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                                        ÖNSÖZ 
 
Bu kitapda rahmetli babam idris çelebinin not ettiği kitaplardan aldım ve kitap 

haline getirdim on bölümden oluşturdum. 
 
Rahmetli babamin bu son eseri olan kitap 337.sayfa halıne getirdim kitabin 

içeriklerini anlatmaya gerek yok çünkü rahmetli babamin el yazma kitabindan ve 
önemli not tuttuklarından kitap halıne getirdim  

 
İdris çelebinin bu son eseridir. 
 
 
www.havaskitaplarim.com  
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                      BİRİNCİ BÖLÜM  
YENİ BAŞLİYANLAR İÇİN HAVAS İLMİ 
 
                      
 
                          YENi BAŞLAYANLAR iÇiN HAVAS iLMi 
 

insanların  ekserisinin içinde gizemli ve mistik konulara karşı bir ilgi ve alaka vardır. 
Fakat bir çoğu çeşitli nedenlerden dolayı bu konulardan uzak durur. Bir kısmı 
kenarından köşesinden yaklaşır. Pek az kimse içine girer. 

 
Havas ilmide böyle bir ilimdir. Bir çok insan havasa karşı merak, ilgi ve ihtiyaç 
duymakla beraber pek az kimse havas ilmiyle uğraşmaya cesaret eder. Ve maalesef bu 
kişilerde sağlam bir hoca yada iyi bir kitapdan bu işi öğrenme imkanları olmadığı için 
içi hurafe, yalan ve yanlışlarla dolu olan kitaplara yönelmektedirler. 
Bazıları tercüme hatalarıyla dolu, bazıları da bilerek eksik yazılmış olan bu kitapların 
çoğu yeni havasçı kardeşlerimizi yanıltmaktadır. 

 
Piyasaya baktığınız zaman havas ilmiyle alakalı o kadar çok çeşitli, dışları süslü, büyük 
vaadler veren kitaplar varki….. Şöyle bi düşünelim. 
 

Havas ilmi hususi (özel) bir ilim demektir. Böyle bir ilmin umumun (genelin) 
ellerine teslim edilmesi ne kadar doğrudur? Yada bu kitaplarda gerçekten havas ilmi 
tam ve eksiksiz verilmekte midir? Veya bu kadar abartılı reklam yapılan bu kitapdan ne 
elde edilebilir? Bu soruları çoğaltmak mümkündür ama havasa meraklı 
kardeşlerimizinde başlarını önlerine eğip bunları düşünmeleri gerekmektedir. 

 
1- Piyasadaki havas ve dua kitaplarının pek çoğu o kitabın yazarının reklamından başka 
bi şey değildir. 

 
2- Dua dışındaki her tarif ve uygulamada mutlaka eksiklik bırakılmıştır. Çünkü bu 
kitabı yazıp basanlarda bu ilimlerin umuma açılmaması gerektiğini bilirler. Ayrıca 
kitapda yazılan tarif, tatbik edilmeye kalkıldığında işe yaramamalı ki yazar olan 
hoca!ya müracaat edilsin. 
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3- Kitap tercüme etmek ciddi bir iştir. Bir kitabı tercüme edebilmek için tercüme ettiğin 
kitabın konusu olan ilimle alakalı bilgi sahibi olmak, özellikle Arapçada çok geniş 
gramer bilgisine vakıf olmak, lugat ilminde ileri düzeyde olmak, ve tercüme işindede 
mahir olmak lazımdır. Bu vasıflara haiz olmayan çevirmenlerin yaptığı bir çok 
tercümede çok ciddi eksiklikler görüyoruz. 

 
Diyelimki tüm bunları aştık ve sağlam kaynak bir kitap ele geçirdik. Her şey bittimi? 
Hayır. Aslında daha yeni başlıyor. Biz bu risalede havas ilminde nasıl ilerlenir? Nasıl 
havasçı olunur? Püf noktalar nelerdir? Hasta nasıl tedavi edilir? Nasıl bakım yapılır? 
Gibi bir çok sorunun cevabını vereceğiz. Ancak, öncelikle kafalarda oluşabilecek 
muhtemel sorulara birkaç cevap verip öyle başlayacağız. 

 
1- Biz bu risalede ve diğer risalelerimizde kesinlikle eksik bilgi vermeyeceğiz. 

 
2- Bu risaleler ticari ya reklam amaçlı değildir. Bunlar kesinlikle basılıp 
çoğaltılmayacak ve piyasaya sürülmeyecektir. 
3- Bu risalelerin her hakkı yazara ait olup bir başkası tarafından da çoğaltılıp 
yayınlanamaz. 

 
4- Bu risalelerde ehil hocalarımızın kişisel tecrübeleri ve el yazması eserlerden derlenen 
bilgilerden istifade edilmiştir. 

 
                                    HAVAS VE HAVAS İLMİ NE DEMEKDİR 

 
Burada sitemizde yazdığımız notları aynen koyuyoruz. 
Kelime olarak havas Arapça hâs (hı, elif ve sad’la yazılır ve çekilerek okunur) 
kelimesinin çoğuludur. Özel, hususi, seçkin, demektir. Çoğul olunca özel, hususi, yada 
seçkin olan şeyler yada kişiler manasını ifade eder. Bu kelime günümüzde bizdede 
kullanılır. Kişiye has – kişiye özgü, hususi-özel gibi. 

 
                                            HAVAS İLMİ NE DEMEKDİR 

 
Özel, hususi, seçkin olan bilgilerden müteşekkil ve aynı şekilde özel insanlar tarafından 
bilinip tatbik edilebilen ilme havas ilmi denir. Bu ilme okula giderek, veya kitap 
okuyarak ulaşılamaz. Peygamberimiz miraçdan döndüğü zaman kendisine üç türlü ilim 
verildiğini, birini insanlara öğretmekle vazifeli olduğunu, birini ehil olanlara vereceğini 
ve birininde kendisinde saklı olduğunu haber vermişlerdir. Bu ilim kaynağını, vahyi 
ilahiden, meleklerin peygamberlere öğrettikleri şeylerden, Allah dostu olma şerefine 
ulaşmış insanların manevi keşiflerinden alır. Bazı alimler Bu kaynakları nasıl 
kullanacaklarını araştırmışlar özellikle mukaddes metinler üzerinde çalışmalar yapmış 
ve değişik metod ve formüller bulmuşlardır. Daha sonraları bu işe ehil olmayan 
insanlar, kahinler, medyumlar, arraflar, astroloklar, sihirbazlar, büyücüler el atmış ve 
maalesef kaynağı bozmuşlardır. O hale gelmişki havas ilmi adı altında yazılan kitaplar 
sihir, büyü, kehanet formülleri, fal, müneccimlik bilgileri ile dolmuştur. Bu gün 
piyasada satılan en meşhur kitaplar olan kenzül havas ve gizli ilimler hazinesi bu tür 
şeylerle doludur.örnekler vererek boşa zaman ve sayfa harcamak istemiyorum. Ama bu 
işin aslını öğrenince haklı olduğumu göreceksiniz. Elbette havas ilminde astronomiden, 
tabiatta dolaşan manyetik gücün nasıl kullanılacağından da istifade edilmektedir. 
Bunları ve bunlardaki esrarıda Allah yaratmıştır ve havas ilminde istifade edilmesi 
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zaruridir. Buna itirazımız olamaz. Ama bu günkü kitaplara baktığınız zaman işin 
müneccimliğe yada dehriliğe vardığını, insanların yıldız ve tabiattaki güçlerden yardım 
arar hale getirildiğini göreceksiniz. 

 
Şu unutulmamalıdır havas ilminde istek ya direk Allah’tan olur veya allah’tan istemede 
vesileler kullanılır. Hangi zamanda dua edilirse veya hangi dua ve ayet okunursa 
veyahut ne yazılırsa v.s Allah’ın rahmetini ve duaya icabetini, meleklerin, ulvi 
varlıkların, ervahı mukaddesenin desteğini alırımın hesabı yapılır. Yoksa hangi yıldız 
nerde olursa dileğim kabul olura dönerse iş o zaman küfre, müneccimliğe varır. 
Herkes formülünü bildikten sonra müneccim, büyücü, falcı, kahin olabilir ama ehli 
havas olmanın şartı ehli iman ve Đslam olmaktan geçer. Her para normal olay 
gördüğünüzde bu olayı yada olay kendinden zuhur edeni havasla bağdaştırmamak 
lazımdır. Büyücülük v.s havas ilminden değildir. 

 
 Allah korkusu ve islam inancı olmayan herkes büyü, sihir, 

müneccimlik yapabilir. Şimdi akla şu soru gelebilir. Büyü ve sihir ilimlerini de herkes 
bilmiyor. Herkes yapmıyor. 
Fark ne? 
Büyü metotları halk arasında çok bilinen yaygın metotlardır. Mesela güvey bağlama 
büyüleri, birini rahatsız etme, karı koca arasını açma, muhabbet büyülerinden bir yada 
birkaç tane bilmeyen çok insan yoktur. Öğrenmek isteyen herkeste kolayca öğrenebilir. 
Ama insanlarımızın bir çoğu büyüden ve bu gibi şeylerden korktuğu için öğrenmeye 
çalışmazlar. Bunları yapmakta çok kolaydır. Abdesti namazı bırak. Dini hükümleri terk 
et. Cünüp olarak dolaşmaya başla. Her büyüyü yaparsın. Eğer bu konuda uzmanlaşmış 
isen zaten mesele değil. Yani bu bilgilerin öğrenilmesi ve yapılmasının az olması havas 
ilmi olduğundan değildir. 

 
Havas bilgilerini diğerlerinden ayırmak çok zordur. Biz burada sihir- büyüyü, hurafe ve 
uydurma şekilleri, saçma sapan bilgileri gerçek havas ilminden ayırıp ortaya koymaya 
çalışacağız. Büyünün her türlüsü haram ve günahtır. 

 
Mesela hoca vasfı adı altında bazıları muhabbet büyüleri yapıp insanları etkilemeye 
çalışıyorlar. Ondan sonrada hayırlı bir iş yaptıklarını asla şerre dalmadıklarını iddia 
ediyorlar. Oysa büyü başlı başına bir şer işidir. Büyü büyüdür. Ve haramdır. 
Peygamberimiz bir sahabeye “Cebrail a.s dahil bütün melekler, ben dahil bütün 
peygamberler bir araya gelsek, bütün dağlar taşlar, ağaçlar kuşlar hep beraber dua etsek 
sen yine Allah’ın takdir ettiği kişi ile evlenirsin” buyurarak evlenilecek kişinin kaderde 
yazdığı ve değişmeyeceğini bildirmiştir. 

 
Buna rağmen aşk büyüleri yapan insanlar “ biz iyilik yapıyoruz, şerre dalmıyoruz “ 
diye kendilerini avuturlar Ancak bir kimse yapılmış olan bir büyünün kuran ayetleri ve 
dualarla nasıl bozulacağını bilmiyor da büyü ile bozabiliyorsa caizdir. 

 
Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bazı şerli insanlar maalesef ayetleri de büyüye 
alet edip büyü ve sihir yaparken ayetleri bir şekilde kullanıyorlar. Allah onları ıslah 
etsin. Ne diyeyim. 

 
                                     Kimler Havas ilminden istifade Edebılır. 

 
Her bilgi özel olmadığı gibi her özel bilgiye sahip olan insanda özel değildir. Bu 
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bilgilerin yani havas ilminin işe yaraması için kişininde ehli havasdan olması lazımdır. 
Bir başka ifade ile havasçı, havas bilgilerini bilen özel kişi demektir. Tıp kitabını eline 
alıp her okuyan nasıl doktor vasfını kazanmıyorsa, havas kitaplarını açıp her okuyanda 
havasçı olamaz. Doktor olmak için nasıl eğitimden geçmek gerekirse havasçı olmak 
içinde bir takım eğitim ve çalışma lazımdır. 

 
Bazıları vardır bir kitap alıp içindekileri denemeye kalkar. Dener ve olmaz. Kendisine 
bakmadan kitap hakkında ileri geri konuşmaya başlar. O kitap ona göre ya yanlış yada 
eksiktir. Aslında bilgi doğrudur, havas ilmindendir ama adam havas ehlinden değildir. 
Vakıa günümüzde basılan Türkçe kitaplarda bir çok eksik nokta, yanlış tercüme veya 
eksik anlatım var. Bunun bir kısmı ehil olmayanların eline geçmesin diye kasıtlı, bir 
kısmı mütercimin hatasından bir kısmı da baskı hatasından kaynaklanıyor. Ama adamın 
eline orijinal kitap bile geçse yaptığı olmayınca kitap hatalı olur. 
Havas alimi yada havasçı olabilmek için evvela havas ehli olabilmek lazımdır. Peki 
nasıl havas ehli olunur? 

 
Havas ilmi daha öncede belirttiğim gibi hususi insanlara ait bir ilimdir. Bu ilimden 
istifade edebilmek içinse o hususi insanlar arasına girmek lazımdır. Bu hususi insanlar 
ya peygamberdir, yahut Allah dostudur yada Allah dostu olmasa bile âbid insanlardır. 
ilk iki sınıftan olmayan âbid insanların bu ilme vakıf olabilmeleri için ekstra çaba sarf 
etmeleri lazımdır. Bunlar: 

 
1- Zühd: yani madde hırsından, mal mülk sevdasından vazgeçmek. Mal varlığı olsa bile 
kanaatkar bir yaşam tarzı seçmek. 

 
2- Farz ibadetlerle beraber nafile ibadetlere yönelip abid bir kul olmak. Özellikle nafile 
oruç, tasadduk, kuşluk namazı, teheccüd namazı gibi faziletli amellere yönelmek. 

 
3- Bir ayı geçmemek şartıyla kuranı kerimi hatmetmeye devam etmek. 

 
4- Ağzını yalan, gıybet, dedikodu, küfür gibi kirli şeylerden korumak. 

 
5- Mümkünse riyazat yaparak melekler ve ulvi varlıların himmet ve teveccühünü 
kazanmak. Böylece her hususta yanında destekçilerin olması. 

 
6- Bütün bunların dışında bir takım zikirleri vird edinip her gün devam etmek. 

 
7- Özellikle üzerinde uğraştığın dalın zikrini terk etmemek. 

 
Bütün bunları yaptıktan sonra ehli havas (özel, seçilmiş kişiler) arasına girer, gayb ve 
keşif aleminden haberdar olursun. Duaların, ricaların, ilticaların makbul olur. Seninle 
beraber melekler, cinler, ulvi varlıklar, Allah dostlarıda allaha dua ederler. Peki bunları 
yapmayan ama bu işi yapıp netice elde edenler var diyeceksiniz. 

 
Bunların durumu şuna benzer. Tıp eğitimi almadığı halde tıp bilgisi geniş olan, bir 
takım ilaçlar hakkında bilgisi olan insanlar vardır. Helede bir rahatsızlık geçirmişse o 
hastalık hakkında uzman kesilir.çevresindekilere ilaçlar tavsiye eder. Bu ilaçlar 
sayesinde çevresindeki hasta insanlar şifa bulur. Peki bu adam doktormu oldu şimdi? 
Bu gün tavsiye ettiği ilaç fayda sağladığı gibi yarın söyleyeceği bir başka ilaç ölüme 
götürebilir. Bir diğer husus ise adam belkide üç kağıtçıdır ama gelen kimsenin 



7 
İdris çelebinin gizli azametli mucerrep tılsımı-------------------------------------------------------- 

 
 

samimiyetinden dolayı Allah şifa ihsan eder. Oda kerameti kendinden bilir ve halk da 
öyle zanneder. 

 
Yukarda yazılanlar genel tabir ve tariflerdir. Şimdi biraz daha özele inelim. 
Bugün kendisine havasçı diyen veya dene kişiler beş ana gruptadır. 

 
1- Şifacılar 
2- Vefkçiler. 
3- Tılsımcılar 
4- Cinciler (medyumlar) 
5- Büyücüler. 

 
                                                                      Şifacılar 

 
Bunlar eli tesbihli, dili zikirli, kalbi temiz, abid ve zahit olan insanlardır. Fatiha-ı şerife, 
şifa ayetleri gibi ayetlerle yada peygamberimiz ve Đslam önderlerinden menkul 
dualarla hastaları okurlar ve yazarlar.  

Eğer yukardaki tanıma uyan ve maddi kazanç peşinde olmayan bir kişiyse 
çoğunlukla insanların şifasına vesile olurlar ve Allah onların duaları hürmetine şifa 
ihsan eder. Piyasadan alabileceğiniz kitaplarda eksik olarak verilmeyen tek bilgi şifa 
dua, ayet ve usulleridir. Bu konuda bu kitaplardan istifade edilebilir. 

 
                                                               Vefkçiler 

 
Yeni başlayan havasçıların aldandıkları hususlardan biri vefkdir. Yeni başlayan 
kardeşlerimiz kenzül havas, şemsül mearif (ki tercüme hatalarıyla ve eksikliklerle 
doludur) evfak, gizli ilimler hazinesi (aynen şemsül mearif gibi) gibi kitaplarda 
gördükleri vefkleri hemen normal kalem kağıt yada misk-zağferan-gülsuyu ile yazmaya 
başlıyorlar. Vefk yazmak o kadar kolay bir iş değildir. Vefkle alakalı hazırlanan 
risalemizde sade ve anlaşılır şekilde vefkin nasıl yazılacağı anlatılmaktadır ancak biz 
yinede burada kısaca bahsedelim. 

 
Vefk yazmak için şu şartlara riayet edilmesi gerekir. 
1- Zaman. 
2- Mekan. 
3- Hesap. 
4- Zikir 
Vefk ayet, dua yada esmanın enerjisini uygun zamanda kendi enerjisiyle yönlendirmek 
demektir. 

 
O zaman: 
a- Kendi enerjisi güçlü olacak. Bunun için evradü ezkara yani sürekli olarak belli zikir 
ve ibadetleri yapmaya devam edecek. Ki kendi ruhani enerjisi çoğalsın. Böyle birisine 
ayrıca devam ettiği zikrin ulvi varlıklarıda yardım eder. Yani enerjisi çoğalmış olur.  
 
b- Zamanı iyi tayin edecek. Her esmanın nurunun (özellikle) indiği zamanlar vardır. Ayrıca 
bazı saat, gün ve ayda bereket, bazısında rahmet, bazısında merhamet i ilahi fazla iner. 
Bunları bilip ona göre hareket etmek gerekir. Yine bazısında cenabı hak cemal sıfatıyla, 
bazısında celal sıfatıyla tecelli eder. 
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c- Vefk yazarken mekanda çok önemlidir. Vefk ulvi bir iş olduğundan onun temiz ve ak 
yerlerde hatta mümkünse hususi odalarda yazılması gerekir. 
 
d- Ve en önemli şeylerden biride hesapdır. Umumi vefklerin hesabı ve saati zaten kitaplarda 
mevcuttur. Ama kişiye özel vefklerin hesabı ve saati gizli tutulmuştur. 
Bunun nasıl hesaplanacağı basit ve sade bir dille vefkler risalemizde anlatılmaktadır. 
 
                                                          TILSIMCILAR  
 
Bu bi çeşit büyü olmakla beraber büyüden farkı şeytani güçlerin olmamasıdır. Tabiattaki 
nesne ve elementlerin enerjisi-dua ve ayet enerjisi-zaman enerjisi-kişinin kendi biolojik 
enerjisi-ve ruhani güçler birleştirilerek yapılır. Đyi yada kötü olması yapılış amacına göre 
değişir. Çok çeşit tılsımlar vardır. Fakat bu bir risale olacağı için burada tılsımlara yer 
veremiyoruz. Tılsımlar ve büyüler isimli risalede bir çok tılsım ve büyü formülü 
bulabirisiniz. 
 
 
                                                        BÜYÜCÜLER  
 
Büyü, kişinin kendi enerjisini, bazı nesne ve elementlerde olan enerjiyi, gezegenler arasında 
deveran eden enerjiyi ve şeytani güçleri kullanarak başkasının bedenine, işine, yaşantısına 
yada iradesine etki etmesidir. 
 
Büyü, şirk denebilecek kadar büyük bir günahdır. Büyü yapanda yaptıranda Allah, 
peygamberleri ve melekler tarafından lanetlenmiştir. Büyünün iyi yada kötüsü olmaz. Bu 
konuyla alakalı geniş malumatıda ilgili risalede bulabilirsiniz. 
 
                                                         CİNCİLER 
 
Söz havas hocalarından açılınca akla gelen ilk şey beklide cinler ve cinciliktir. Nice hocalar 
vardırki cinlerle hiçbir alakası olmadığı halde cinci ünvanına sahiptir. 
 
Cinci, cinlerle ilgilenen, cin tasallutuna uğrayanları tedavi eden, cinlerle irtibatı olan 
(medyum) kişi demektir. 
 
Cinlerin havas ilminde çok önemli ve özel bir yeri olmakla beraber her havas hocası cincilik 
yapamaz. Cin tasallutunu tedavi edemez, cinlerle irtibat kuramaz. 
 
En basit bir daveti bile yapamayan ama kendisinin cin hastalarını tedavi ettiğini iddia eden 
çok havas hocası vardır. 
 
Bir kere cin tasallutunu tedavi etmek için evvela tasallut varmı, varsa kaç tane, ve vücudun 
neresinde, içindemi dışındamı, hangi cinler neden musallat olmuş ve nasıl çıkarılırlar 
bunları bilmek gerekir. Bilmek içinde cinlerle ve mümkünse hadim olanlaruyla irtibat 
kurmak, onlardan yardım almak lazımdır. 
 
