
1)Cin suresi; cinleri çağırmada ve kovmak için okunur  
 

2)Zilzal suresi; cinleri çağırmada, kovmada ve korunmada 
okunur.(Zilzal suresi EŞTATEL e kadar okunur ve 3defa tekrar edilir.)  
 

3)Saffat suresi; ilk 10 ayeti kovma ve korunma için okunur, bir 
bardak suya ilk 10 ayeti 7defa okunur, suya üflenir. Bu su cin olan 
yere serpilirse cinler o yerden uzaklaşır.)  
 

4)Tarık suresi; cinlerden korunma ve kovmada okunur. Cinler 
üzerinde çok etkilidir.  
 

5)Haşr suresinin 21,22,23,24.ayetleri cinler üzerinde etkilidir. Ayrıca 
bu ayetler şifa içinde okunur.  
 

6)Ayetekl Kürsi; cinler üzerinde çok etkilidir. Korunma,kovma ve 
yakmada okunur. Ayetel Kürsi okunup hemen ardından hızlı bir 
şekilde sürekli Ayetel Kürsinin (vela yeuduhu hıfzuhuma vehüvel 
aliyyül azim) tekrar edilirse cinli ya kaçar yada yanar.  
 

7)İhlas suresi, Felak, Nas, Fatiha sureleri ve Kafirun sureleri 
korunmak ve cinnileri uzaklaştırmak için okunur.  
 

8)Yasin suresi( Ve cealne min beyni eydihim seddev ve min 
halfehum sedden feağşeynahüm fehum la yübsirun) Ayeti cinleri 
kovmak, hapsetmek ve yakmak için okunur. Gerçek ismi bilinen 
cinniyi yakmak için 7defa ayet okunarak cinninin ismi bir kağıda 
yazılarak daire içine alınır ve Yarabbi zulm eden .....isimli cinniyi yak, 
helak et diye dua edilerek kağıt yakılır. Bir bardak alınarak 3 defa 
ayet okunur ve bardağın ağzı ve dibi üflenerek el ile sıvazlanır. Bu 
sayede cinni bardağa habsedilir ve bardağın üzeri kapatılırsa cinli 
çıkamaz.  
 

9)Cinniyi yakmak için 7 şer defa Fatiha,İhlas,Felak,Nas, Ayetel 
Kürsi,Tarık, Haşr suresi 21,22,23,24. Ayetleri, Saffat suresi 1. den 
10. ayetine kadar ve 7 defa ezan okunur. Cinni musallat olan kişinin 
sağ kulağına bu ayet ve sureler okunursa, cinni ya yanar yada 
rahatsızlanıp kaçmak zorunda kalır.  
 

10)Fatiha suresi okunarak cinninin yüzüne tükürülürse cinninin yüzü 
yanar.  
 

11)Cinni olan mekan da Yasin Suresi okunursa o mekandan kafir 
cinler kaçar.  
 



12)Kuru Haşhaş, çörek otu, üzerlik ve soğan, sarımsak kabukları 
yeşil bir beze sarılıp dikilerek euzu besmele ile ev veya işyerinin kapı 
eşiğine konulursa o yere cinler zarar veremediği gibi büyü ve sihir de 
tesir etmez. (cinnilerle uğraşan kişilerin ifadesidir. Batıl olabilir.)  
 

13)Sirke cinler üzerinde etkilidir, sirkeyi sevmezler. Hatta sirkenin 
cinlere zarar verdiğide söylenir. Büyü için sürülen domuz ve ayı yağı 
olan yerler sirke ile silinir. Daha sonrada deterjan ile o yer 
temizlenir. (cinnilerle uğraşan kişilerin ifadesidir.)  
 

14)Gül suyu, safran, misk, anber ve çeşitli tütsü otları ve kokuları ile 
gül dalı,elma dalı gibi benzeri şeylerde cinleri etkileme ve 
yönlendirmede kullanılır.  
 

15)Büyü için yazılan kağıtların akan suya bırakılması söylenir. Bunun 
için bir dereye taşa bağlayarak bırakmalı yada derenin içinde bir 
taşın altına konularak yazıların silinmesi sağlanmalıdır. Kesinlikle 
çöpe veya ateşe atılarak yakılmaması gerekir. Bu şekilde yapılırsa 
büyü etkisini göstermeye devam eder.  
 

