbrahim ve Nemrud 

    Üçüncü çekirdeğin üzerine : 
 

 ُموَسى َو فِْرَعْون
 

Musa ve Firavn 
 

 yaz.Yazdıktan sonra her çekirdeğin üzerine aşağıdaki Ayeti Kerimeyi harflerinin adedi 
olan Binkırkbir (1041) defa okuduktan sonra matlubunun üzerinden geçmesi şartıyla 
yoluna göm. İstediğin şey gerçekleşir. 
    Her çekirdek üzerine 1041 defa okunacak Ayet: 
 

يَل بَْينَُهْم َوبَْيَن َما يَْشتَُهونَ  يمِّ َوحِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve hile beynehüm ve beyne ma yeştehün. 
    Bu mesele sahih olup,defalarca denenmiş ve tecrübe edilmiştir . 
 

CİN  DAVETİ 
    Cin daveti yapmak istersen : Henüz Akıl bali’ olmadık bir çocuğun avucuna 
aşağıdaki şu Mührü Süleymanı yaz. Yazılacak Mührü Süleyman budur:  
 

 
    Daha sonra bir kağıt üzerine şu şekli yaz ve çocuğun alnına bu yazdığını yapıştır : 
 

 
 

Ondan sonra içi su dolu bir fincanı, yukarıdaki mührü süleymanı bir daha yazıp, fincanı 
mührün üzerine koy. Fincanın içerisinede bir miktar mürekkep koyup suyu karart. 
Çocuğa fincanın içine sürekli bakmasını söyle. Sende Lüban buhurunu yakarak şu 
Azimeti yedi (7) defa oku : 
 

يٍق  يٍق َحرِّ يٍق َحرِّ يٍق َمرِّ يمِّ اَثٍَق اَثٍَق اَنٍَق اَنٍَق َمرِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ بِّْسـمِّ هللاِّ الرَّ
ُموا  وَحانِّيَّةِّ يَاَشْمُهوَرْش يَاَخَطُب ُعوٍش اُْقسِّ بَِّك َعلَْيَك اَيَّتَُها ااْلَْرَواحِّ الرُّ

يَافَْيُطوٍش يَاَسْمَسَمائِّيْل َويَاُحوُجوَب اْلعََجايَِّب اِّْدُعولِّى َجَمعَاتُِّكْم 
يبُوا اِّلَى َدعْ  ْم اَْن تُجِّ هِّ ينَُكْم َواْلعُلََماءِّ َوفََضلَتُِّكْم بِّاَْجَمعِّ هِّ َوَسالَطِّ ـَوتِّى َهذِّ

يُم اِّالَّ َما آتَْيتُْم اِّلَى  يُم َونَبِّي ِّهِّ اْلَكرِّ اللَّْيلَةِّ َو اَْقَسْمُت َعلَْيُكْم بِّاهللِّ اْلعَلِّىُّ اْلعَظِّ
ِّ قَْولُهُ اْلَحقُّ َولَهُ  ْن َكالَمِّ اْلَحق  بِّيُّ َو اَْخبَْرتَُموهُ بَِّماَسئَْلتُُكْم مِّ َهَذا الصَّ

ْحَمنِّ اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى كُ  ْن ُسلَْيَماَن َو اِّنَّهُ بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ يٌر اِّنَّهُ مِّ ل  َشْىٍء قَدِّ
 ِّ يَن ِّهللِّ َرب  يَن َطائِّعِّ عِّ يَن ُمْسرِّ يمِّ ااَلَّتَْعلُوا َعلَىَّ َوأْتُونِّى ُمْسلِّمِّ حِّ الرَّ

يَن اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَل سَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ اْلـعَالَمِّ



 اَلسَّاَعةَ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Esekın Esekın Enekın Enekın Merıkın Merikın Harikın 
Harikın Üksimü bike aleyke eyyetühel ervahır ruhaniyyeti Ya Şemhüreş Ya 
Hatabüuşin Ya Feytuşin Ya Semsemail ve Ya Hucubül acaibü iduli cemeatiküm ve 
salatineküm vel ülemai ve fadletiküm bi ecmeıhim en tücibü ila daveti hazihil 
leyleti ve aksemtü aleyküm billahil aliyyül azimü ve nebiyyihil kerimü illa ma 
ateytüm ila hazes sabiyyü ve ahbertemühü bima seeltüküm min kelamil hakki 
kavlühül hakku ve lehül mülkü ve hüve ala külli şeyin kadir. İnnehü min 
Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni 
müslimin. Müsriıne taiıne lillahi rabbil alemin elvahan 3 elacele 3 essaate 3 
    Cinler toplanır. Sen! Her ne türşey sorarsan, senin sorduklarına cevap verirler. İşin 
bittikten sonra, Ayetel Kürsiyi okursun. Cinler giderler. Bu amelin Sarfiyyesi Ayetel Kürsi 
dir. 
 

İSTİHARE İÇİN 
    Gurbete gitmiş veya firar etmiş bir kimseden haber alınmasa, ölümü dirimi bilinmese  
veya mühim bir işin olupta bitermi bitmezmi öğrenmek istersen: Aşağıdaki vefki şerifi bir 

levha üzerine yaz. Levhanın arka tarafınada altı yüz (600) adet Hı ٍخ  harfini ve muradın 

her ne ise onuda yaz. Yazdıktan sonra bu levhayı başının altına koyup yat. Rüyanda 
her ne olursa görüp tatmin olursun. Yalnız bu amelde gizlilik şarttır. 
    Yazılacak Vefki şerif budur: ( Bu vefk Habir ismi şerifi nin vefki dir). 
 

 خ ب ى ر

 ب ى ر خ

 ى ر خ ب

 ر خ ب ى
 

BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Baş ağrısı için: Doksan (90) adet Sat harfini yazıp, bunu başında taşıyan kimse, 
Allah Teala'nın izniyle asla baş ağrısı görmez. 

NASİBİ BAĞLI KIZ İÇİN 
    Nasibi bağlı olan veya evde kalmış bir kızın evlenebil mesi için, aşağıdaki Ayeti 
Kerimeler ve Esmalar bir tabağa yazılıp, kadın sütü ile yazı bozulduktan sonra, bu sütü 
kız yüzüne sürerse, Allah Teala'nın izniyle en kısa zamanda evlenir. 
    Yazılacak olanlar budur : 
 

ِحيِم َوَمْن اَْوفَى  ْحَمِن الرَّ بِعَْهِد هللاِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكُم الَِّذى بَا بِْسِم هللاِ الرَّ

بَْعتُْم بِِه َوذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم َولَْو الَ اِْذدََخْلَت َجنَّتََك قُْلَت َما َشاَء 

ةَ اِالَّ بِا هللِ اِْن تََرِن اَنَا اَقَلَّ ِمْنَك َما الً َو َولَدًا َوالَ َحْوَل وَ  ةَ اِالَّ هللا ُالَقُوَّ الَقُوَّ

بِاهللِ اْلعَِلىُّ اْلعَِظيُم يَاَحنَّاُن يَاَحنَّاُن يَاَحنَّاُن يَا اهلَل ُيَا اهلَل ُيَا اهلَل ُيَاَرْحَمُن 



يَاَرْحَمُن يَاَرْحَمُن يَاَرِحيُم يَاَرِحيُم يَاَرِحيُم يَاَودُودُ يَاَودُودُ يَاَودُودُ يَاَودُودُ 

اِحِميَن يَاَشُكوُر يَاَشُكوُر يَاشَ  ُكوُر يَاهلَل ُ بَِرْحَمتَِك يَا اَْرَحَم الرَّ  9ا ا  999

 ا ا  و  م  م  م  م هـ هـ هـ هـ ج ج ج ا ا 7و و ا 5ا ا هـ  ا ا ا  ا ا ا  5
Bismillahirrahmanirrahim. Ve men evfa biahdihi minallahi festebşiru 
bibeyıkümüllezi baba’tüm bihi ve zalike hüvel fevzül azim. Ve levla iz dehalte 
cenneteke kulte maşaallahü la kuvvete illa billahi in tereni ene ekalle minke malen 
ve velada. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim.Ya Hannanü Ya 
Hannanü Ya Hannanü Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahmanü 
Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya Vedüdü Ya Vedüdü Ya Vedüdü 
Ya Şekürü Ya Şekürü Ya Şekürü Ya Allahü Birahmetike ya erhamer rahimin. 
Dokuz dokuz dokuz elif elif beş elif elif he elif elif elif elif elif elif beş vav vav elif 
yedi elif elif vav mim mim mim mim he he he he cim cim cim elif elif. 
    Veya bir kimsenin eşyası satılmasa, yukarıdaki bu duayı bir kağıda yazıp bu 
yazılıyıda satılmak istenen eşyanın içine konulursa, o eşya satılır. 
 

MUHABBET  İÇİN 
    İstersen bir kimseyi kendine iteatli yaparsın. Bunun için: Bir yay kirişi alıp, kirişe yedi 
düğüm atarsın. Ama her düğümü atarken aşağıdaki Ayeti kerimeleri kırkbir (41) defa 
okuyup düğümü bağlarsın. 
    Birinci düğüme kırkbir defa: 
 

 َما اَْغنَا َعن ِى َماِليَهْ 
 

Ma ağna anni maliyeh 
    İkinci düğüme kırkbir defa: 
 

 َهلََك َعن ِى ُسْلَطانِيَهْ 
Heleke anni sultaniyeh 

    Üçüncü düğüme kırkbir defa: 
 

وهُ ُخذُهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْ  َُ َجِحيَم َصلَّ  
 

Huzühü feğullühü sümmel cahime salllühü 
    Dördüncü düğüme kırkbir defa: 
 

 اِذَا السََّماُء اْنَشقَّتْ 
 

İzes sema ünşakkat 
    Beşinci düğüme kırkbir defa: 
 

 َواَِذنَْت ِلَرب َِها َوُحقَّتْ 
 

Ve ezinet li rabbiha ve hukkat 
 

    Altıncı düğüme kırkbir defa: 

ا يًـّ ا َشَراهِّ يًـّ  آهِّ
 

Ahiyyen  Şerahiyyen 



    Yedinci düğüme kırkbir defa Kevser Suresini okuyup bağladıktan sonra, “Bu 
Ayetlerin hakki için filan oğlu filanın dilini, uykusu ve bütün bedenini bağladım. 
Hiç bana karşı koymasın, emrime iteatli olsun ve bana bağlansın “ deyip, o kirişi 
ağır ve siyah bir taş altına bastır. Ondan sonra olacak acaiblikleri Allah c.c. ın izniyle 
görürsün. 
 

BAĞLIYI ÇÖZMEK İÇİN 
    Bağlıyı çözmek için: Şu isimleri bir  tabağa  yazdıktan 
sonra, yazıyı su ile silip bu suyu bağlı kişilere içirirsen, Allah Teala nın izniyle bağları 
çözülür. 
    Tabağa yazılacak isimler budur: 
 

دَّاَم َطْهَشْهفًا َكْنفَْهًشا َكـْنفَْهيَْحًشا َمْهيَْكًشا َكْنَطْهًشا َصْعَهْلَجعًا تََوكَّلُوا يَاخُ 
هِّ ااْلَْسَماءِّ  ِّ َهذِّ هِّ ااْلَْسَماءِّ بَِّحل ِّ َذَكَر فاُلَْن َعْن فَْرجِّ فاُلَنَةَ بَِّحق    َهذِّ

Tahşehfan Kenfehşan Kenfehyahşan Mehyekşan Kentahşan Sa’helcean tevekkelü 
Ya huddame hazihil esmai bihalli zekera fülan an ferci fülanete bi hakki hazihil 
esma-i 
 

MUHABBET  İÇİN 
    Havas alimlerinden rivayettirki: Muhabbet için Geyik derisi üzerine misk ve zaferan 
ile aşağıdaki duayı yaz. Yazdıktan sonra derinin üzerine Nişadır serpip deriyi dür ve 
katla. Daha sonra bu deriyi sürekli yanan bir ateşin yakınına göm. Bu mesele sahih 
olup, defalarca tecrübe edilmiştir . 
    Deri üzerine yazılacak olan dua budur : 
 

َعَزْمُت َعلَْيَك يَااََسدُ َطالُوْت َربَّ اَ لَّ ل ْه ُى ِم ى ُت ل و ى لَْيلَُموٍش م ع 

َِ اْبِن فاُلَنَةَ ال ه ا ه ج و ط قَْلَب فاُلَنَةَ بِنْ  2ل ه  ِت فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَِّة فاُلَِن

ى و م ن ل ى د ر َرْبعَةَ يَقُواالً اَنَْقَت بَِرْرًسا اَِجْب اَْشُهوٍت ِمْن ُزي َِن ِللنَّاِس 

ِ الشََّهَواِت ِمَن الن َِساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطير اْلُمقَْنَطَرةِ  اِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَمانَ  َواِنَّهُ  ُحب 

ِحيِم  ااَلَّتَْعلُوا َعلَىَّ َوأْ تُونِى ُمْسِلِمينَ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
 

Azemtü aleyke Ya Esedü Talut Rabbe Elif Lam Lam He Ye Mim Ye Te Lam Vav Ye 
Leylemuşin Mim Ayın Lam Beş İki Beş Bir Beş Cim Vav Tı Kalbe fülan ibni 
fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülanete lam ye vav mim nun lam ye dal 
rabate yekulen enfakta bir ersan ecib Eşhütin min Züyyine linnasi hubbiş şehevati 
minen nisai vel benine vel kanatıril mükan tarah. (Şifreler) İnnehü min Süleymane 
ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. 
 

MUHABBET  İÇİN 
    Yedi adet biber alırsın. Tanenin birini ağzına alır ve biber ağzında iken şu Ayeti 
Kerimeyi yetmiş (70) defa ; 
 

ِ الشََّهوَ  ِحيِم ُزي َِن ِللنَّا ِس ُحب  ْحَمِن الرَّ اِت ِمـَن الن َِساِء َواْلبَنِيَن بِْسِم هللاِ الرَّ



َمِة َوااْلَْنعَاِم  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ َواْلقَنَاِطِر اْلُمقَْنَطَرةِ ِمـَن الذََّهِب َواْلِفضَّ

َمتَاُع اْلَحيَوةِ الدُّْنيَا َوهللاُ ِعْندَهُ ُحْسُن اْلَمأَبِ  َواْلـَحْرِث ذَِلكَ   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Züyyine linnasi hubbüş şehevati minen nisai vel 
benine vel kanatıril mükan tereti minez zehebi vel fıddeti vel haylil müsevveme ti 
vel enami vel harsi zalike metaul hayatid dünya vallahü ındehü hüsnül meab. 
 

okur ve taneyi ağzından elle tutmadan doğrudan doğru ya ateşe atarsın. Biber ateşte 
yanarken şu Tevkili: 
 

يفَةِّ بِّإِّْحَراقِّ قَْلَب فاُلَنِّ اْبنِّ فاُلَنَة ََعلَى  هِّ ااْلَيَةِّ الشَّرِّ اَم َهذِّ تََوكَّلُوا يَاُخدَّ
 َمَحبَّةِّ فاُلَنَةَ بِّْنتِّ فاُلَنَةَ 
 

Tevekkelü Ya huddame hazihil Ayetiş şerifeti bi ihra kı kalbe fülan ibni fülanete 
ala mehabbeti fülanete inti fülanete. 
 

okursun. Sonra ikinci taneyi ağzına alır, biber ağzında iken Ayeti yetmiş (70) defa okur, 
ateşe atar ve Tevkili okursun. Yedi adet bitene kadar aynı şekilde yaparsın.  
 

ÇOCUĞUNU DÜŞÜREN KADIN İÇİN 
    Hamile olan kadının karnındaki çocuğun düşmemesi için: Aşağıdaki isimlerle Ayeti 
kerimeyi yazıp hamile kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle bir 
daha çocuğu düşmez ve kolay bir hamilelik dönemi geçirir. 
    Yazılacak olanlar budur : 
 

 ِ اَفٍِق َمِريٍق تَِزيٍق َوثِيٍق الَبُدَّ َوالَتَِزيْغ اُْسُكْن اُْسُكْن اَيَُّها اْلَمْولُوْد بَِرب 

ى  َعاٍد َوثَُموْد َونُِقرُّ فِى ااْلَْرَحاِم َما نََشاُء اِلَى اََجٍل ُمَسمَّ
 

Efikın Merikın Tezikın Vesikın la büdde vela teziğ üskün üskün eyyühel mevlüd 
birabbi adin ve semud. Ve nükırrü fil erhami ma neşa-ü ila ecelin müsemma. 
 

İSTİHARE İÇİN 
    Şu Esmaları sağ elinin avucuna yazıp, dünya kelamı konuşmadan yat. Rüyanda bir 
ruhani gelip, murat ettiğin şeyi sana söyler ve haber verir. 
    Sağ avuç içine yazılacak Esmalar budur: 
 

 بِْسِم هللاِ َشَهْث َشَهْث َهْث تََهثْ 
 

Bismillahi şehes şehes hes tehes 
 

İRSALİ HATİF 
    Bir kimseye İrsali hatif göndermek istersen: Önce kendi elinin baş parmağına şu 
isimleri yaz : 
 

 يَاَشْهِقييَْكٍل َعِهيٍل قََطُطوٍش قَْطِسيٍل قَْيُهورٍ 
 

Ya Şehkiyeklin Ahilin Katatuşin Katsilin Kayhurin 
    Elinin ayasınada bunu yaz : 
 



 تََوكَّْل يَا َمْيُموْن بِنَِكاحِ فاُلَْن يَأُْمُر َطْطِويلٍ 
 

Tevekkel Ya Meymun binikahı fülan ye’muru Tatvilin 
 

    Bunları yazdıktan sonra yazılı elinle zekerine yapışıp, otuzüç (33) defa şu Azimeti 
oku: 
    Okunacak Azimet budur: 
 

احِ يَاَشْهِقييَْكٍليَا َعِهيٍل يَاقََطُطوٍش يَاقَْطِسيٍل يَا قَْيُهوٍر تََوكَُّل يَاَمْيُموْن بِنِكَ 

َِ اْبِن فاُلَنَةَ َويَأُْمُر َطْطِويٍل َويَْنِزُل اِلَْيِه فِى ِصفَتِى َوَهْيئَتِى َوِمثَاِل  فاُلَْن

ِ فَاِلُق ااِْلْصبَاحِ  بَاحِ بَِحق  ٍ َكبِيٍر َوِمَن اْلِعَشاِء اِلَى الصَّ َولَُكْم فِى دُبِِرِه بِذُب 

ِ َهِذِه ااْلَْسَماِء َواْجعَْل َمَحبَّتِى ِفى قَْلبِى َودَِمِه َوَهْيبَ  ةً َحتَّى نَْقتُلُهُ بَِحق 

 اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلعََجَل اَْلعََجَل اَْلعََجَل السَّاَعةَ السَّاَعةَ السَّاَعةَ 
 

Ya Şehkiyeklin Ya Ahilin Ya Katatuşin Ya Katsilin Ya Kayhurin Tevekkelü Ya 
Meymun binikahı fülan ibni fülanete ve ye’muru Tatvilin ve yenzilüileyhi fi sıfati ve 
heyeti ve misali ve leküm fi dübirihi bi zubbin kebirin ve minel ışa-i iles sabahı bi 
hakki falikul isbahı vecal mehabbeti fi kalbi ve demihi ve heybet en hatta 
naktülühü bi hakki hazihil esma-i elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele 
essaate essaate essaate. 
 