Bunlar olmadan yapılan cin tedavisinin sonuçları Ya cinler ciddi olarak musallat 
olmadıkları için yazılan dua ve uygulamardan sonra terk 
ederler. Ya uygulamalar cinleri sıkıntıya sokacağı için cinlerde hastaya daha fazla sıkıntı 
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verirler Veya bir müddet çekindikleri için hastaya sıkıntı vermeyi bırakırlar. Sonra 
uygulamanın kendilerine ciddi bir zarar vermediğini görüncede tekrar sıkıntı vermeye 
başlarlar. Ve bir çok hastadan duyduğumuz “önce rahatlamıştım sonra tekrar başladı” sözü 
bunun neticesidir. Bilmeden yapılan cin tasallutu tedavisinin daha bir çok sakınca ve 
zararları vardır. Onun için cinlerle irtibatı olmayan kişilerin kesinlikle hasta tedavi etmeye 
kalkışmamaları gerekmektedir. 
 
 Akis takdirde hem kendilerine hemde hastaya telafisi zor zararlar verirler. 
Cinlerle alakalı yazacağımız risalede bu konulara daha geniş olarak temas edeceğiz. Cinlerle 
nasıl irtibat kurulur ve davet usulleri nelerdir bunuda ayrıca bir risalede yazacağız. 
Tüm bu izahattan sonra şimdi bir havasçı için ilk atılacak adımlar nelerdir, havasçılığın ilk 
basamağı nedir ve nasıl ilerlenir? Bunları anlamaya çalışacağız.  
 
                                                           ilk Adım 
 
Havasçılığın ilk ve en önemli adımı duadır. Dua kalbe,ruha ve bedene şifa kaynağı, başlı 
başına bir ibadet ve Allah’a yaklaşma vesilesidir. Duanın kabul olması için belirli şartlar ve 
sebepler vardır. Duanın kabul edilmesi iki yönün tamam olmasına bağlıdır. Birincisi şartları 
yerine gelecek, ikincisiyse rükünleri eda edilecektir. Aksi takdirde edilen duanın tesiri 
olmayacak yada çok geç olacaktır. 
 
Yapılan müracaatlarda sık sık “hocam şu kadar dua ettim, şu kadar esma okudum, şu kadar 
zikir çektim bir netice elde edemedim” sözü geçmektedir. 
 
Duanın heyeti kendilerine anlatıldığı zamanda çoğu defa itiraz vaki olmaktadır. 
 
Duanın şartları şunlardır. 
1- Dua eden kişi bedenen temiz olacak. Allah Teala kirli bedenlerle ve pis yerlerde 
yaşan insanlara rahmet nazarıyla tecelli etmez. Duaysa rahmeti ilahinin bir 
tecellisidir. Temizlik hem imanın yarısı, hem islamın ilk şartı ve hemde Allah ile kul 
arasındaki perdelerden bir kısmının kaldırılmasıdır. 
 
2- Dua edenin ruhuda temiz olmalıdır. Günahkar olan, kalbi kirlenmiş, ruhu kararmış 
olan insanlara cenabı hakkın rahmet ile tecelli etmesi ve ona icabet etmesi 
düşünülemez. Onun için duaya başlamadan evvel kişi kalben ve tam bir pişmanlıkla 
rabbinden özür dilemeli, tevbe ve istiğfar etmelidir. Haddi zatında bu tevbe ve istiğfar 
üzere daim olmalıdır.kul ile cenabı hak arasında 70 000 perde bulunmaktadır. Bu 
perdelerin ekserisi günahlardan kaynaklanır. Gönülden yapılan her bir tevbe ve 
istiğfarla bir perde kalkar. Böylece kulun niyazı rabbine daha hızlı ve çabuk ulaşır. 
Daha doğrusu rabbin kula icabeti daha hızlı olur. Zaten rabbimiz iöçimizden 
söylediğimiz şeyleri dahi işitir. Önemli olan onun icabetine layık olabilmektir. 
 
3- Kul haramlardan sakınmalıdırki duası müstecap olsun. Bedene giren bir lokma 
haramın 40 günlük ibadet ve duanın kabulüne engel olduğu resulü Zi-şan efendimiz 
tarafından haber verilmektedir. Onun için haramlardan uzak durmakda şarttır. 
 
4- Kul, ibadetlerini gerek farz gerekse nafile olarak yerine getirmelidir. Đbadet etmemek 
haddi zatında bir günahtır. Günahkarların duasının kabul olmayacağını zaten beyan 
ettik. Rabbine kulluk etmeyen, ibadetlerden uzak, Allah için bir saatlik zaman 
ayıramayan insanın rabbinden istemesi cidden çok tuhaftır. “efendim namaz 
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kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz diye dua etmeyelimmi” diyen insanlara verilecek çok 
cevap vardır. Kulluk etmediğin rabbinden nasıl rahmet bekliyorsun? Eğer rabbine 
kulsan kulluğu isbat etmenin yolu ibadetten geçer. “Đbadet etmiyorum ama benim 
kalbim temiz” diyenlerede ibadet etmeyerek zaten kalbini karartmışsında haberin 
yokdan başka ne denebilir. 
 
5- Her gün bir miktar kuran okumakda duaların kabulünde çok tesirlidir. 
 
6- Kazaya muvafık olmak, yani sünnetullaha uygun bulunmak. Haram veya Aklen 
muhal olan şeyler için dua edilmemelidir. Bu ibadetten ziyade günahtır. 
 
Duanın rükünleride şunlardır 

   
   1- Duada ihlaslı olmak. Đhlas, kalbi Allah ın rızası düşüncesi dışındaki şeylerden 
   arındırmak demektir. Dünyevi menfaatler için dua eden kişi Allaha değil 
   menfaatlerine dua ediyor demektir. Allah da kendine edilmeyen duayı kabul edecek 
   değildir. 

 
2- Duada ısrarlı olmak. Đnsan bir yada birkaç defa dua ettim olmadı dememeli sonuna 
kadar duaya devam etmelidir. Şu unutulmamalıdırki, her bir dua ya bir günaha 
kefaret, ya Allaha yakınlık, ya dünyevi yada uhrevi bir menfaatı elde etmektir. Yani 
hiçbir dua karşılıksız değildir. 
 
3- Duada içten olmak. Dua eden kişi isteyen kişidir. Birinden bir şey iki şekilde istenir. 
Ya rica (naz ederek) ve yalvararak (niyaz ederek). Naz etmek peygamberlerin ve 
Allah dostlarının işidir. Bize düşen yalvarmak, ağlamak, sızlanmaktır. Yoksa emredercesine 
bir ses tonu, kibirli bir beden haliyle Allah ım ver demek dua etmek değildir. 
 
4- Duada vesilelere yapışmak. Cenabı hakdan sevdikleri hürmetine, mübarek mekanlar 
yada zamanlar hürmetine diye istemek. Mesela peygamberimiz hürmetine diye dua etmek. 
Bizim günah, hata ve beşeri zafiyetlerimiz belki icabete manidir. Ama sevdikleri araya 
konunca cenabı hak onların hürmetine icabet eder. Bunun içinde evvela sevdiklerinin 
ruhaniyetleri hoşnut edilmeli (Fatihalarla, ihlaslarla, hatim vs şeylerin sevapları ruhlarına 
hediye edilerek) ondan sonrada onlar aracı edilmelidir. 
 
Burada bazılarının Allah ile kul arasına kimse giremez, duada aracı olmaz gibi sözlerini 
duyar gibiyim Onlara verilecek en güzel cevap “Allah kullarıyla kendisi arasına bağlantı 
kursunlar diye peygamberleri, peygamberlerle arasına da melekleri vasıta olarak 
koymamışmıdır?” olacaktır. 
 
5- Duayı adabına uygun yapmaktır. Duanın başlıca adapları şunlardır. 
 
a- isteğini kat’i olarak beyan etmek. 
b- Ümitsizliğe düşmeden ısrar etmek. 
c- Başında ve sonunda salatu selam okumak. 
d- Tezarru ve niyaz ile dua etmek. 
e- Dua esnasında Allah dan gafil olmamak. 
f- Allahın icabet edeceğine kat-i olarak inanmak. 
g- Kendi acziyeti ve mevlanın kudretinin idrakinde olacak. 
h- Vesilelerle istemek. 
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i- Duanın sonunda Fatiha okumak. 
j- Duasına icabet edildiği zaman Allaha şükretmek. 
 
Not: Bu aciz kardeşiniz örnek olarak kendi duasını yazmayı uygun görmüştür. 
Duaya başlarken evvela “Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab – her şeyi karşılıksız olarak 
veren yüce allahı tesbih ederim” diye başlarım. Sonrasında 14 defa Yâ Vehhâb ismi şerifini 
okur ve peşindende içimden geldiği şekilde, Allaha yalvararak, günahlarımdan rahmetine 
sığınarak, acziyetimi beyan ederek, kendi fakirliğimi ve onun zenginliğini ikrar ederek, 
vesileler koyarak ve ağlayamazsam ağlar gibi inleyerek dua eder sonunda salatı münciye, 
salatı Fethiye, salatı nariye gibi tesiri büyük salavatı Şerifelerden birini okurum. Daha 
sonrada 55 defa Yâ Mücib ismini şerifini okur “Yâ rabbi Fatiha hürmetine dualarıma icabet 
et” der ve Fatiha ile tamamlarım. 
 
Mevlaya şükürler olsun bu güne kadar hiçbir duam geri çevrilmedi. Er yada geç, Allah ım 
benim acizliğime ve günahlarıma bakmadan kapısına her gitiiğimde dolu çevirdi. Kabul 
edilmemiş görünen dualarımında karşılığını ahrette vereceğinden hiçbir kuşkum yok. 
Dua affımı isterken biliyorum ki onun rahmeti yanında benim günahım, hatta kafirin küfrü 
deryada bir damla, çölde kum taneciğinden daha azdır. Dünyevi şeyler isterkende biliyorum 
ki tüm mal, mülk ve hazineler onun, zenginler zengini ve cömertlere bile cömertlik yapan 
cömerttir. Kapısına giden dilenciye bi şey vermekle ondan bi şey eksilmez. 
Bu ümitlerle mevlaya dua ederken bi taraftanda ya benim günahlarımı affetmez, bana 
rahmetiyle muamele etmezse halim ne olur diyede korkuyorum. Mevla korktuklarımızdan 
emin umduklarımıza nail eylesin AMiN. 
 
                              Hasta İçin Dua Okuyacak Yada Yazacak Kişi 
 
Buraya kadar anlattığımız şeyler daha ziyade kişinin kendi nefsi için edeceği duayla 
alakalıydı. Bir hasta için dua, ayet veya esma okuyacak yada yazacak kişininde aynen 
yukardaki şartlara riayet etmesi gerekir. 
 
Bir ağrısı, sancısı ve bedeni bir rahatsızlığı olan bir hasta için okumaya ve yazmaya 
başlamadan önce abdest almalı (mümkünse gusletmeli), tevbe ve istiğfar etmeli, hastaya 
inancı yönünde telkınde bulunmalı, şifanın Allahtan olduğunun hem kendisi bilincinde 
olmalı, hemde hastaya bu bilinci aşılamalıdır. 
 
                                                 Şifa Ayet-Dua Usulleri 
 
ŞİFA HAZİNESİ 
 
                                                  Ağrı ve Sancılar İçin: 
 
1- Ağrıyan veya sancıyan yerin üzerine el konulup fatiha-ı şerife okunur ve yedi defa 
 
ا اجد ب عني سؤ م م اذھ  اللھ
 
(Allâhümme ezhib anni süe mâ ecidü) duası okunur. 
 
2- Yasin suresi yetmiş sekizinci ayetten itibaren sonuna kadar bir şişe zeytin yağı üzerine 40 
defa okunur, vücuttaki kırık, çatlak veya sancılı yer bu yağ ile yağlanırsa bi hürmeti hazihil 
âyât şifa bulur. 
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3- Her hangi bir yerinde ağrı olan bu duayı 70 defa okumalıdır." Eûzü bi'izzetillâhi ve 
kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru ." 
 
4- Peygamberimiz Eshâbina, bütün agri ve atesli hastaliklar için: 
“Bismillâhil kebîr eûzü billâhil azîm min serri külli irkin ne’ar ve serri 
harrin-nâr” duâsini okumagi ögretirdi. 
 
                                                            Basur İçin: 
 
1- Oruçlunun ağzında biriken tükürük loğusa otu ile karıştırılıp basur memesi üzerine 
konursa şifa verir. 
 
2- Sığırın öd suyu kereviz otunun suyu ile karıştırılıp basur memesi üzerine sürülürse 
şifa verir. 
 
 
3- Yengeç ölüsü yakılıp külü basur memesi üzerine konursa şifa verir. (haya tül 
hayevân) 
 
                                                     Baş Ağrısı İçin 
 

1- Bir kağıda 7 tane besmele yazılıp 7 kat muşamba yada benzeri bir şeye sarılarak başta 
taşınırsa bi iznillah şifa bulur. 
 
2- Ayet el kürsü hurufu mukattaa ile (yanik harf harf) yazılıp ağrıyan tarafa asılır. 
 
3- Meryem suresinin ilk dört ayeti yazılır. Sonuna da 
 
ا اب ی اذا الكت ل ھ ف حام م اش بحان اللھ ا س ان ی ا برھ ان ی ا دی ان ی ا من ان ی  حن
راحمین م ال ا ارح ك ی  برحمت
 
Allahümme işfi hâmile hâzel kitâbi yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân yâ burhân yâ subhân. 
Birahmetike yâ erhamer rahımiyn. 
 
Eklenip hastanın üzerinde taşıması sağlanır. Bir nüsha daha yazılıp onunda suyu içilir. 
 
4- Tarık suresinin ilk 8 ayeti yazılıp sonuna 
 
ع ا ا الوج كن ایھ َّیِل والنھاِر اس َھ ما سَكن في الل لضارب من رأس حامل ھاذا الكتاب ول
م وھو السمیع اْلعلیم ھ و عظی الى وعزت درة اهللا تع ع بق ا الوج كن ایھ  اس
لطانھ  س
 
skün eyyühel veceud-dâribü min ra’sin hâmile hâzal kitabi velehü mâ sekene filleyli 
ven nehâri ve hüves-semiy ul- aliym. Üskün eyyühel veceu bi kudretillâhi teâlâ ve 
ızzetihi ve azıymı sultanihi. Eklenir. Sonra hastanın bunu taşıması sağlanır. 
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5- Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Basin agriyinca, elini basina koy 
ve Hasr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.” 
 
                                                 Bel ve Sırt Ağrıları İçin 
 
1- tam bel ölçüsüne göre üç katlı pamuk ipliği alınır. Üzerine yedi düğüm atılır ve her 
düğüm atılırken 
 
ِنَّ اْلباطَل َكاَن زھ ُْل جاء اْلحق وزھق اْلباطُل إ وق ا ً  وق
َّ خسار المین إَال َّ ِین والَ یِزید الظ ْلمؤمن ِّ ٌ ل َاء ورحمة  اوننزُل من اْلقُرآن ما ھو شف
 
Ayetleri okunur.daha sonra iplik avuçta toplanıp yedi kere “lâ havle velâ kuvvete billâhil 
aliyyil azıym” okunur ve bele bağlanır. Đplik kendiliğinden düşene kadar beklenir. Đki-üç 
gün içinde ağrı geçer bi iznillâh. 
 
 
 
5- 2- Tarık suresinin ilk 8 ayeti yazılıp sonuna 
 
ع ا ا الوج كن ایھ َّیِل والناس َھ ما سَكن في الل ھاِر لضارب من ظھر حامل ھاذا الكتاب ول
م ھو السمیع اْلعلیمو ھ و عظی الى وعزت درة اهللا تع ع بق ا الوج كن ایھ  اس
لطانھ  س
 
Üskün eyyühel veceud-dâribü min zahrin hâmile hâzal kitabi velehü mâ sekene filleyli 
ven nehâri ve hüves-semiy ul- aliym. Üskün eyyühel veceu bi kudretillâhi teâlâ ve 
ızzetihi ve azıymı sultanihi. 
Eklenir. Sonra hastanın bunu taşıması sağlanır. 
 
                                                         Diş Ağrısı İçin 
 
1- diş ağrısı görmek istemeyen kimse vitir namazının birinci rekatında inşirah, ikincide 
tebbet, üçüncü rekatta da ihlası şerif okumaya devam etmelidir. 
 
                                                              Felç İçin 
 
1- Sabah namazı ilk vaktinde kılınır. Cuma sabahı başlamak üzere güneş doğana kadar 
aşağıdaki her güne ait kaside-i bürde beyitleri hastaya okunur. Cuma 1-23, cumartesi 
24-45, Pazar 46-68, pazartesi 69-90, Salı 91-114, Çarşamba 115-137, Perşembe 138 
den sonuna kadar. Kaside-i bürdeyi okumaya başlamadan evvel bir fatiha üç ihlası 
şerif okuyup başta peygamberimizin, bütün silsile-i aliyyenin, sahibi tasarrufu zaman 
olan kutbul aktâbın ve imamı busayrinin ruhlarına hediye edilir. Okumaya “yâ allahu 
yâ kafi, yâ allâhu yâ şâfi yâ fettah yâ müfettih fetih bil hayr” dendikten sonra başlanır. 
Kaside-i bürdenin hususi bir nağmesi vardır. Bilenler o nağme ile okurlar. 
 
Bilmeyenler normal bir nağme ile okur. Her beytin sonunda “mevlâya salli ve sellim 
dâimen ebedâ, alâ habiybike hayril halkı küllihimin” beytini okumak tesiri güçlendirir. 
Okuma bitince “ yâ rabbi bu kasidedeki resulullah aşkına imamı busayrıye şifa ihsan ettiğin 
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gibi şu hasta kulunada Muhammed hürmetine şifa ihsan 
et” diye dua edilir. 
 
2- Felçli azalara yedi gün yetmiş defa fatiha suresi okunursa şifa bulur. 
 
3- Hasta ve bir bardak suay 40 gün 41 defa zilzal suresi okuyup üflenir.hasta her gün o 
sudan içer ve rahatsız olan azasına o sudan sürer. 
 
                                                     Göğüs Hastalıkları İçin 
 
göğsünde geçmeyen bir ağrı yada hastalığa tutulan kimse 7 tane tuz üzerine 7 şer ayet el kürsü 
okuyup sabahları aç karına yutsa şifa bulur. 
 
                                                      Göz Hastalıkları İçin 
 
1- Rezene otunun tazesi salata yapılıp yenirse göze kuvvet verir ve görme gücünü artırır. 
Bu ot yılanın gözlerini tedavi ettiği ottur. Şekli maydanoza benzer. 
 
2- Aşağıdaki ayet ve dua temiz bir mürekkeple yazılıp temiz bir suyun içine bırakılır. Bu 
su ile gözler yıkanır, yıkarkende aynı ayet ve dua okunursa her türlü göz hastalığına 
 
م ا َى على یوسف وابیضت عیناه من اْلحزن فھوبس ًَ◌َ◌سف  هللا الرحمن الرحیم قال یا أ
.şifa bulunur  م َكظیم ي العظی اهللا العل وة اال ب ول وال ق  وال ح
 
3- Kör olan yada gözü bozuk olan kimse hadid suresinin ilk altı ayeti ile haşır suresinin 
son dört ayetini okumaya devam etmelidir. 
 
4- Nur suresinin 35. ayeti kerimesi bir kağıda sonuna kadar yazılır. Üzerine üç defa 
ayet el kürsü okunur. Kağıt ağrıyan göz üzerine konur.bir müddet taşınırsa gözdeki 
ağrı geçer. 
 
5- Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 kere fatiha okuyup gözündeki 
rahatsızlık için Allah tealadan şifa isterse Allahu teala şifa ihsan eder. 
 
6- Baş parmakların tırnakları bitiştirilip 7 kere “fe keşefnâ anke ğıdâeke fe basarukel 
yevme hadiyd. Ve sallallâhü alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve 
sellem” diyerek tırnakları ile gözlerini mesheder ve buna yedi gün devam edilirse 
her türlü göz hastalığına şifa olur. 
 
7- Bir gün iki gözü a’mâ bir kimse gelip, “yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ 
aleyhi ve sellem” Allahü teâlâya duâ et, gözlerim açilsin,” dedi. Peygamberimiz, “Kusûrsuz 
bir abdest al! Sonra 
 
“Allahümme innî es'elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, 
yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li taktiye-li, Allahümme 
seffi'hü fiyye Yâ Rabbî! Sana yalvariyorum. 
 
Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselâmi araya koyarak, senden 
istiyorum. Ey çok sevdigim Peygamberim Muhammed aleyhisselâm! Seni vesîle 
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ederek, Rabbime yalvariyorum.Senin hâtirin için kabûl etmesini istiyorum.Yâ Rabbî! Bu yüce 
Peygamberi bana sefâatci eyle! Onun hurmetine duâmi kabûl et!” duâsini okumasini söyledi. 
Adam, abdest alip duâ etti. 
 
Hemen gözleri açildi. Bu duâyi Müslümanlar, her zaman okumuslar ve 
maksadlarina kavusmuslardir. 
 
                                                     İshal İçin 
 
1- Allah resulü ishal olanlar için (soğuk) bal şerbetini tavsiye ederlerdi. 
 
2- Asitli içeceklerde ishalin kesilmesi için faidelidir. 
 
                                               İç Hastalıkları İçin 
 
1- Asır suresi bir kağıda yazılıp su içine konur. O sudan içmeye devam edilir. Ayrıca 
asır suresi her gün yetmiş kere okunup hastaya ve suya nefes edilir. 
2- İç hastalığı olan kimse elini karnına koyar ve 70 defa ihlası şerif okur. 
 