16)Büyü insanlar arasında ak büyü, kara büyü gibi çeşitli adlarla 
sınıflandırılarak iyi ve kötü yanlarının olduğu inancı aşılanmak istenir. 
Büyünün iyisi ve kötüsü olmaz. Büyü ile kişinin kendi iradesi bir 
şeytana veya cine teslim edilemez. Büyü; kişinin ruh alemini ve 
sağlığını bozar. Yapan ve yaptıran işlediği büyük küfür yüzünden 
Allah'ın azabına hem dünyada, hem de ahirette uğrar.  
 
  

 Kim! Herhangi bir azimet okurken Cin'lerin kendisini çarpmamasından emin 
olmak isterse, aşağıdaki isimleri avucuna yazıp yalasın. Yaladıktan sonra 
ameline başlarsa, korkularından emin olur. 
Avuca yazılacak isimler bunlardır; 
 
 
ةِ اْلعَِزی  ِه بُُطوِن اِیٍل َھَشاٍش َھِشیٍش َھَشاَھٍش َحَجْبُت نَْفِسى ِبِعزَّ  ِز اْلُمْعتَْز فِى ِعّزِ ِعّزِ
  
   
 

 Hüddam Da'veti için Özel:  
Hüddam Da'veti için Özel 
Bir Tertip 
 
Birçok defalar tecrübe edilmiş ve sonuç alınmış olan bu 
tertip o kadar 



tesirlidir ki sadece hergece Yatsı 
namazından sonra 1 defa okunduğunda bile okuyan 
kimsede müthiş acaiplikler 
meydana gelir. Okunan bu tertip sayesinde diğer insanlar 
ve cinler, okuyan 
kimsenin hidayet derecesine göre o kimsenin adeta 
hizmetine girerler. Bu tertip 
tarih boyunca sıkıntılı anlarda ve harp 
zamanlarında hüddam ilmine vakıf olan kimselerce 
defalarca kez uygulanmış ve 
bi'iznillah sonuç alınmıştır. Bu tertip herhangi bir mühim 
dileği bulunan 
şahıslara, havass kitaplığı bakımından zengin tarihimizden 
bir altın hediyedir. 
 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Külli zî mülkin memlûkin 
lillâhi ve küllü zî ızzetin 
feğâlibühüllâhi ve küllü zî kuvvetin fedaîfün ındallâhi ve 
küllü cebbârin 
fesağîrün ındallâhi ve küllü zâlimin lâ mehîsa lehü 
minallâhi yâ a'dâe hâmili 
kitâbî hâzâ ve yâ hâsidîhi minel insi 
vel cini veş şeyâtîni vel afârîtil mütemerridîni fehâtemü 
süleymân ibni dâvud 
aleyhimes selâmi alâ efvâhihim ve asâ mûsebni ımrân 
aleyhis selâmi alâ 
ektâfihim ve hayruküm beyne a'yüniküm ve şerraküm 
tahte akdâmiküm ve lâ gâlibe 
leküm illallâhi yâ hâmile kitâbî hâzâ fî 
ızzillâhil mâniıllezî lâ yezillü men ı'tezzi bihi ve lâ yekşifü 
menistütira 
bihi sübhâne men elcemel bahra bi kelimâtihi sübhâne 
men etfâe nâra ibrâhîme bi 



hikmetihi sübhâne men tevâdaa külli şeyin li azametihi 
akbil ve lâ tehaf necevte minel 
kavmiz zâlimîne lâ tehâfü deraken ve lâ tahşâ lâ tehaf 
inneke entel a'lâ lâ 
tehâfâ innenî meakümâ esmeu ve erâ. Allâhümme ihram 
hâmile kitâbî hâzâ vestürhü 
bi sitrikel bâkî elhasîni fî leylihi ve nehârihi ve za'nühü ve 
karârühüllezî seterte bihil evliyâekel 
müttekâne min a'dâikel kâfirîn. Allâhümme men âdâhü 
feâdihi ve men kâdehü 
fekidhü ve men nesabe lehü fehhan fehuzhü vatfi anhü 
nârü men erâde bihi 
adâveten ve şerran ve ferric anhü külle hemmin ve dîkın 
ve lâ tühammilhü mâlâ 
yütîku entellâhü lâ ilâhe illâ entel hakkul 
hakîk. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve 
sahbihi ve selleme 
teslîmâ. Bismillâhirrahmânirrahîm. Tahassantü bizil 
mülki vel melekûtü ve 
tevekkeltü alel hayyillezî lâ yenâmü ve lâ yemûti bismillâhi 
mâ a'zamallâhü Küllemâ ev kadû 
nâran lil harbi etfâ hallâhü Kef He Ye Ayın Sad kefeytü 
Ha Mim Ayın Sin Kaf 
humîtü ve vukîtü sitrullâhi mesbûlü aleynâ ve aynullâhi 
nâzaratün ileynâ bi 
havlillâhi lâ yakdürü ehadün aleynâ Vallâhü min verâihim 
muhît. Bel hüve kurânün mecîd. Fî levhın 
mahfûz. Allâhü hafîzun aleyhim ve mâ ente aleyhim bi 
vekîl. Allâhümmahfeznâ min 
külli sûin yü'zînâ vahrüsnâ bi aynikelletî lâ tenîmüve 
ahcibnî min şerriş 
şeyâtîne vel insi vel cini inneke alâ külli şetin kadîr. 
Bismillâhi an yemini 