RİBAT 
    Bir kimseyi bağlamak istersen: Bir ip al ve ipe yedi düğüm at. Ama her düğümü 
bağlarken, yedi defa şu kasemi oku. Her düğümde yedi defa okunacak Kasem: 
 

اُوٍف قُوٍف دُوٍف َوِحيَل بَْينَُهم َوبَْيَن َمايَْشتَُهوَن َكَمافُِعَل بِاَْشيَاِعِهْم ِمْن 

قَْبُل اِنَُّهْم َكانُوا فِى َشك ٍ ُمِريٌب اِنََّك َمبي ٌِت َواِنَُّهْم َميُّتُوَن َكذَِلَك يَُموَت 

نَةً ذََكِر فاُلَْن َعْن فَْرجِ فاُلَ   
 

Üfin Kufin Düfin Ve hıle beynehüm ve beyne ma yeştehüne kema füile bieşyaihim 
min kablü innehüm kanü fi şekkin mürib. İnneke meyyitün ve innehüm meyyitün. 
Kezalike yemüte zekeri fülan an ferci fülaneh. 
 

MENDELİ ZATİ 
    Cin daveti yapmak istersen, önce kırk (40) gün ve günde 172 defa aşağıdaki 
Azimeti oku. Kırkbirinci gün davet yaptığın zaman gelirler ve sana itaat ederler. Suda, 
çanak içinde veya herhangi bir şekilde davet yaparsın. Onlar sana itaat ettikten sonra, 
hergün bu Azimeti yedi defa okursun. Onları davet ettiğin zaman her türlü müşkilatın 
hallolur. Hatta alemi ğaybtanda haberdar edilirsin.. 
    Okunacak Azimet budur: 
 

 ِ ِ تَْوَراةِ ُموَسى َوبَِحق  ِحيِم يَاَمِلُك اَْرَواحِ اْلِجن ِ بَِحق  ْحَمِن الرَّ بِْسـِم هللاِ الرَّ

ٍد اْلُمْصَطفَى اِئْتُونَى اِْنِجيِل ِعيَسى َوبَِحق ِ  ِ فُْرقَاِن ُمَحم   َزبُوَر دَاُوْد َوبَِحق 



َعَزْمُت َعلَْيُكْم َشْهٍط َطاغٍ َونَْشٍر َطِليحٍ قَْنَطاٍش َطْرَخاٍش َوَساِكٍر َكيَْس 

ِحيِم ااَلَّ تَْعلُوا  ْحَمِن الرَّ َعلَىَّ َمْرُموٍش اِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َواِنَّهُ بِْسِم هللاِ الرَّ

 َوأْتُونِى ُمْسِلِمينَ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Malikü ervahıl cinni bi hakki tevratı Musa ve bi hakki 
İncili İsa ve bi hakki Zebura Davud ve bi hakki Fürkani Muhammed inil Mustafa 
İ’tüni azemtü aleyküm Şehtın Tağin ve Neşrin Talihin Kantaşin Tarhaşin ve Sakirin 
Keyes Mermuşin.İnnehü min Süleymane ve innehüBismilla hirrahmanirrahim.Ella 
ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. 
 

BELALARDAN EMİN OLMAK 
    Kim! Bu duayı okursa Allah c.c. ın izniyle her türlü belalardan ve cinlerin 
kötülüğünden emin olur. 
    Okunacak dua budur: 
 

اِت الَيَُجاِوُز ُهنَّ َوالَ فَاِجٌر ِمْن َشر ِ َما َخلََق  قُْل اَُعوذُ بَِكِلَماِت هللاِ التَّامَّ

َوذََرأَ َوبََرأَ َوِمْن َشر ِ َما يَْنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما يَْعِرُج فِيَهاَوِمن َشر ِ َما 

ِمْنَها َوِمْن َشر ِ ُكل ِ َطاِرٍق اِالََّطاِرقًا ذََرأَ فِى ااْلَْرِض َوَما يَخـُْرُج 

َِ َخْيٍر يَاَرْحَمنُ   يَْطَرُق
 

Kul euzü bikelimatillahit tammeti la yücavizü hünne berrun ve la facirun min şerri 
ma halaka ve zerae ve berae ve min şerri ma yenzilü mines sema-i ve ma ya’ricü 
fiha ve min şerri ma zerae fil ardı ve ma yahricü minha ve min şerri külli tarikın illa 
tarikan yatraku bi hayrin Ya Rahman. 
 

KADININI KENDİNE MUHABBETLE BAĞLAMAK 
    Kadınını kendine muhabbetle bağlamak istersen: Aşağıdaki Azimeti Ebu cehil 
karpuzu üzerine yazıp, yazdığın karpuzu unutulmuş eski bir mezara veya karanlık bir 
yere koyarsan, kadın sana büyük bir aşkla bağlanır ve hiçbir zamanda senin yanından 
ayrılmak istemez. Bir an sensiz duramaz. 
    Yazılacak olan budur: 
 

 ِّ ْن فاُلَْن بَِّحق  اجِّ مِّ وَّ  تََوكَُّل يَاَعْنقُوْد بِّعَا قِّةِّ فاُلَنَة ُعنِّ الزَّ
َسلُوْع َملُوْع َمانُوْع َمالُوْه بِأَبٍَة اَُروجٍ َماُروخٍ يَاُروخٍ يَاُروخٍ َهلُوخٍ َوقِيَل 

َواْزدَادُوا تِْسعًا اْقعُدُوا َمَع اْلقَاِعِديَن َوِلبِثُوا فِى َكْهِفِهْم ثَلََث ِمائٍَة ِسنِين َ

اجِ ِمْن فاُلَْن اَْلَواًحا اَْلَواًحا اَْلعََجل اَْلعََجَل  وَّ تََوكَّلُوا بِعَاقِِة فاُلَنَةَ َعِن الزَّ

 اَلسَّاَعةَ اَلسَّاَعةَ 
 

Tevekkelü Ya Ankud biakıti fülanete aniz zevvaci min fülan bihakki Selu’ Melu’ 
Manu’ Maluh Biebetin Erucin Maruhun Ya Ruhun Ya Ruhun Heluhin Ve kılak udu 
meal kaidin.Ve libisü fi kehfihim selase mietin sinine vezdadü tisa.Tevekkelü 



biakiti fülanete aniz zevvaci min fülan elvahan 2elacele 2essaate 2. 
 

BAŞ AĞRISI İÇİN 
    Baş ağrısı için: Cuma günü iki hutbe arasında aşağı daki İsmi ve Ayeti Kerimeleri 
yazdıktan sonra, üzerinde taşıyan kimse, Allah Teala nın izniyle baş ağrısı denen 
illetten kurtulur. 
    Yazılacak olanlar budur : 
 

ِّ اَْنَزلْ  يمِّ َوبِّاْلَحق  حِّ ْحَمنِّ الرَّ ِّ نََزَل َوَما َكْعلَُهوْن بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ نَاهُ َوبِّاْلَحق 
يًرا ًرا َونَزِّ  اَْرَسْلنَاَك اِّالَُّمبَش ِّ
Ka’lehün. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil hakki enzelnahü ve bil hakki nezele ve 
ma erselnake illa mübeşşiran ve nezira. 
 

DÜŞÜK YAPAN KADIN İÇİN 
    Hamile kaldıktan sonra çocuğunu düşüren kadın için: Aşağıdaki duayı bir kağıt 
üzerine yazıp, bu hirzi kadın karnı üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
çocuğu düşmez ve sağlıklı bir çocuk doğurur. 
    Yazılacak dua budur : 
 

ِحيِم اِنَّ هللاَ يُ  ْحَمِن الرَّ ْمِسُك السََّمَواِت َوااْلَِرَض اَْن بِْسِم هللاِ الرَّ

تَُزوالََولَئِْن َزالَتَا اَْمَسَكُهَما ِمَن اََحٍد ِمْن بَْعِدِه اِنَّهُ َكاَن َحِليًما َغفُوًرا 

َويُْمِسُك السََّماَء اَن تَقََع َعلَى اْالَْرِض اِالَّ بِِاْذنِِه اِنَّ هللاَ بِالنَّاِس لََرُؤٌف 

 َمافِى بَْطِن َهِذِه اْلَحاِمْل اهلَلُ ُمِحيٍط بِااْلَْرِض هللاِ ُمِحيْط َرِحيٌم اهلَلُ َحافِظِ 

بِالسََّمَواِت يَااهلَلُ َوالَِّذى اُْمِسَك السََّماَء اَْمِسْك َما فِى بَْطِن َهِذِه اْلَحاِمْل 

الَْرِض لَْن َوَربَْطنَا َعلَى قُلُوبِِهْم اِْذقَاُموا فَقَالُوا َربُّنَا ََربُّ السََّمَواِت َواْ 

 نَْدُعَوا ِمـنْ 

دُونِِه اِلًَها لَقَْد قُْلنَا اِذًا َشَطًطا فََضَرْبنَا َعلَى آذَانِِهْم فِى اْلَكْهِف ِسنِيَن َعدَدًا 

 ُ يَْحفَُظونَهُ ِمْن اَْمِر هللْا يَِمينًا َوِشَماالً ِمْن َشر ِ َطَواِرِق الَّلْيِل َوالنََّهاْر ّللََاَّ

ِمُل ُكلُّ اُْنثَى َوَما تَِغيُض ااِْلْرَحاُم اِنَّ هللاَ يَْعلَُم َغْيَب السََّمَواِت يَْعلَُم َما تَحْ 

ِ َهْب ِلى  َوااْلَْرِض َوِلبِثُوا فِى َكْهِفِهْم ثَلََث ِمائٍَة ِسنِيَن َواْزدَادُ تِْسعًا َرب 

ْرنَا َها بِِاْسَحَق َوَمْن وَ  اِلـِحيْن فَبَش ِ َراِء اِْسَحَق ُحْكًما َواْلِحْقنِى بِالصَّ

 يَْعقُوْب قَاَل َكذَِلَك قَاَل َرب َِك اِنَّهُ ُهَو اْلَحِكيُم اْلعَِليبمُ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahe yümsiküs sema vati vel arda en tezüla velein 
zaleta emsekehüma min ehadin min ba’dihi innehü kane halimen ğafura. Ve 
yümsiküs sema-i en tekaa alel ardı illa bi iznihi innallahe binnasi le raürür rahim. 



Allahü hafizı ma fi batni hazihil hamil Allahü muhitin bil ardillahi muhit bis 
semavati ya Allahü vellezi emsekes sema-e emsik ma fi batni hazihil hamil.Ve 
rabetna ala kulübihim iz kamü fekalü rabbüna rabbüs semavati vel ardı len 
neduva min dünihi ilahen lekad kulna izen şetata. Fedarebna ala azanihim fil kehfi 
sinine adeda.Yahfezünehü min emrillah yeminen ve şimalen min şerri tevarikil 
leyli ven nehar Allahü ya’lemü ma tahmilü külli ünsa ve ma teğidul irhamü 
innallahe ya’lemü ğaybes semavati vel ard.Velebisü fi kehfihim selase mietin 
sinine vezdadü tisa. Rabbi hebli hükmen velhıkni bis salihin. Febeşşerna ha bi 
İshaka ve min vera-i İshaka Ya’kub Kale kezalik Kale rabbük innehü hüvel hakimül 
alim. 
 

RİBAT 
    Matlubunun ayağının altından sol elinle bir avuç toprak alıp avucunu kapat. Kapalı 
elin ağzında iken doksandokuz (99) defa şu İsimleri oku : 
 

 بَِطاْق َطَمْس الَقِيَاْم َوالَلََمسْ 
 

Bitak Tames Lakıyam ve Lalemes 
    Okuduktan sonra, sol tarafından sırtına doğru bu toprağı serpersin. Serperkende 
şöyle dersin: 
 

 َعقَْدُت فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعْن فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ 
 

Akadtü filan ibni fülaneh an fülaneh binti fülaneh. 
    Ama bu ameli münasip bir vakitte yaparsın. 
 

ŞİFA İÇİN 
    Aşağıdaki Besmele-i şerifin vefki şifa içindir. Besmelenin bu vefkini dokuz adet kağıt 
üzerine yazıp, hergün bir tanesini aç karınla su, şerbet veya kahve ile içerse, her ne tür 
hastalık olursa olsun Allah Teala hazretlerinin izniyle şifa bulur. 
    Besmele-i şerifin yazılacak Vefki budur : 
 

يمٍ  ح  َمنٍ  الرَّ ح  ٍهللا ٍ الرَّ م   ب س 

169 290 327 

328 167 291 
 

BAĞLIYI ÇÖZMEK İÇİN 
    Bu mesele Abdullah bin Selam (r.a) ın çözüm şekli olup, şöyle buyurmuştur: Kim 
bağlı ise bununla ayılmış ve çözülmüştür. Allah Teala hazretlerin izniyle. 
    Bunun için: Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer defa bir kağıt üzerine yazıp, 
şu duayı şerifi yazdığın kağıdın üzerine oku: 
3 

ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ َحلَّْيُت ذََكَر فاُلَنِّ اْبنِّ فاُلَنَةَ َعْن فَ  ْرجِّ فاُلَنَةَ بِّْنتِّ فاُلََنةَ مِّ
ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ فِّى نَُحاٍس  ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ فِّى َرَصاٍص َومِّ يٍر َومِّ فِّى َحرِّ



ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ  ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ فِّى َمْحلُوٍل َومِّ ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ فِّى َحَجٍر َومِّ َومِّ
ْن ُكل ِّ ُعْقدَ  ْن فِّى َمْعقُوٍد َومِّ يٍن َومِّ ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ فِّى َعجِّ ةٍ فِّى َمْطَوى َومِّ

ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ فِّى َخْيٍط  ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ فِّى بَْوٍل َومِّ ٍد َومِّ ُكل ِّ ُعْقَدةٍ فِّى َمْسجِّ
ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ فِّى  ٍة َومِّ ن ُْكل ِّ ُعْقَدةٍ فىِّ فِّضَّ ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ فِّى َذَهٍب َومِّ َومِّ

ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ فِّى ُوَساَدةٍ اِّنََّما قِّْرَطاٍس وَ  ْن ُكل ِّ ُعْقَدةٍ فِّى َشَجٍر َومِّ مِّ
هِّ  ى بِّيَدِّ ً اَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكوَن فَـُسْبَحاَن الَّذِّ اَْمُرهُ اَِّذا اََراَد َشْيأ

لِّى اِّنَّ َملَـُكوُت ُكل ِّ َشـْىٍء َواِّلَْيه تُْرَجعُوَن َكتََب هللاُ اَلَْغلِّبَنَّ اَنَا َوَرُسو
يزُ  ىُّ َعزِّ  هللاَ قَوِّ
 

Halleytü zekera fülan ibni fülanete an ferci fülanete binti fülanete min külli ukdetin 
fi haririn ve min külli ukdetin fi rasasın ve min külli ukdetin fi nühasın ve min külli 
ukdetin fi hacerin ve min külli ukdetin fi mahlulin ve min külli ukdetin fi ma’kudin 
ve min külli ukdetin fi matva ve min külli ukdetin fi acini ve min külli ukdetin fi 
mescidin ve min külli ukdetin fi bevlin ve min külli ukdetin fi haytın ve min külli 
ukdetin fi zehebin ve min külli ukdetin fi fıddetin ve min külli ukdetin fi kırtasin ve 
min külli ukdetin fi şecerin ve min külli ukdetin fi vüsadetin İnnema emruhü iza 
erade şeyen en yekulelehü kün feyekün. Fesübhanellezi biyedihi melekütü külli 
şeyin ve ileyhi turceun. Keteballahü leağlibenne ene ve rasüli innallahe kaviyyün 
aziz. 
 

    Okuduktan sonra bu kağıdı bağlı olan kimse sağ uyluğuna bağlasın. Bundan sonra 
bir tabağa yukarıda geçen sureleri yazdıktan sonra, kabın içine Zeytinyağı ve bal 
koyduktan sonra kadın ve erkek bundan yesin. Daha sonra aşağıda gelecek olan Vefki 
bir kağıt üzerine yaz.Yazdıktan sonra, bağlı olan erkek bu vefki sağ eline alsın. Cima 
vaktinde vefkide eline alıp cima ederse Allah Teala nın izniyle rahatça cima eder. 
    Yazılacak Vefk budur : 
 

35 42 37 

40 38 36 

39 34 41 
 

ZALİM DÜŞMANI HASTALANDIRMAK 
   Zalim bir düşmanı hastalandırmak istersen: Aşağıdaki tılsımı bir kağıt üzerine yaz ve 
yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu hastalandırmak istediğin düşmanına içirirsen, zalim 
düşman o anda hastalanır. 
    Yazılacak tılsım budur: 
 

 
MUHABBET  İÇİN 

    Bu tılsımı ve Ayeti Kerimeyi Kamer Seretan burcunda iken misk ve zaferan ile 



yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu dilediğin kişiye içirirsen, o anda sana 
muhabbet eder. 
    Yazılacak Tılsım ve Ayet budur : 
 

 

َل َكاَن َزُهو قًا قَْلَب فاُلَنِّ اْبنِّ َوقُْل َجاَء الْ  ُل اِّنَّ اْلبَاطِّ َحقُّ َوَزَهَق اْلبَاطِّ
 فاُلَنَةً 
 

Tılsımlar ve. Ve kul cael hakku ve zehakal batılü innel batıle kane zehuka. Kalbe 
fülan ibni fülaneh. 
 