3- Tarık suresi “beynes-sulbi vet-terâib” e kadar yazılır.buna 15 defa ( ن ا حی  (yâ hıynی
15 defa yâ Allah, 15 defa ya ehad ( )د ا اح  .eklenirی
 
                                              Karında Oluşan Parazitler İçin 
 
1- Peygamberimiz karındaki kurtları düşürmek için aç karına hurma yemeyi tavsiye 
ederdi. 
 
2- Aç karına sabahları bol şekerli süt içmek de solucanları düşürür. 
 
3- Şeftali yaprağı ezilip göbeğe sarılır. 
 
4- 20 diş sarımsak ezilip bal ile yoğrulur.sabahları aç karına bir küçük kaşık yenir. 
 
                                                  Kalp Hastalıkları İçin 
 
1- Fatiha-ı şerife yazılıp yağmur suyu ile silindikten sonra o su içilirse kalp 
çarpıntısına iyi gelir. 
 
2- Kalp hastası bir kimsenin kalbine doğru 1001 ihlası şerif okunur . 
 
3- Aşağıdaki ayetten 2 nüsha yazılır. Biri temiz bir kap su içine atılır ve hastaya içirilir. 
Diğeri hastanın boynuna asılır. 
 
یھا َ َُكم  یا أ ِّر عنُكم سیئَاتُكم ویدخل َن یَكف ً نصوحا عسى ربُكم أ َى هللاَّ توبة ِل َّذین آمنوا توبوا إ ال
نھار یوم َال یخِزي هللاَّ  جنات تجِري من تحتھا اْألَ َّذین آمنوا معھ نره ِي وال عى النب  م یس
ي ِِھم نب یمان َ أ ِ یدیِھم وب َ ِنك أ َنا إ َنا نورنا واْغفر ل تمم ل َ ُوَن ربنا أ َدیر یقُول َى ُكلِّ شيٍء ق  عل
 
                                                   Kulak Ağrıları İçin 
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1- Bir kase içine fatiha-ı şerife yazılır. Yazı yağmur suyu ile silinerek kulağa 
damlatılırsa kulak ağrısına şifa verir. 
 
ُوَن ھو ِقُول ِي وی َّذین یؤُذوَن النب ُذنٌ  ومنھم ال ُ ّ و أ ا ِ َُّكم یؤمن ب ُُذُن خیٍر ل ُْل أ ِین يق ؤمن لْلمؤمن
ٌ حم َّذین یؤُذوَن رس 2- ة َّذین آمنوْا منُكم وال ل ِّ لیم ولَ ل َ َھم عَذاب أ وة االو ّهللا ل ول وال ق  ال ح
ي اهللا العل م ب  العظی
 
Yazılıp hastanın taşıması sağlanır. 
 
                                         Siğil - Sivilce – Çıban ve Yara İçin 
 
1- Peygamberimiz hanımlarından birinin elinde siğil görünce ona şu duayı 
okumasını tavsiye etmiş ve o hanımı o dertten kurtulmuş. “Allâhümme yâ 
musağğırel kebiyri ve mükebbires-sağıyri sağır mâ bi” 
 
2- Üç tane kağıt alınıp her birine ( )ا د ر ىyazılır.her bir kağıda bir fatiha üç 
ihlas okunup siğillere sürülür. Her gün bir kağıt yakılır. 
 
3- iri bir tuz tanesi üzerine bir fatiha üç ihlas okunup siğillere sürülür. Daha 
sonra bu tuz bir bahçeye gömülür. 
 
4- Sabah kalkar kalkmaz sağ elin işaret parmağı dil ile ıslatılır. Siğil yahut 
sivilcenin etrafında üç defa daire şeklinde çevrilir. Sonra parmak tekrar 
ıslatılıp siğil tükrükle yağlanır. Buna bir hafta devam edilir. 
 
5- iğde ağacından besmele ile bir dal koparılır. Ya rabbi bu dal kuruduğu gibi 
falancanın siğilleride kurusun denip dal bir kenara atılır. 
 
6- Vücudunda sık sık çıban çıkan kimse ikindi namazından sonra buruç suresini 
okumaya devam ederse bu dertten kurtulur. 
 
7- Kara saplı bir bıçak çıban çıkan yerin üzerine konup kalem suresi 12-20. ayetler 7 
defa okunur. Her defasında 20. ayet yedi defa tekrar edilir.her çeşit çıban, yara, ve 
şişlikler için iyi gelir. 
 
8- Temiz bir tabağa ali imran suresi 151. ayet ile fetih suresinin son ayetleri yazılır. Eğer 
vücutta çıban yada vücudun dışında yara varsa bu yazı zeytin yağı ile silinip yaraların 
üstüne sürülür. Eğer yaralar içte ise, o zaman ayetler zemzem, gülsuyu yada memba 
suyu ile silinir ve su bir kaba konup aynı ayetler 28 er defa okunup üç gün içilir. 
Hastalığın şiddetine göre bu işlem 3-5-7 defa yapılır. 
 
9- Ssivilce, çıban yada siğil üzerine tâhâ suresi 105,106,107. ayetler okuyarak 
meshedilir. Veya bu ayetler bir tabağa yazılır. Đçerisine bir miktar yağ 
konur. O yağ ile ma’lul yer üzerine meshedilir. 
 
10- ibadetlerini yerine getiren ve akşamları abdestli yatan bir Müslüman yada 
bir kuran talebesi sabah kalktığı zaman işaret parmağını tükrüğü ile ıslatır 
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ve her çeşit cilt hastalığına besmele ile sürerse bi iznillah şifa bulur. Aynı 
şekilde abdestini alıp namaz kılmış yada kurandan biraz okumuş olan 
kimsede ibadetinden sonra aynı usulü uygularsa Allah’ın izniyle şifa bulur. 
 
                                                    Terme İçin 
 
1- Terme üzerine hafifçe dokunarak iğne ucu ile zuhruf suresi 79. ayet 
yazılırsa şifa bulur. 
 
ِنا مبِرم إ َ َمرا ف برموا أ َ م أ َ  2- ونَ أ
 
Temre olan yer bir çöp ile dıştan içe doğru daire şeklinde çizilerek yukardaki 
ayet bir nefeste 7 kere olmak üzere 7 kere (top:49) okunur. 
 
 
3- Kalem suresi 16-20 . ayetler 7 defa okunur. Her okuyuşta 20. ayet 7 defa 
tekrar edilir ve termeye üflenir. Buna yedi gün devam edilir. 
 
                            MÜESSİR ŞİFA DUA VE USULLERİ 
 
1- Hastaya 3 defa:(Bismillâhi ergıyke min külli şey'in yü'zîke ve min şerri külli 
nefsin ev aynin hâsidin Allâhü yeşfike). 
 
Manası: "Seni rahatsız eden herşeyin şerrinden Allah adıyla sığınırım. Her 
nefsin kötülüğünden, her hasetçi gözün şerrinden sana ancak Allah şifa verir 
(veya versin)." demekdir. 
 
2- Hastaya 3 defa :(Bismillâhi erkîke min külli şey'in vAllâhü yeşfîke min dâin 
fike min şerr'in-neffasâti fi-l-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased). 
 
Manası: "Allah adıyla her şeyin şerrinden senin namına sığınırım. Allah sende 
olan her hastalığa şifa versin. Düğümlere üfleyen sihirbazların, haset ettiği 
vakit hasetçinin şerrinden de Allah seni korusun." demekdir. 
 
3- hasta kendine 3 defa: (Bismillâhi eûzü bi ızzetillâhi ve kudretihî min şerri 
mâ ecidü ve ühâzirü). 
 
Manası: "Allah adıyla... hissettiğim ve çekindiğim şeylerin şerrinden Allanın 
izzet ve kudretine sığınırım." demekdir. 
 
4- Hem hasta kendisine ve hemde başkası hastaya 3 defa:(Allâhümme Rabbe'nnâsi ezhib'il-
be'se; işfî en- te'ş-şâfî lâ şifâe illâ şifâeke şifâen lâ yuğâdirü 
sakamen). 
 
Manası: "Allahım! Ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider. Şifa ver. Zira sen şifa 
verensin. Senin verdiğin şifadan başka şifa yoktur. Senin şifan hastalık 
bırakmaz." Demekdir 
 
5- Hem hasta kendisine ve hemde başkası hastaya 3 defa: Allâhümme salli âlâ 
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Seyyidinâ Muhammedin tıb-bi'1-kulûbü ve devâihâ, ve âfiyet'eli'bdâni ve 
şifâihâ ve nûri'l-ebsâri ve zıyâihâ. 
 
Manası: "Allahım! Kalblerin tıbbi ve şifası olan, bedenlerin afiyeti ve şifası 
olan, gözlerin nur ve ziyası olan efendimiz Muhammed (S.A.S.)'e rahmet et." 
demekdir 
 
6-Cebrail (a.s) nin peygamberimize öğrettiği şifa usulü: 
nisan yağmurunun suyu bir kaba konur. 7 Cuma 70 er defa aşağıdaki sure ve 
ayetler okunup o suya nefes edilir. Hasta o sudan 7 sabah 7 şer yudum içer. 
Fatiha, ayet el kürsü, ihlas, felak, nâs, salavatı şerife ve lâ ilâhe illal-lâhü 
vahdehü lâ şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyı ve yümiyt. Ve hü ve 
hayyun lâ yemut. Biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadiyr. 
 
 
8- Torunları hastalanınca peygamber efendimiz çok üzülmüşler. Hemen 
Cebrail a.s gelerek peygamberimize şu tavsiyede bulunmuş. “temiz bir kaba 
bir miktar su koyup üzerine 40 tane fatiha oku. Sonra bu su ile bedenlerini 
yıka” 
 
9- Fatiha-ı şerife bir kaba yazılır. Sonra kabın içine bir miktar su konup yazı 
silinene kadar beklenir. Bu sudan hasta içerse şifaya kavuşur. Bu formül 
ayrıca unutkanlık illeti içinde tesirlidir. 
 
10- Bir kimse elini başının üzerine koyup haşır suresinin son üç ayetini okursa 
zehirlenmenin dışında her derde devadır. (h.ş) 
 
11- Çaresi bilinmeyen bir hastalık için istihare niyeti ile 1001 defa salâtı 
münciye okunup yatılırsa rüyada hastalığın şifası görülür. 
 
12- Dermanı bulunmayan bir hastalık için Allah rızası için hastanın canına 
bedel olarak bir kurban kesilir. Sonra bunun eti 61 parçaya bölünüp 
fakirlere dağıtılır. 
 
13- Maddi manevi her türlü hastalık için temiz bir kağıda 1 fatiha, 1 ayet el 
kürsü 1 ihlas, 1 felak, 1 nas ve şifa ayetleri yazılıp bir sürahiye konur. 
Hastaya ve suya 41 zfatiha, 3 ayet el kürsü, 3 ihlas, 1 felak ve bir nas 
okunup üflenir. Hasta bir hafta bu sudan içer. 
 
                                                           Şifa Ayetleri 
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                                                            İlave 
 
Hastalik hâlinde, günahlarina tevbe etmesi sünnettir. Hadîs-i serîfde: 
“Bir kul hastalanip, sonra iyilesince, hâli iyi olmazsa, yanindaki hafaza 
melekleri, biz onu iyilestirdik, ama o âfiyyet bulmadi, ya’nî hâlini düzeltmedi derler” 
buyuruldu. 
 
Hasta iken su duâyi çok okur: 
 
 “Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ serîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve 
hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi 
kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve 
kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel 
mevte fagfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.” 
 
Hazret-i Âise anlatir: Resûlullah’dan duydum: “Birinize derd, keder, hastalik gelince, üç defa 
“Sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” desin” buyurdu. 
 
 Hazret-i Enes anlatir. Resûlullah’a bir köylü gelip, “ben hastayim, yedigim içtigim karnimda 
durmuyor; iyi olmam için bana duâ et” dedi. Resûlullah: “Bir sey yedigin veya içtigin zaman, 
“Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî sey’ün fil-ardi ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm, yâ 
hayyü yâ kayyûm” söyle, büyük de olsa, hastalik sana zarar vermez” buyurdu. 
” 
Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm. Duâsi da bütün 
hastaliklar için okunur. Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavusmak için besyüz kere 
okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-i serîfe okuyup duâ etmelidir. 
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Hadîs-i serîfde buyuruldu ki, “Bir hasta, ‘lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü 
minezzâlimîn’ i kirk def'a okursa, sehîd olarak vefât eder. Sifâ bulursa, bütün günahlari afv 
olur.” Âise vâlidemiz buyurdu ki, Resûlullahin bir yerinde agri olsa iki Kûl e’ûzü sûresini 
okuyup, mubârek avucuna üfler, elini agri olan yere sürerdi. 
 
Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine 
üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı: 
 
"Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi 
fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalarından uzak tut." 
"Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü'min yedi defa: 

 
 
                                      Ruhi ve Psikolojik Rahatsızlıklar İçin 
 
Ruhi ve psikolojik bir rahatsızlığı olan bir hasta içinse evvela hastalığın kaynağı 
araştırılamlıdır. Sihir, büyü, nazar veya tasallut olup olmadığı tesbit edilmelidir. Bunu tesbit 
etmenin sağlam iki yolu vardır. 
 
Birinci yol cinler vasıtasıyla bakım yaparak, ikinci yol ise hastanın şikayeti dinlenerek. 
Her havascının mutlaka bakım yapmayı bilmesi lazımdır. Kendi cinlerle kendi irtibat 
kuramıyorsa irtibat kurabilen bir tercüman bulmalı, eğer bu imkanıda yoksa en azından 
yıldıznameyle bakım yapmalıdır. Bu imkanıda yoksa kişinin isminden, simasından, hal ve 
hareketlerindende tesbitlerde bulunabilir. 
 
Bakım konusu başlı başına bir risale olacağından burada bu konunun detayına girmeyeceğiz. 
Ancak, hastanın şikayetine göre nasıl teşhis ve tedavi edileceğini anlatmaya gayret edeceğiz. 
Ruhi bunalım, depresyon, psikolojik sorun gibi bir rahatsızlık sebebiyle başvuran hastanın, 
eğer rahatsızlığının sebebi açıkca belli değilse, onda ilk olarak nazar belirtisi olup olmadığı 
araştırılır. 
 
Şu gözlerden kaçan bir gerçektirki; bugün insanları %60-70 inde nazar etkisi vardır. Fakat bu 
teşhis edilmediği için yada edilemediği için veya ehil olmayan kişilere başvurulduğu için etki 
günbegün kişiye yerleşir ve tedavisi imkansız hale gelir. 
 
Hatta işin daha korkunç olan kısmı, bir çok kazaların, bereketsizliklerin, geçimsizliklerin ve 
hatta bir çok ölümlerin başlıca sebebi nazardır. Ne yazıkki insanlar bundan habersiz ve hatta 
bunu inkar etmektedirler. 
 
Herkesin mutlaka ama mutlaka nazara karşı bir koruması olmalıdır. en güzeli ayeti 
kerimelerden yada dua ve esmalardan yapılan korumalar ve günlük okumalardır. Fakat bunu 
yapmaktan aciz yada gafil olanlar, nazara gelme ihtimali olan hususlarda noksanlıklar 
bırakarak, nazarı değen kişinin bakışını değiştirmek maksadıyla nazar boncuğu veya dikkat 
dağıtan başka bir nesne takınarak veya daha farklı şekilde nazarı bertaraf etmeye 
çalışmalıdırlar. 
 
Nazara gelme hususnda en zayıf olanlar çocuklar, ondan sonra kadınlar ve daha sonrada 
erkekler gelir. 
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Milyonlarca çocuk nazar yüzünden ya ölmüş, ya ciddi hastalıklar yada kazalar geçirmiştir. 
Bugün psikolojik sorunlar noktasında kadınlar erkeklerden daha fazla muzdaripdir. Özellikle 
giyim kuşamına dikkat eden, süsünde kusur bırakmayan, işinde başarılı ve sürekli göz 
önünde bulunan kadınlarda nazara uğramama ihtimali çok düşüktür. 
 
Bir hasta geldiği zaman önce onun haline bakılır. Eğer sık sık esniyorsa, vücudunda gerilme 
varsa, geriniyorsa, esnerken gözlerinden yaş geliyorsa, vücudunda halsizlik ve yorgunluk 
varsa derhal nazar tedavisine başlanmalıdır 
 
                                                         Nazar Tedavisi 
 
1- Eğer hased eden biliniyorsa elleri dirseklere kadar, yüzü, ayakları ve izarının 
altı yıkanır ve su bir kapta toplanır. O su nazara uğrayan kişinin arka tarafından 
başından aşağı dökülür ve vücudunun tamamının bu su ile ıslanması sağlanır. 
 
2- Hz. Hasan ile Hüseyin rahatsızlanmıştı da, Cebrail (a.s.) Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)'e geldi ve Efendimizi hüzünlü buldu. Sebebini sorunca Efendimiz (s.a.v.)'i 
tasdik etti ve nazar haktır dedi ve bazı kelimeler öğreteyim onlarla oku dedi. 
Efendimiz (s.a.v.) "nedir onlar" dedi. Cebrail (a.s.) 
 
ات"  ي الكلم ریم وھ ة الك دیم ذا الرحم ن الق م ذا الم لطان العظی ا ذا الس م ی  اللھ
دعوات ات وال   التام
ن وا اف الحس تجابات ع سالمس ن اإلن ن وأعی س الج ن أنف ین م  لحس
 
diye okudu. Efendimiz (s.a.v.) öyle, okudu Hasan ile Hüseyin kalkıp oynamaya 
başladılar. 
Efendimiz (s.a.v.) .buyuruyor ki; "Bu sığınmakla yani bu kelimeleri okumakla Allah 
(c.c.)'a sığının, çünkü bunların misli yoktur." (İbni Kesir, C. 4, S. 411). 
 
4- Nazar değen kimseye 1 fatiha, 3 ihlas, 4 kafirun, 7 felak, 7 nas, 7 ayet el kürsü, 7 
hümeze suresi, 7 defa kalem suresinin 51-52. ayetleri ve birde aşağıdaki nazar duası 
okunur. 
 
Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese 
hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini 
aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve 
azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara 
kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû 
leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ 
hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe 
illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka 
rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme. 
 
5- Fatiha, Âyet-el kürsi ve dört kul [Kâfirun, Đhlas, Felak, Nas sureleri] 7şer defa okunup 
hastaya üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek 
içmek de olur. Bir hadisi şerifte de, (Fatiha ile Ayet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar 
değmez.) buyuruldu. (Deylemî) 
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6- Aşağıdaki vefk ve ayetler nazar değen kimsenin üzerinde taşıması sağlanırsa 
nazardan kurtulur 

 
 
 
 
 
 
7- Aşağıdaki dua yazılıp hastanın boynunda taşıması sağlanırsa kısa zamanda nazardan 
kurtulur. 
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8- İbni Abbas hazretlerine nazar değen çocuklar (yada başka rahatsızlığı olan çocuklar) 
getirildiği zaman şunları okurdu. 
 

 

 
                                                                            
CİNLER ALAMETLERİ  ve  ALAMETE GÖRE TEDAVİ YÖNTEMLERİ 
 
HASTAYA DIŞARDAN ZARAR VERİP BEDENİNE GİRMEMİŞ HALDE 
1- Bakışlarda değişiklik olur. Sürekli sağda solda bir şey arıyormuş gibi hep sağı solu 
gözetler. Bakışları donuklaşmıştır. 
 
2- Etrafında sesler duymaya başlar. Çıtırtı, patırtı, bazen uzaktaki bir tanıdığının sesi, 
ağlama sesleri, inleme sesleri duyar. Bu sesler çoğu zaman belli belirsizdir. Ama 
zaman zaman bariz bir şekilde de duyulabilir. 
 
3- Zaman zaman garip görüntüler gelir gider. Yada cinleri bizzat görür. 
 
4- Acayip görünüşlü hayvan görmek. Mesela bir kedi görür. Kedinin bakışı, hareketleri 
farklıdır. Kedi ona sanki tanıdık birine bakar gibi bakar. Yada bu başka bir hayvan 
olabilir 
 
5- Yolda yürürken sürekli ardından biri takip ediyormuş gibi bir his duyar. Bu korkudan 
olan his değil gerçekten böyle hissettiği içindir. 
 
                                                              TEDAVİSİ 
 
Bu gibi durumlarda muhtemelen kişi cinlere ufak tefek zarar verecek bir şey yapmış, yada cin 
hastası biri ile uzun süre beraber kalmış olabilir. Erkenden önlem alınmadığı takdirde cinler 
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daha büyük zararlar verirler. Bundan korunma usullerinden birini 21 gün kadar yaparak 
kurtulunabilir. Üzerinde cevşen duası, fatiha, ayetel kürsi taşımak faydalıdır. Cinleri gördüğü 
veya hissettiği zaman azap ayetlerinden birini birkaç defa okuması , sesli bir şekilde tekbir 
getirmesi, euzü besmele okuması onların kaçmasını sağlar. 
 
6- Yatağına yattığı zaman uyur uyanık halde iken kulağının dibinde patlama, bağırma 
sesleri duyar. Ayağına yada vücudunun herhangi bir yerine birisi dokunur veya bir 
şey dürter gibi hisseder. 
 
7- Uyurken sanki yüksek bir yerden düşüyormuş hissi ile birden uyanır. Bu bazen 
kendini rüyada düşerken görerek olur, bazende hiç rüya görmezken aniden 
düşüyormuş hissi ile uyanır. 
 
8- Geceleri sık sık kabus görür. Kabustan uyandığında onu gerçekten yaşamış gibi 
hisseder. Aynı kabusları sık görmeye başlar. Bir kabusu birkaç defa görebilir. 
 
9- Durup dururken gözünün önünde ışık parlar. Rengarenk desenler ve şekiller belirir. 
 