bismillîhi an şimâli bismillâhi an halfî 
bismillâhi sûretül kürsiyyi aleynâ tedûrü kemâ dâres sûri 
alâ medînetir rasûli 
sübhânallâhi ve bi hamdihi sübhânallâhil azîm. 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahü 
lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve 
lâ nevm. Lehû mâ 
fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ 
biiznihi. ya’lemü mâ 
beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min 
ilmihî illâ bimâ şâe 
vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü 
hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül 
azîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ 
seyyidinâ muhammedin ve 
alâ âlihi ve sahbihi ve ekûn. Allâhümme innî eselüke ve 
etevesselü ileyke Yâ 
Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Rahmânü Yâ Rahmânü 
Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahîmü 
Yâ Rahîmü Yâ hin Yâ hin Yâ hin Yâ 
Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ Seyyidâhü Yâ 
Seyyidâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Hüve Yâ 
Hüve Yâ Hüve Yâ Ğıyâsî ınde şiddetî Yâ enîsî ınde vahdetî 
Yâ Mucîbî ınde 
da'vetî Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü. Allâhülâ ilâhe illâ 
hüvel hayyul kayyûm. Yâ Hayyü Yâ 
Kayyûmü yâ men tekûmüs semâvâti vel ardu bi emrihi yâ 
câmiul mahlûkâti tahte 
lutfihi ve kahrihi eselüke allâhümme en tüsahharalî 
rûhaniyeti hâzi hil âyetiş 
şerîfeti tüînenî alâ kadâi havâicî yâ men lâ te'huzühü 
sinetün ve lâ nevm. İhdinâ ilel hakki ve ilâ 



tarîkın müstekîmin hattâ esterîha minel levmi lâ ilâhe illâ 
ente sübhâneke innî 
küntü minez zâlimîn. Yâ men lehü ekûn semâ vâti ve mâ 
fîl ard. Men zellezî 
yeşfeu ındehü illâ bi iznih. Allâhümmeşfa'li ve erşidnî fîhî 
ürîde min kadâi havâicî ve isbâti kavlî ve 
fi'lî ve ameli ve bârikli fî ehlî yî men ya'lemü mâ beyne 
eydîhim ve mâ 
halfehüm ve lâ yuhîtûne bi şeyin min ılmih. Yâmen 
ya'lemü damîra ıbâdihi sirran 
ve cehran eselüke allâhümme en tü sahhiralî huddâme 
hâzihil âyetil azîmeti ved da'vetil münîfeti ekûn 
ilî avnen alâ kadâi havâicî heylen heylen cevlen cevlen 
meliken meliken yâ men 
lâ yetesarrafü fî mülkih. İllâ bimâ şâe ve sia kürsiyyühüs 
semâvâti vel ard. 
Sehhirlî abdike kendiyâse hattâ yükellimünî fî hâli 
yakazatî ve yüînenî fî cemîa havâicî yâ men ve lâ 
yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Yâ Hamîdü Yâ 
Mecîdü Ya Bâisü Yâ Şehâdü 
Yâ Hakku Yâ Vekîlü Yâ Kaviyyü Yâ Metînü kün lî avnen 
alâ kadâi havâicî bi elfi 
elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Aksemtü 
aleyke eyyühes seyyidül 
Kendiyâse ecibnî ente ve huddâmike ve eînûni fî cemîı 
ümîrû bi hakki mâ 
ta'tekıdînehü minel azamet. Vel kibriyâi ve bi hakki 
hâzihil âyetil azîmeti ve 
bi seyyidinâ muhammedin aleyhis salâtü vesselâm. Ecib 
eyyühes seyyidil kendiyâs 
esreu minel berk. Ve mâ emrinâ 
 
  
 