İRSALİ HATİF 
    Aşağıdaki hatemi beyaz bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, üzerine aşağıdaki 
Azimeti Ud ve Cavi buhurlarını yakarak bin (1000) defa oku. Okumayı tamamladıktan 
sonra, hatemi başının altına koyup uyursun. Huddamlar matlubuna yönelip, ona şöyle 
derler: “Bizler falan kişinin huddamlarıyız. Onun hacetini gidermen için gönderildik. Eğer 

onun hacetini gidermezsen seni cezalandırırız". Matlbubun ihtiyacını giderme sözü 
almadan onun yanından dönmezler. Şayet o kişi sözünde durmazsa, o kişiyi 
cezalandırırlar. 
    Yazılacak Hatem (Vefk) budur: 
 

 
 

    Bin defa okunacak Kasem budur : 
 

يخٍ َشِويخٍ يَاِريخٍ يَانُوخٍ يَاُشوخٍ َواَْنَت يَانُوَرٍش اِْذ َهبُوا اِلَى َكذَا َهِذِه  ٍَ َشِم

ى يَْقِضى َحاَجتِى َوِهَى َكذَااللَّْيلَِة َواْدُخلُوا َعلَْيِه َوَزْلِزلُوهُ َواْرِعبُوهُ َحتَّ   
 

Şemihın Şevihın Ya Rihın Ya Nuhın Ya Şühın ve ente Ya Nureşin izhebü ila keza 
hazihil leyleti vedhulü aleyhi ve zelzilühü verıbühü hatta yakdı haceti ve hiye keza. 
 

    Amelini insanların olmadığı herhangi bir yerde yaparsın. Bu amelini cahillerden hiç 
kimseye öğretme! Anla! İrşad olursun. 

RİBAT 
    Zina eden bir erkeğin erkekliğini bağlamak istersen: Bir ip alıp, bu ipi sirke ve 
zaferana batır. Daha sonra bu ipe yetmişbeş (75) adet düğüm at. Her düğümü 
bağlarken şu isimleri bir defa oku. 
    Her düğümde bir defa okunacak isimler budur: 
 

 3اَْردُونِى  3َطاٍش  3َعْيلَُهوٍش  3َطاْيُموٍش  3اَيُوٍش  3َكْيَكُموٍش 

ْلِب َوالتََّرائِِب َعقَْدُت ذََكَرَك يَافاُلَِن اْبِن  3اَْمَكيَاخٍ  يَْخُرُج ِمْن بَْيَن الصُّ

 فاُلَنَةَ َعْن َسائِِر الن َِساَء َكافَّةَ 
 

Keykemuşin 3 Eyuşin 3 Taymuşin 3 Aylehüşin 3 Taşin 3 Erdüni 3 Emkeyahin 3 
yahrücü min beynes sulbi vet teraib. Akadtü zekereke Ya fülan ibni fülanete an 
sairin nisae kaffeh. 
    Ondan sonra bu ipi tabanı kurşundan olan bir şişenin içine koy. Şişenin ağzınıda Ud 



parçası ile kapat. Şişeyi bir suyun içerisine koy. Eğer bağladığın kişinin bağının hiç 
çözülmemesini istiyorsan bi ipi denize at. 
 

KORUNMAK  İÇİN 
    Bir kimse hergün yatağından kalktığı zaman: 
 

ٍ َرِحيمٍ   َسالٌَم قَْوالً ِمْن َرب 
 

Selamün kavlen mir rabbir rahim 

deyip, ön tarafına üfürse, 
 

 َسالٌَم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِدينَ 
 

Selamün aleyküm tıbtüm fedhulüha halidin. 
deyip, sağ tarafına üfürse, 
 

 َسالٌَم َعلَْيُكْم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَى الدَّارِ 
 

Selamün aleyküm bima sabertüm feni’me ukbed dar 

deyip, sol tarafına üfürse , 
 

 َسالٌَم ِهَى َحتَّى َمْطلَعِ اْلفَْجرِ 
 

Selamün hiye hatta matlaıl fecr. 
deyip ardına üfürse, o gün Allah c.c.ın yardımı ile bütün belalardan emin olur  ve her 
türlü kötülüklerden Allah Teala hazretlerinin izniyle korunur. 
 

CELB  ETMEK  İÇİN 
    Bir kimseyi celb etmek istersen: Aşağıdaki vefki yeni bir Kiremit parçasına veya 
çakmak taşı üzerine matlubunun saatinde ve arabi ayın ilk günlerinde (Hangi gün 
olursa olsun) yazıp, zarb ateşe atarsın. 
    Bunun için: Önce matlubunun ismini hurufu mukatta’ olarak yaz. Altına Cebrail 
ismini, altına talibin validesi ismini, onun altına Vedüd ismi şerifini ve onun altınada talib 
ismini yazarsın. Aşağıda gösterildiği gibi adı geçen vefki nakş ettikten sonra karşısına 
geçerek ve güzel kokulu bir buhur yakarak Ya Cebbar ismi şerifini 4001 defa okursan 
matlubun sana celb olur. 
    Nakş edilecek Vefkin şekli budur : 
 

 
 

MUHABBET İÇİN 
Muhabbet için oniki (12) adet Biber üzerine yedi defa Ayetel Kürsi, oniki defa İhlas 
suresi ve bir defada Tebbet suresini okuduktan sonra bir defada şöyle: 
 

 اَْحِرْق قَْلَب فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ بَِمَحبَّة فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ 
 

Ahrik kalbe fülan ibni fülaneh bi mehabbeti fülanete binti fülanete . 
dedikten sonra biberleri ateşe at ve yüzon (110) defa: 
 

 َسْبَحانََك يَا َعِزيز
 



Sübhaneke Ya Azizü 
dersen, matlubun kararsız kalır ve sana ram olur. 
 

CELB  ETMEK  İÇİN 
    Bir kimseyi Celb etmek istersen aşağıdaki daireyi Perşembe günü akşam ezanına 
onbeş (15) dakika kala karanlık bir yerde yazdıktan sonra büküp bir muşamba ya sar. O 
karanlık yerde koynuna koyup, bir mezarın baş tarafına göm. Üç gün durduktan sonra 
Pazar günü mezardan çıkarıp, dünyaya göstermeden matlubunun geçtiği sokağın 
ortasına göm. Matlubun olan kimse Allah c.c. ın izniyle sana celb olur. 
    Yazılacak Daire budur : 
 

 
 

HIRSIZI  BİLMEK  İÇİN 
    Hırsızın kim olduğunu bilmek istersen: Kaç kişiden şüphe edersen şüpheli 
şahısların isimlerini ayrı ayrı kağıtlara yazıp, kağıtları hamur içine koy. (Hamurlar aynı 
ağırlıkta olsun). O isimleri hamurların içine koyup, hamurları küre gibi yuvarlayıp, birer 
birer suya bırak. Bu duayı, her hamuru suya koyarken kırkbir (41) defa oku. Hangi 
hamur suyun yüzüne çıkarsa hırsız o kişidir. Ama bu ameli Cuma günü güneş zevalde 
iken yaparsın. 
    Hamurların üzerine kırkbir ( 41 ) defa okunacak Ayeti Kerimeler ve Esmalar budur : 
 

ِحيِم َواِذَاَسأَلََك ِعبَاِدى َعن ِى فَِان ِى قَِريٌب اَِجْب دَْعَوةَ  ْحَمِن الرَّ بِِسِم هللاِ الرَّ

ِجيبُوا ِلى َواْليُْؤ ِمنُوا بِى لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن َواِنَّ ِمْنَها الدَّاعِ اِذَا دََعاِن فَْليَْستَ 

 لََمايَشَّقَُّق فَيَْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء يَابَاِسُط يَاُمْبِدُؤ يَاُمِعيدُ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza seeleke ıbadi anni feinni karibün ecibü 
da’vetetdai iza deani felyesteci büli vel yü’minubi leallehüm yerşüdün. Ve inne 
minha lema yeşşakkaku feyahrücü minhül maü. Ya Basitu Ya Mübdiu Ya Muidü 

 

CELB ETMEK İÇİN 
    Pazartesi günü birinci saat olan Kamer saatinde veya Cuma gecesi birinci saat olan 
Kamer saatinde matlubun saçından yedi adet kıl al. Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri her 
saçın üzerine yedi (7) defa oku. Her okudukça saça bir düğüm at. Yedi saçıda okuyup 
bağladıktan sonra, yedi gün saçları üzerinde taşı. Şayet matlubun celb olmazsa, o 
saçları ateşe at ve yak. Sahih olup mücerrebdir (Denenmiştir). 
    Saçlar üzerine okunacak Ayeti Kerimeler budur : 
 

لٍَة  ْلسِّ يَم َصلُّوهُ ثُمَّ فِّى سِّ يمِّ ُخذُهُ فَغُـلُّوهُ ثُمَّ اْلَجحِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ بِّْسـمِّ هللاِّ الرَّ
ُن باِّهللِّ  َراًعا فَاْسلُُكوهُ اِّنَّهُ َكاَن الَيُْؤمِّ يمِّ َوالَ يَُحضُّ  َذْرُعَها َسْبعُوَن ذِّ اْلعَظِّ

ينَ  مِّ احِّ يَن بَِّرْحَمتَِّك يَااَْرَحَم الرَّ ْسكِّ  َعلَى َطعَامِّ اْلمِّ
 

Bismillahirrahmanirrahim.Huzuhü feğullüh. Sümmel cahime sallüh. Sümme fi 
silsiletin zeruha sebune ziraan fesliküh. İnnehü kane la yü’minü billahil azim. Ve la 
yehuddu ala taamil miskin. Bi rahmetike Ya erhamerrahimin. 
 



CELB ETMEK İÇİN 
    Bir arabi ayın ilk Cuma günü sala verilmeden önce aşağıdaki Ayetleri bir miktar 
yumuşak Tuz üzerine (71) yetmişbir defa okuyup üfledikten sonra ateşte yakarsan, 
matlubun duramayıp yanına gelir . 
    Tuz üzerine okunacak Ayetler budur : 
 

ِحيِم َوَضَرَب لَنَاَمثاَلً َونَِسَى َخْلقَهُ قَاَل َمْن يُْحيِى  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

ةٍ  َل َمرَّ  بُِكل ِ َخْلٍق َوُهوَ اْلِعَظاَم َوِهَى َرِميٌم قُْل يُْحيِيَها الَِّذى اَْنَشأََها اَوَّ

َعِليٌم اَلَِّذى َجعََل لَُكْم ِمَن الشََّجِر ااْلَْخَضِر نَاًرا فَِاذَا اَْنتُْم ِمْنهُ تُوقِدُوَن 

اَللَُّهمَّ اِن ِى َعقَْدُت َواَْحَرْقُت قَْلَب َوِلَسانِى فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةً اِلَى َمَحبَِّة 

 ِ َوبُِحْرَمِة اِيَّا َك نَْعبُدُ َو اِيَّاَك نَْستَِعينُ فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةً بَِحق   
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve darabe lena meselen ve nesiye halkah. Kale men 
yuhyil ızame ve hiye ra mim. Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrah ve hüve bi 
külli halkın alim. Ellezi ceale leküm mineş şeceril ahdarinaran fe iza entüm minhü 
tükıdun. Allahümme inni akadtü ve ahraktü kalbe ve lisani fülan ibni fülane ila 
mehabbeti fülane binti fülane. Bi hakkı ve bi hürmeti İyya ke na’bü ve iyya 
kenestein. 
 

    Okuduktan sonra tuzu ateş üzerine serpip, “Fülan oğlu fülane, fülane kızı 
fülanenin aşkından kararsız olsun. Bu tuzun yandığı gibi talibe matlub böyle 
aşkından yansın “ dersin. Allah c.c. ın izniyle istediğin şey gerçekleşir. 
 

RIZIK CELBİ İÇİN 
    Rızık celbi için her Cuma namazından sonra yetmiş defa aşağıdaki dua okunursa, 
Allah Teala'nın izniyle okuyan kişinin ümit etmediği yerden rızkı gelir. 
    Okunacak olan dua budur: 
 

ِحيِم اَلَّلُهمَّ يَاَغنِىُّ يَاَحِميدُ يَاُمْبِدُئ يَاُمِعيدُ يَافَعَاٌل ِلَما  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللاِ الرَّ

ِريدُ يَاَرِحيُم يَاَودُودُ اَْغنِنِى بَِحالَِلَك َعْن َحَراِمَك َوبَِطا َعتَِك َعْن تُ 

ْن ِسَواكَ   َمْعِصيَتَِك َوبِفَْضِلَك َعمَّ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Ya Ğaniyyü Ya Hamidü Ya Mübdiü Ya 
Muidü Ya Fealün lima türidü Ya Rahimü Ya Vedüdü ağnini bi halalike an haramike 
ve bi taatike an ma’sıyetike ve bi fadlike amman sivake. 
     Eğer bu yukarıdaki dua yazılıp üzerinde taşınırsa, ticaret yapanın  ticareti Allah 
c.c. ın izniyle artar.  
 

CELB ETMEK  İÇİN 
    Celb ederek bir kimseyi yanına getirtmek istersen: Bir pirinç telden çuvaldız yaptır. 
Çuvaldızın yedi tane deliği olsun. Her bir deliğine ayrı renk ibrişim takarsın. Bir yüksek 
dam üzerine veya tenha bir toprak yere çıkarsın. Kıbleye karşı abdestli olarak 
yöneldikten sonra, çuval dızın ucunu yere, birinci deliğine kadar sapla. Muklil ezrak ve 
Senderus buhurlarını yakarak aşağıdaki duayı bir defa okuyup, birinci ibrişimli deliğe 



kadar saplarsan matlubun gelir. Şayet gelmezse yine bu duayı bir defa okuyup, 
çuvaldızı ikinci deliğine kadar saplarsın. Şayet yine gelmezse yedinci deliğe kadar tek 
tek bu ameli tekrarlarsın. Matlubun hangi delikte gelirse, amelini bırak. Her delikte bu 
duayı bir defa okuyup, son buluncaya kadar bu tertip üzere devam edersin. 
   Okunacak dua budur : 
 

ْحَمِن  ِ َهِذِه ااْلَْسَماِء َماِكثًا بِْسِم هللاِ الرَّ ِحيِم اَْلعَِظيُم يَابََشِر بَِحق  الرَّ

وقِيَِّة  ِ الرُّ َسرَطْرفَتَْكيَِك ااِلَّ َحاِجًرا اَِجْب آِهيًّا آِهيًّا اَْلعََجَل اَْلعََجَل بَِحق 

 فاُلَنَةَ بِْنِت ااِلَّ َما اََجْبتُْم َواََطْعتُْم بِدَْوَستِى فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َعلَى َمَحبَّةِ 

ِ َهِذِه ااْلَْسَماِء ِمَن اْلَمْشِرِق َوباِلٍَد ِمَن  ِ َهِذِه اْلعَِزيَمِة َوبَِحق  فاُلَنَةً بَِحق 

ُ دَئِِرَها َحتَّى يَأْتِيَك اَْلَواًحا  اْلَمْغِرِب الَِكثًا ُمِطيعًا َواِحدًا اَْو اَْكبَُرِجَهادَة

 3اَلسَّاَعةَ  3اَْلعََجَل  3
 

Bismillahirrahmanirrahim. Elazimü Ya beşeru bi hakki hazihil esmai ma kisan 
sertar fetekyike illa haciran ecib Ahiyyen Ahiyyen elacele elacele bi hakkir 
rukiyyeti illa ma ecebtüm ve eta’tüm bi devseti fülan ibni fülanete ala mehabbeti 
fülanete binti fülanete bi hakki hazihil azimeti ve bi hakki hazihil esmai minel 
meşriki ve biladin minel mağribi la kisan mutian vahiden ev ekberu cihadetü 
dairaha hatta ye’tike elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate 
essaate. essaate. 
 

TEFRİK  İÇİN 
    Aşağıdaki Azimeti bir kağıda yazdıktan sonra, bu yazdığın hirzi tefrik etmek istediğin 
kimsenin kapısı eşiğine göm. Kırk (40) saate yada kırk (40) güne kadar tefrik olurlar. Bu 
amel Merih, Zühal veya Utarid saatinde yapılmalıdır. Ama bu ameli ayrılmaları 
müstehak olan kişiye yap. Müstehak olmayan bir kimseye yaparsan, büyük günah olup, 
cezanıda en kısa zamanda bulursun. Eğer sen nefsini azabı elimden sakınırsan Allah 
tan kork! Yazılacak Azimet budur : 
 

ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 

ْقُت بَْيَن فاُلَِن اْبن ِفاُلَنَةَ  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع فَرَّ

َوفاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ اَْلَمـِلِك َصْبًحا َصْبًحا َصْبًحا َصْبًحا َصْبًحا َصْبًحا 

َصْبًحا َصْبًحا َصْبًحا اَْلفَاِء اَْلَشر ِ ِمَن الشَّر ِ اَْلَشر ِ ِمَن الشَّر ِ اَْلَشر ِ ِمَن 

اَْلَشر ِ  الشَّر ِ   

ِمَن الشَّر ِ اَْلَشر ِ ِمَن الشَّر ِ اَْلَشر ِ ِمَن الشَّر ِ اِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت َواَِذنَْت 

ب َِها َوُحقَّْت َواِذَااْلَْرُض ُمدَّْت َواَْلقَْت َمافِيَها َوتََخلَّْت ِمْن َشر ِ  ِلر 



النَّاِس ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس اْلَوْسَوس اْلَخنَّاِس ا لَِّذى يَُوْسِوُس فِى َصدُوِر 

ْقُت بَْيَن فاُلَِن اْبْن فاُلَنَةَ َوفاُلَنَةَ بِْنِت  ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌى فَُهْم الَيَْرِجعُوَن فَرَّ

  3اَلسَّاَعةَ  3اَْلعََجَل  3فاُلَنَةَ اَْلَواًحا 
 

Kırkbir adet Ayın harfi. Ferraktü beyne fülan ibni fülanete ve fülanete binti fülanete 
elmeliki sabhan sabhan sabhan sabhan sabhan sabhan sabhan sabhan sabhan 
sabhan elfaiş şerri mineş şerriş şerri mineş şerriş şerri mineş şerriş şerri mineş 
şerriş şerri mineş şerriş şerri izes semaün şakkat. Ve ezinet li rabbiha ve hukkat. 
Ve izel ardu müddet. Ve elkad ma fiha ve tehallet. Min şerril vesvasil hannas. 
Ellezi yüvesvisü fi sudurinnas.Minel cinneti vennas. Summün bükmün umyün 
fehüm la yerciun. Ferraktü beyne fülan ibni fülanete ve fülanete binti fülanete 
Elvahan Elvahan Elvahan Elacele  Elacele Elacele Essaate Essaate Essaate. 