                                                               TEDAVİSİ 
 
Bunun sebebi muhtemelen cinlerden birinin üzerine basmak, birine vurmak, ekmek kırıntısı 
üzerinde gezmek, vücudundan idrar, meni veya her hangi bir pislikle dolaşmak, kuran 
ayetlerine basmak olabilir. Bundan kurtulmak için evvela sebebini araştırıp bunlardan biri 
varsa onu gidermelidir. 40 gün sabah 100 istiğfar, 100 salavatı şerife, 100 kelime-i tevhit ve 
100 lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym ve 100 ihlas-ı şeri okunur. Akşam 
yatarkende 1 fatiha, 3 ihlas, 1 felak, 1 nas ve birde ayetel kürsi okuyup e-uzü besmele çekerek 
yatılmalıdır. Yazı olarak da yukarıdaki tavsiyelerden biri yazılabilir. 
 
10- Zaman zaman sendeleme, baş dönmesi, göz kararması gibi rahatsızlıklar. 
 
11- Sık sık başı ağrımaya başlar. Aslında bu tam bir ağrı değil bir ağırlıktır. 
 
12- Đbadetlerde zorlanır. Namaz kılmak ister kılamaz. Kuran okumak ister okuyamaz. Her 
hangi bir ibadete yöneldiği zaman üzerine ağırlık çöker, uykusu gelir ve halsizleşir. 
Đbadeti yapmaya başladığı zamanda ne okuduğunun yada ne yaptığının farkında 
olmaz. Ezan ve kurandan rahatsız olur. 
 
13- Hasta sağlıklı düşünemez, düşüncelerini toparlayamaz ve bir şey üzerinde 
yoğunlaşamaz 
 
                                                 
 
                                                              TEDAVİSİ 
 
Bu durum çok sakıncalıdır. Muhtemelen hasta cinlere ciddi bir zarar vermiş, veyahut 
yukarıdaki rahatsızlıklar baş gösterince hemen tedavi olmamış, veya kendisine sihir ve büyü 
yapılmış olup cinler o sebepten dolayı musallat olmuştur. Bu durumda hasta ciddi tehlike 
altındadır. Beklide cin hastanın bedenine girmiştir. 
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Bu hale gelen bir hastaya çok özen göstermek gerekir. Bu hasta kendi kendini okuyamaz. 
Onu okuyacak ehil bir hocaya ihtiyaç vardır. Okunacak şeyler: 
 
Sabahları çok geç kalmadan erken saatlerde evvela bir fatiha üç ihlası şerif okunup başta 
peygamberimizin, bütün Allah dostlarının ve zamanın kutbul aktabının ruhlarına hediye 
edilir. 1 fatiha, 11 ihlası şerif, 11 kafirun suresi, 1 felak, 1 nas, 11 defa cin suresinin ilk 
beş ayeti ve 70 defa ayetel kürsi okunup her surenin ve okuyuşun sonunda hastaya 
üflenir. Okuma hastanın duyacağı şekilde ve net olarak yapılmalıdır. Fısıltı yada mırıltı 
aynı etkiyi göstermeyebilir.  
 
Bu okuma ile hastadan cinler uzaklaştırıldıktan sonra hastaya korunma usullerinden biri 
yazılıp üzerinde taşıması sağlanır. Yedi gün her sabah okuma devam eder. Eğer iyileşmezse o 
zaman bu süre 11, 21, yada 40 güne kadar çıkabilir. 
 
NOT: Eğer hastada yukarıdaki alametlerin hepsinden varsa o zaman en son tedavi sistemi 
uygulanır 
 
                             
                                 EĞER CiN HASTANIN BEDENiNDE iSE 
 
1- Yukarıdaki belirtiler görülür. 
2- Bunlara ek olarak geceleri uyuyamaz. Sağa sola döner durur. Zorlukla ve geç 
uyuyabilir ve sabahları zor uyanır. Uyandığında ise hala uykusu vardır. Gün boyu 
sürekli yada çoğu zaman uykusu vardır. Akşam uykusu geldiği halde yatmaz ve 
yatmak istemez. Hatta gecenin gelmesini bile istemediği zamanlar olur. 
3- Gözlerinde yanma, kızarıklık yada kaşıntı olur. 
4- Uykusunda kendini mezarda, mezarlıkta yada pislik içinde görür. Garip ve tuhaf 
yaratıklar görür. Değişik tipte hayvanlar, canavarlar, çok kısa yada çok uzun boylu 
çoğu esmer insanlar görür. Bu insanlar yada hayvanlar ona cins cins bakarlar yada 
saldırırlar. Çoğu zaman onlardan kaçarken yüksekçe bir yerden atlar ve bu sırada 
uykudan kan ter içinde uyanır. 
5- Uykusunda kendini kovalayanlardan kaçmaya çalışır ama hiç kimse onu tutmadığı 
halde bacakları tutulur ve kaçamaz, kendine eziyet edenlere karşılık vermeye çalışır 
veremez. Bu sıkıntıdan ancak uyandığı zaman kurtulabilir. 
6- Gece dişlerini sıkar, gıcırdatır, vücudu kasılmaya başlar. Ağlar, sızlanır, kendi 
kendine konuşur, güler. 
 
                                                        TEDAVİSİ 
 
 Böyle bir hastanın ardına oturulup 21 gün ve gece (gerekirse dahada uzatılabilir) 7 fatiha 100 
ihlası şerif, 170 ayetel kürsi, 7 yasin-i şerif, 1 rahman ve 1 cin suresi okunur. Okumaya 
başlamadan evvel 1 fatiha 3 ihlası şerif okunup başta peygamberimizin, bütün Allah 
dostlarının ve zamanın kutbul aktabının ruhlarına hediye edilir. (Bu her tedavi usulünden önce 
yapılmalıdır.) hastaya okuma bitince hastayla beraber 70 istiğfar, 70 salavat, 70 kelime-i 
tevhid ve 100 defa lâ havle ve lâ kuvvete …. Okunur. Ve bunlar mutlaka hastayada aynı anda 
söyletilir. Daha sonra evvelce yazılmış 
olan korunma muskası (bkz. Cinlerden korunma) hastanın boynuna takılır. Bu muskayı 
hastanın 1 yıl hiç çıkarmaması lazımdır.Ayrıca bir miktar suya 41 fatiha-ı şerife okunur 
ve fatiha-ı şerife yazılıp bu suyun içine atılır. Hasta bu sudan okuma süresi boyunca içer. 
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Yine hastanın mümkün olduğu kadar korunma usullerini okumaya devam etmesi 
faydalıdır. 
 
7- Zihinde ve beyninde sürekli uyuşukluk ve yorgunluk vardır. Unutkanlık baş gösterir. 
 
8- Midesinde yanma vardır. Sürekli mide hastalığı çeker. 
 
9- İçerisinde sürekli bir sıkıntı, tedirginlik, korku, keder vardır. Korkuları ve üzüntüleri 
yersiz ve sebepsizdir. 
 
10- Nefes alıp vermede zorlanma, boğazında düğümlenme, yutkunamam veya sık sık 
yediği yada içitiği şeylerin boğazda nefes borusuna kaçması 
 
11- Zaman zaman sebepsiz yere ağlar veya güler. Kendi kendine konuşmaya başlar. 
Olmadık şeylerin hayalini kurar. Dalgınlık baş gösterir. 
 
12- Vücudunda gezen ağrılar vardır. Zaman zaman aynı yerde tekrar eden, yada aynı ağrı 
vücudunun değişik yerlerinde dolaşır. 
 
13- Kol ve Bacaklarına halsizlik, ağrı, sızı vardır. 
 
14- Omzunda veya boynunda geçmeyen ağrılar vardır. Zaman zaman parmakları bile 
ağrır. Bu yüzden sık sık kafasını yada parmaklarını çatlatır. Bezende hiç sebep 
yokken çatlatır. 
 
15- İbadetlerden ve kurandan aşırı derecede rahatsız olur. 
 
16- Tuvalete yada pis yerlere gidip uzun süre orda kalır 
 
                                                           TEDAVİSİ 
 
 Böyle bir hasta için 11 fatiha, 100 ihlas, 170 ayetel kürsi, 7 yasini şerif, 21 
defa elem neş rahleke (inşirah suresi) ve yedi defada şifa ayetleri 21 gün okunup yüzüne 
karşı üflenir. Ayrıca bir miktar suya 41 fatiha, ve 70defada şifa ayetleri okunup ya şâfi 
hu” diye üflenir. Fatiha ve şifa ayetleri bu suyun içine yazılıp bırakılır. Hasta 7 gün bu 
sudan içer. Hastaya koruma olarak korunma usullerindeki bir terkip ve bu terkibe ilaveten 
şifa ayetleri evvelce yazılıp taşıması sağlanır. 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Şifa Ayetleri 
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17- Hasta insanlardan, kalabalıktan kaçar. Onlarla konuşmak istemez. Biri ile karşılaştığı 
zaman hemen onun yanından ayrılmak ister. İnzivaya çekilir. 
 
18- İnsanlar onunla uzun süre konuşmaya başladıkları yada oradan uzaklaşamadıkları 
zaman sinirlenir. Tavır ve hareketleri değişir, sağa sola bakmaya başlar. 
 
19- Söz veya davranışları dengesizleşir. Abuk sabuk konuşur ve saçma sapan şeyler 
yapar. 
 
20- İşten soğumaya başlar. Hiçbir şey yapmak istemez ve tembel tembel oturur. 
 
                                                          TEDAVİSİ 
 
 Böyle bir hastanın sağ tarafına oturulur. Hastanın sol kulağına hafif ıslak 
(nemliden biraz daha ıslak) bir bez tıkanır. Hastaya gözleri kapattırılır. Ve ağzı hafifçe 
açtırılır. Bu hastaya 1 ezan,1 fatiha, 11 ihlas, 21 ayetel kürsi, 21 cin suresinin ilk beş 
ayeti, 1 yasin, 7 kadir suresi, 7 adiyat suresi okunur. Hasta ile beraber 100 lâ havle…….. 
100 defada hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hu. Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym 
okunur. Buna 11 gün devam edilir. Hastaya korunma terkiplerinden biri inşirah suresi ile 
beraber yazılıp taşıması sağlanır. 
 
21- Vücudunda bir şeylerin gezindiğini hisseder. 
 
22- Aşırı derecede sinirlidir. Ama siniri çabuk geçer. Sebepsiz yere hatta bazen normal 
şeylere de sinirlenir.Sinirlenmesi de çabuk olur. Kendisinden daha sinirli, yada daha 
çok sesi çıkan biri ile karşılaştığı zaman ondan çekinir ve korkar. 
 
23- Söz olarak çok cesur konuşur ama aslında çok korkak davranır. 
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                                                           TEDAVİSİ 
 
 Böyle bir hastaya 40 gün 1 fatiha, 11 ihlası şerif, 7 yasini şerif, 7 cin 
suresi, 1 taha suresi, 7 inşirah, 7 tin, 7 kadir suresi okunur. Hastanın yüzüne doğru hu 
diye nefes edilir. Sonra hasta ile beraber 100 istiğfar, 100 salavatı şerife, 100 kelime-i 
tevhit, 100 la havle ve lâ kuvvete……. 100 hasbünallâhü ve ni’mel vekil okunur. 
Ayrıca bir miktar suya 7 yasini şerif okunup her mübinde suya yâ şâfi hu diye nefes 
edilir. Hasta bu sudan 7 gün içer. 
Yazı olarak hastaya fatiha ile beraber inşirah suresi ve lâ havle … yazılır. 
 
24- Zaman zaman krizlere girer. Bayılır. Sara nöbeti gibi nöbetler geçirmeye başlar. 
Kendinden geçer ve çevresindeki insanlara saldırır. 
 
25- Zapt edilemez bir güce ulaşır. İnsanlar onu tutmakta zorlanır. 
 
26- Daha ileri boyutlarda ise hastada kasılma, titreme, feryat etme, vücudunun bazı 
bölgelerinde kısmi felç yada vücudunun tamamen felç olması. Hafıza kaybı. 
 
                                                      
                                                    TEDAVİSİ 
 
 Bu derecedeki bir hastanın sağ tarafına oturulur. Hastanın sol kulağına hafif 
ıslak (nemliden biraz daha ıslak) bir bez tıkanır. Hastaya gözleri kapattırılır. Ve ağzı 
hafifçe açtırılır. 21 gün (gerekirse 40 gün) boyunca şu terkip uygulanır. 11 fatiha, 100 
ihlas, 313 ayet el kürsü 70 defa cin suresinin başından 5 ayet, 41 yasini şerif okunur. Bu 
esnada ortada bir miktar su bulunur ve hasta ile beraber suyada üflenir. Hasta sadece o 
sudan kullanır. Okuma işini 10 kişiye kadar ehil insan bir araya gelip yapabilir.Yazı 
olarak hastaya cünnetül esma dairesi yazılır. Yahut korunma usullerinden biride 
yazılabilir. 
 
27- Çok iyi bildiği dini konularda bile şüpheci davranmaya başlar. Allah’tan bile şüphe 
duyabilir. 
 
28- Kadınların adetinde tıbbi olmayan dengesizlikler. Adet geçirirken ağlama, feryat 
etmek yatağa düşecek şekilde hastalanmak. 
 
29- Hiçbir tıbbi engel yokken çocuk olmaması yada kadının çocuğunu düşürmesi. 
 
30- Eğer erkeğe kadın yada kadına erkek cin aşık olmuşsa : 
 
a- Eşinden soğuma. 
b- Sürekli, hatta eşinin yanında bile eli ile kendini tatmin etme. 
c- Hiç cinsel arzusu yokken, yorgunken hatta aşırı derecede uykusuzken bile ve hatta 
cinsel organında tam zevk yokken kendi kendini tatmin etme isteği. 
d- Đhtilam düzeni değişir. Eğer elle tatmin olmuyorsa sık sık ihtilam olmaya başlar. 
Sürekli elle tatmin oluyorsa da hemen hemen hiç ihtilam olmaz. 
e- Rüyasında sürekli aynı kişi yada kişilerle ilişki kurmak. 
f- Gusletmekten kaçınmak. Sürekli cünüp ve üzerinde meni bulaşığı ile, pis pis gezmek. 
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                                                           TEDAVİSİ 
 
 sabah akşam mutlaka korunma usullerinden birini mümkünse ayet el kürsü ile olanını 
okuması lazımdır. Gece yatmadan önce taha suresinin61-73. ayetleri ile Târık suresini 11 er 
defa okumalı ve öyle yatmalıdır. Ayrıca gece teheccüd ve gündüz kuşluk namazlarına da 
dikkat etmeli böylece o cinin kendisinden ümidini kesmesi sağlanmalıdır. Eğer hasta kuran 
okumasını bilmiyorsa o yattıktan sonra başında biri okumalı ve üflemelidir. Buna gerekirse 3 
ay devam edilmeli eğer netice alınmazsa cin yakılmalıdır. yatağının başında name-i 
peygamberi duası bulunmalı ve hastaya da koruma olarak cünnetül esma veya ayetel kürsü 
dairesi yazılmalı ilave olarak ta name-i peygamberi eklenmelidir.  
 
Name-i peygamberi budur 

 
 
NOT: Yukarıdaki belirtilerden bir yada birkaç tanesi her insanda bulunabilir. Bu illaki bende 
cin var demek değildir. Cin hastası olmak için bu alametlerden en az yarısının kişide olması 
lazımdır. Hepsi olacak diyede bir şart yoktur. Bunun sağlamasını yapmak en kesin neticeyi 
verir. Sağlama şöyle yapılır. 
 
1- Hasta hocanın yanına oturtulur. Hoca hastaya okumaya başlar. Eğer cin varsa ya okuyan 
yada hasta esnemeye, gerinmeye başlar. Eğer hoca ehil ve güçlü bir hoca ise hasta esner. Yok 
sıradan bir insan yada ehil değilse hoca yada okuyan esnemeye başlar. 
 
2- Ehil olan hoca yada ehli kuran ve din olan bir kimse hastanın gözünün içine bakar ve 
hastayada kendi gözünün içine bakması söylenir. Eğer cin varsa hasta gözlerini sürekli sağa 
sola kaçıracak, sinirlenecek veya oflayıp puflamaya başlayacaktır. 
 
PEKİ: Hastada yukarıdaki sınıflandırmaların hepsi yada bir çoğu varsa tedavide hangi 
metod uygulanacak? 
 
Bu durumdaki bir hastada (ki genellikle hastaların çoğu bu durumdadır) bir kaç farklı tedavi 
yöntemi uygulanır. Biri hasta en çok hangi hususlardan şikayetçi ise o husustan başlayarak 
şikayetçi olduğu her mevzuda ayrı ayrı tedavi edilir ki çoğu zaman birinci tedaviden sonra 
hasta iyileşmiş olur. 
 
Yada hasta en son tedavi yöntemi kullanılarak tedavi edilir. Veyahut ehil olan kimse uygun 
olan okuma usullerini kendi belirler. Birkaç sınıftan uygun olanlarını seçer ve hasta iyileşene 
kadar tedaviye devam eder. Yada aşağıda gelecek umumi tedavi yöntemlerinden birini 
kullanır. 
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1- Hasta kıbleye doğru oturtulur. okuyacak kişi hastanın tam önüne oturur ve musafaha 
yapar gibi ellerini tutar. Hep beraber 7 istiğfar, 7 salavat, 7 fatiha, 7 ihlas, 7 kafirun, 7 
felak ve 7 nas okurlar. Daha sonra okuyucu hastanın ellerini bırakır ve1 yasin, 1 cin 
suresi ve 170 ayet el kürsü okur. Temiz bir kağıda ayet el kürsü dairesi yazılır. Altına 
cin suresinin ilk beş ayeti de ilave edilip hastanın taşıması sağlanır. Okuma işine 11 
ile 40 gün arası devam edilir. 
 
2- Tedavide geçikilmiş yada durumu ağır olan bir hasta için etkili tedavi yöntemlerinden 
biri ayet el kürsü hatmidir. Adedi 313 defa ayet – el kürsü okunur. Usulü şöyledir. 
 
Kuşluk vakti 10 kişiyi geçmemek kaydı ile ehil olan kişiler hastayı ortalarına alıp etrafında 
halka şeklinde otururlar. Hep beraber bir fatiha 3 ihlas-ı şerif okuyup başta peygamberimizin, 
bütün Allah dostlarının ve sahibi tasarrufu zaman olan kutb-ul aktabın ruhlarına hediye edilir. 
7 istiğfar, 7 salavatı şerife ve 1 fatiha okuyup herkes kendine düşen miktar adedince ayet el 
kürsü okur ve her ayet el kürsüden sonra hastaya doğru üfler. Buna 7 gün ila 40 gün arasında 
devam edilir. Bu arada hastaya ayet el kürsü yazılıp taşıtılır. Eğer tedavinin sonunda hasta 
iyileşmezse o zaman bu hastada cin yok demektir. Ya derdi tıbbidir. yada büyü- sihir vardır. 
 
3- Yasini şerif ile tedavi. Bunu usulüde şöyledir. Hasta oturur. Hastanın karşısınada 
okuyucu oturur. 11 fatiha, 70ayetel kürsü, 1 cin suresi okuyup üfler. Sonra hasta ile 
beraber 100 defa yâ Allah der. 7 defa yâsin dedikten sonra vel kur’anil hakim…. Diye 
yavaş ama yüksek sesle okumaya devam eder. Her mübine gelince hastaya nefes eder. 
zalike takdiyrul aziyzil aliym ayetine gelince 16, selâmün kavlen ayeti 14, son iki 
ayetide 4 defa okunur. Bu şekilde 3 yâsin-i şerif okunur. Buna 7ila 21 gün arası 
devam edilir. 
 
4- Peygamberimiz (s.a.v.)'in bir hastayı okuduğu tertip üzere okumaktanda her türlü 
hastalıkta ve cin tasallutunda netice elde edilir. O tertip şöyledir. (3 ile 11 gün arası 
devam edilir) 
 
Hafif sesle; 
1. Fatiha, 
2. Sûre-i Bakara'nın ilk dört ayeti, 
3. Sûre-i Bakara'nın 163-164. ayetleri, 
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12. İhlas, Felak ve Nas Sûreleri okuyup, hastanın sağ kulağına üflenir. 
Hocam bana bu usulü öğretirken ortaya bir miktar su koymamı ve bu suyada üflememi daha 
sonrada hastanın bu su ile yıkanmasını tavsiye etmişti. Ben bu metodu kullanarak bir çok 
sihir, büyü ye maruz kalmış, aklı muvazenesini yitirmiş hastayı tedavi ettim. Bir çoğunda ilk 
tatbikte Allah şifa ihsan etti. 
 
5- Birde ayatı hırzı okumaya devam etmek ve hastanın üzerinde taşımasının 
sağlanmasıda faide temin eder ve hasta cin tasallutundan kurtulur. Ayatı hırz şu sure 
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ve ayetlerdir. Fâtiha, Bakara 1,2,3,4,5 ve 163,164 ve 255,256,257 ve 285,286, Âl-i 
İmrân 18,19. âyetten sadece: "İnneddîne indellâh-il-islâm" kısmı, Âl-i İ,İmrân 
26,27, Âl-i İmrân 154, En'âm 17, A'râf 54,55,56, Tevbe 51, Tevbe 128,129, Yunûs 
107, Hûd 56, İbrahim 12, İsrâ 43, İsrâ 110,111, Mü'minûn 116,117,118, Ankebût 
60, Rûm 17,18, Fâtır 2, Yasin 83, Saffât 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Saffât 
180,181,182, Feth 27,28,29, Rahmân 33,34,35,36, Hadîd 1,2,3,4,5, Haşr 
21,22,23,24, Cin 1,2,3,4,5,6, Burûc 20,21,22, İhlâs, Felak ve âs sûresi. 
 