CELB ETMEK İÇİN 
    Cuma günü kuşluk vaktinde aşağıdaki Tılsımı bakır levha üzerine yazdıktan sonra, 
bakırı kuvvetli bir ateşe koyarsan, matlubun ateşlenir ve duramayıp gelir. 
    Bakıra yazılacak tılsım budur: 
 

 
 

HEYBETLİ OLMAK İÇİN 
    Bu mübarek hizbi okuyan kimse, her türlü bela ve kötülüklerden emin olur ve 
korunur. İnsanların yanında heybetli olup, herkes tarafından sevilir ve sayılır. 
    Bu hizbi okumanın şekli: Pazartesi ve Cuma gecesi yirmibir (21) defa olmak üzere 
haftada iki kez okunur. Hizbe başlamadan önce Kizbere, Günlük ve Sakız ile 
buhurlarsın. Buhurlarkende hizbi okumaya başlarsın. Önce semaya, sonra yere bakıp, 
Şeyhini düşünerek göz önüne getirirsin. Daha sonra 21 defa hizbi okuyup, okumanı 
tamamlarsın. Bu ameli her hafta Pazartesi ve Cuma geceleri yaparsın. 
    Okunacak Hizbi şerif budur : 
 

َمـْخلُوقِّ  يمِّ الَاِّلَهَ اِّالَّ هللاُ اْلَخالُِّق ااْلَْكبَُر الََطاقَهَ لِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ
َماَك َمَع قُ  نَا بِّـحِّ َوائَِّك فَاْحمِّ َمايَتَِّك َوتَْحَت لِّ ٍق اَللَُّهمَّ اِّنَّا فِّى حِّ ْدَرةِّ اْلـَخالِّ

ُر  ـَن السََّماءِّ َواْلُمْنتَشِّ لِّ مِّ ْف َعـنَّا بِّالَئََك النَّازِّ َوائَِّك َواْصرِّ َواْنُشْر َعلَْينَا لِّ
ْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِّى هللاُ الَ  ـَن ااْلَْرضِّ فَاِّ اِّلَهَ اِّالَُّهَو َعلَْيهِّ تََوكَّْلُت مِّ

ٍد َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ  يٍم اَللَُّهمَّ يَاَمْن َجعََل نَبِّيًّا ُمَحمَّ َوُهَوَربُّ اْلعَْرشِّ اْلعَظِّ
ُ لِّى  ْ يًمابِّى َوَذِّل ِّ يًما اِّْجعَْل َهَذا اْلعَالَمِّ َرُؤفًا َرحِّ نِّيَن َرُؤفًا َرحِّ َوَسلََّم بِّاْلُمْؤمِّ

ن ِّ  تْرِّ هللاِّ َوَمك ِّ يلِّ سِّ عِّ قَْلبِّهِّ بَِّخفِّى ِّ لُْطفِّ هللاِّ بَِّجمِّ يَتِّهِّ َوَمَجامِّ ْن نَاصِّ ى مِّ
ْنُت بِّاَْسَمـاءِّ هللاِّ َوتََشفَّعَْت بَِّرُسولِّ هللاِّ  َدَخْلَت فِّـى َكنَفِّ هللاِّ َوتَـَحصَّ
ةَ   َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلَّْم بَِّدَوامِّ ُمْلكِّ هللاِّ بِّالََحْوَل َوالَقُوَّ



اِالَّبِاهللِ اْلعَِلى ِ اْلعَِظيُم يَاٍه يَاٍه يَاٍه اَِهيٍل اَِهيٍل اَِهيٍل اَْهيَاٍش اَْهيَاٍش اَْهيَاٍش 

ِ حَ  يَاِت اْلبَي ِنَاِت َوبَِحق  ََ َجْبُت نَْفِسى بِِحَجاِب هللاِ َوَمنَْعتَُها بِآيَاِت هللاِ َوبِااْل

ائِيْل َعْن يَِمينِى َواِْسَرافِيْل َعْن َمْن يُْحيِى اْلِعَظاَم َوِهـَى َرِميٌم َجْبرَ 

ٍد َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اَِماِم َوَعَصى ُموَسى فِى  يََساِرى َوَسي ِِدنَا ُمَحمَّ

يَِدى فََمْن َرآنِى َهابَنِى َوَخاتََم ُسلَْيَماِن اْبِن دَاُوْد َعلَْيِهَما السَّالَُم َعلَى 

ْيُت َونُوُر يُوُسْف َعلَى َوْجِهى فََمْن َرآنِى ِلَسانِى فََمْن َخاَطبَنى قَضَ 

ةَ اِالَّ بِاهللِ اْلعَِلى ِ  يُِحبُّنِى َوهللاُ ُمِحيـٌط بِى َوُهَو اْلُمْستَعَاٌن َوالََحْوَل َوالَ قُوَّ

ِة  ْحَمِة َوَكاِشُف اْلغُمَّ ٍد نَبِي ِى الرَّ ََ َصـل ِ َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ اْلعَِظيُم اَللَُّهمًّ

َوَعلَى آِلِه َوَصْحبِِه اَْجَمِعيَن قَاَل َرُجالَِن ِمـَن الَِّذيَن يََخافُوَن اَْنعََم هللاُ 

 َعلَْيِهَما اْدُخلُوا َعلَْيِهُم اْلبَاَب فَِاذَا دََخْلـتَُموهُ 

ى هللاِ فَتََوكَّلُوا اِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ  ََ  فَِانَُّكْم َغاِلبُوَن َوَعَل
 

Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahül halikul ekberu la takahe li mahluki 
mea kudretil halıkın Allahümme inna fi himayetike ve tahte livaike fahmina 
bihimake venşur aleyna livaike vasrif anna bilaeken nazili mines sema-i vel 
münteşiru minel ardı. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa huve aleyhi 
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Allahümme ya men ceale nebiyyen 
Muhammed in sallallahü aleyhi ve selleme bil mü’minine raufen rahiman ical hazal 
alemi raufan rahimen bi ve zellilhüli ve mekkenni min nasiyetihi ve mecamiı 
kalbihi bi hafiyyi lütfillahi bi cemili sitrillahi dehaltü fi kenefillahi ve tehassantü bi 
esma-illahi ve teşeffeatbi rasülillahi sallallahü aleyhi ve sellem. Bi devami 
mülkillahi bi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yahin Yahin Yahin Ehilin 
Ehilin Ehilin Ehyaşin Ehyaşin Ehyaşin hacebtü nefsi bi hicabillahi ve mena’tüha bi 
Ayatillahi ve bil Ayatil beyyinati ve bi hakki men yuhyil izame ve hiye ramim. 
Cebrail an yemini ve İsrafil an yesari ve seyyidina Muhammed'in sallallahü aleyhi 
ve selleme emami ve asa Musa fi yedi femen raaniha beni ve hateme Süleyman 
ibni Davud aleyhimesselamü ala lisani femen hatabeti kadaytü ve nuru Yusuf ala 
vechi femen raani yuhıbu ni vallahü muhitünbi ve hüvel müstean. Vela havle vela 
kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in 
nebiyyir rahmeti ve kaşifül ğummeti ve ala alihi ve sahbihi ecmeine kale raculani 
minellezine yehafüne enamellahü aleyhimed hulü aleyhimül babe feiza 
dehaltümühü fe inneküm ğalibün. Ve alallahi fetevekkelü in küntüm mü’minin. 
 

ÇOCUĞU OLMAYAN KADIN İÇİN 
    Çocuğu olmayan kadın için: Aşağıdaki duayı yazıp çocuğu olmayan kadın üzerinde 
taşırsa Allah c.c. ın izniyle çocuğu olur. 
    Önce gusül abdesti alıp, tam inanç ile Cuma gecesi karı koca bir araya gelip, üç 
İhlası şerif okuduktan sonra cima’ etmelidirler. Ondan sonra kadın bu hirzi üzerine 



almalıdır. Allah c.c. ın izniyle çocukları olur. 
    Yazılacak Dua-i şerif budur: 
 

ِحيِم فَقُْلَت اْستَْغِفُروا رَ  ْحَمِن الرَّ بَُّكْم اِنَّهُ َكاَن َغفَّاًرا َويُْرِسِل بِْسـِم هللاِ الرَّ

السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا َويُْمِدْدُكْم بِاَْمَواٍل َوبَنِيَن َويَْجعَْل لَُكْم َجنَّاٍت َويَْجعَْل 

لَُكْم اَْنَهاًرا َمالَُكْم الَ تَْرُجوَن ِهلل َِوقَاًرا َوقَْدَخلَقَُكْم اَْطَواًرا ِهللِ ُمْلُك 

َواِت َوااْلَْرِض يَْخلُُق َمايََشاُء يََهُب ِلَمْن يََشاُء اِنَاثًا َويََهُب ِلـَمْن يََشاُء السَّمَ 

ُجُهْم ذُْكَرانًا َواِنَاثًا يَْجعَُل َمْن يََشاُء َعِقيًما اِنَّهُ َعِليٌم قَِديٌر  ِ الذُُّكـوَر اَْو يَُزو 

دْ م ا ى ُمحَ  8ا ا عه عه  9 9 9 5هـ م ا ا ا م م م ا م ا ا  ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ مَّ

ْد  ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ْد  ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد  ُمَحمَّ د ُمَحمَّ ُمَحمَّ

دْ  ْد  ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ْد  ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ ْد ُمَحمَّ  *ُمَحمَّ
 

Bismillahirrahmanirrahim. Fekultes tağfiru rabbe küm innehü kane ğaffara. Ve 
yürsilis sema-e aley küm midrara. Ve yümdidküm bi emvalin ve benine ve yecal 
leküm cennatin ve yecal leküm enhara. Ma leküm la tercüne lillahi ve kara. Ve kad 
halakaküm atvara. Lillahi mülküs semavati vel ardı yahluku ma yeşa-ü yehebü 
limen yeşa-ü inasan ve yehebü limen yeşa-üz zükür.Ev yüzevvicühüm zükranan 
ve inasan yecalü men yeşa-ü akiman innehü alimün kadir. He mim elif elif elif mim 
mim mim elif mim elif elif beş dokuz dokuz  dokuz elif elif ayın he ayın he sekiz 
mim elif ye. Ve kırk bir adet Muhammed saallallahü aleyhi ve selem ismi şerifi. 
 

TEFRİK  İÇİN 
    İki kişiyi birbirinden ayırmak istersen: Dört tane kadın mezarından birer avuç toprak 
al. Bu toprağı bir ağaç çanak içine koy. Daha sonra Köpek ve Kedi pisliğini alıp, hepsini 
beraberce karıştırdıktan sonra aşağıdaki Ayeti Kerimeyi üçbinüçyüzkırkaltı (3346) defa 
okuyup, çanağın içine üfür. Okuduktan sonra bu toprağı ayırmak istediğin kimselerin 
evine saç. O kişinin düzeni bozulur, dağılır ve ayrılırlar. Bu ameli sakın cahil kişilere 
öğretme! 
    Okunacak Ayeti Kerime budur: 
 

ِحيِم َواَْلقَْينـَابَْيَن ُهُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء اَبَدًا اِلَى يَْوِم  ْحَمِن الرَّ بِْسـِم هللاِ الرَّ

قُوا بَْيَن فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َوفاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ   اْلِقيََمةَ فَر ِ
 

Bismillahirrahmanirrahim.Ve elkayna beyne hümül adavete vel bağdae ebeden ila 
yevmil kıyamete. Ferriku beyne fülan ibni fülane ve fülane binti fülane 

 
HERKESİN YANINDA SEVİLMEK İÇİN 



Bir kimse kırk ( 40 ) adet Sin (  س) harfini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra bu yazılıyı 

koltuğunun altında taşırsa, herkes tarafından sevilir ve saygı görür. 
 

TEFRİK  ETMEK  İÇİN 
    Tefrik için aşağıdaki duayı Cumartesi günü üç adet kağıda yaz. Kağıdın birini kapısı 
eşiğine, birini iki yol arası ayrımına ve birisinide mezara göm. O iki kişinin arasına 
düşmanlık girer. Birbirlerinden nefret etmeye başlarlar ve bir araya gelemezler. En kısa 
zamandada ayrılırlar. Hiçbir zaman bir araya gelemezler ve bir yerde beraber 
duramazlar. 
    Yazılacak dua budur : 
 

ْل َب ْغ َض ا َء اَ َو اَ ل َْق ْى َن ا َب ْى َن ُهـ ُم ا ْل َع دَا َو َت َو ا 

َب دً ا اِ َل ى َى ْو ِم ا ْل ِق َى ا َم ِت فََرْقتُْم بَْيَن فاُلَِن اْبِن فاُلَنَةَ َو 

دْ  ْقَت بَْيَن ُمَحمَّ ْقُت بَْيَن اِْبِليْس َوآدََم َكَما فَرَّ فاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ فَرَّ

ْقَت بَْيَن ُموَسى َوفِْرَعوْ  ْقَت بَْيَن اْلَماِء َواَبُوَجِهْل َكَمافرَّ َن َكَمافَرَّ

ْقتُْم بَيََن فاُلَِن اْبِن  ْقَت بَْيَن السََّمَواِت َوااْلَْرِض فَرَّ َوالنَّاِرى َكَمافَرَّ

 فاُلَنَةَ َوفاُلَنَةَ بِْنِت فاُلَنَةَ 
 

Ve elkayna beyne hümül adavete vel ba’dae ebeden ila  yevmil  kıyamete  
ferraktüm  beyne  fülan ibni fülanete ve fülanete binti fülanete ferraktü beyne 
iblise ve Ademe kema ferrakte beyne Muhammed ve ebu cehil kema ferrakte 
beyne Musa ve firavne kema ferrakte beynel mai vennari kema ferrakte beynes 
semai vel ardı ferraktüm beyne fülan ibni fülanete ve fülanete binti fülanete . 
 

KORUNMAK  İÇİN 
    Tanınmış büyüklerden korunma hususunda şöyle rivayet edilmiştir: Nuh ibni Mansur 
(r.a.) isimli bir şahıs tutuklanmış ve siyasetten dolayı idam cezasına çarptırılmıştı. 
Cellatın önüne getirdiler. Cellat boynunu vurmak için kılıcı salladı, ama kılıç Nuh ibni 
Mansur un boynunu kesmedi. Cellat kılıcı birkaç kez vurmasına rağmen muvaffak 
olamadı. Sakallarından kaynaklandı ğını zannedip sakalını kestiler, kılıç yine 
kesmeyince hayrete düştüler ve Nuh ibni Mansur a sordular. Ne sebebten dolayı Allah 
Teala seni korudu. Dediki: Eğer beni affederseniz bunun sebebini açıklarım. Daha sonra 
üzerinden bu duayı çıkartıp onlara verdi. 
    Bu dua kimin üzerinde bulunursa ok, kılıç, hançer ve satır gibi kesici aletlerin 
hiçbirisi kesmez. Ayrıca bütün bela ve afetlerden, Hak Sübhanehü ve Teala hazretleri 
korur. Bu duanın birçok özelliği vardır. Biz bu kadarıyla kifayet ettik. Dua-i Temhisa 
budur : 
 

ِحيِم يَاتَْمِخيثَا يَاَشْمِخيثَا يَاَسُموبِينَ  ْحَمِن الرَّ ا يَااَْسقَْم بِاَْمِر ُرقِينَا اَْكنَا بِْسِم هللاِ الرَّ

ِحيُم َهَكاَن دََك  َعِزيًزا ُمنِيعًا نُوِحى اُوتُوا اََجْرُهْم يَاَسي ِدًا َكِريٌم اَِجْرَن الرَّ

 َمْكتُوٍم ُهَو يَاَشِفيعُ 



 يَاَعِليُم بَِرْحَمتَِك يَا اَْرَحَم الراَِّحيِمينَ 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Temhısa Ya Şemhısa Ya Semübina Ya Eskam biemri 
Rukina ekna azizan münian nuhı ütü ecerhüm Ya Seyyidan Kerimün Ecirner 
rahimü Hakanedeke mektümin hüveYa Şafiu Ya Alimü birahmetike ya erhamer 
rahimin. 
 

BERHETİYYE  AZİMETİ 
    Yapacağın  herhangi  bir amele başlamadan önce bu Berhetiyye isimli Kasemi 
okursun . 
    Bu Berhetiyye Azimeti keskin bir kılıç gibidir. Bütün amellerde bu Berhetiyye 
Kasemi ile zecr edebilirsin. İhtilaflara rağmen Berhetiye Kasemi budur : 
 

 2تَْرقٍَب  2بِْزَجلٍ  2َمْزَجلٍ  2ُطوَراٍن  2تَتِْليٍه  2َكِريٍر  2بَْرَهتِيٍه 

نَُمو  2َكْظِهيٍر  2بَْرَشاٍن  2قَْلنَُهوٍد  2ُخـوِطيٍر  2َغْلَمٍش  2بَْرَهٍش 

 2َغيَاًها  2قَبََراٍت  2اَْنغَلَِليٍط 2قَْزَمز  2بَْشَكْيلَخٍ  2بَْرَهيُوالً  2َشْلخٍ 

ٍه بَِكْهَطُهونَ  2َشْمَخاِهيٍر  2َشْمَهاِهٍر  2َشْمَخاِهٍر  2َكْيدَُهوالً  بََشاِرٍش  2

 2َشْمَخابَاُروحٍ  2ُطونٍَش  2

 ُسْبَحاَن َمْن لَْيَس َكِمثِْله َِشْىٌء َوُهَو السَِّميُع اْلبَِصيرُ 
 

Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 2 Terkabin 2 
Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hutırin 2 Kalnehüdin 2 Berşanin 2 Kazhirin 2 Nemuşelhın 2 
Berheyula 2 Beşkeylehın 2 Kazmezin 2 Enğalelitın 2 Kabaratin 2 Ğayaha 2 
Keydehüla 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Bikehtahünihin 2 Beşarişin 
2 Tuneşin 2 Şemhabaruhın 2 Sübhane men leyse kemislihi şeyün ve hüves semiul 
basir. 
 

    Eğer hıfz için okursan sonunda şöyle dersin : 
 

َدةِّ  ينِّ اْلُمتََمر ِّ َرة َُمْن اَْرَواحِّ اْلَجان ِّ والشَّيَاطِّ ا هِّ
يبُوا اَيََّهاااْلَْرَوحِّ الطَّ اَجِّ

هِّ ااْلَْسَماءِّ  ِّ َهذِّ يَة ِّبَِّحق  ز ِّ  َواْلُمؤِّ
 

Ecibü eyyühel ervahıt ahiretü men ervahıl canni veş şeyatınil mütemerredeti vel 
muizziyeti bi hakkil hazihil esma-i. 
 

    Allah Teala Hazretlerinin izniyle üçüncü bölüm olan Havas ilmi ve Uyunül Hakaik 
isimli kitabın tercemesi tamamlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 



KİTAPTA GEÇEN BİTKİLERİN AÇIKLAMASI 
    1. Afs: Mazı da denir. Servigiller familyasından, pul yapraklı, daima yeşil kalan ve 
süs ağacı olarakta başka ülkelerde yetiştirilen kozalaklı büyük ağaç. Bilimsel adı Thuya 
dır. 
    2. Afyon: Efyun da denir. Çeşitli haşhaş türlerinin  kapsüllerine atılan çentiklerden 
akan, çekilince yada çiğnenince insana keyif veren, ardındanda bol rüyalı bir uykuya yol 
açan koyu özsu. 
    3. Akırıkarha: Udül karh veya Nezle otu denilen bitki. Bileşikgiller familyasından, 
Kuzey Afrika (Fas, Tunus ve Cezayir) dağlarında yetişen, pembe çiçekli çok yıllık otsu 
bitki. Latince ismi: Anacyclus pyrethrum yada Anthemis pyrethrum. 
    4. Alem: Dam koruğu, Nasır otu, Kulak otu, Keçi lahanası ve Kaya koruğu, da denir. 
Damkoruğugiller familyasından tam ve etli yapraklı odunsu veya otsu bir bitkidir. 
Çiçekleri salkım biçiminde olup, kırmızı ve sarı renkli olarak iki kısımdır. Latincesi: 
Sempervivum. 
    5. Amber kabuğu: Arapça Kışril amber denir. Antil adalarında yetişen Liquidamber 
(Sığla ağacı) denilen ağacın kabuğudur. Kabukların dışı kahverengiye yakın gri, içi ise 
sarıdır. Yandığı zaman hoş bir koku verir. Latince ismi: Croton elutheria. Cascara 
sagrada. 
    6. Ardıç: Arar ve Ephel de denir. Kozalaklılardan 2-5 metre boyunda bir ağaçtır. 
Pulsu yapraklı, açık tohumlu, kokulu, siyah, mavi, mor yada kırmızı renkli ve irili ufaklı 
üzümsü meyveleri (Kozalakları) birbirine yapışık etli pullardan oluşur. Kırk kadar Ardıç 
türü bilinir. Latincesi Juniperus, Baiede gevevrier, Luniperus communis. 
    7. Arpa: Buğdaygiller familyasından, ılıman iklim    bölgelerinde yetişen, taneleri 
hayvan yemi, ekmek ve bira yapımında kullanılan, tarım bitkisi. Nişastası boldur. Arpa 
kavrulup kahveye karıştırılarak içilir. Bilimsel ismi: Hordeum dur. 
    8. Asma: Asmagiller familyasından, tırmanıcı ve uzun ömürlü ağaçsı bir bitkidir. 
Mayıs Haziran aylarında çiçek açar. Çiçekleri küçük ve yeşilimsi renktedir. Yapraklarının 
taban kısmı kalp şeklindedir. Kenarları dişli ve ucu sivri olup, meyvelerine Üzüm denir. 
Latince ismi: Vitis tir. 
    9. Babunc: Papatya çiçeği, Kelkiz çiçeği, Boğaz çiçeği, Mayıs papatyası, Adi 
papatya, Küçük papatya, ve Babunec de denir. Bileşikgiller familyasından, Nisan-Eylül 
aylarında çiçek açan, 25 cm kadar boyunda bir yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları ince 
parçalı olup, sapsızdır. Çiçeğinin orta kısmı sarıdır. Kenarlarında 12-20 tane dil 
biçiminde beyaz renkli çiçek vardır. Latincesi: Matricaria chamomilla dır. 
    10. Badem: Levz, Bayam, Bıyam, Boçça, Piyam ve Şabah ta denir. Gülgillerden bir 
ağaç ve bu ağacın sert, kabuklu meyvesi. Kabuğunun içindeki kısım yenir. Latincesi:  
Amygdalus communis tir. 
    11. Bakla: Fül Feve, Bakıla ve Bean da denir. Kelebek çiçekçigillerden tarlada 
yetiştirilen ve boyu bazen bir metreye varan bir yıllık otsu bitki. Her kanadında siyah bir 
benek bulunan beyaz yada mor çiçekleri salkım biçiminde topludur. Bunlardan saplı 
kalın ve kısa badıçlar oluşur. Olgunlaşınca kararan her bir badıcın içinde 2-10 arasında 
tohum bulunur. İri ve yassıca  olan tohumların siyah renkte uzunca bir göbeği vardır. 
Latince ismi: V icia faba dır. 
    12. Behcetü alem:..............................? 
    13. Ban otu: Bang otu, Benc otu, Benek otu, Benk otu, Berç otu, Bengildek otu, 
Batbat otu, Konca otu, Ğubar otu, Hayal yaprağı, Tılayı kalenderiyye, Müdemai 



haydariyye, Batbatan, Gavur haşhaşı, Bengildek, Bengilik, Çömlek otu, Çömlek ve 
Kenev de denir.   Patlıcangiller familyasından yol kenarlarında ve gölgelik yerlerde 
yetişen, 80 cm kadar boyunda, büyük yapraklı, sarımsı mor çiçekli otsu bir bitkidir. 
Yaprakları 30 cm uzunluğunda, 8-10 cm genişliğinde kısa saplı ve koyu yeşildir. 
Yapraklarının tadı acı, kokusu ağır ve bulantı vericidir. Olgunlaşınca bir kapakla açılan 
meyvesinde çok sayıda tohum bulunur Birkaç çeşidi vardır. Başlıca türleri; Ak banotu, 
Sarı ban otu, Kara ban otu, Mardin ban otu, Cüce ban otu ve Mor ban otu gibi. 
Latincesi: Hyoscyamus tur. 
    14. Benci Afyon: Ban otundan çıkarılan Afyon. 
    15. Benci Esved: Kara Ban otu, Sekeran ve Sikrar da denir. Latincesi: Hyoscyamus 
Niger dir. 
    16. Bezir: Tohum, tane ve ekilecek taneye Bezir, ayrı ca Keten tohumunada Bezir 
denir. 
    17. Bezrül Benec: Ban otunun tohumuna Bezrül benec veya Kenevdane de denir. 
    18. Biber: Arapça Fülfül ve Filfil de denir. Patlıcan giller familyasından, taze iken 
yeşil, çoğu acı olan mey vesi sebze ve baharat olarak kullanılan bir bitkidir. Bol miktarda  
C vitamini vardır. Acı, tatlı, yeşil ve kırmızı çeşitleri vardır. Bilimsel adı: Capsicum 
annuum  dur. 
    19. Böğürtlen: Ulayk, Avsec, Tuti  şevkiyyü, Şecere-i Musa ve Bük de denir. 
Gülgillerden bahçe çitlerinde yol kenarlarında kendiliğinden yetişen, beyaz çiçekli, 
dikenli bir çalıdır. Yemişi (Böğürtlen) Ahududu ya benzer. Önceleri kırmızı iken sonraları 
kararır. Bilimsel adı: Rubus Fruticosus tur. 
    20. Buğday: Kamh, Hınta, Bür de denir. Birçenekliler den olup, sapları kamışsı ve 
içleri boştır. Çiçekleri başak şeklinde ve yemişlerine Buğday denir. Birçok türleri vardır. 
Bilimsel adı: Triticum vulgare, Wheat, Ble dir. 
    21. Buy otu: Bay otu, Poyotu, Pıltanotu Çaman, Çemen, Çimen, Hulbe, Hulbak, 
Helbah, Seyel, Koku otu ve Ferfes diye isimleri vardır. Maydonozgillerden bir bitki ve 
bunun kokulu tohumudur. Sarımsı beyaz çiçekli, 20-40 cm boyunda bir yıllık otsu bir 
bitkidir. Bilimsel ismi Trigonella Feonum graecum dur. 
    22. Cavi: Kauri ve Kovri de denir. Çamgillerden “Agathis Australis” türünün fosil 
reçinesi (Sıvı madde) Yeni Zelanda da toprak altında iri parçalar halinde çıkarılır. Soluk 
sarı yada yeşilimsi sarı renkte terementi kokulu bir Oleorezin olan Cavi kaynar alkol de 
tamamen çözülür. Uçucu yağ, rezin, reçine asitleri ve acı maddeler taşır. Boya, cila ve 
muşamba endüstrisinde önemli bir hammadde dir. 
    23. Darı fülfül: Uzun biber, Kuyruklu biber, Fülfülü  kevah ve Butrak kökü de denir. 
Tırmanıcı bir bitki olan Darı fülfül, Doğu Hint adalarında, özellikle Sumatra da yabani 
olarak yetişen, 4-6 cm koni biçiminde, açık esmer renkli, yakıcı ve keskin lezzetli olan 
meyveleri, taze veya kurutulmuş halde, baharat veya ilaç olarak kullanılır. Bilimsel adı: 
Piper longum dur. 
    24. Ebu Cehil Karpuzu: Acı hıyar, Acı elma, Acı dülek, Acı karpuz, Acı lahana, 
Hanzal, Hadac Radac ve Meraretes Sahari diye isimleri vardır. Kabakgiller 
familyasından, Karpuz cinsinden bir bitki türü ve bunun küçük, portakal biçimindeki, 
sarılı yeşilli acı meyvesi. Bilimsel adı: Citrullus Colocynthis tir. 
    25.Ferfin: Baklatül Hamka, Haşişetid Duhn, Hurfah, Ricle, Sativa, Buzidan, 
Müsta’cele, TekeTaşağı, Semiz otu, Semiz ebe, Cibille otu, Çilbir otu, Perpin, Pirpir ve 
Perpehende denir. Semizotugiller familyasından bir yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi toprak 



üzerine yatık yaprakları sapsız ve etlidir. Yenilen kısmı küçük yuvarlak yeşil yaprakları 
ve körpe saplarıdır. C vitamini ve demir bakımından zengindir. Bilimsel ismi: Portulaca 
oleraceae, Purslane, Pourpier. 
    26. Fıstık: Arapça Fustuk denir. Antep fıstığı, Yer fıstığı ve Çam fıstığı denilen 
yemişlerin genel adı. 
    27. Fülfülü Rumi: Bac biberi, Hint biberi, Fülfül ahmer ve Kırmızı biber de denir. 
    28. Habsi:.............................? 
    29. Harmel: Üzerlik, İlezik, Nazar otu ve Zazabi diye isimleri vardır. Sedefotugiller 
familyasından, Afrika, Asya ve Amerika nın sıcak bölgelerinde yetişen otsu bitki. 
Üzerliğin en iyi bilinen türü, Akdeniz ülkelerinde yaygın 70 cm yükseklikte, tüysüz, 
parçalı yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve çalı görünümündeki “Adi Üzerlik”  ismindeki 
bitkidir. Meyvesi nohut büyüklüğünde ve çok tohumludur. Tohumları 3-3,5 mm.  
Uzunlukta, piramit biçiminde, üzeri pürtüklü, kırmızımtırak esmer renkte kokusuz ve az 
acıdır. Latince ismi: Peganum Harmala. 
    30. Haslüban: Hasalban, Hasalüban, Fülfüliye, Kuşdili otu, Biberiye, Lisan-ül asafir, 
İklilül cebel, İklilül berri, Beyaz Püren ve Dürdar  da denir. Ballıbaba gillerden, Akdeniz 
kıyı bölgelerinde çok yetişir. Karşılıklı dizilmiş, uzun saplı üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü 
beyaz, hep yeşil yaprakları, kısa salkım biçiminde bir araya toplanmış mavi renkli 
çiçekleri olan, boyu iki metreye varan kokulu çalı. Genç sürgünleri baharat olarak 
kullanılır. Çiçekleri demlendiğinde uyarıcı etki yapar. Latincesi: Rosmarinis officinalis 
    31. Haşhaş: Afyon çiçeği ve Ebun nevm de denir. Gelincikgiller familyasından, 
dalların ucunda tek çiçek açan ve bazı türlerinden Afyon elde edilen bir, iki yada çok 
yıllık otsu bitki. Kapsülünden Afyon, tohumlarından yağ elde edilir. Bilimsel adı: Papaver 
dir. 
    32. Hatmi: Elgasul, Elidris, Hıtmi, Hitmi, Kıtmi, Gül ve Gül hatem de denir. 
Ebegümecigillerden, büyük, yuvarlak, yumuşak yapraklı ve uzun köklü bir bitkidir. 
Çiçekleri beyazımsı mor veya pembedir. Latince ismi: Altheae dir.  
    33. Havlican: Cevzes sudan, Halencani berri, Essadi Havlencan ve Hulencan da 
denir. Zencefilgiller familya sından ıtırlı bir bitkidir. Yarı tropikal Asya da yetişen güzel 
çiçekli, güzel görünüşlü, aromalı ve uyarıcı kök saplı çok yıllık otsu bitki. Kök sapları 
baharat olarak kullanılır. Bilimsel adı:  Alpinia officinarum dur. 
    34. Halile: Helile, Herra, Hindistan eriği, Hüleylic ve İhlilic  de denir. Okyanusta ve 
Tropikal Asya da yetişen, oldukça kaba dokulu, sarı benekli, esmer-gri renkte, yarı sert 
ve hafif bir odun veren ağaç. Latincesi: Terminalia Combretaceae familyası ve bu 
ağacın kurutulmuş meyvesi. Kurutulmuş meyve olarak Halile nin halk hekimliğin de iki 
çeşidi vardır. Kara ve Sarı Helile. 
    34. (a). Kara Helile: İhlilici esved, Kara Helile ve Kabuli de denir. Latincesi: 
Terminalia Chebula türünden elde edilir ve infisyon halinde %5 Basura karşı içilerek 
kullanılır 
    34. (b). Sarı helile: İhlilici Asfer ve Hüleylici Asfer de denir. Latincesi: Terminalia 
Citrino türünden elde edilir ve alınan miktara bağlı olarak müshil yada peklik verici etki 
gösterir. Her ikiside deri sepilemesinde ve boya sanayisinde kullanılır. 
    35. Haltit: Hantit, Hiltit, Hıthıt, Şeytan tersi, Encüzan, Ancudan, Kadı ağacı ve 
Seceretü Ebu Bekr de denir. 
    Maydonazgiller familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, kalın köklü otsu bitki. Bu 
bitkinin kökleri çizilerek sızdırılan zamkada aynı isim verilir. Bu zamk sarı esmer renkli, 



yumuşak balmumu kıvamında reçineli zamktır. Bu zamk pis kokulu reçine olup, sinirleri 
teskin edici olarak, Avrupa da toz, hap ve ihtikan (Şırınga) şeklinde  adale ve sinir 
gerginliğini gidermek için kullanılmaktadır. Bilimsel ismi: Ferula assa foetida dır. 
    36. Hıyar: Salatalıkta denir. Kabakgillerden bir çeşit bitkidir. Yemiş gibi yenen veya 
salatası yapılan, gevrek, serinletici ve suluca yemişine Hıyar denir. Birçok çeşidi vardır. 
Latincesi: Cucumis sativus tur. 
    37. Hurma: Nahl, Belha, Belah ve Temr de denir.  Hurmagiller familyasından sıcak 
ülkelerde yetişen, bir ağaç ve bu ağacın meyvesi. Ağacın boyu 30 metre kadardır. 
gövdesi sütun biçimindedir. Yaprakları büyük ve dilimlidir. Meyvesi etli, tatlı ve 
besleyicidir. Latince ismi: Phoenix dactylifera dır. 
    38. İncir: İt inciri, Yemiş, Ballıdarı, Bordacik ve Tin de denir. Dutgillerden, Akdeniz 
kıyılarında yetişen, yaprak  ları geniş ve dilimli bir ağacın meyvesidir. Meyvesi Armut 
büyüklüğündedir. Bilimsel adı: Ficus Carica dır. 
    39. İsmük:..........................? 
    40. Kafur: Kafur ağacından çıkarılan aromatik katı madde. (Eşanlamlısı Kamfor) 
Beyaz ve yarı şeffaf olup, kolaylıkla parçalanır. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlıdır. 
Seliloit, dumansız Barut ve ilaç imalinde kullanılır. Latin ce ismi: Camphree, Camphora 
dır. 
    41: Kafur Afyonu: Kafur ağacından elde edilen Afyon.  