Ayatı hırzın okunma usulü. Abdest alıp, önce 7 istiğfar ve 11 salevat okunup, güneş 
doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde 2 defa, 40 gün kadar okumalı, devam 
etmeli. Her okuyuşta, 1 Fatiha 3 ihlası şerif okuyup sevabını, Resulullahın, silsile-i aliyyenin, 
ricalı gaybın ve sahibi tasarrufu zaman olan kutbu aktabın ruhlarına hediye edilir. 
 
6- Cinler kuranı kerimdeki tehdit ve azap ayetlerini duydukları zaman kaçacak yer 
ararlar ama kaçamazlar. Eğer hasta tedavi edilirken cinler inat ve ısrarcı davranıp 
hastayı terk etmezlerse o zaman kuranı kerimdeki azap ve tehdit içeren ayetler 
okunmaya başlanır. Bu ayetleri duyan cinler yanar ve yok olur. 
Bu ayetlerden bazıları şunlardır. 
Araf suresi 41. ayet. 
 

 
 
a- Saffat suresinin ilk 10 ayeti. Bu ayetler 70 defa okunur ve 9. ayet her okuyuşta 7 defa 
tekrar edilip onsan sonra 10. ayet okunur. Bu ayetin okunma usulü şöyledir: 11 kağıda Arapça 
olarak “neferun muzırrun min tâifetil cin” yazılır. Bu ayet 11 defa okunur. 11.yi okurken 
birinci kağıt yakılır ve bundan sonra her 11.yi okurken bir kağıt yakılır. 
 
b- Buruc sureside 21 defa hastaya okunup üflenirse hastada bulunan cinler yanarç 
 
c- Mü’minun suresinin son 3 ayetide cinlerin yanması için birebirdir. Bu ayetler 1 saat 
boyu hastaya okunmaya devam edilir. 
 
d- Hastaya bu ayetleri yazıp ayrıca taşıtmak korunma için çok tesirlidir. 
 
NOT: Bu ayetlerin okunması hastaya evvelki tedavi usulleri tatbik edildilip netice 
alınamazsa olmalıdır. Zira bu vb. ayetler cinleri yakar. Buda onların akrabalarının intikam 
hisleri beslemesine ve daha büyük bir cin tâifesinin musallat olmasına sebep olur. 
Bunları okuduktan sonra hastaya mutlaka korunma usullerinden biri yazılıp taşıması 
sağlanmalıdır. 
 
Netice: Görülüyor ki, nazar, büyü ve cin tasallutu ayrı ayri şeylerdir ve hepsinin kendisine 
has belirtisi ve tedavisi vardır. Önemli olan bunu teşhis edebilmektir. Bu konuda tecrübeli 
olan hocalar bir hastanın durumunu daha ilk bakışta teşhis edebilirler. Ancak, işi bilmeyen ve 
ehil olmayan hocalar! Sırf para kazanmak uğruna yok cin var, yok büyü var, yok şu var yok 
bu var diye hastayı oyalayıp hem hastaya zarar vermekteler, hemde boylarından büyük 
günaha girmekteler. 
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Havas ilmine yeni başlayan kardeşlerimize bu hususta dikkatli davranmalarını, maddi 
kazanç peşinde olmamalarını, hem kendilerini hemde kendilerine güvenenleri hüsrana 
uğratmamalarını tavsiye etmek fazlalıktır. Âkil olan herkes bunun şuurundadır zaten. 
 
                                    Muhtelif Konularda Örnek Uygulamalar 
 
Şimdi sizlere en çok başvurulan konularda bazı uygulamalar yazacağım. 
Nazar, büyü ve cinle alakalı gerekli uygulamalar zaten verildi. 
 
                                                          Sara Hastalığı 
 
1- hastaya ve bir bardak suya 40 fatiha ve bir yasini şerif okunur. Her fatihanın sonunda 
Yasini şerifteki her mübinde hastaya ve suya “yâ şâfi hu” diye nefes edilir.ayrıca 
yasini şerif okunurken selâmün kavlen ayetine gelince 818 defa tekrar edilir. Her 100. 
de hastanın bir tarafına (ön, sağ, üst, sol, atka, alt) nefes edilir. Kalan 118 tanede 
okunup hastanın ağzının içine nefes edilip yutması söylenir. Sonra sure tamamlanır. 7 
defada şifa ayetleri okunup hastaya ve suya üflenir. Hasta bu sudan 7 gün içer. 
 
2- Hayatul hayavan isimli kitapta sara ile alakalı şu tavsiyeler var. Horozun karnındaki 
beyaz taşlık alınıp kurutulduktan sonra hastanın boynuna takılırsa sara ve deliliğe iyi 
gelir. Ayrıca tavuğun kursağından çıkan taş saralı bir kimsenin boynuna asılırsa şifa 
bulur. Yine tilkinin ödü, sarası tutup yatmakta olan bir kimsenin burnuna üfürülse 
daimi olarak hastalığı geçer. 
 
3- Sara nöbeti esnasında hastaya 11 defa ayet el kürsü okunup üflenirse nöbetten çabuk 
çıkar. 
 

 

 
 
Bu ayetler yazılıp hastanın üstünde taşıması sağlanırsa bu illetten çabuk kurtulur. 
 
5- Sure-i Mü'minûn'un son üç ayeti de sar'alının veya cinli herhangi bir hastanın cinninin 
helaki hususunda çok te'sirlidir. Hastaya bir saat tekrar, tekrar bu ayetler okunur ve biiznillah 
Cin helak olur. Abdullah b. Mesud (r.a.) saralı bir hastaya bu ayetleri okudu. Hasta kendine 
geldi. Efendimiz (s.a.v.) ne okudun diye sorunca Sure-i Mü'minûn'un son ayetlerini diye 
cevap verdi. Efendimiz (s.a.v.), "Bir insan şüphesiz inanarak bu ayetleri bir dağa okusa dağ 
parçalanır" buyurdu 
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                                               Çocuğu Olmayanlar için 
 
Tıbbi olarak sorunun kaynağı araştırılıp, tedavisi varsa uygulandıktan sonra yinede 
çocuğu olmazsa şu uygulamalar yapılır. 
 
1- Kuranı kerim okumayı bilen 123 fakire birer ekmek hediye edilir. Bu bir öğün yemek 
yada kişinin ekonomik durumuna göre daha fazlasıda olabilir. Ve onlardan kendileri niyetine 
birer yasini şerif okuyup çocuk için dua etmeleri rica edilir. 
 
2- Çocuğu olmayan kadın ve erkek beraberce 7 gün oruç tutarlar. Akşam ezan okunduktan 
sonra iftar etmeden 21 defa “Yâ Musavvir” diye zikrederler ve oruçlarını helal gıdayla 
açarlarsa cenabı hak kısa zamanda onlara çocuk ihsan eder. 3- 500 ayrı kişiye birer yasini 
şerif okutturulup dua ettirilirse cenabı hak evlad ihsan eder. 
 
                                                   
                                                  Aile Huzuru için 
 
1- Bir evde eşlerden biri yada her ikisi her sabah kuşluk vaktinde vakıa suresi okumaya 
devam ederlerse aile huzurlu ve bereketli olur. 
 
2- Kadın yemek pişirirken 21 defa liiylafi kureşy suresi okursa hem mutlulukları, hem 
bereketleri artar ve en önemliside o aileyi ayırmaya yönelik bir çaba içinde olanlar varsa 
çabaları boşa çıkıp kendi başlarına döner. 
 
3- Nebe surei başında 7 fatiha-ı şerife ile beraber bir miktar yiyeceğe 3 defa okunur ve 
aralarında geçimsizlik olan aileye o sudan içirilip, yedikleri yemekler ve içtikleri şeylerde 1 
hafta süreyle o su kullanılırsa muhabbet oluşur. 
 
4- Karı kocanın isimleri ebcedi sağır ile hesaplanır ve 3 lü, 4lü yada beşli vefki yazılır 
 

 
Diğer boş olan yerlerede hesaplanan rakamlar uygun şekilde yerleştirilir. Yapılan 
uygulama evin giriş kapısı üzerine asılır. 
 
                                                Muhabbet için 
 
1- Tatlı bir şey üzerine 71 tane Kevser suresi okunup matluba yedirilir. 
 
2- Yeni yavrulamış bir hayvanın ilk sütüne 1000 ihlası şerif okunup matluba yedirilirse 
çok etkilidir. 
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3- Muhabbet ayetleri tuz, kara biber, kum gibi bir şey üzerine 41 defa okunup dua 
edildikten sonra ateşte yakılırsa, yada bakır gibi bir metal üzerine yazılıp sürekli 
yanan bir ocağa gömülürse çok çok etkilidir  
 
Muhabbet Ayetleri Şunlardır: 
 

 
 
 
                                                         Şirinlik için 
 
1- Yukardaki ayetleri yazıp üzerinde taşıyan kimse herkesin sevgilisi olur. 
 
2- Bir kap suya 41 tane kafirun suresi okuyup her sabah yüzünü o su ile yıkayan ve 
abdest alan herkesin gözünde güzel olur. 
 
3- 21 gece gece yarısı geçtikden sonra Allah rızası için 12 rekat namaz kılan çok güzel 
olur ve herkes tarafından sevilip beğenilir. 
 
                                                 Hırsızlık ve Kayıp için 
 
د ) -1  ahmed, mahmud, Muhammed, hâmid, hamiyd) isimleriاحمد محمود محمد حامد حمی
bir kağıda yazılıp bir mekan yada eşya üzerine asılırsa orada hırsızlık olmaz. 
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2- Bir işyeri yada ev açılırken yada kapanırken, oraya girerken yada çıkarken, yahut gece 
ayeti okunsa 
یدیِھم سدا ومن خْلفِھم سدا َ وجعْلنا من بیِن أ َھم الَ یبصر  َْغشیناھم ف أ َ  yatarken ونَ ف
oradada hırsızlık olmaz. Bu ayetin yazılıp asılmasıda aynı tesiri gösterir. 
 
3- Ayet el kürsü bir kağıda yazılıp bir malın içine konulduğu takdirde o mala hırsız ilişmez. 
 
4- Kaside-i bürdenin 127-128-129-130-131-132-133-134. beyitleri bir kağıda yazılıp ev, bağ, 
bahçe yada korunması istenen bir yerin kapısı üzerinde uygun bir yere asılır, veya bir deri 
üzerine yazılıp korunması istenen şeyin üzerine iliştirilirse bu beyitlerin olduğu yer hırsızdan 
ve her türlü afatı semavi ve arazı den muhafaza olur. 
 
5- Kapısı ayet-el kürsi okunarak kapatılan bir yere, yada ayetel kürsi okunarak bir yere konan 
şeye hırsız ulaşamaz 
 
6- Ayet-el kürsinin vefki asılı olan yerede hırsız giremez. 
 
7- Üç tane muma 41 er vedduha suresi okunup üçü birden yakılır. okurken ve yakarken 
“bu mum yanıp eridiği gibi falanca eşyayı çalanda getirmezse vedduha suresinin hakkı için 
yanıp erisin” denir. Yahut surenin hüddamından yardım istenir. 
 
8- 40 tane küçük taşa 40 vedduha suresi okunur. Taşlar yeni bir çömlek içine konup su 
doldurulur. Daha sonra su bitene kadar taşlar kaynatılıp çömlek yere gömülür. Taş 
yerine nohutta kullanılabilir ama nohut tehlikelidir. 
 
9- Kaybolan yada çalınan bir şeyin kaybolduğu yerin kapısında durarak Tarık suresi 
sesli olarak 40 kere okunur. Ve Tarık suresinin esrarı hürmetine diye dua edilip 
surenin hüddamından yardım istenir. Kaybolan ya bulunur yada rüyada yeri gösterilir. 
 
10- 100 tane siyah nohut alınır. Bunların üzerine niyet ederek (ebu lehebin ve karısının eli 
nasıl kuruyup helak olduysa falanca malı çalanında helak olması için) her nohuta 
besmele okumadan 10 tebbet okunur. 1000 tamam olunca nohutlar bir sirke şişesine 
konup ağzı kapatılır ve karanlık bir yerde saklanır. Nohutlar şiştikçe hırsız 
hastalanmaya başlar. Ya malı geri getirir yada helak olur. 
 
11- Yukardaki usulde tebbet yerine fil sureside okunabilir. O zaman niyet “ebrehenin 
ordusu……) diye yapılır ve her okuyuşta “termihim” kelimesi üçer kere söylenir. 
 
12- 48 tane siyah nohut üzerine besmele okumadan teker teker tebbet suresi okunup ağzı 
dar bir şişeye konur. Şişenin içine sirke doldurulup ağzı mantarla kapatılır. Malın 
çalındığı yere üzerine siyah bir bez örterek bırakılır. Nohutlar şişede şiştikçe 
hırsızında gözü şişmeye başlar. Eğer malı getirip nohutlar çıkarılmazsa kör olur. 
 
13- Çalınan bir şeyi hırsızın geri getirmesi yada kaçıp giden birini döndürmek için temiz 

bir kağıda fatiha-ı şerife ve  
                                      

 
Ayeti yazılır.aynı kağıda gelmesi istenen kişinin isimi ana ismi ile beraber yada çalınan şey 
yazılır.bir çirişe yedi ilmik atılır. Her ilmiğe fatiha ve aynı ayet okunur.daha sonra kağıt ve 
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çiriş ağzı dar ve sirke dolu bir şişeye konup ağzı kapatılarak karanlık bir yere bırakılır. Mal 
yada şahıs geri gelince kağıt ve çiriş şişeden çıkarılıp temizlenir. Çiriş çözülür sirke 
basılmayan bir yere dökülür. 
 
 
 
 

             
 
         İKİNCİ BÖLÜM  
              RİYAZET 
             USULLERİ 
 
 
İnsanları ve cinleri sırf ibadet etsinler diye yaratan, ve cümle mahlukatı insanlığın hizmetine 
tahsis eden Allah a hamd ederim. 
Salat ve selam, Allah ın resulü Muhammed Mustafa s.a.v ve onun ehli beyti, ali ve ashabı 
üzerine olsun. 
Cinlerle irtibat kurmak, onları görmek, görüşmek, cin hizmetçiler (hüddam) 
edinmek…. 
 
Havas ilmiyle uğraşanların nerdeyse tamamının, hatta bu ilimle ilgilenmeyen 
birçok kişinin ilgilendiği ve çabaladığı konulardır. 
Cinleri görmek, onlarla irtibat kurmak için çalışan, buna heves eden yüzlerce kişi 
tanıdım. Eline bi kitap alan, bir yerde bi davet, mendel yada ruhlarla görüşme 
başlığı altında bi yazı geçiren kişiler hemen denemeye başlarlar. Ve maalesef, 
nerdeyse hepsi başarısızlıkla sonuçlanır. Hatta çok kötü sonuçlara maruz 
kalırlar. Sırf bu sebeple cinlerin musallat olduğu bir çok kişinin tedavi için hoca 
hoca gezdiğini gördüm. Bazılarında da maalesef kalıcı etkiler bıraktılar. 
Bu risaleyi hazırlamaktaki temel amacım, meraklılarının daha fazla tehlikeye 
düşmeden, daha çok zarar görmeden, evvela cinlerle irtibat kurabilirlermi? 
Bunu anlamalarını sağlamak, sonrada, zarar görmeden nasıl irtibat kuracaklarını 
öğretmektir. 
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                        Cinlerle irtibat - iletişim kurmak mümkün mü? 
 
Bu soruya hemen evet yanıtını verebiliriz. İnsan zaten, bilerek yada bilmeyerek, 
farkında olarak yada olmayarak hep onlarla iç içe ve temas halindedir. Her insanın bedeninde, 
evinde, gittiği ve gezdiği her yerde cinlerin olması mümkündür. 
 
Peygamber efendimizin, “hepinizin şeytanı var, benimde var, fakat benimki 
Allah ın izniyle hidayet buldu” mealindeki hadisi şerifi her ferdin üzerinde bir 
cin olduğunu göstermektedir. Zira, gerek kuranı kerimde, gerekse hadisi 
şeriflerde bahsedilen şeytandan maksat, asıl şeytan olan iblisin yardımcıları olan 
ve onun türünden olan cinlerdir. 
 
Hadisi şeriflerde ve İslam alimlerinin, havas ehli kişilerin bildirimlerinde geçen 
“eviniz onların evi, yurdunuz onların yurdudur” sözüde sürekli onlarla iç içe ve 
temas halinde olduğumuzun göstergesidir. 
 
Ancak, onların tamamı, bizim her halimizi görüp, sesimizi duyup, 
yaptıklarımızdan haberdar olabiliyorken, insanlardan sadece bazıları (bu 
dünyada) onları görüp duyabilir. Onlarla konuşabilir. Zayıf rivayetli bir hadisi 
şerifde bildirildiğine göre, ahrette durum tersine olacaktır. Yani, biz onları 
görebileceğiz, onlar bizi göremeyecekler. 
 
 
         
 
 
          Peki Kimler Cinleri Görüp Duyabilir ve Onlarla İletişime Geçebilir? 
 
Ana maddeler halinde sayarsak, altı sınıf insan cinleri görüp duyabilir. Onlarla 
irtibat ve iletişim kurabilir. 
 
1- Yaratılıştan onları görme özelliği olan kişiler. Bu kişiler için belirli bir özelik yoktur. En 
belirgin özellikleri, gözlerinin normalden daha saydam renkte ve parlak olmasıdır. Lacivert 
gözlü, gök gözlü kişiler görebilir. Bunların pek azı gördüğünün cin olduğunu bilir, ve çok azı 
onları duyup, onlarla konuşabilir. 
 
2- Basireti (kalp gözü veya durugörü denen şey) açık olanlar. Bunları şöyle 
sınıflandırabiliriz. 
 
a- Peygamberler. 
b- Veliler. 
c- Ne ana karnında nede doğduktan sonra Sütüne hiç haram karışmamış olan sabiler. 
d- Ne ana karnında nede doğduktan sonra Sütüne hiç haram karışmadığı gibi, bebeklikleride 
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pâk geçen çocuklar. 
e- Bu halini devam ettiren, büluğdan sonrada haramın her türlüsünden (gözle, dille vs. 
yapılanlardan) uzak durmayı başaranlar. 
f- Basiretini açmak için riyazat yapanlar. 
 
                                                  
                                                
                                                     Riyazat Usulü 
 
Bunun için, yanına helalinden 41 günlük ekmek, su ve bitkisel gıda alırsın. Hiç kimseyle 
görüşmeyeceğin ve konuşmayacağın bir mahalle gider, bir hücreye yada odaya kapanır 
(tercihen mağara), 41 gün boyunca oruç tutar ve ibadet edersin. İftarını nebati gıdalarla 
pişirmeden açarsın. Bulunduğun yerde, ne bir insan sesi, nede bir insan yüzü olmamalıdır. 
Böylece basiretini kapatan şeyleri oruç ve diğer ibadetlerinle temizlersin. Tekrar kapanmasına 
sebep olacak şeylerdende uzak durmuş olursun. 
 
                                               Basireti kapatan şeyler 
 
1- Haram gıda 
2- Haram söz söylemek 
3- Haram ses dinlemek 
4- Haram koku koklamak 
5- Harama bakmak 
6- Haramın işlendiği ortamda bulunmak 
7- Haram olmayan ama mekruh sayılan şeylerle uğraşmak. Sigara gibi 
8- Şehvet ve cinsellik 
9- Mal mülk hırsı 
10- Kin, nefret gibi , kalben işlenen kötülükler. 
 
                                       
                                       Basireti Açan Şeylerse Şunlardır 
 
1- Helal gıda 
2- Oruç tutmak 
3- Misvak kullanmak 
4- Allahı zikretmek 
5- Kuran-ı kerimi yüzünden okumak. 
6- Kuran ve vaaz dinlemek. 
7- Güzel koku sürünmek. Kötü ve neden yapıldığı bilinmeyen (parfüm gibi ne olduğu 
bilinmeyen) kokulardan uzak durmak. 
8- Mekruhlardan ve hatta şüpheli olan şeylerden dahi uzak durmak. Peygamberimiz “şüpheli 
olana dalan harama dalmıştır” buyuruyor. 
9- Şehvetini dizginlemek ve cinsel yaşantıyı normal yaşamak. 
10- Bol bol zekat ve sadaka vermek. 
11- Kalbi bozan hallerden uzak durmak. 
12- Çok istiğfar okumak. 
13- Geceleri, bilhassa son üçte birinde uyanık olmak. İşte, riyazatta hem basireti kapatan 
etkenlerden uzak durulur, hemde basireti açan amellerle meşgul olunur. Vücudun madden ve 
manen yenilenme süresi olan 41 günün sonunda insan, ruhlar, cinler ve melekle 
alemini gören, duyan, anlayan ve onlarla iletişim kuran bir kişi halini alır. Bu riyazat, umumi 
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bir usuldür. Ayrıca hüddam için yapılacak ayrı riyazatlarda vardır. Fakat kişi, o riyazata 
girmeden önce mutlaka bu riyazatı yapmalıdır. Zira kişi, basireti açılmadan, kendini 
yenilemeden, ruhen ve bedenen kemale ermeden hüddam için riyazat yaparsa çok 
tehlikeli olur. Şunu çok sık duyarız. 
 