    42. Kaküncel hindi: Kambel otu, Kanbil otu, Kandil  otu, Güvey feneri, Gelin feneri 
Fener çiçeği, Gelin otu, Aşk elması, Cevzel Merc ve Kış kirazıda denir. 
Patlıcangillerden, ılıman bölgelerde yetişen, genellikle bir yıllık bitki Yaprakları  
parçasız, çiçekleri tek tek  saptan çıkma ve uzunca sapçıklı, mor, sarı yada beyazdır. 
Çan şeklindeki çiçek çanağı, meyve olgunlaştığı zaman (Kiraz iriliğinde yuvarlak 
üzümsü) onu şişkin bir torba gibi sarar. Bilimsel ismi: Physalis tir. 
    43. Kamış: Arapça Kasebü denir. Durgun suların kenarında yetişen, birçok 
birçenekli bitki türüne, özellikle Arunda cinsinden Kargı (Arunda donax) ve Adi Kamış 
(Arunda Phragmites) gibi türlere verilen ad. 
    44. Karabiber: Arapça Fülfülü esved denir. İki çenek liler sınıfının Karabibergiller 
familyasından, vatanı doğu Hindistan olan, yaprak dökmeyen tırmanıcı bir bitkidir. 
Yaprakları yürek biçiminde ve damarlıdır. Çiçekleri sarkıktır. Meyveleri küçük, toparlak 
ve sapsızdır. Bilimsel ismi: Black pepper dir. 
    45. Karanfil: Karanfil çiçeği, Karanfül ve Zücac da denir. İkiçenekliler sınıfının, 
Karanfilgiller familyasından, karşılıklı, ensiz, sivri yapraklı, düğüm düğüm ince saplı 300 
kadar kadar çeşidi bulunan otsu bir süs bitkisi. Yaprakları pembe beyaz veya kırmızıdır. 
Ençok tanınan türü Çiçek karanfilidir. Çok hoş kokuludur. Yaprakların dan şurup yapılır. 
Bilimsel adı: Dianthus caryophyilus tur. 
    46 . Kasabe-i kaşşe: Hıyar kamışı 
    47. Kavak: Söğütgiller familyasından olup, ılıman bölgelerde yetişen, genellikle dik 
duruşlu ve güzel görünüşlü ağaç. Bilimsel adı: Populus tur. 
    48. Kereviz: Kerefis, Keresb ve Kerefs-i nebati de denir. Maydonosgiller 
familyasından, şişkin köklü, parçalı yapraklı, kökleri ve yaprakları sebze olarak yenilen 
bitki. Latince ismi: Apium nodiflorum dur. 
    49. Kermetü Beyza: Haşişetü beyza, Ak asma, Ak sarmaşık, Evren gülü, Ören gülü, 
Bin kulaç, Peçek, Fil bahar, Fil bahri, Yaban sarmaşığı, Yaban asması ve Meryemana 
asmasıda denir. Kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yetişen, genellikle tırmanıcı, 



yaprakları enli ve büyük çiçekli olup, düğünçiçeğigiller familyasındandır Çok yıllık otsu 
bir bitkidir. Latincesi: Clematis vitalba dır. 
    50. Kızılcık: Habbüşşüm, Şeceretüşşum, Şecerül Karanüye ve Zuğrur da denir. 
Kızılcıkgillerfamilyasından karşıt yapraklı, yapışkan özsulu, şemsiye kömeç yada demet 
çiçekli ağaç ve bu ağacın kırmızı renkli zeytinsi meyvesi. Latince ismi: Cornus tur. 
    51. Kimyon: Kemmun, Acem kimyonu,  Avcar, Zıra ve Zira da denir. Maydonozgiller 
familyasından, Mayıs Haziran aylarında beyaz veya pembemsi çiçekler açan, 15-60 cm 
boyunda, bir yıllık otsu bitkidir. Yaprakları dar ve ince şeritler halinde parçalıdır. 
Çiçekleri 3-5 saplı şemsiye durumundadır. Meyveleri (Kimyon) ovaldır. Tohumları 
baharat olarak kullanılır. Kimyonun ana vatanı Mısır'dır. Latince ismi: Cuminum, 
Kyminon dur. 
    52. Kizbere: Küzbere, Kuzbere, Kuzbüre, Kinzi, Aş otu, Kişnic, Kişnit ve Kişniş de 
denir. Maydonozgiller familyasından Haziran-Ağustos ayları arasında pembe, beyaz 
renkli çiçekler açan, 30-50 cm boyunda, oldukça fena kokulu, bir yıllık otsu bitki. Nemli 
çayır ve sırtlarda yetişir. Yaprakları açık yeşil, renkli ve tüylüdür. Meyveleri baharat 
olarak kullanılır. Veya üzeri şeker ile kaplanarak Kişniş şekeri yapılır. Yaprakları 
yemeklere koku vermek için kullanılır. Latincesi: Coriandrum sativum dur. 
    53. Koruk: Henüz olgunlaşmamış, ekşi ve ham üzüm dür. Şerbeti yapılır. Latincesi: 
Sour, Grape, Raisin Verd. 

    54. Kust: Buhuru Meryem adlı bitkinin köküne Kust veya Topalak denir. Bu köke 
Latincede: Ramnus Chlorophorus denir. 

    55. Kuru Üzüm: Yaş Üzümün kurutulmuşuna Kuru Üzüm denir.  
    56. Laden: Ladengiller familyasından, iç anadolu ve sahil bölgelerinde yetişen, Kış 
aylarında yaprak dökme yen, yeşil ve bodur bir çalıdır. Yaprakları karşılıklı dizilmiş tir. 
Çiçekleri büyük, beyaz veya pembe renklidir. Meyveleri kapsüldür. Terkibinde Laden 
denilen zamk vardır. Parfümeride kullanılır. Bilimsel adı: Cistus,  Ciste dir. 
    57. Lübani Zeker: Bendi asil, Şund, Beyaz günlük ve Ak günlük te denir. Sıcak 
ülkelerde yetişen bazı ağaçla rın kabuğundan elde edilen ve hekimlikte kullanılan 
reçine. İki çeşit günlik vardır. 
    Ak günlük: Boswalia türlerinin kabuğu çizilerek akan sütün sertleşmesiyle olur. 
Latincesi: Bosvalia Corterii. 
    Kara günlük: Meya-i Esved, Buhur ve Meya da denir. 
Sığala ağacının sığla yağı elde edildikten sonra, geriye kalan kabuklardır. Latincesi: 
Liguidamber Orientalis tir. 
    58. Lubiya: Böğrülce, Börülce, Karnı kara, Siyah göz ve Lubiya-i belediyye de denir. 
Kelebekçiçeğigiller familyasından, dünyanın bütün sıcak bölgelerinde yetişen, sebze 
yada hayvan yemi olarak kullanılan, göbeği koyu benekli, dolichos, lablab ve vigna 
cinslerinin genel adı. Latince ismi: Vignaşinensiş Cowpea dır. 
    59. Mastaki: Mastik, Mastaka, Mestik, Mesteki, Mezdeki, Çıtlık, Sakızlık, Sakız 
ağacı, Yunan sakızı ve Ilkirrum da denir. Antepfıstığıgiller familyasından, Akdeniz 
kıyıların da yetişen, 4 metre kadar boyunda, sık dallı, çalı görünümünde, kış aylarında 
yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Çiçekleri küçük ve kırmızı uçludur. Başlangıçta kırmızı 
renkli iken, sonradan siyaha dönüşür. Dal ve gövdesinden Sakız “Mastix” elde edilir. 
Bilimsel ismi Pistacialentiscus tur. 
    60. Mastarun...............................? 
    61. Mercimek: Merdümek ve Ades de denir. Bakla    giller familyasından, beyaz 



çiçekli, bir yıllık tarım bitkisi ve bunun besin olarak kullanılan yuvarlak, yassı tohumudur. 
Mart-Nisan aylarında ekilir. Latince ismi: Lens, Lens esculente dir. hemen sapsızdır. 
Genellikle az veya çok koyu renkte olur. Beyaz renklileride vardır. İlkbahar aylarında 
çiçek açar. Bilimsel ismi: Viola dır. 
    62. Meya-i Esved: Siyah Günlük, Kara Günlük, Meya ve Buhur da denir. Sıcak 
ülkelerde yetişen, bazı ağaçla rın kabuğundan elde edilen ve hekimlikte kullanılan 
reçine. Ak günlük ve Siyah Günlük diye iki çeşidi vardır. Siyah Günlüğün bilimsel adı: 
Liguidamber orientalis tir. 
    63. Meyatü Saile: Günlük dedikleri zamkın safisine denir. Tropik bölgelerde yetişen 
Sığala adlı ağacın zamkıdır. Aktığı zaman alıp kaynatırlar. Safisine Meyatüs saile (Akıcı 
Meya), çöküntüsüne Meya-i Yabise (Kuru Meya) denir. 
    64. Meyve: Meyva, Mive ve Semera da denir. Yumurtacıkların döllenmesinden 
sonra, yumurtalığın gelişmesiyle oluşan ve olgunlaştığında tohumları içeren bitkisel 
organ. Meyve tohumların gelişmesi sırasında koruma görevi yapar ve sonra tohumların 
saçılmasına katkıda bulunur. 
    65. Mısır: Buğdaygiller familyasından, 180-200 cm boyunda, dik ve yüksek gövdeli, 
geniş şerit yapraklı, bir yıllık bitkidir. Kökü kalın ve saçaklıdır. Yaprakları şerit gibi uzun, 
parelel damarlı, sert ve sivri uçlu, sapsız kenarları dalgalıdır. Bilimsel adı:  Zea mays 
tır. 
    66. Muklil Ezrak: Muklel Yahud ve Gürün zamk ağacı da denir. 
    67. Mür: Mürre, Mirra, Mürra, Mürrisafi, Mürrüsafi, Mürsafi, Ziftmür, Kokulu Frenk 
Maydonozu ve Melaike kökü de denir. Burseraceae familyasından, çeşitli Balsam 
ağaçlarından elde edilen reçine sakızıdır. Güzel kokusu vardır. Kokusu kuvvetli, tadı ise 
acıdır. Bilimsel adı:  Myrr dir. 
    68. Mürver: Azı otu, Beylesan, Haman, Hamanı Kebir, Damduman, Sabukah ve 
Zanbuka da denir. Hanımeligiller familyasından, türlerinin çoğu kış aylarında çiçeklerini 
döken, çalı veya ağaççık halinde odunsu, ender olarakta otsu karekterde olan bir bitki 
cinsidir. Çiçekleri beyaz, meyveleri kabuksuz (Bakka) şeklindedir. Yirmi kadar türü 
vardır. Bunlardan; Siyah Mürver (Sambucus Niğra) ve Bodur Mürver (Sambucus 
Ebulus) yurdumuz da doğal olarak bulunur. Bilimsel ismi: Sambucus tur. 
    69. Nane: Na’na, Bahçe nanesi, Kara nane, Narbuz, Narbız, Nerpüz, Pünk, Yalpuz, 
Nu’nu ve Lemmanda denir. Ballıbabagillerden, nemli yerlerde yetişen, genellikle tüylü ve 
çok kokulu otsu bir bitkidir. Başak biçiminde beyaz, pembe veya morumsu çiçekleri 
olup, güzel kokuludur. Latincesi:  Mentha piperita dır. 
    70. Nohut: Arapça Hımmas ve Habbetül Ahdar denir. Baklagiller familyasından, 50 
cm. kadar boyunda, vatanı Akdeniz kıyıları olan, sarımtırak çiçekli, bir yıllık tarım 
bitkisidir. Sebze ve tane olarak yenir. Leblebi yapılır. Bilimsel ismi:  Cicer arietinum dur. 
    71. Pamuk: Penbe de denir. Ebegümeci gillerden, koza şeklinde meyvesi yatak, 
yorgan vb.doldurmakta ve iplik yapımında kullanılan bitki. Bu bitkinin kozasından el de 
edilerek işlenen lifler. Bilimsel ismi: Gossypıum.  
    72. Pelit: Palamut ağacı, Pernar ağacı, Sindiyan ağacı, Bellut, Sindi ve Deram da 
denir. Dağlarda, ağaçlık bölgelerde ve kurak yerlerde yetişir. Birçok çeşidi vardır. At 
kestanesi de bunlara dahildir. Pelit in iyisi büyük ve tam kemale ermişidir. Bilimsel ismi: 
Kuerces ilex tir.  
    73. Sabır: Sabbar, Makıru, Frenk İnciri, Kaynana dili, Hint İnciri, Fravun İnciri, 
Kaynana Yumruğu, Kayın dili, Frenk yemişi, Manda dili, Mart yemişi ve Tahta yemişi de 



denir. Kaktüsgiller familyasının “Opuntia”  Kaynana dili cinsinden, yassı gövdeli, dikenli 
bir kaktüs türü ve bu bitkinin yenebilen meyveleri. 5,5 metreye kadar boylanabilen, 7-10 
cm. genişliğinde, büyük sarı çiçekleri yada kırmızımsı mor renkli meyveleri vardır. 
Bilimsel adı: Opintia ficus indica dır. 
    74. Samğı Arabi: Zamk veya Ağaç posuda denir. Genellikle zamk veren ağaçlara 
verilen isim. Afrika sahil bölgelerinde, yaygın biçimde yetiştirilen, dikenli ve küçük bir 
ağaç olan, Arap Zamkı ağacıdır. Çorak ve kurak alanları ağaçlandırmak için, çok 
elverişli bir ağaçtır. Senepal, Nijerya ve Sudan da çoktur. Bilimsel ismi: Acecia senepal 
dir. 
    75. Sandal: Santal, Sendel, Kalanga veya Cinden de denir. Sandalgiller 
familyasından, küçük boylu bir ağaçtır. Hindistan ve Malakka nın dağlık bölgelerinde 
yetişir. Yaprak dökmez ve çiçekleri sarımtırak kırmızıdır. Meyveleri kiraz büyüklüğünde 
olup, siyah renklidir. Odunu ise sarımtırak renktedir ve kokuludur. Sandal üç türlüdür. 
Kırmızı, Beyaz ve Sarı renktedir. Sandalı Ahmer, Sandalı Ebyaz ve Sandalı Asfer. 
Latincesi: Santalum Albüm, Santalwood . 
    76. Sakız: Bazı bitkilerin gövde, dal kabuklarından sızan, çiğnendiğinde yumuşayan 
hoş kokulu reçine . 
    77. Senderus: Sandolos, Sandolus, Sandorus ve Sandarak ta denir. Vernik 
imalatında kullanılan bir çeşit reçine. (Bu tür reçineler, Kuzey Afrika da kozalaklı 
sınıfından  olan, Tetraclinis  articulatadan  veya Avustralya da Callitris glauca ve C. 
verrucosa adlı bitkilerden elde edilir). Latincesi: Gummı sandarac, Sandaraca dır. 
    78. Sezab: Feycen, Sedab, Sedeb, Sedef otu, Kokar sedef otu ve çifit otuda denir. 
Sedefotugiller familyasın dan, genellikle çok parçalı, almaşık yapraklı olan ve 
yapraklarında çok kuvvetli koku yayıcı, salgı kesecikleri bulunan, yeşilimsi sarı çiçekli, 
yarı çalı görünümünde otsu bitki. Bilimsel ismi: Ruta dır. 
    79. Soğan: Arapça Basel denir. Zambakgiller familya sından, yumrusu ve yeşil 
yaprakları kullanılan, keskin kokulu acı ve otsu bir bitkidir. Latincesi: Allium Cepa dır. 
    80. Söğüt: Söğütgiller familyasından, Soğuk ve ılıman bölgelerde yetişen, ağaç 
yada ağaççık. Söğütler, almaşık bazen hemen hemen karşıt, uzun yapraklı, kısa saplı 
ağaç yada ağaççıklardır. Yapraklarını kışın döker. 250 kadar türü vardır. Latincesi: Salix 
tir. 
    81. Susam: Simsim, Semsem, Sevsen, Sesame, Eşek lalesi, Cehennem zambağı 
ve Kırna da denir. Antepfıstığıgiller familyasından, ışın yapraklarını döken, sıcak 
bölgelerde yetişen veya her mevsimde yeşil kalan bir ağaççıktır. Meyvesi Mercimeğe 
benzer. 150 kadar türü olup, birçoğu zehirlidir. Bilimsel ismi: Sesamum indicum dur. 
Yağına ise: Şeyrucü, Şirlüğan ve susam yağı denir. 
    82. Sünbülü Hindi:  Hint Sünbülü, Ishır-i Mekki, Mekke Ayrığı, Haşişetül İdris, İdris 
otu, ve Mekke Sazı da denir. Baklagiller familyasından, iki yarı kürenin sıcak ve ılıman 
bölgelerinde, bozkırlarda, pampalarda ve savanlarda yetişen çok yıllık büyük 
(1Metreden yüksek) otsu bitki. Bilimsel ismi: Andropogon Nardus tur. 
    83: Sünbülü Rumi: Sünbülü Akliti, Nardin, Haşişetül kat, Faliryane ve Kedi otu da 
denir. İki çenekliler sınıfının, kediotu giller familyasından, kökü az etli, çok yıllık bir otsu 
bitki cinsidir. Çiçeği menekşe ve erguvan rengindedir. Çok saçaklı ve yeşil olanı tıbda 
kullanılır. Bilimsel ismi: Valeriane dir.  
    84. Şeirel Hindi:..............................? 
    85. Şekayiki Nu’man: Gelincik, Arı gülü, Aş otu, ve Börek otu da denir. Gelincikgiller 



familyasından, yazın kırlarda yetişen, ince saplı, parlak kırmızı renkli bir çiçektir. Latince 
ismi: Papıver Rhaeas tır. 
    86. Şeytirac: Sergele dedikleri ot. İçi ve dışı kararak sarılığa mail olur. 
    87. Talaki Zehebi: Haşişetüz Zeheb, Altın otu, Talak otu ve Lübanil Hor da denir. 
Espleniaceae familyasın dan kayaların ve duvarların üzerinde yetişen eğrelti türü. 
Kuzey ve Batı Anadolu da yaygın bir bitkidir. Yaprakları kaynatıldıktan sonra, suyu 
özellikle basura karşı kullanılır. Bilimsel adı: Ceterah Officinale dir. 
    88. Tarçın: Darçın, Darısini, Kırfe, Kurfa, Kirfah ve Salihah da denir. Defnegiller 
familyasından Anayurdu Güney ve Güneydoğu Asya olan, yaprak dökmeyen, birçok 
türleri olan, keskin kokulu ağaç ve bu ağacın baharat olarak olarak kullanılan kabuğu. 
Latincesi: Cinnamonum dur. 
    89. Temur Hindi: Demir Hindi ve Hint Hurması da denir. Erguvangiller 
familyasından, 20-25 metre boyunda bir ağaçtır. Çiçekleri dalların ucunda, sarı yada 
kırmızımsı salkımlar halinde bulunur. Yaprakları yem olarak kullanıldığı gibi, 
kaynatılarak içilen suyu solucan düşürücü olarakta kullanılır. Meyveleri yenebilir ve iç 
yumuşatıcıdır. Ayrıca reçel ve içit yapımınada yarar. Bilimsel ismi: Tamarindus İndica 
dır. 
    90. Topalak: Buhuru Meryem adlı bitkinin köküne Kust veya Topalak denir. Bşilimsel 
ismi: Ramnus Chlorophorus 
    91. Türmüs: Acı Bakla, Kurt Baklası, Lüpen, Domuz Baklası,Termiye, Delice Bakla 
Gavur Baklası ve Tirmis de denir. Kelebekçiçeğigiller familyasından, yıllık yada çok yıllık 
otsu bitki. Yaprakçıklardan oluşan bileşik yaprakları yıldız biçiminde, çiçekleri dik salkım 
görünümündedir. Latincesi: Lipunus Albus tur. 
    92. Ud: Öd ağacı, Ud el Uluvveti, Nebatüs Sabr, Elenüc, Yelencüc ve Ud-i Hindi de 
denir. İkiçenekliler sınıfının,Thymelaeacea familyasından, doğu Asya ve Malaya 
adalarında yetişen bir ağaçtır. Yaz kış yapraklarını dökmez. Meyveleri Armut 
biçimindedir. Ağacın odunu ve kabuğu yarılınca hoş bir koku verir. Yunanca ismi 
Ağalücen dir. Bilimsel ismi: Aguilari Oğollocho . 
    93. Üzüm: Arapça İneb denir. Asmanın salkım halinde birçoğu bir arada bulunan 
yuvarlak yada oval biçimli, etli sulu meyvesi. Bilimsel ismi: Grape,Raisin dir. 
    94. Verd: Rosa ve Gül de denir. Güllerin örneği olan bitki ve bunun çiçeğidir. Birçok 
çeşidi vardır. Bunlar, Kokusu, rengi, şekli, iriliği ve ufaklığı bakımından birbirinden ayrılır. 
En çok görülen çeşitleri: Sarı gül (Rosa lutea) Van gülü (Rosa centifolia), Yediveren 
Gülü (Rosa semperflorens), Yabani Gül (Rosa canina) ve Şam gülü (Rosa 
damascena-Pembe Gül). Pembe Gülün taze çiçeklerinden, Gülsuyu (Eau de Rose) ve 
Gül esansı (Essencede Rose-Gül yağı) çıkarılır. Gülsuyuna Ma-i verd ve Gülab da 
denir. 
    95. Yasemin: Yasemen ve  Semende  denir. Zeytingil ler familyasından, kışın 
yaprak döken veya her zaman yeşil olan bir çalı veya sarılıcı odunsu bir bitkidir. Genç 
sürgünleri yeşildir. Çiçekleri salkım durumundadır. 200 kadar türü vardır. Sarı çiçekli 
Yasemin (Jasminum Fruticans), Hakiki Yasemin (Jasminum Officinale) yurdu muzda 
yetişir. Hakiki Yasemin beyaz çiçekli ve güzel kokuludur. Bilimsel ismi: Jasminum dur. 
    96. Za’feran: Safran, Safran çiçeği, Safran Çiğdemi, Cadi ve Kruku da denir. 
Süsengiller familyasından, büyük huni çiçekli, soğanlı bir cins bitkidir. Çiçeğin 
tepeciklerinden, zerde ve bazı şuruplara renk vermekte faydalanılır.  Bilimsel ismi:  
Crocus Sativus tur. 



    97. Zambak: Zanbak ta denir. Zambakgiller familyasından, soğanı pullu, dik gövdeli, 
güzel ve iri çiçekli bir bitkidir. 50 kadar türü vardır. Çiçekleri sapın ucunda tek tek yada 
salkım halinde bulunur. Latincesi: Lilium dur. 
    98. Zeravend: Loğusa otu, Develi otu,Yılan otu, Kara asma, Kabakulak otu, 
Kurtluca, Pipo, Dulkarı döşeği, Loğusa otu ve Venüs çiçeği de denir. İkiçenekliler famil 
yasından, 70-80 cm. boyunda, ince saplı, tırmanıcı, çiçekleri koyu kahverengi olup, 
kokusu pistir. Sıcak ve ılıman bölgelerde yetişir. Bilimsel ismi: Aristoloc hia, 
Aristolochiaceae dir. 
    99. Zeynen Nihar:.............................? 
    100. Zeytin: Zeytun da denir. Zeytingiller familyasın dan Akdeniz havzasında 
makilerde yabani olarak yetişen, yaprak dökmeyen, eğri büyük gövdeli, sık dallı, 5-20 
metre yüksekliğinde, uzun ömürlü bir ağaçtır. Yaprakları yeşil renkli, derimsi ve karşılıklı 
dizilişlidir. Çiçekleri beyazımsı ve sarı renkli olup, salkım durumundadır. Meyvesi 
(Zeytin) önceleri yeşil, olgunlaştığı zaman parlak ve siyah renklidir. Latincesi: Olea 
europaea, Olive dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KİTAPTA GEÇEN NESNELERİN AÇIKLANMASI 
    1. Aksülüman: Aksülümen de denir. Civanın klorla yaptığı bir bileşik. ( Aşındırıcı 
süblime*) Beyaz renkte, zehirli bir toz olan Aksülümen, güçlü bir mikrop öldürücü dür. 
Antiseptik olarak kullanılır. Eskiden Aksülümen le yapılan sülümenli sabun basur 
memelerinin ve mikroplu yaraların tedavisinde kullanılırdı. Günümüzde Süblimeli Sabun 
olarak bilinir. 
    2. Ala hastalığı:  
    3. Alçı: Hareket tesiriyle toz haline getirilmiş alçı taşı. 
    4. Altın: Zeheb ve Zer de denir. Parlak sarı renkte, paslanmayan, kolay işlenebilen, 



ziynet eşyası olarakta kullanılan maden. Simgesi AU olan kimyasal element. 
    5. Bağırsak: Sindirim sisteminin mideden sonraki boşaltım kısmına kadar olan boru 
şeklindeki bölümü. Bir bölümü ince bir bölümü kalın bağırsaktır. 
    6  Anber: Amber, Akanber ve Ambre de denir. Kaşolot yada İspermeçet denilen 
Balina dan çıkarılan kokulu madde. Gri, Yeşil, Siyah ve Sarı çeşitleri vardır. Bilimsel 
ismi: Croton Elitaria dır. 
    7. Bakır: Arapçası Nuhas tır. Kolay işlenir ve iyi iletken olduğu için, kap kacak 
yapımında kullanılan kızıl renkte maden. Remzi: CU dur. 
    8. Bal: Asel veya Miel de denir. Arıların çiçeklerden topladıkları, Bal özünden 
yaptıkları, rengi beyazdan esmere kadar koyu ve tatlı madde. Bilimsel ismi: Honey ve ya 
Honig dir. 
    9. Balmumu: Arıların yaptıkları peteklerdir. Kendine özgü bir kokusu olup, 
yumuşaktır. Latincesi: Wax, Cire. 
    10. Bardak: Su, Şurup ve benzeri şeyleri içmekte kullanılan kap. 
    11. Basur: Kalın bağırsağın alt tarafında ve dışkılıkta toplar damar genişlemesi 
(Şişmesi) ve kanaması. 
    12. Bıçak: Kesici alet. Büyüğüne Hançer, küçüğüne de Çakı denir. 
    13. Böre: Burak, Natron ve Natrün de denir. Hidratlı doğal sodyum karbonat. Mısır 
da monoklinik kristaller biçiminde bulunur. Hemen hemen bütün alkali kaplıca sularında, 
çözelti ve çiçeklenmeler halinde görülür. 
    14. Buhurdanlık: Buhurluk. İçinde buhur yakılan kap. 
    15. Cenkar: Jenkar da denir. Bakır pası, Pas. 
    16. Cera: .............................    ? 
    17. Cıva: Cive, Jive, Recrar, Firar, Hirab, Abd, Abik, Havi ve Zibak ta denir. Olağan 
sıcaklıkta sıvı halde bulunan metal. Simgesi HG olan kimyasal element. 
    18. Cıva-i Tayyar: Uçucu Cıva. 
    19. Cin: Gözle görülmeyen yaratık. Cinlerde insanlar gibi ibadet için yaratılmışlardır. 
Bu yüzden Cin lerde insanlar gibi mükelleftir. Müsliman olanları ve olmayan ları vardır. 
    20. Çakmak Taşı: Sileks te denir. Kalsedoin, Kuvars ve az miktarda opalden oluşan, 
silisli tortul kayaç.  Çakmaktaşı demir yada çeliğe vurulduğunda, barut yada kavı 
tutuşturacak ölçüde  sıcak parçalar kopması nedeniyle eskiden silah ve çakmaklarda 
kullanılıyordu. 
    21. Çanak: Yayvan ve yuvarlak toprak kap. 
    22. Çarık: Ham deriden yapılan basit Ayakkabı. 
    23. Çömlek: Süzülmüş çamurdan  pişirilerek elde edilmiş toprak kap. 
    24. Çörek: Yumurtalı ve yağlı hamurla hazırlanıp, çeşitli biçimler verilerek fırında 
pişirilen şekerli yada tuzlu yiyecek. 
    25. Çubuk: Değnek şeklinde uzun, dar, düz ve dik durabilen parça. 
    26. Çuvaldız: Çuval vb. kaba saba şeyleri dikmekte kullanılan yassıca ve eğri uçlu 
büyük iğne. 
    27. Damla nüzül: Nezle. 
    28. Davul: Kasnağın iki tarafına gergin şekilde deri geçirerek  yapılan vurmalı çalgı. 
    29. Demir: Hadid ve Demur da denir. Dayanıklı ve kullanışlı, sahası geniş, mavimsi 
esmer renkli bir maden Sembolü: FE . 
    30. Dirhem: Ağırlık ölçüsü, Okka nın dörtyüzde biri. Bir dirhem 3,25 gram dır. 
    31. Ecza: Cüzler, kısımlar, parçalar. İlaç yapmakta kullanılan kimyevi maddeler. 



    32. Ekmek: Hubuz ve Nan da denir. Ana maddesi un, su ve tuz olan, bir karışımın 
yoğrulup, mayayla kabartıldıktan sonra, pişirilmesiyle elde edilen yiyecek. 
    33. Elek: Bezden ince gözenekli eleme aleti. 
    34. Emzik: Süt çocuklarını avutmak için verilen kauçuk meme. Bazı kapların 
içlerindeki sıvıyı akıtmaya yarayan uzantıları. 
    35. Ferfiyün: İlaçlarda kullanılan bir nevi zamk. 
    36. Fırın: Üstü kapalı ve yalnız önünde açık kısım bulunan pişirme yeri. 
    37. Frengi: Cinsi münasebetle bulaşan, vücutta ve akılda sakatlıklara yol açan, iyi 
tedavi edilmediğinde ırsi olarak çocuklara geçen hastalık. 
    38. Göztaşı: Merkaşisa, Ruşine ve Hacerin Nur da denir. Bakır sülfatının ismi. 
Formülü CU 50-4 olan bakır sülfat. Billurları mavi renktedir. Göz, deri, bitki hastalık 
larında ve boya yapımında kullanılan zehirli madde. 
    39. Gübre: Toprağın verimini yükseltmek için toprağa dökülen hayvan tersi. 
    40. Gümüş: Arapça Fidde denir. Kolay işlenebilen, paslanmayan, parlak beyaz 
renkte kıymetli maden. Remzi (Sembolü):  AG dir. 
    41. Habbe: Tahıl tanesi veya tohuma Habbe denir. 
    42. Hacamat: Keserek vücuttan kan alma. 
    43. Hamur: Un veya benzeri toz halinde yada küçük taneli maddelerin su veya 
başka bir sıvı ile karıştırılması veya yoğrulması sonucunda elde edilen kıvam. 
    44. Hacerüş şemsi: Zeberced denilen ve Zümrüte benzeyen değerli bir taş. 
    45. Heykel: Herhangi bir canlının ve daha çokda insa nın taş, tahta, mermer, tunç 
vb. şeylerden oymak suretiyle meydana getirilen şekli. 
    46. İbrik: El yıkamak için az miktarda su dökecek şekilde emzikli, şişkince karınlı, 
ince boyunlu ve kulplu su kabı. 
    47. İçyağı: Geviş getiren hayvanların karın boşluğun dan çıkartılan katı yağ. 
    48. İfrit: Korkunç ve zararlı bir  Cin. 
    49. İğne: Dikiş ve işleme yapmakta kullanılan ince, bir ucu sivri, diğer ucunda iplik 
geçirilecek delik bulunan çelik tel. 
    50. İksir: Simyacıların ebedi hayat vermek veya madenleri Altına çevirmek 
hassasına sahip olarak hayal ettikleri sıvı cisim. 
    51. İksiri Ekber: Büyük iksir demektir. 
    52. İbrişim: Bükülmüş ipek ipliği, İpek. 
    53. İpek:  Harir, Lif ve Elyaf da denir. İpek böceği Kelebeğinin Dut yaprağı ile 
beslenen tırtılı. (Bombyx mori) Çözülerek elde edilen kumaş dokumakta kullanı lan 
parlak ve ince tel. 
    54. İsfidac: Üstübeç. ve Üstübeç beyazıda denir. Formülü yaklaşık olarak 2PbCo. 
Pb(Oh) olan eskiden boya yapımında kullanılan bazik kurşun karbonat. 
    55. Kabuk: Birşeyin üstünü kaplayan ve örten sertçe tabaka. Bir şeyin dışı. 
    56. Kadeh: Küçük bardak, kulpsuz Su bardağı. Kase, Cam ve Piyale de denir. 
    57. Kalb: Kan dolaşımının hareket merkezi olan uzuv, yürek. His duygu merkezi. 
    58. Kafur Afyonu: Kafur ağacından çıkarılan Afyon. 
    59. Kalay: Gümüş parlaklığında, dövülebilir ve tel haline getirilebilir yumuşak 
maden. Remzi: SN . 
    60. Kan: İnsan ve hayvanların damarlarında dolaşan, böylece hücreleri besleyerek, 
hayatın devamını sağla yan, plazma ve yuvarlardan meydana gelen kırmızı Su. Dem ve 
Hun da denir. 



    61. Kanat: Kuşlarda ve Böceklerde uçmaya yarayan uzuv. Balıklarda Yüzgeç. 
    62. Kandil: Sıvı yağ ve fitil konularak yakılan aydınlatma aracı. 
    63. Katran: Katıran, Şerbin, Utüm ve Yenbud da denir. Çam ağaçları cinsinden 
Şerbin, Yenbud, Utüm, Teleb ve Arar gibi ağaçlardan elde edilir. En iyisi Arardan elde 
edilir. Latincesi: Gudron Vegetal dır. 
    64. Kap: Katı sıvı ve gaz halinde bulunan maddeleri koymaya yarayan koruyucu 
eşya. 
    65. Kase: Derince Çanak, sulu şeylerin konulduğu çini porselen veya camdan 
yapılmış çukur kap. 
    66. Kaymak: Sütün yağlı olmayan kısmının ayrılması ile elde edilen ve yağlı 
maddeler yönünden son derece zengin olan kısmı. 
    67. Kazık: Toprağa çakılmak üzere ucu sivriltilmiş veya sivri olarak yapılmış ağaç, 
demir ve beton çubuk . 
    68. Kehribar: Kehlibar, Kehrübar, Sarı Kehribar, Saman kapan ve Çöpkapan da 
denir. Ağacına ise Cevzi Rumi denir. Yarı şeffaf, işlenerek tesbih, ağızlık, gerdanlık vb 
şeyler yapılan, sarı veya kırmızı renkte, kıl ve samanı kendine çeken taşlaşmış reçine. 
Ağacının Bilimsel ismi: Succin dir. 
    69. Keten Bezi: Ketenden yapılmış Bez. 
    70. Kıl: Sertçe insan ve hayvan tüyü. Vücudun belli bölgelerinde çıkan ipliksi uzantı. 
    71. Kırbaç: Deriden yapılmış esnek kamçı. 
    72. Kılıç: Bir veya iki tarafı keskin, saplı, yassı ve uzunca çelikten yapılmış savaş 
aleti. Arapçası Seyf tir. 
    73. Kıyye: Ağırlık ölçüsü, Okka ,400 dirhem veya 1300 gram.Yani bir Kıyye 1300 
gramdır. 
    74. Kibrit: Kükürt ve Gügür de denir. Tabiatta arı veya başka cisimlerle birleşik 
olarak bulunur. Çöktürülmüş Kükürt (Soufre Precipite) sarımsı beyaz ince bir tozdur. 
Latince ismi: Sourfe dir. Simgesi S olan kimyasal element. Kırmızı kükürt olmaz. 
    75. Kibriti Ahmer: Altın yapan madde. 
    76. Kiremit: Killi topraktan yapılan ve fırınlandıktan sonra çatıları örtmekte kullanılan 
inşaat malzemesi. 
    77. Kulunc: Sırtta omuzlar arasındaki bölge ve bu bölgedeki şiddetli ağrı. 
    78. Kurşun: Arapçası Anik tir. Mavimsi gri renkte, yumuşak, dayanıksız, kimyevi 
tesirlere karşı dayanıklı ve ağır bir maden. Remzi (Sembolü): PB dir. Siyah Kurşun da 
denir. 
    79. Kutu: İçine çeşitli şeyler koymaya yarayan, tahta, teneke, mukavva, karton, 
plastik vb. şeylerden yapılan kap. 
    80. Kuyu: İçme ve kullanma suyu elde etmek üzere, derinliğine ve yuvarlak şekilde 
kazılan çukur.  Farsça Ceh denir. 
    81. Kuyruk: Hayvanlarda, vücudun arka kısmında   bulunan uzantı. Kuşlarda 
vücudun arkasındaki uzun tüyleri. 
    82. Kül: Bazı maddelerin yanmasından sonra, geriye kalan toz, ateş tortusu. 
    83. Leş: Kokuşmaya başlamış hayvan ölüsü. 
    84. Levha: Herhangi bir yere asılabilecek şekilde hazırlanmış çerçeveli resim veya 
yazı. 
    85. Macun: Hamur kıvamında madde, löğün. 
    86. Mesane: Sidik torbası. 



    87. Mermer: Beyaz veya çeşitli renklerde olan, yüzde yetmişbeşten fazla kalsiyum 
karbonat ihtiva eden, perdahlanmaya ve cilalanmaya elverişli billurlaşmış kaya. Bazı 
çeşitleri vardır. 
    88. Mıknatıs: Demir ve başka bazı madenleri kendine çeken demir oksit veya bu 
hususiyet kazandırılmış başka madde. Bilimsel adı: Amağnet Stone dir. 
    89. Misk: Tibet, Keşmir ve Moğalistan daki yüksek dağlardaki erkek Misk Keçisinin 
tenasül sistemindeki bir guddenin ifrazatıdır. Kokusu keskindir. Latincesi: Musc.  