Efendim , hüddam için riyazata girdim, şu kadar gün geçince şöyle oldu, 
canavarlar geldi, üzerime saldırdılar vs vs vs 
 
Bu haller, o riyazata giren kişinin, hüddamla görüşmeye ehil ve elverişli olmadığını gösterir. 
O ehil ve elverişli olmadığı içinde ruhaniler onu vazgeçirmek için çalışır. 
h- Piri fani olmuş, günahdan kesilmiş yaşlı ve abid olan kişiler. 
3- Haramla yoğrulmuş ve büyümüş olsa bile, büluğa ermemiş bazı çocuklar (özellikle kız). 
4- Cin tasallutuna uğramış bazı kişiler. 
5- Akli melekesini yitirmiş olanlar. 
6- Bazı ağır hastalıklar veya ameliyatlar geçirenler. Buraya kadar saydığımız kişiler, cinleri 
hem görebilir, hem duyabilir ve hemde onlarla iletişime geçip konuşabilir. Onları görmesi, ya 
bazı cisimler yardımıyla olur (su, ayna gibi), yada direk görüp iletişim kurabilir. 
Birde, onları görüp duymadan, onlarla konuşmadan, onlarla irtibat kurup yardımlarını almak 
vardırki bunu hemen hemen herkes yapabilir. Bunun usül ve üslubu ilerde gelecektir. 
Şunu hemen belirtmem lazım ki; Cinleri görmek, onları tanımak, seslerini duymak farklı, 
onlarla iletişime geçip yardım almak, konuşmak farklıdır. İkincisinin olabilmesi için evvela 
birincinin olması lazımdır. Eğer, yukarda saydığım, cinleri görebilenler sınıfına dahilseniz 
gerisi zaten kolaydır. Fakat, cinleri görme ve onlarla irtibata geçme melekeniz yoksa… 
Peki olmayanlar ne yapacaklar? Cinleri göremiyor ve duyamıyorsanız, tavsiye edeceğim 
birinci şey, kesinlikle onlarla irtibata geçmeye çalışmamanızdır. Mendel, davet, riyazat gibi 
usulleri denememenizdir. En kötü ihtimalle, bir kere denediniz ve netice alamadıysanız 
tekrar etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü, yapılan her davet veya mendele cinler %80 gelirler. 
Orda hazır bulunurlar. Siz onlarla görüşemediğiniz için gelmediklerini zannedersiniz. Fakat 
onlar ordadır. Davet edip onları öylece bıraktığınız zaman bunu hoş karşılamazlar. 
 
Diyelimki, birinci davette bir reaksiyon göstermediler. Siz ısrarla ikinci, üçüncü ve hatta 
dördüncü defa denediniz. İşte, bu durumda, kendileriyle dalga geçildiğini, yada oyun 
oynandığını düşünüp musallat olurlar. Gelen cin, Müslüman olsa bile musallat olabilir. Eğer 
birde kafir cinler gelirse, o zaman vay halinize… 
 
Yine diyelimki, davet yaptınız ve başarılı olamadınız. Sakın olaki, gelmediler 
diyerek kalkıp gitmeyin. Usulüne uygun olarak daveti sonlandırın, gelmiş olanlara teşekkür 
edin ve duayla gönderin. 
 
(Not: kitaplarda okuduğunuz, yada birilerinden duyduğunuz davetlerin sonlandırma ve 
dağıtma usullerinin olup olmadığına dikkat edin. Yoksa umumi tertiplerden birini uygulayın. 
Hiç bişey ilmiyorsanız “geldiğiniz için teşekkür 
ederim, fakat sizle görüşmeye muvaffak olamadım, rahatsız ettiğim için özür 
dilerim” gibi cümlelerle uğurlayın. İlerde, farklı usuller gelecektir.) 
 
Bunları okuduktan sonra hala, onlarla irtibat kurmam lazım ama göremiyorum. Onlardan bazı 
bilgiler almam lazım, ruhanilerin yardımını almam gerek diyorsanız, ben bazı maksatlar için 
yapılabilecek bazı uygulamaları yazacağım. 
 
Evvela şunu belirteyim ki, ruhanilerin ve Müslüman cinlerin yardımını almak için onları 
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duymak, görmek yada konuşmak gerekmez. Bu özelliklere sahip olmayan kişilerde yardım 
alabilirler. 
 
Birde, her gören, duyan yada konuşan yardım alamaz. Cinleri emrine musahhar kılmak, 
yardımlarını almak, istediğin bazı meşru işleri yaptırmak için illa onlarla iletişim kurabiliyor 
olmanız gerekmez. Siz onları görmeden, duymadan, iletişime geçmeden de yardımlarını 
sağlayabilirsiniz. 
 
Önemli olan, onlardan yardım almak istediğiniz hususun meşruluğu ve gayri 
meşruluğudur. Meşru işler için Müslüman cinlerden, hatta sure hadimlerinden yardım 
alınabilir. Gayrı meşru şeyler içinse, şeytanlar yardım ederler. Şeytanların yardımını almak, 
Müslüman cinlerin yardımını almaktan daha kolaydır. 
 
Hoca!lar zaten vefk ve tılsımlarla cinlerin yardımını almaya çalışıyorlar. Ama adam, büyü 
için Müslüman cinleri yönlendirmeye çalışıyor, koruma vefki için kafir cinleri. 
 
Şimdi size bi örnek veriyim. 
İki kişiyi ayırmak için yazılmış bi vefk ve altında da yan yana dizilmiş üç tane tılsım var. 
Vefk, cenabı hakkın “Kahhar” isminin. Müvekkelleri 7 melek ve 70 ulvi cin. 
Yapılan işleme bakarmısınız? İki helali, evli iki kişiyi ayırıp yuva yıkmak. Bunun 
içinde Allah ın isimlerinden biri kullanılıyor. 
 
Devamında da “tevekkelüü ya huddame hazihil esma-i …..”. sonra efendim bu 
tutmadı. 
Tutmaz tabi. Buna ne Allah, ne kul ve nede Müslüman müvekkel melek ve 
hadim cinler razı olmaz. Tutmadığı gibi bide Müslüman cinler tarafından çarpılır 
insan. 
(Burada önemi bi nokta söyleyim. Şeytanların musallat olduğu insanların 
tedavisi kolaydır. Ama, Müslüman cinlerin gazabına uğrayanı tedavi etmek 
nerdeyse imkansızdır. Çünkü şeytanları insan bedeninden kovan Müslüman 
cinlerdir. Müslüman cinleri, helede müvekkel olanları kim uzaklaştıracak?) 
Şimdi uygulamanın devamına bakın. Yazılan üç tılsımdan ikisi büyü. Cinleri süfli. 
Ve üç tılsımın ortak azimeti şöyle yazılmış. Ben Türkçe anlamını veriyim. 
 
“ Ey bu mübarek tılsımların hadimleri……” 
Balla zehir bi kapta. Yede gör, şifamı olu, öldürürmü? 
Şimdi sizlere, cinleri görüp duymadanda, onlardan yardım alabileceğinize dair 
 
bikaç örnek uygulama yazacağım. Tabiî ki Müslüman cinlerle alakalı olanlar. Siz, 
bu örneklerden yola çıkarak, kendi ihtiyacınıza uygun şekilde, onlardan yardım 
alabilirsiniz. 
 
Aslında yazacağım şeyler her kitapta olan ve gözümüzün önünde duran, ama 
hep yanlış şekilde uygulanan uygulamalar. 
 
                                                    Hastalık Durumunda 
 
1- Şayet, cin tasallutu, büyü - sihir gibi bi derdiniz varsa, yada böyle bir derdi – sıkıntısı olan 
kimse size geldiyse, yapılacak şey şudur. 
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Temiz bir odada, tütsü ve buhurlar yakılarak, namaz kılınarak, dua okuyarak uygun bir ortam 
oluşturulur. Uygun bir sure yada ayet adedince okunmaya başlanır. Ben, burada örnek olarak 
ayetel kürsiyi vereceğim. Ayetel kürsinin okunma adedi, eğer günlük virdinizse (yani 
hergün belli sayıda – mesela 7 defa- okuyorsanız) 7 dir. Virdiniz değilse 21 yada 70 dir. 
Tedavi için sayı 170, hatmi için 313 dür. Surenin okuması 
 
bitince, o surenin müvekkellerine seslenilir. Müvekkel melek, yada hadim cinin ismi 
biliniyorsa isimleriyle, bilinmiyorsa unvanlarıyla çağrılır. Ayetel kürsinin hadimi “Seyyid 
Kindiyas” dır. 
 
Bu daveti, ister Arapça yaparsın, istersen Türkçe. Arapça okumak daha müesserdir. 
Arapçası: 

 
Eyyühel hüddamu hazihil ayeti (3 kere), Yâ Seyyit Kindiyas (3 kere), 
este-ıynü minküm, âvinî fî hazel merıyzi, ahricul câânne fîhi (7 defa) 
bi hakkı hazihil ayeti, ahricul caanne fîhi bihurmeti hazihil ayeti, ahricul 
câânne fîhi bi ızzeti bismillahirrahmanirrahim allahü la ilahe illa hüvel 
kayyul kayyum …. (sonuna kadar) ahricul câânne fîhi bi ızzeti 
bismillahirrahmanirrahim allahü la ilahe illa hüvel kayyul kayyum …. 
(sonuna kadar) ahricul câânne fîhi bi ızzeti bismillahirrahmanirrahim 
allahü la ilahe illa hüvel kayyul kayyum …. (sonuna kadar) ahricul 
câânne fîhi bi ızzeti bismillahirrahmanirrahim allahü la ilahe illa hüvel 
kayyul kayyum …. (sonuna kadar) ahricul câânne fîhi bi ızzeti 
bismillahirrahmanirrahim allahü la ilahe illa hüvel kayyul kayyum …. 
(sonuna kadar) ahricul câânne fîhi bi ızzeti bismillahirrahmanirrahim 
allahü la ilahe illa hüvel kayyul kayyum …. (sonuna kadar) ahricul 
câânne fîhi bi ızzeti bismillahirrahmanirrahim allahü la ilahe illa hüvel 
kayyul kayyum …. (sonuna kadar) 
 
Hastayı kontrol edersin. Eğer iyileşmişse, yada iyileşme hissetmişse gelen cinlere teşekkür 
ederek daveti sonlandırır ve cinleri uğurlarsın. 
Daveti sonlandırmak için normal bir sonlandırma duası okuyabilirsin. Mesela aşağıdaki dua 
tesirli bi sonlandırma duasıdır. 
 

 
Eyyuhel haziruun, şükran li icabetiküm, teşerrefna, insarifuuu ila 
mekaniküm, fe iza kudiyetis-salatü fenteşiruu (3 defa) fil ardı vebteğuu 
miin fazlillahi fezkurullahe kesiran , yevme izin yesdurunnasü eştAten 
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(3 defa) li yuram a’maleküm. Femen yamel miskale zerratin hayran 
yerah, ve men yamel miskale zerratin şeran yerah. 
 
Türkçesi şöyle yapılır. 
 
Ey ayetel kürsinin hadimleri (3 kere), ey seyyid kindiyas (3 kere), şu 
hastanın tedavisi için sizden yardım istiyorum, Allah rızası için yardım 
edin. İçindeki cinleri çıkarın (7 kere), ayetel kürsi hakkı için içindeki 
cinleri çıkarın, ayetel kürsi hürmetine içindeki cinleri çıkarın, 
bismillahirramhanirrahim allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum 
(sonuna kadar) ızzeti için içindeki cinleri çıkarın, 
bismillahirramhanirrahim allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum 
(sonuna kadar) ızzeti için içindeki cinleri çıkarın, 
bismillahirramhanirrahim allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum 
(sonuna kadar) ızzeti için içindeki cinleri çıkarın, 
bismillahirramhanirrahim allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum 
(sonuna kadar) ızzeti için içindeki cinleri çıkarın, 
bismillahirramhanirrahim allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum 
(sonuna kadar) ızzeti için içindeki cinleri çıkarın, 
bismillahirramhanirrahim allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum 
(sonuna kadar) ızzeti için içindeki cinleri çıkarın, 
bismillahirramhanirrahim allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum 
(sonuna kadar) ızzeti için içindeki cinleri çıkarın. 
 
                                                        Hırsızlık İçin 
 
Hırsızın kim olduğunu tesbit etmek için yapılacak davet aşağıdadır. Bu davet cinleri görerek 
yapılan, ve hırsız tesbit edilen davetten daha etkilir. Aynı davet, define tesbitinde de kullanılır. 
Onun usulü ayrıca verilecektir. 
 
Yapılışı: 
Önce uygun bir oda seçilir ve oda ulvi cinler için uygun hale getirilir. 2 rekat namaz kılınır. 
Allaha tesbitinde isabet nasip etmesi için dua edilir. Eğer, hırsızlık yaptığından şüphelinilen 
kişi yada kişiler varsa, kaç kişi varsa isimleri bir kağıda yazılır ve kağıt katlanır. O kadar da 
boş kağıt yazılır. Mesela on tane şüpheli ismi yazılıysa, on tanede boş kağıt yazılır. Bunların 
tamamı yeşil bir torba içine, yada cam bir kavanoz içine atılır. 
 
Eller gülsuyu ile yıkanıp kurulanır. Sonra sağ elin avuç içine besmele yazılıp el kavanozun 
içine sokulur. 1 fatiha 11 ihlası şerif okunup peygamberimizin ruhlarına hediye edilir. 
Devamında 51 besmele okunur ve bitiminde de 

 
“eyyühel ervâhul mukaddesuuun el hâzıruun(7 defa) , eyyühel melâiketül 
mukarrebuuun el hâzıruun (7 defa), eyyühel câânnul muslimuun el hâzıruun 
(7 defa), yedî yedüküm (3 defa), 
“ey burada bulunan mukaddes ruhlar (7 defa), ey burada bulunan melekler (7 
defa), ey burada bulunan Müslüman cinler (7), elim sizin elinizdir (3 defa) 
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Kolunu hissetmeyene kadar, yada kolunda uyuşma, karıncalanma gibi hisler duyana kadar 
burayı okumaya devam edersin. Hissettiğin zaman aşağıdakini okumaya devam edersin. 
 

ارقا [ ] نى س م3اعط ھ علیك یره اثم نى غ ان تعط  []3 
 
âtinî sârikan âtinî sârikan, âtinî sârikan, İn Tu’tınî gayrahuu ismuhu (burada 
ismuhu deki s peltek olarak söylenecek, çok mühim) Aleyküm, İn Tu’tınî 
gayrahuu ismuhu Aleyküm, İn Tu’tınî gayrahuu ismuhu Aleyküm” 
“ bana hırsızı verin (3 defa), eğer yanluş kişiyi verirseniz günahı sizin 
boynunuzadır (3 defa) 
 
Denilip bir kağıt çekilir. Orda bulunanlardan biri çıkan kağıda bakar ve geri kabın içine atar. 
Yukardaki davet sayılar birer defa olarak tekrar okunur. Bi kağıt daha çekilir ve orda bulunan 
kişi kağıda bakar. Geri koyar. Bu işlem böylece yediye tamamlanır. 
 
Beş, altı yada yedi defa aynı isim gelirse hırsız o kişidir. Bu sayılarda Boş gelirse, hırsız 
başkasıdır. 4 e 3 gelirse davete icabet edilmemişdir. 
 
                                                        Define İçin 
 
Yukardaki davettekinin aynısı yapılır. İsimler yerine define olması muhtemel yerin isimleri 
yazılır. Davetide şu şekildedir. 
 
“eyyühel ervâhul mukaddesuuun el hâzıruun(7 defa) , eyyühel melâiketül 
mukarrebuuun el hâzıruun (7 defa), eyyühel câânnul muslimuun el hâzıruun 
(7 defa), yedî yedüküm (3 defa), 
 

 
Kolunu hissetmeyene kadar, yada kolunda uyuşma, karıncalanma gibi hisler duyana kadar 
burayı okumaya devam edersin. Hissettiğin zaman aşağıdakini okumaya devam edersin. 
 
âtinî mekanen tahtehuu kenzun, âtinî mekanen tahtehuu kenzun, âtinî 
mekanen tahtehuu kenzun, İn Tu’tınî gayrahuu ismuhu (burada ismuhu deki s 
peltek olarak söylenecek, çok mühim) Aleyküm, İn Tu’tınî gayrahuu ismuhu 
Aleyküm, İn Tu’tınî gayrahuu ismuhu Aleyküm” 
gerisini anla ve uygula. 
  
                                               Gece Uyandırılmak İçin 
 
Diyelimki meşru bir iş için (mesela namaz kılmak gibi) gece uyanmanız lazım. Ama uykunuz 
çok ağır. Gündüz çok yoruluyorsunuz vs. yapmanız gereken şey çok basit. Yatmadan evvel, 1 
fatiha 7 kevser suresi okuyun. Sonrada ; 
“Ey bu surenin hadimleri. Allah rızası için, gece falanca saatte beni uyandırın” 
deyin. Eğer garantili olsun diyorsanız, devamına şu cümleyi de ekleyin. 
“Eğer falanca saatte beni uyandırmazsanız, kılamadığım namazın vebali sizin 
üzerinize olsun” 
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Mutlaka uyandırılırsınız. Size bir tavsiye. Uyandıktan sonra sakın tembellik göstermeyin. 
Hemen kalkın. Yoksa sonucu çok feci olabilir 
 
 
                                               
 
                                                        Daveti Zelzele 
 
Cinleri görüp duymadan onlardan istifadeye en güzel örneklerden biri, şüphes daveti zelzele 
dir. Zilzal duresinin bu güçlü davetiyle birçok iş kolay olur. Usulüne uygun yapıldığı takdirde, 
hadimleri emrine amade olur. Dilediğin her hususta şaşıracağın neticeler elde edersin. 
Dikkatli kullanmazsan başına iş açarsın. Davet esnasında çok büyük ihtimalle görürsün. Ama 
görmesen bile onlar orada hazırdır ve emrini yerine getirirler. Şimdi burada, bazı hususlarda 
bu daveti nasıl yapacağımızı anlatacağız 

 Muhabbet için ف م ن ى ع م ل م ث ق ا ل ذ ر ة خ ي ر ا ي ر ه , bu harfler yazılır 
 
Muhabbeti istenen kişinin ismi anne ismiyle beraber, yukardaki her arasına bir har yazılarak, 
harf harf eklenir. Mesela ayşe kızı Fatma nın sevgisi istenirse şöyle yazılır. 
 
ة ت عائش ة بن  فاطم
 ف ف م ا ن ط ى م ع ة م ع ل ا م ء ث ش ق ة ا ل ذ ر ة خ ي ر ا ي ر ه
 
Daha sonra davet 1, azimet de 31 defa okunur. Zincire bağlı dahi olsa 
sana gelir. 
 
2- Bir yerde define olup olmadığını tesbit ve var olan defineyi çıkarmak için, aşağıdaki hatem 
bir kağıda yazılır. Zilzal suresinin ilk beş ayeti hurufu mukattaa ile hatemin içine yazılır. 3 
defa davet, sonrada 21 defa azimeti okunur. Define, kendiliğinden ortaya çıkar. 
 
3- Bir zalimi cezalandırmak ve helak etmek için, önce hatemi bir kağıda yaz. 
Sonrada , hatemin içine, isminin harflerini şu harflerle karıştırarak yaz. 
Devamında, daveti 21 kere okuyup hatemi yak. Çok büyük felakete uğrar. 
 ف م ن ي ع م ل م ث ق ا ل ذ ر ة ش ر ا ي ر ه
4- Bir evi, yada bir mekanı harap etmek için, yada bir zalimi cezalandırmak için Perşembe 
günü oruç tut. Kuşluk vakti, Her rekatında fatihadan sonra zilzal suresini okuyarak 50 rekat 
namaz kıl. Namazdan sonra daveti 20 kere oku. Yirmibirinci okuyuşa azimetide ekle. Bir 
hadim cin gelir. Görmesen bile o orada hazırdır. Ona, sayılan hususlardan dilediğini emret. 
Hatem budur: 
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Davet budur: (Arapçası, aynen kopya edilmiştir) 
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                                          Davetin Türkçe Okunuşu 
 
Allahümme inni es-elüke ve eteveccehü ileyke bi melaiketike ve hameleti arşike ve enbiyaike 
ve es-elüke bihurmeti evliya ike ve bi- a’lami dinike en yettehibe li sıran min esrari evliyaike 
ve min şedidi batşike ve azmi intikamike ma yehulü beyni ve beyne a’daike ve esrarı halkıke 
ya Allah ya Allah ya Allah ya şedidel batşı ya cebbar. Allahümme inni tevesseltü ileyke 
bismikel kaviyyi lkadimil kadiril kahiril muktediri ve bihakkı haülail Hurufi vel melaiketi 
hameletil arşi ebced hevvez huttıy kelemen safas karaşat sehaz dazığ, ve bil elifi sümmez-zai 
sümmel lami sümmet tai sümme iza zülziletil ardı zil zaleha, ve bil ismiş Şamihı ve ehracetil 
ardu eskaleha ve bil kudretilleti kaderte biha ala cemiy-ı halgıke ve kalel insanu ma leha, 
vesmikel kaviyyil kadiri yevmeizin tühaddisü ahbareha vesmikel azimil azamil kadiril 
muktediri bi enne rabbeke evha leha. 
Allahümme şettit şemlehü ve ehdim ruknehü ve emhı eserehu (3 kere) sellit aleyhi adüvvehü 
ve huzhü minel canibillezi yerkünü ileyhi tağlibuhu ve tafuhu ve ehlikhü vela tüncihi ya şedid 
(3 kere), ya zel batşış şedid kün havli ve karni billahi (3 kere), ya men hüve ala külli zalimin 
va bağin ev hasidin, ve hakimun casirun, ve ala külli sultanin ve mütekebbirin ve sultanin 
casirin liyurav a’malehüm, femen yamel miskale zerratin şerran yerah. 
Allahümme inni es-elüke bihakkı ismikel azimil azam, ve kelamikel kadimil 
Ekrem, en tecale l imin emri fercen ve mahrecen ve heybeten azimeten, ve 
mahabbeten zü meveddeten fi kulubi halgıke ecmaıyne ya kadiru ya kadiyru, 
ya kahhar ya muktedir Allah (3 kere) ya zel kuvvetil metin. 
Allahümme edüllüke men yüzini fi nefsi ve mali ve bedeni ve huzhü vela tüncihi 
ev tef-al, allahümme ehlik (isim ) ibni (e) – binti (k) (anne ismi ) ya men emruhu 
beynel kafi ven nuni İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe 
yekun Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun. 
Sübhanel hayyul kayyum, sübhanel ganiyyil azim, sübhanes semiıl alim 
sübhanellahil hakimil kerim, sübhanellahil azizil vehhab sübhanellahil hayril 
varisin sübhanellahil kuddüsüs selam sübhanellahir rahmanir rahim 
sübhanellahis subbuhul kuddus sübhanelllahil mübdil muıyd, sübhanellahil 
evveli vel ahir sübhanellahiz zahiri vel batın vehüve ala külli şeyin alim 
Sübhanel halikıl zerneyail ve semsemail ve rukyail ve meksefeyail ve med-ayail 
ve sarfeyail ve rafail ve ser-ayail ve nevreyail ve derdeyail ecibu ya maşerel 
ervahır ruhaniyyetil kiram ve huddami hazihis suretiş şerifeti bihakkı ma fiha 
mines-sururi vel esrar vennuru vel envar illa ma küntüm avnen ala ma 
talebtühü minküm min kahri külli cebbarin anid, ve şeytanin merid. Ve tekünü 
avnen fihi min irsalil hevatifi ve ala nefhil adüvvi ve recmi diyarihim ve efalil 
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Hayri veş şerri bihakkı men halakaküm etvaran ve ceale bieydiyküm harben 
teşulu naran bihakkı esmailleti tes-udune biha iles semai ve tenzilune bihal 
arda hüve telen mühhun alin iylin elvehimeti elvehimi el ahvesi bahin yahiyen 
şerahiyen nemuhun yemuhun edunayin esbautin alişedayin (isimlerin tamamı 
ikişer kere söylenecek). 
Vehüvellahü rabbun nuril ala ve rabbul yeniyyetil ulya yalemu m afis-semavati 
vel ardı vema beynehüma vema tahtes sera. 
Tevekkelu ya huddame hazihis suretil azimetil celileti en tef-alu (keza ve keza – 
ne iş muradsa o söylenir) fe inni kad sellattüküm aleyhi el vahan el acel as-saah 
(ikişer kere) 
 
                                           Azimetin Türkçe Okunuşu 
 
İn kanet illa sayhaten vahideten fe izahüm cemiun ledeyna muhdarun. İnnehü 
min süleymane ve innehü bismillahirrahmanirrahim. Ella talu aleyye vetuni 
müslimine müsriıyne tai ıyne lillahi rabbil alemin. 
Eynema tekunu yeti bikümüllahü cemian. Ya kavmuna ecibu daıyellahi ve aminu 
bihi yağfir leküm min zünübiküm ve yücirküm min azabin elim. Ve men la yücib 
daıyellahi feleyse bimucizin fil ardı veleyse lehu min dunihi evliya. Ülaike fi 
dalalin mübin. Barekallahü fiküm ve ceale sayekü meşküran ve zenbeküm 
mağfura . femen yamel m,skale zerratin hayran yerah, vemen yamel miskale 
zerratin şeran yerah. (bu azimet 21 kere okunur.) 
 
                                                  Kulak Davetleri 
 
Bundan sonraki uygulamalar, daha ziyade işitsel olarak iletişim kurmak içindir. 
Bunlara “kulak daveti” de denir. 
 
Cinlerin ve ruhanilerin sesini duymak onları görmekten daha kolaydır. Nitekim 
peygamber efendimizde melekleri ve cinleri görmeden önce duyuyor idi. Siyeri 
nebi okunduğu zaman, hirada önce sesler, selamlar duyduğunu, daha sonra 
Cebrail a.s isimli meleği gördüğünü görürüz. 
 
Aşağıda Fatiha-ı şerifenin hadimi olan cinlerle irtibat kurmanın basit ama 
netice veren iki farklı yöntemini bulacaksınız. 
1- 
Temiz ve tenha bir oda seçilir. İçerde loş bir ışık yada mum yakılır. Sonra 
güzel kokulu tütsüler yakılıp Allah rızası için 2 rekat namaz kıldıktan 
sonra seccadeye oturulup 100 istiğfar 100 salavatı şerife, 100 ihlas ve 100 
kelime-i tevhid okunur. Devamında 70 defa Fatiha-ı şerife okunup şu dua 
okunur. 
 
“eyyühel ervahul-mukaddesetü vel melaiketü vel cââânnü-l müslimuun, 
ed-uuküm, ed-uuküm, ed-uuküm. Ecîbuu da’vetî bis-selâmi, ve esmiuu 
asvâteküm bis-selâmi savten-nâsi bihakkı ve bi hurmeti Allah, ve 
bihurmeti habibullah, vebihurmeti kelamullah hâssaten bihurmeti 
bismilahirrahmanirrahim” 
 
dedikten sonra 70 defa daha Fatiha-ı şerife okunur. 
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Biraz beklenir. Eğer cin taifesinin selamı duyulmazsa dua ve 70 fatiha-ı 
şerife tekrar okunur. Yine selam duyulmazsa dua şu şekilde okunur. 
 
“Ya melik uhaydar, ya melik uhaydar, ya melik uhaydar; ed-uuke, ed 
uuke, ed-uuke. Ecib da’vetî bis-selâmi, ve esmi’ asvâteke bis-selâmi 
bihakkı ve bi hurmeti Allah, ve bihurmeti habibullah, ve bihurmeti 
kelamullah hâssaten bihurmeti bismilahirrahmanirrahim” 
 
dedikten sonra 70 defa daha Fatiha-ı şerife okunur. 
 
Yine cevap alınmazsa davet şu şekilde sonlanır. 
 
“eyyühel arvâhul mukaddesetü vel melaiketü vel cânnul müslimuune; 
ene lâ estedıy-u en estemia asvateküm. Şükran li icabetiküm. İnsarifuuu 
insarifuuu insarifuuu ila mekaniküm 
Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Ve iza kudiyetis-salatü fenteşiruuu 
fenteşiruuu fenteşiruuu fil arzı vebteğuuu min fazlillahi vezkürullahe 
kesiran lealleküm tüflihuuun” 
 
Cevap verirlerse (ki %98 cevap verirler) selamlarına selamla karşılık ver. 
Sürekli hoş sözler söyle ve teşekkür et. Sormak istediğini sor. Onlar cevap 
verirken sen Fatiha-ı şerife okumaya devam et. 
 
2- Fatiha-ı şerifenin üçlü vefki yazılır ve muska şeklinde boynuna takılır. 21 
gün, 5 vakit namaz vaktinde eda edilir. Namazlardan sonra muska sağ 
avuç içine alınıp Fatiha-ı şerife okunmaya başlanır. Harflerinin adedi 
kadar okuduktan sonra aşağıdaki azimet okunur. 
 
“aksemtü aleyküm eyyühel müvekkeli vel hadimi hazihis-sure. Ya melik 
uhaydar (3 defa), ya reyhan (3 defa). Ecîbuuu meta deavtüküm ve 
esmiuuu asvateküm savte-nâsi ınde deavtüküm. Teâvenuu alel birri 
vettakvâ vela teavenuu alel ismi vel udvan” 
 
21 günün sonunda, Fatiha-ı şerife vird edinilip, her sabah kelime adedince yada belli sayıda 
okunmaya devam edilir. Bu muskada boyundan hiç çıkarılmaz. Ne zaman onların yardımına 
ihtiyaç duysan tenha bir yerde oturursun. Güzel kokulu tütsüler yakar, 2 rekat Allah rızası için 
namaz kılar, akabinde Muskayı sağ eline alıp harflerinin adedince Fatiha-ı şerifeyi okursun. 
Devamındada 
 
“ed-uuküm ya melik uhaydar ve ya reyhan, ve muavinuu hüma 
esmiuuu asvateküm bisselam” 
 
diye 7 defa nida edersin. Selam verirler, karşılık verirsin. 
 
Bu daveti denemek için, yada lüzumsuz şeyler için sakın yapmayın. 
Yalnızca itikat ederek ve gerektiği zamanlarda yapın. 
Bu davete devam eden bazı kişilerin, bir müddet sonra ruhanileri 
görmeye ve onlarla birebir iletişim kurmaya başladıklarını müşahede 
ettim 
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3- Bir cam kabın içerisine (bardakda olabilir), cin suresini yazın. Sonra kabı 
ters çevirip göbeğinizden yüksekçe bir yere koyun. 11 defa cin suresini 
okuduktan sonra, sağ kulağınızı kabın dibine yapıştırın. Sol kulağınız 
kapalı olsun. Devamında şu daveti okumaya başlayın. 
 
“ eyyühel câân-nül Müslimuune (3 defa), istemi uunîî (3 defa), 
kemastema’tüm Muhammed Mustafa, istemi uu nii ve ecîbuu da’vetî 
biesrarı kuranil azim, ecîbuu da’veti bihakkı kuranil azim, ecîbuu da’vetî 
Bihurmeti Muhammed Mustafa, ecîbuu davetî biaşkı Muhammed 
Mustafa, hâssaten ecîbuu daveti lirızâ-illah, ve ecîbuu daveti Li 
mahabbetillah, ictemiuuu ictemiuu ictemiuu tahtez-zücâci ve esmi-uu 
asvateküm esselamu aleyküm ve rahmetullahi, ve esmi uu asvateküm 
esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve esmi uu asvateküm esselamu 
aleyküm ve rahmetullahi” 
 
Eğer selamına karşılık vermezlerse bu daveti 3 defa oku. Yine karşılık 
vermezlerse daveti bitir. Bu davetin bitirme usulü şu şekildedir. 
 
“eyyühel arvâhul mukaddesetü vel melaiketü vel cânnul müslimuune; 
ene lâ estedıy-u en estemia asvateküm. Şükran li icabetiküm. İnsarifuuu 
insarifuuu insarifuuu ila mekaniküm 
Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Ve iza kudiyetis-salatü fenteşiruuu 
fenteşiruuu fenteşiruuu fil arzı vebteğuuu min fazlillahi vezkürullahe 
kesiran lealleküm tüflihuuun” 
 
duası üç kere okunur. Akabinde kap ters çevrilir. İçi su ile doldurulup yazı 
silinir. Ayak basmayacak bir yere su besmeleye dökülür 
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4- Besmele-i şerife, bir kağıda 41 defa, harf harf yazılır. Bu kağıt, büyk bir kapta zemzem 
suyu içine konup 41 gün boyunca bekletilir. Bu süre içerisinde her gün kuşluk vakti 1000 defa 
besmele-i şerife okunur. 
 
Devamında 41 defa 
“allahümme nevvir üzüneyye bi nuuri bismillahirrahmanirrahim, ve 
nevvir ayneyye binuuri bismillahirrahmanirrahim, ve nevvir kalbî 
binuuri bismillahirrahmanirrahim, ve nevvir dimağî binuuri 
bismillahirrahmanirrahim, ve nevvir bedenî binuri 
bismillahirrahmanirrahim” 
 
deyip suya üflenir. Sonra, 41 gün boyunca her sabah, bu sudan sağ kulağına bir damla 
damlatır ve üç yudum içer. İşlem tamamlandıktan sonra lahuti alemin seslerini duymaya 
başlar. Selam verdiğinde selamına karşılık alır. Bu işlemi riyazatla yaparsa bitkilerin ve 
hayvanların konuşmalarını, zikir ve tesbihlerini duyup anlar. Ara vermemek önemlidir. 
 
              Burdan İtibaren Görerek İletişim Kurma Metodları yer Almaktadır 
 
Cinleri görmek demek, başka bir aleme bakmak demektir. İnsan beynini, ruhunu ve bedenini 
en çok yoran şeylerden bir tanesi görmektir. Sürekli parlak cisimlere (bilgisayar, televizyon 
vs) bakmak, insanın gözlerini ve bil vasıta da beynini yorar. Bu yorgunluk bedene etki eder. 
Görsel hafızası kuvvetli olanlar, çabuk yorulurlar, çok az şeyi ezberleyebilirler. Ama 
ezberlediklerini de nerdeyse hiç unutmazlar.  
 
Adresleri, arabaları, tanışdıkları kişileri bir daha unutmazlar. İşitsel hafızası kuvvetli olanlar, 
daha az yorulurlar, daha çok şeyi ezberlerler ve daha çabuk unuturlar. Âmâ (kör) olanların 
durumu böyledir. 
 
 Bir sesi, nefesi, söyleneni kolay kolay unutmazlar. İnsan, kendi dünyasından, kendi 
bünyesine uygun, gözlerinin aşina olduğu bir alemi seyrederken bu derece yorulursa, başka 
bir alemden olan, üstelikde çok güçlü bir enerjik yapıya sahip olan cinleri görmesinin 
ne kadar yorucu olacağını siz hesap edin. Cinleri görmek, hem zor hemde yorucudur. Tabiri 
caizse, İnsan ömründen ömür götürür. Bedenen ve ruhen insanı yıpratır. Bu sebeple, normalde 
görme yeteneğiniz yoksa, cinleri görmek için çabalamamanızı, davetlerden uzak durmanızı 
tavsiye ederiz. 
 
Biz burada, kitaplarda yazan mendel ve davet usullerinden daha ziyade, mücerrep ve müessir 
bir iki usulü yazacağız. Akabinde de, kitaplardan bazı örnekler iktibas edeceğiz. 
 
                   Davetlerde bize lazım olan ana maddeler şunlardır 
 
1- Temiz su. Cinler, farklı bir boyutun canlılarıdır. Bizim görebileceğimiz bir şekilleri yoktur. 
Bunun için, onları direk olarak görmek zordur. Çok az insan bu yeteneğe sahiptir. Ancak, 
suya geldikleri zaman bizim görebileceğimiz şekle bürünebilirler. Böylece, biz onları daha 
rahat görürüz. 
 
2- Veya ayna. Aynada da durum sudakinin benzeridir. Yansıtma özelliği sayesinde, bizim 
görebileceğimiz bir şekle bürünürler. 
 



53 
İdris çelebinin gizli azametli mucerrep tılsımı-------------------------------------------------------- 

 
 

3- Bunların yerine, pürüzsüz parlak cisimler ve tırnak da kullanılabilir. Tırnağın yansıtma 
özelliği zayıf olduğundan, herkes tırnakla bakım yapamaz. 
 
4- Davet yapılacak sure yada esmanın, vefk yada hatemi. Çalışan bir vefk ve usulüne uygun 
yazılmış bir hatem pozitif (nurani) enerji yayar. Ve bir mıknatıs gibi cinleri ve ulvi varlıkları 
üzerine çeker. 
 
5- Buhur ve tütsü. Cavi, kizbere, lüban gibi buhurlar cinleri cezp eder. 
6- Keşif ayetleri. 
 
ك ك غطائ فنا عن اذا فكش ن ھ ة م ى غفل ت ف د كن رحیم لق رحمن ال م اهللا ال  - بس
دیح “ وم ح رك الی  فبص
 
lekad künte fi ğafletin min haza fe keşefna anke ğıtaeke febasarukel yevme hadid”. 
 
َرِض لیُكو َُكوت السماوات واأل ِبراھیم مل ِینَن من اْلموقوَكَذلك نِري إ  ن
 
Davet yapan kişinin alnına, avucuna veya bakılan materyale (su,ayna vs), bu ayetlerden birisi 
yada her ikisi yazılır. Cinleri görme hususunda çok müessirdir. 
 
                                                 Sıtma hastalığı için 
 
diğerini hasta üzerinde taşır. 
 
ارج ا ف روب ی ف مك ا كاش وك ی  ممل
ل اطر ك ا س زون ی ل مح ر ك ا ناص رحوم ی ل م م ك ا راح وم ی ل مغم  ك
ل ا ذا لج ت ی ھ ا! أن ا ! ال بحانك ی وم س ل مھم أ ك ا ملج وب ی  مغی
 
 aşağıdaki dua ayrı iki defa yazılır. Birinin suyu içilir, 
 
ل الق ك ا خ نوع ی ل مص انع ك ا ص  ی
یر ا مج ار ی ن الن نا م رام خلص  وا!ك
 
“ Ya sani-u külli mes 
mekrubin, ya faricü külli mağmumin, ya rahimu külli merhumin, ya 
nasiru külli mahzunin, 
mehmümin, sübhanek ya la ilahe illa ente, ya zel celali vel ikram. 
Hallasna minennari ya mücir. 
-nuın, ya haliku külli mahlukin, ya kaşifü 
ya satiru külli mağyubin, ya mel 
-ceü külli 
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                                             Ayların ve Günlerin tılsımları 
 
Muharrem: 
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                                 Ay ve Günlerin Yıldıznamede Tılsımları 
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                                                İki Kişiyi Ayırmak İçin 
 
Eğer iki kişiyi birbirinden ayrımak istersen, yedi parça ekmek üzerine yedi yasini şerif 
okuyup dişi köpeğe yedir. Hemen ayrılırlar. Mücerreptir. 
 
                                                             Dil Bağı 
 
- Sana karşı herkesin dilini bağlama istersen, yedi küçük yasini şerif okuyup, olduğun yere 
göm. Gömerken bana karşı herkesin dili bağlansın de. Sana kimse laf edemez olur. 
 
- Düşmanların dilini bağlamak için Kevser suresini tersden yazıp yanında taşı. Düşmanların 
dili bağlanır. 
 
- Dil bağı için, yedi kat Bükmün, Umyün fehüm la yetekellemün” oku ve her okuyuşta bir 
düğüm at. Aşağıdaki vefklerden de 2 şer nüsha yaz. Birer tanesini bu düğümlerle beraber 
kadın için ayrı vefk var) 
 
                                                    Kadın için olan vefk 
 
taş üzerine 7 pamuk ipliği al, üzerine yedi defa “Summün ağır bir taş altına koy. diğerini taşı. 
(erkek için ayrı, 
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                                               iki Kişiyi Ayırmak İçin 
 
- Aşağıdaki tılsım iki kağıda Biri suya bırakılır, diğeri ateşe. yazılır. Kadın ve erkğin 
isimleride ilave edilir. 
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- İki kişiyi ayırmak için, yedi tane mezardan birer parça toprak alınır. Üzerine elemtere keyfe 
suresi okunup üflendikten sonra toprak ıssız bir yere bırakılır. 
 
- İki kişiyi ayırma için, koyun kemiği üzerine aşağıdaki tılsımlar yazılır. Ayrılmasını istediğin 
kişilerin isimleride eklenir. Sonra bu kemik eski bir mezara gömülür. Gömerken kırk kere 
“filanı filandan ayırdım” denilir. 
 
 

 
 
 
Kadını kocasından ayırmak için aşağıda ki tılsım yazılıp kapısının eşiği altına gömülür. On 
güne kalmaz ayrılırlar. Mücerreptir.  

 
 
 
- İki kişiyibirbirinden ayırmak için aşağıdaki tılsımı yazıp kapılarının eşiği altına göm. Üç 
güne varmaz ayrılırlar. 
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                                                        Kayıp için 
 
- Kaybolan kişi yada Sonra ateşe bırakılır. Onu ateşten almamak gerekir. Alanın gözleri kör 
olur. eşya için, aşağıdaki tılsım bir yumurta üzerine yazılır. 
 

 
 
                                                     Aşk ve Sevgi için 
 
Bir kişiyi kendine aşık etmek için, yedi eski mezardan toprak alınıp üzerine yedi yasini şerif 
okun karıştırılırsa, divane aşık olur. 
 
Seni sevmesini istediğin bir kişi için aşağıdaki tılsımı yaz, kapısının eşiği 
altına göm.  

 
 
- Bir kişiyi kendine aşık etmek için, aşağıdaki tılsımı bir parça bakır üzerine yaz. Altına is 
imleri de ekle. 
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                                                         Muhabbet için 
 
aşağıdaki tılsımı Perşembe günü sabah bir bakır üzerine yaz. Sevdiğinin ismini ekle. Sonra 
bakırı göm. Öğleye adar bekle. Gelmezse bakırı çıkarıp tekrar yaz ve göm. İkindiye kadar 
bekle. Gelmezse tekrar çıkarıp yaz ve göm. 
Mücerreptir. Akşam olmadan gelecektir. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                   
                                                 - Muhabbet için 
 
 aşağıdaki vefkler yazılıp belirtilen yerlere konursa sevgisi istenen kişi divane aşık olur. 
 
 
1- Ateşe bırakılacak vefk budur 
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 İstenilen kızı vermeyecek olurarsa, aşağıdaki tılsım yazılıp kapısının 
eşiğine gömülür. Başkasına veremezler 
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                                                         Muhabbet için 
 
 aşağıdaki tılsımı kara tavuk yumurtasına yazıp ateşekoy. yumurta kızdıkça yüreği sevgiyle 
yanar. 

 
İki kişi arasına düşmanlık girmiş olsa, aşağıdaki tılsımı yaz, dost olmasını 
istediğin kişilerin adlarını ekle ve eski bir kabre göm. 
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                                              Muhabbet için 
 
aşağıdaki tılsımı bir koz kabuğuna yaz. Sonra kabuğu ateşe at yak. Kabuk kızdıkça yüreği 
sevgiyle yanar. 