    90. Miskal: Bir ağırlık ölçüsü, 4,81 gram dır. 
    91. Mum: Dökülmüş Balmumu veya katılaştırılmış İçyağı ile yapılan aydınlatma 
aleti. 
    92. Mürekkeb: Yazı yazmakta veya baskı işlerinde kullanılan, çeşitli renk ve 
koyulukta sıvı. 
    93. Nalin: Neil. Tahtadan yontularak yapılan, lastik veya kösele tasma ile tutturulan, 
ıslak zeminli yerlerde giyilen bir nevi ayakkabı. 
    94. Nişadır: Renksiz billurlar halinde, tuzlu ve yakıcı beyaz bir madde olan, 
Amonyak tuzunun ticari adı. Bilimsel ismi: Ammenium chloride dir. 
    95. Nöbet şekeri: Su, şeker ve krem tartardan imal edilen şeker. 
    96. Saf su: Suyun arıtılmışına saf su denir. 
    97. Pazu: Kolun omuzla dirsek arasında kalan şişkince kısmı. 
    98. Pota: İçinde maden eritmekte kullanılan kap. 
    99. Pulat: Polat, ve Çelik te denir. Az miktarda karbonla birleştirilip, çok sıcak 
haldeyken birden soğutu larak elde edilen sert demir pulad. 
    100. Pirinç tel: Bakır ve çinko karışımından meydana gelen halita (alaşım). Sarı 
renkli madde. 
    101. Saksı: İçinde çiçek yetiştirilen toprak kap. 
    102. Sam yeli: Yaz mevsiminin en sıcak günlerini kapsayan dönemde, genellikle 
güney yönlerinden, zaman zaman esen sıcak, kuru ve tozlu rüzgara halk dilinde verilen 
ad. 
    103. Saman: Çeşitli hububatların harmanda taneler den ayrılan sapları ve bu 
sapların doğranmışı. 
    104. Satır: Enlice, kısa saplı ve ağır bıçak. 
    105. Sıçan otu: Sıçan öldürmekte kullanılan zehir, arsenik. 
    106. Sıtma: Sivrisinek tarafından aşılanan, üşütme, titreme ve ateş nöbeti ile belli 
olan hastalık. 
    107. Sicim: Kenevir liflerinden yapılan, kınnaptan kalın olan ip. 
    108. Sidik: İdrar, Bevl. Böbrekler tarafından kanın süzülmesiyle meydana gelen ve 
sidik yollarından atılan sıvıya sidik denir. 
    109. Sirac: Işık, Meşale, Kandil ve Çerağ. 
    110. Sirke: Yemek ve salatalara ekşilik vermek için konulan, ekşimiş üzüm suyu. 
    111. Sofra: Üzerinde yemek yenen yaygı veya Masa. 
    112. Sürme: Göz kenarları ile kirpiklere sürülen siyah boya. Sürme taşınada 
Antimon denir. 
    113. Süstü Endam: Uyuşuk bedenli olma hastalığı. 
    114. Şap: Kolayca ezilebilen, beyaz hafif parçalar halinde bir maddedir. Ekşi tatta, 
aliminyum ve potasyum sülfatından meydana gelen renksiz cisim. Bilimsel ismi: Kalsine 
şap, Alaun, Alaun calcine dir. 



    115. Şarap. Hamr ve Mey de denir. Üzüm veya başka meyve sularının 
mayalandırılması sonucu elde edilen ve sarhoşluk veren içki. 
    116. Şebbi Yemani: Şap. Billur zac ın beyaz kısmı. Arapça Şebbi Yemani, Türkçede 
Şap denir. Ekşi tatta alimünyum ve potasyum sülfatından meydana gelen renksiz cisim. 
Bilimsel ismi: Kalsine Şap. 
    117. Şeker: Bilimsel adı Sakkaroz olan, şeker pancarı ile şeker kamışından elde 
edilen ve çok yaygın olarak kullanılan kristal durumunda tatlı besin maddesi. Latince 
ismi: Sakkaroz, Sugar,  Zucker ve Sucre dir. 
    118: Şerbet: Şeker karıştırılmış meyve suyu ile yapılan içecek. Sıvı halde şekerli 
içecek. 
    119. Şişe: Cam veya sırçadan yapılmış, dar ve uzun boğazlı kab. 
    120. Ten: Vücut, beden. İnsan vücudunun dış kısmı. 
    121. Teneke: Kalay kaplanmış ince demir saç. Bu saçtan yapılmış kap. 
    122. Testi: Dar ağızlı ve geniş karınlı, topraktan pişirilerek yapılan su kabı. 
    123. Timsal: Şekil, suret ve resim. Bir şeyi temsil eden resim veya işaret. Alegori, 
sembol veya örnekte denir.  
    124. Tiryak: Panzehir olarak kullanılan afyonlu ilaç. İçinde bitkisel ve madeni 
menşeli 45-50 madde ile iki hayvansal madde bulunan macun. 
    125. Tiryakül Faruk:................................? 
    126. Toz: İnce un gibi ufalanmış toprak veya herhan gi bir madde. Kömür tozu vb. 
    127. Tuz: Deniz suyundan veya içinde erimiş bulundu ğu sulardan çıkarılan beyaz 
bir maddedir. Vücut için gereklidir. Latincesi: Sodyum klorür, Salt tır. 
    128. Tüy: Deri üzerinde biten ince kıl. Kuşların vücudunu örten ince uzantılar 
topluluğu. 
    129. Un: Öğütülerek toz haline getirilmiş madde. Buğday unu. 
    130. Uyluk: Bacağın dizden kalçaya kadar olan kısmı. 
    131. Uyuz: Uyuz Böceğinin meydana getirdiği, şiddetli kaşınmayla beliren deri 
hastalığı. 
    132. Yüzük: Hatem veya Alyans da denir. Parmağa takılan süslü veya düz halka. 
    133. Yumurta: Bir dişinin bedeninde oluşan, yedek besin içeren ve koruyucu zarlarla 
kaplı olan yumurtlama ve döllenme  olayından  sonrada  aynı  türden  bir yavru nun 
oluşmasını sağlayan canlı hücre. Yumurta tam gıdadır. İki yumurta 100 gram etin yerini 
tutar. Arapça ismi: Beyz. Latincesi: Egg dir. 
    134. Zac: Zaç ve Kara boya da denir. Bir kükürt ve demir bileşimi. Sülfürüt asit. 
    135. Zarb: Çok keskin ve kuvvetli olan . 
    136. Zarta: Osuruk, yellenme ve şişinme. 
    137. Zebedül bahr: Deniz Köpüğü, Eskişehir Taşı ve Lüle taşı da denir. Beyazımsı 
ve gözenekli, doğal hidratlı manezyum silikat. Sertliği az, kolay işlenebilen, hafif, 
sarımsı, beyaz renkli ve çeşitli süs eşyaları yapılan  bir cins taş. 
    138. Zehebi ibriz: Halis Altın, saf Altın. 
    139. Zevra İbazı:.............................? 
    140. Zeyt: Her çeşit sıvı yağlarına Zeyt denir. 
    141. Zeytin yağı: Zeytin tanelerinden çıkarılan bitkisel yağa Zeytin yağı denir. 
    142. Zırnık: Zırnıh, Sıçan otu ve Hamam otu da denir. Arsenik sülfür ile sönmemiş 
Kirecin karıştırılmasıyla yapılan bir maddedir. Sarı, kırmızı ve siyah zırnık diye üç 
çeşittir. Latince ismi: Sulfire Darsenik. 



 
 
 
 

KİTAPTA GEÇEN HAYVANLARIN AÇIKLANMASI 
    1. Ahu: Ceylan ve Gazal da denir. Boynuzgiller familyasından, Kuzey Afrika, 
Arabistan, Batı Asya bozkır ve çöllerinde yaşayan, halka biçiminde boynuzlu, narin 
bedenli, ince bacaklı antilop türü Bilimsel adı: Gazella dorcos tur. 
    2. Akbaba: Nesr ve Kerkes te denir. Tepesi ve boynu tüysüz, leşle beslenen yırtıcı 
büyük kuş. Eski dünyada (Kartalgiller familyası) ve yeni dünyada (Cathartidae familyası)  
yaşayan türleri vardır. 
    3. Akrep: Örümcekgillerden sıcak ve rutubetli yerler de yaşayan, kuyruğunun 
ucunda zehirli iğnesi bulunan haşere. Bilimsel adı: Scorpio dur. 
    4. At: Atgiller familyasından, toynaklı evcil, memeli tek parmaklı ve binek yük taşıma 
işleri ile yarışçılıkta faydanalınan hayvan. Bilimsel adı: Equus caballus tur. 
    5. Aygır: Esib de denir. Damızlık erkek At. 
    6. Bahriyye: Denizde yaşayan ve denize mensup olan bütün hayvanlara Bahriyye 
denir. 
    7. Balık: Semk ve Mahi de denir. Suda yaşayan yumurtadan üreyen ve solungaçla 
nefes alan omurgalı hayvanların adı. 
    8. Bestunus: İskenderiye denizinde yaşayan bir Balık cinsi. 
    9. Beygir: Bargir de denir. Beş yaşından büyük olan ve genellikle koşum işlerinde 
kullanılan, iğdiş edilmiş erkek  Ata Beygir denir. 
    10. Deve Kuşu: Özdeve kuşu giller familyasından, kanatları uçma olanağı 
vermeyen, karinasız, ayakları iki parmaklı, kısa gagalı kuş. Bilimsel adı: Struthio 
camelus. 
    11. Eşek: Hımar  ve Har da  denir. Atgiller  familyasın dan, tek tırnaklı, At tan 
küçük, ince bacaklı, iri başlı, büyük kulaklı, binek ve yük hayvanı. Bilimsel adı: Aguus 
asinus. 
    12. Fare: Fe’r ve Sıçan da denir. Sıçangiller familya sından, en yaygın türü gri renkli 
postlu, ormanda ve tarlalarda, hatta özellikle evlerde, ambarlarda, soğuk hava 
depolarında yaşayan, her yerde bulunan, küçük memeli kemirgen. Bilimsel adı:  Mus, 
Musculus tur . 
    13. Fil: Filgiller familyası ve hortum memeliler takımın dan, derisi kalın, uzun burun 
hortumu soluma, koku alma ve tutma görevi tapan, üst kesici dişleri savunma dişlerine 
dönüşmüş, büyük otçul memeli hayvan. Bilimsel ismi: Elephas tır. İki türü vardır. 
    14. Güvercin: Göde, Kebuter ve Hamame de denir. Güvercingiller familyasından, 
düzgagalı, kaba ve sık tüylü, dünyanın birçok yerinde yetişen ve birçok türleri olan kuş. 
Bilimsel ismi: Columba dır. 
    15. Horoz: Horüs ve Dik te denir. Evcil hayvan olup, Tavuğun erkeğine denir. 
    16. Hüdhüd: İbibik, Çavuş Kuşu ve Taraklı Kuş ta denir. Çavuşkuşu giller 
familyasından, siyah ve beyaz lekeli, kızıl tüylü, uzun kıvrık gagalı, pembe ve siyah 
belirgin sorguçlu kuş. Bilimsel ismi: Upupa epops. 
    17. Kaplumbağa: Tospağa ve sülhefa da denir. Kaplumbağalar takımından, 
sürüngenlerden, gövdesi bağa ile kaplı, ağır haraketli, kısa bacaklı, suda ve karada 
yaşayan cinsleri bulunan hayvan. Bilimsel adı: Testido dur. 
    18. Karga: Ğurab, Kuzgun, Zağ ve Kara Karga da denir. Kargagiller familyasından, 



güçlü gagalı, parlak ve siyah renkli tüylü, uzun kanatlı, insanlara alışabilir, gezici ve 
ötücü bir kuş. Bilimsel adı: Corvus coraks dır. 
    19. Karınca: Neml de denir. Karıncagillerden, emici ağızlı, toplu olarak yaşayan, 
erkek, dişi ve işçi olmak üzere, üç cinse sahip bulunan kınkanatlı böcek. Bilimsel ismi: 
Formica dır. 
    20. Kaz: Ördekgiller familyası, perde ayaklılardan, gri beyaz, tüylü yada kahverengi 
tüylü, uzun boyunlu, geniş gagalı, perdeli ayaklı iri kuş. Otçul ve göçmendir. Bilimsel 
ismi:  Ansar dır. 
    21. Kedi: Kat ve Hürre de denir. Kedigiller familyasın dan ve et oburlardan, yuvarlak 
başlı, uzunca gövdeli, yumuşak tüylü, kuvvetli çeneli, yırtıcı pençeli evcil bir hayvan. 
Bilimsel ismi: Felis domestices tir. 
    22. Kertenkele: Özkertenkelegiller familyasından, ince uzun gövdeli, uzun kuyruklu, 
çatal dilli ve karnı yere değerek hızla koşabilen bir sürüngendir. Bilimsel ismi: Lacerta 
dır. 
    23. Kervan iti: Ukkab, Balıkçın Kuşu ve Deniz Kırlangıcı da denir. Kül rengimsi gri 
tüylü, perdeli ayaklı, başların da çoğunlukla takkeye benzeyen siyah tüyler bulunur. 
Gagaları uzun ve sivri uçludur. Kanatları uzun ve incedir. Kuyruğu geniş çatallıdır. Siyah 
tepeli, kırmızı gagalı, ayağı sarı ve uzundur. Balık ile beslenir. Martıgiller familyasından 
olup, bilimsel adı: Sterne hrunda dır. 
    24. Kirpi: Kirpigiller familyasından, Avrasya nın ılıman bölgelerinde  yaşayan, 
böcekçil  memeli  hayvan. Temel özelliği sırtındaki dikenleri ve top gibi olabilmesidir. 
Bilimsel ismi: Erinaceus europaeus tur. 
    25. Koyun. Boynuzlugiller familyasından, gevişgetiren memeliler takımından 
küçükbaş hayvan. Yün, et ve süt üretimi için yetiştirilir. Bazı ırkları boynuzludur. Bilimsel 
ismi: Caprinae oymağı. 
    26. Köpek: Kelb, İt, Zağar ve Seg de denir. Köpek gillerden, çok çeşitli türleri olan 
ehil hayvan. Bilimsel ismi: Canis familiaris tir. 
    27. Köstebek: Kör Sıçan ve Yer Sıçanı da denir. Köstebekgiller familyasından, 
kemirgen memelilerden, ince uzun vücutlu, ön ayakları kuvvetli gözleri hemen hemen 
görmeyen, toprak kazıcı, derisinden kürk yapılan küçük hayvan. Bilimsel ismi: Arctomys 
tir. 
    28. Kurbağa: Dafdağ ve Ğuk ta denir. Kurbağagiller familyasından, yumurtayla 
çoğalan, gelişimini sularda tamamladıktan sonra, kuyruk ve solungacını kaybeden, 
karada yaşayabilen, hareketli dilli, uzun, güçlü ve perdeli arka ayaklara sahip, iyi 
sıçrayan ve yüzebilen, kendine has ötüşü olan küçük hayvan. Bilimsel ismi: Rana dır. 
    29. Kurt: Zeib de denir. Köpekgiller familyasından, Köpeğe çok yakın, yabanil, etçil 
memeli, sivri ve keskin dişli, saldırgan ve yırtıcı hayvan. Latincesi: Vanis lupus. 
    30. Kuş: Tayr ve Mürg de denir. Yumurtayla çoğalan omurgalılardan, vücudu 
tüylerle kaplı, ön uzuvları kanat şeklinde bulunan, iskelet ve kas yapısı harekete 
elverişli, sıcakkanlı, akciğerli, çeneleri gaga şeklinde, uçucu hayvanlara verilen ortak ad. 
    31. Mar: Yılan, Hanş ve Sü’ban da denir. Sürüngen lerden, uzun gövdeli, ayaksız 
hayvan. Kara Yılanı ve Su Yılanı olarak iki çeşidi vardır. 
    32. Maymun: Kird de denir. Pirimatlardan, yüzü çoğunlukla çıplak, memelilerden, 
dört ayaklı, fakat iki ayağı üzerindede yürüyebilen, kuyruklu hayvan. 
    33. Osurgan Böceği: Hanfes ve Yellengel böceğide denir. Pis koku yayan ve pislik 
yuvarlayan bir cins böcek. 



    34. Öküz: Koşumda daha uysal olması yada semir meye, besiye daha elverişli hale 
gelmesi için burulmuş (İğdiş edilmiş)  erkek  Sığır. 
    35. Ördek: Ördekgiller familyasından, perde ayaklılar dan, kısa boyunlu, yassı 
gagalı, kısa bacaklı, evcil veya yabani su kuşu. 
    36. Pire: İnsan ve bazı hayvanların kanını emerek geçinen küçük, iyi sıçrayan 
asalak böcek. Bilimsel ismi: Pulex irritans tır. 
    37. Semender: Selamandar ve Salamandar da denir. Ateşte yaşadığı kabül edilen 
bir hayvan. 
    38. Sığır: Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanlara verilen ad. 
Bilimsel ismi: Bos tur. 
    39 Sırtlan: Dab’u da denir. Sırtlangillerden, leşle beslenen, postu benekli bir cins 
yırtıcı hayvan. Bilimsel ismi: Hyaena dır. 
    40. Sinek: Meges te denir. Çift kanatlılardan, çeşitli uçucu böceklere verilen isim. 
    41. Şebpire: Yarasa, Haffaş, Vatvat ve Kayışkanat ta denir. Deri kanatlı, gündüz 
gizlenip gece uçan memeli hayvan. Bilimsel ismi: Vespertilio. 
    42. Tavşan: Erneb  ve  Harguş ta  denir. Tavşan giller den, arka bacakları uzun, 
büyük kulaklı, kemirgen memeli hayvan. Bilimsel ismi: Lepus tur. 
    43. Tavşancıl Kuşu: Tavşan avında kullanılan yırtıcı bir kuş. 
    44. Tavuk: Decac ve Makiyan da denir. Tavukgiller den, etinden ve yumurtasından 
faydalanılan  kümes hayvanı. Bilimsel ismi: Gallus tur. 
    45. Tavus: Tavukgillerden, erkeğinin göz alıcı renkler de uzun kuyruk telekleri olan 
kuş. Bilimsel adı: Pavo. 
    46. Timsah: Sürüngenlerden, sıcak memleketlerin akar sularında yaşayan, 
yumurtayla üreyen, kalın derili, uzun boylu ve iri hayvan. Bilimsel ismi: Crocodilus tur. 
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