 
                                        
 
 
 
 
 
                                             Muhabbet için 
 
 
 aşağıdaki tılsımları bir kağıda sevdiğinin ismiyle beraber yaz ve ateşte yak. 
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                                                   Muhabbet için 
 
aşağıdaki tılsımları, Cuma günü gün doğmazdan evvel yazıp, gün doğduktan sonra birini, 
gelmezse öğleden sonra ikincisini, gelmezse ikindiden sonra üçüncüsünü yak. 

 
                                                  
                                                        Muhabbet için 
 
 Muhabbet için , 47 adet üzüme 41 er kere ayetel kürsü okuyup üfle ve matlubuna yedir. 
Büyük tesiri vardır. 
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                                               Muhabbet için 
 
 bir taş üzerine sevdiğinin ismini 41 kere yaz. Sonra, cin suresinin ilk beş ayetini 41 defa taşın 
üzerine oku. Sonra 1000 defa “ ya rakıyb” oku. Her yüz defada bir kere 
 
“ allahümme sehhir li kalbe fülanin bi hakkı kul uhıye ve bihakkı ya rakıyb, el acele el acele 
el acele es-saat es-saat es-saat” de. 
 
 
 
aşağıdaki tılsımları yaz. Birini ateşe at 
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                                                    Yağmur için 
 
- Yağmur için aşağıdaki vefkler 2 şer tane yazılır. Birisi Yağmur yağması için, diğeri çok 
yağdığı zaman yağmurun dinmesi için. Biri suya bırakılır, diğeri baş aşağı gelecek şekilde 
rüzgara bırakılır. 
 
Yağmur yağması için olan vefk budur. 
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                                    İki Helali Barıştırmak İçin 
 
-iki helali barıştırmak için, aşağıdaki tılsım yazılıp yastıklarının altına konur. Koyarken “ya 
rabbi bu iki kişi arasında sevgi ve muhabbet meydana getir” diye dua edilir. 
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                                                      Kabakulak İçin 
 
- Kabakulak rahatsızlığı için kulağın arkasındaki saçsız bölüme yazılır. 
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                                               Baş Ağrısı İçin 
 
- Baş ağrısı için yazılıp hastaya taşıtılır. 

 
                                          Yaramaz Çocuk İçin 
 
- Çocuğu fenalıktan, yaramazlıktan vazgeçirmek için 88 de zikirine devam edilir. Vefkide 
yazılıp çocuğa taşıtılır. 
Vefki: 
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                                               Vesveseye Karşı 
 
- Vesveseye karşı 142 defa ya selam zikrine devam edilir. Ayrıca vefkide yazılıp taşınır.  
 
 
 
 
Vefki budur. 
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- Yarım baş ağrısı için fetih suresinin onuncu ayeti yazılır. 
“ İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe 
men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe 
fe se yü'tıhi ecran azıyma” 
- Sıkıntı için aşağıdaki vefk yazılır 

 
              
 
 
                   Hertürlü bela ve kötülükten muhafaza için aşağıdaki vefk yazılır 
. 
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                                                      Bağlamak İçin 
 
- Adam bağlamak için bakara dokuzuncu ayetlerini bir kağıda yaz. Issız bir yere göm. 
Gömerkende “ Allahın emriyle falanca bağlansın” de. 
- - 
Bir kimsenin ağzını dilini bağlamak için yedi küçük taş al. Her birine bir Yasin oku. Sonra 
kend oturduğun e karşı bağlanır. 
- - 
Uyku bağlamak için, katır kuyruğundan yedi tane kıl al. Her birinin üzerine bir ayetel kürsi 
oku ve bir düğüm at. Falancanın oğlu falancanın uykusunu bağladım de. Sonra hepsini bir 
araya getir ve 3 tan kureyş suresi okuyup hepsini birden düğümle. Baş altına koy. 
- - 
Karı kocadan biri kaçıp gitse, elif bayı aşağıdaki gibi tersden yaz ve evde 
bir sandık altına koy. derhal geri gelir. 
- 
suresinin yedinci ve Yasin suresinin 
vin altına göm. Düşmanların dili sana 
e li ilafi 

 
- 
Kelbin ağzını bağlamak, havlamasını ve ısırmasını aşağıdaki ayeti yüzüne karşı üç kere oku. 
Seyekulune selasetün 
sadisühüm kelbühüm r 
saminühüm kelbühüm 
 
                                                    Muhabbet için 
 
 aşağıdaki tılsımı yazıp sevdiğinin eşiği altına göm. engellemek için rabiuhüm kelbühüm ve 
yekulune acmen Bil ğayb ve yekulune . Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
hamsetün seb'atün ve 
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- Yağmur yağmasa, kamer suresinin 11 ve 12. ayetlerini at başına yazıp 
akarsuya bırak. 
 
                                                İki kişiyi ayırmak için  
 
aşağıdaki tılsımı Çarşamba günü yazıp koz kabuğuna koy. sonra bulundukları evin. altına 
göm. Tılsıma isimleri eklemeyi unutma 

 
                                          Cin veya peri şerrine uğrayan kişi 
 
Birini yanında taşısın, birinin suyunu içsin ve birini tütsülesin., aşağıdaki nüshadan üç tane 
yazsın. 
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                                  Her türlü cin ve peri şerrinden emin olmak için 
 
aşağıda uygulamayı yazıp taşı. 
 
 

 
                        Cin ve peri için, aşağıdaki vefki yazıp taşı 

 
- Aşağıdaki isimler, cin padişahlarının isimleridir. Bir kimse bunları yazıp 
yanında taşısa, hiçbir cin ona musallat olmaz. 
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                                                Muhabbet için, 
 
 Çarşamba günü gün doğarken yazıp sevdiğinin kapısının üstüne koy. üç güne kalmaz gelir. 

 
                   - Bir kadın kocasını, yada bir erkek karısını sevmese 
 
 aşağıdaki duayı yazıp suyunu içir. 
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                                                Her türlü hastalık için 
 
 aşağıdaki vefki yazıp suyu içilir. 

 
 
                                              Bir kimsenin dili tutulsa 
 
, Kevser suresini tersden yazıp  aşağıdaki vefklerin tamamını yazıp taşısın. 
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                                  Bağlı çözmek için 7 tane 
 
incire yazılıp, bağlı kişi yedirilir. 
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- Aşağıdaki tılsım yazılıp, suyu içirilirse kadına, kocasına karşı dili bağlanır.  
Kötü konuşamaz. 
 

 
- Aşağıdaki tılsım yazılıp, suyu erkeğe içirilirse, karısına karşı dili bağlanır. 
Kötü konuşamaz. 

 
                               Bir kimsenin, ağzı, yüzü, gözü eğilse, 
 
aşağıdaki ayeti yazsın. Suyunu içsin, yüzünü yıkasın ve ayeti üzerinde taşısın. Bi iznillah şifa 
bulur.  
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                                       Cin ve peri tutan kişi 
 
aşağıdaki duayı yazıp yanında taşısın. Bi iznillah şifa bulur. 
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                                                   Çiçek hastalığı çıkaran 
 
kişi için yazılıp suyu içirilse şifa bulur. 
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                                      Kuru deriyi yürütmek için 
 
aşağıdaki duayı oku ve her okuyuşta üfle. 
 
“ bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahül 
illallahül vahidül kahhar. La ilahe illlallahü vahdehü la şerike leh. 
İlahen vahiden Ve nahnü lehü şakirun. . La ilahe illlallahü vahdehü la 
şerike leh. İlahen vahiden Ve nahnü lehü müslimuuun. Birahmetike ya 
erhamerrahimin” 
 
Daha sonra 307 defa “Ya Latif” okuyup üfle. Derinin yürüdüğünü müşahede edersin. 
, kuru gönden üç kıl al. Üzerine 70 kere 
celilül cebbar. La ilahe 
 
 
                                                     Ağlayan çocuk için 
 
bunu yazıp boynuna as. 

 
Aşağıdaki vefki yazıp yanında taşıyan kimseye, hiçbir sihir ve büyü tesir 
etmez, cinler musallat olamaz, halk içinde aziz, ruhani 
değerli olur. 
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- Sevda için, aşağıdaki tılsımı yatsı nazmından sonra yazıp ateşe koy. 
sonuna istediğin kişinin ismini eklemeyi ihmal etme. Zincire bağlı olsa 
duramaz, gelir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kimki aşağıdaki mührü şerifi yazıp üzerinde taşırsa, 
her türlü hastalıktan, fakirlik ve belalardan muhafaza olunur. 
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- Bir kimseyi kendine aşık etmek istersen, aşağıdaki tılsımı her sabah 
yazıp akarsuya bırak. Tılsıma istediğin kişinin ismini ekle. Buna 41 güne 
kadar devam et. Mutlaka gelir. 
 
 

 
- 
 
 
 
 Aşağıdaki vefk kelamullah olan kuranı kerim vefkidir. Bu vefki şeyh 
Ahmet tensip etmişdir. Her murat için yazılıp taşınır. Kenarlardaki 
boşluğa, Fatiha-ı şerife veya ayetel kürsü yazılır. 
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Uyuyamayan, yada uykusunda korkan 
okurda yatarsa rahat uyur. 
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Okunuşu: 
1-) VesSemai vetTarık; 
2-) Ve ma edrake metTarık; 
 
3-) En Necm'üs sakıb; 
 
4-) İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafız; 
 
5-) Felyenzuril'Đnsanu mimme hulika; 
 
6-) Hulika min main dafikın; 
 
 
7-) Yahrucü min beynissulbi vetteraib; 
 
8-) İnneHU 'alâ rac'ıhı leKadir; 
 
9-) Yevme tübles serair; 
 
10-) Fema lehu min kuvvetin ve la nasır; 
 
11-) VesSemai zatirrec'ği; 
 
12-) Vel'Ardı zatissad'ği; 
 
13-) İnnehu lekavlün fasl; 
 
14-) Ve ma huve bilhezl; 
 
15-) İnnehüm yekiydune keyda 
 
16-) Ve ekiydü keyda; 
 
17-) Femehhililkafiriyne emhilhüm ruveyda; 
; 
Aşağıdaki vefk ümmü sübyan 
vefkidir 
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- Muhabbet için, aşağıdaki tılsımı muska şeklinde yazıp koluna bağla 
Yedi gün dursun. Yedi gün sonra ateşte yak. 
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 Dua-i elif 
 
Meşru bir istek için aşağıdaki duayı 28 defa okursan, bunada 7 veya 28 
gün devam dersen her isteğine nail olursun. 
 
Bismillahirrahmanirrahim 
Allahumme inni es’elüke Elif 
Burakı Muhammed, ve bihurmeti te tevhidi Muhammed, ve bihurmeti se sena 
Muhammed, ve bihurmeti cim cemai Muhammed, 
muhammed, ve bihurmeti hı halikı Muhammed, ve bihurmeti dal da’vatı 
Muhammed, ve bihurmeti zel zikri Muhammed, ve bihurmeti rı rahmeti 
Muhammed, ve bihurmeti ze zahidi Muhammed, ve bihurmeti sin seadeti 
, bihurmeti ali Muhammed . Ve bihurmeti be 
ve bihurmeti ha haya 
Muhammed, ve bihurmeti şin şefaati Muhammed, ve bihurmeti sad sadikı 
Muhammed ve bihurmeti dad damiri Muhammed, ve bihurmeti tı taati 
Muhammed, ve bihurmeti zı zahiri Muhammed ve bihurmeti ayın ilmi 
Muhammed, ve bihurmeti ğayın ğayreti Muhammed, ve bihurmeti fe fikri 
Muhammed, ve bihurmeti kaf kıraeti Muhammed, ve bihurmeti kef kerameti 
Muhammed, ve bihurmeti lam liva-i Muhammed, ve bihurmeti mim miracı 
Muhammed ve bihurmeti nun nimeti Muhammed, ve bihurmeti vav viladeti 
Muhammed, ve bihurmeti he hidayeti Muhammed, ve bihurmet ye ya alimu ya 
Muhammed. Ya semi-u istecib duai hasıl muradi bi ata-i lutfikel latıyfi ya rahim 
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                                          Deli olan kimse için 
 
 şerefli saatlerden birinde aşağıdaki vefk yazılır. Boynuna asılır. 

 
- Esmaül husnanın tabiatlarının çizelgesi şöyledir. 
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- Bu, esmaül husnanın toplu vefkidir. Bunu yazıp taşı. Her dertten 
kurtulur, her istediğine nail olursun. 



105 
İdris çelebinin gizli azametli mucerrep tılsımı-------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 Eşref saatleri 
 
Pazartesi: Kaba kuşluğa kadar eşref saatidir. Nurani uygulamala 
bu vakitlerde yapılır. 
 
Salı: kuşluğa kadar eşref saatidir. 
 
Çarşamba: Öğleye kadar eşref saatidir. 
 
Perşembe: Zeval vaktine kadar eşreftir. 
 
Cuma: Güneş doğuncaya kadar ve ikindiden sonra güneş 
batıncaya kadar eşref saattir. 
Cumartesi: Kaba kuşluğa kadar eşref vaktidir. 
La havle vela 
Pazar: gün doğumundan öğleye kadar eşref vaktidir 
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                             Bir kimseyi sevsen, o veya ailesi nazlansa 
 
 aşağıdaki tılsımı yazıp kapılarının eşiği altına göm. Neticeyi bekle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir kimse aşağıdaki tılsımı yazıp yanında taşısa, 72 millet nezdinde 
muteber olur. 
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- Cin şerrine uğramış, aklını kaybetmiş 
 
aşağıdaki vefki yaz ve boynuna as. Netice kişiler için muhakkaktır bi iznillahi Teala. 
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Baş ağrısı için yazıp başında taşı. Şifa mücerrepdir. 

 
 
 
                                 İki kişiyi birbirinden ayırmak için 
 
yazıp evlerinin içine göm. Hemen ayrılırlar. 
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Uhruc duası 
 
''Uhruc Duası'' olarak bilinen bu dua, hemen her derde deva olarak okunan yari 
Türkce yari Arapca bir duadır. 
Yel (kulunç), bel ağrısı , seytan ve cinlerden gelen rahatsizliklar , vucuda giren 
periler icin; migren , baş , diş , göz , kulak gibi vucuda gire 
okuna gelmiştir; 
 
Euzu billahi mine'ş-şeytani'r 
Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahi uhruc ve billahi uhruc ve lillahi uhruc ve 
tallahi uhruc' ve billahillezi uhruc ve bihakkı Tevrat 
İncil-i İsa uhruc 
ve bihakkı Zebur-i Davud uhruc ve bihakkı Furkan 
bin peygamber hürmeti için uhruc. Ve Cebrail ve Mıkail ve İsrafil ve Azrail 
hürmeti icin uhruc. 
n agrıları cıkarmak için 
-racim-Bismillahi'r-rahmani'r-rahim 
-ı Musa uhruc ve 
-ı Muhammed uhruc ve 124 
bihakkı 
Ve sekiz cennet ve yedi cehennem hürmeti için uhruc. 
Kamer ve şems hürmeti için uhruc. Kar ve yağmur hürmeti için uhruc. Harut ve 
Marut hürmeti için uhruc. Magarada yatan gaziler ve Ashabı Kehf hürmeti için 
uhruc. Şam ve Bagdat ve Mısır evliyalari hürmeti için uhruc. 
Trablus ve Tunus ve Cezayir hürmeti için uhruc. Zağvan ve Kayravan evliyaları 
hürmeti için uhruc. 
Mekke ve Medine'de yatan enbiyalar hürmeti için uhruc. Ve Kuds-ü şerif 
hürmeti için uhruc. Ve Beyti'l-Mamur hürmeti için uhruc. Ve Hatemü'n-nebiyyin 
Muhammedü'r-Resukullah hürmeti için uhruc. 
Felekin hasenatin, felekin hasenatin, felekin hasenat. Şerberaşiyyen (3kere); 
Karkaraşiyyan (3kere); Seccedet (3kere); Mulhakan (3kere); Evlazzan (3kere); 
Bihi (3kere); Üskün (3kere); Uhruc.! 
Bi-hurmeti hazihi Allahümme 6666 ayat-ı Kur'an hürmeti için uhruc. Yel isen, 
karayel isen, bevasır isen uhruc. 



111 
İdris çelebinin gizli azametli mucerrep tılsımı-------------------------------------------------------- 

 
 

Muhammed Mustafa (s.a.v) perilerinden isen uhruc. Seyyid Ahmed-i Kebir 
perilerinden isen uhruc. Süleyman peygamber perilerinden isen uhruc. Kaf Dagı, 
ardındaki perilerden isen ve pınar basında ve ayaginda ve agaclar dibinde ve 
sular kenarında onlardan isen uhruc. 
Yarım baş agrısından isen uhruc. Gö, bel ve her ne agriyla girdinse uhruc. 
Yetmişiki halkın malzemesi (inlemesi) seni tutsun. Eger koyup gitmezsen uhruc. 
Eger koyup gitmezsen karayel seni kapsın uhruç. La havle vela kuvvete illa 
billahi'l-Aliyyi'l-Aziym. Ya Allah, ya Allah, ya Allah: Lütfen, lütfen, lütfen. 
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ve billaji ve tallahi ve minellah. La naksudu 
sivake ve entel melikül müheyminü fevkal arşi'l-Aziym. 
Ente'l-Melikü'r-Rahim. Kesirül hayri Rahimen, Raufen, Vahiden, Sameden, 
Azizen, Azıymen, Gaffaran, Kahharan ve Meliken Settara. 
Ya Hannan, ya Mennan ya Rahim, ya Rahman. Bihakkı sureti'r-Rahman. Ya 
Fettah, ya Rezzak, ya Ganniyyü, ya Mugni. İkdi haceti ve tekfini mühimmati ya 
hafiyyel-eltaf neccina mimma nehaf. Vakdi anni'd-deynil-Ekbara. 
Euzü billahi Rabbi ve Rabbuküma ve Halıki ve Halikukuma ve Musavviri ve 
Musavviriküma. Halikı's-suveri ve Razıkı'l-beşer. 
Euzu billahi min cemii'l-afatı vel ahati ve'l-belai vel emrazi ve'l-eskami vel-kesel 
ve'l-humudi vel hayal. Uizu (hamile kitabi) haza bi Esmaike'l-Azam ve alaike't 
temam. 
Ya zel-Celali vel ikram 
 
 
                                           Celcelutiyye kasidesi 
 
Celcelûtiye, Süryanîce “bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimize (asm) Hazret-i Cebrâil 
(as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azam’ı da taşıyan yüksek mânâlar, Hazret-i Ali (ra) 
tarafından Celcelûtiye adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryanî diliyle 
nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duâdır. 
 
Bir isimler hazinesidir. Allah’ın rahmetine vesile olması hasebiyle bir rahmet hazinesi veya 
bir Cennet hazinesi demek de mümkündür. 
 
Allah’ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duâyı 
okuyarak Allah’a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler 
göreceği müjdelenmiştir. 
 
İmam-ı Gazalî Hazretleri nakleder ki: Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber 
Efendimize (asm) dedi ki: 
 
“Yâ Muhammed! Rabb’in sana selâm ediyor ve selâmın en 
mükerremini sana tahsis buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.” 
 
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm): 
“Ey kardeşim Cebrail! Bu hediye nedir?” dedi. 
 
Cebrail Aleyhisselâm: 
“Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük 
duâdır” diye cevap verdi. 
Peygamber Efendimiz (asm): 
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“Ey kardeşim Cebrâil! Bu duânın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?” diye 
sordu. 
Cebrâil Aleyhisselâm dedi ki: 
“Yâ Muhammed! Bu duânın adı Bedî’dir (Celcelûtiye). İçinde en 
yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki: 
1- Arş-ı Alâ’nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah’ın 
arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı! 
2- Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve 
nûru olmazdı! 
3- Ay’ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi. 
4- Cebrâil Aleyhisselâm’ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış 
olmasaydı, Hazret-i Cebrâil yeryüzüne inemez, semaya çıkamazdı! 
5- Mîkâil Aleyhisselâm’ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı 
yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi. 
6- İsrâfîl Aleyhisselâm’ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur 
üfleyemezdi. 
7- Azrâîl Aleyhisselâm’ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış 
olmasaydı, mahlûkâtın canlarını alamazdı. 
8- Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler 
yükselemezdi. 
9- Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, 
şimdi olduğu gibi sâbit olmazdı! Bu ismi Âdem Aleyhisselâm 
okumuştur!” 
İsm-i Azam’ı içinde saklayan ve Celcelûtiye’ye kaynaklık eden yüksek 
mânâların, yeşil bir atlas üzerinde yazılı olarak Cebrâil Aleyhisselâm 
tarafından Peygamber Efendimiz’e (asm) semâdan indirildiği 
nakledilir. Hazret-i Ali radiyallahü anh demiştir ki: “Ben Cebrâil’in 
şahsını gökkuşağı sûretinde gördüm. Sesini işittim. Sahifeyi aldım. Bu 
isimleri içinde buldum!” 
 
O değerli kaside budur. 
 
Bismillahirrahmanirrahim 
Bede'tü bi bismillahi rûhî bihihtedet 
İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet 
Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî 
Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet 
İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen 
Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet 
Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû 
Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet 
Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen 
Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet 
Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın 
Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet 
Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin 
Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet 
Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî 
Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat 
Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî 
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Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat 
Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin 
Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat 
Ehâtat biyel envâru min külli cânibin 
Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet 
Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin 
Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat 
Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi 
Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat 
Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî 
Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet 
Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın 
Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet 
Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten 
Ve küffe yedel a'dâi annî bi ğalmehet 
Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin 
Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet 
Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın 
Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet 
Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî 
Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat 
Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen 
Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet 
Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten 
Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet 
Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin 
Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet 
Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün 
Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet 
Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ 
Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet 
Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin 
Fe ente racâül âlemiyne velev tağat 
Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvena 
Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet 
Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin 
Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet 
Ve a'tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ 
Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet 
Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a'tınâ 
Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet 
Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ 
Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset 
Ve bâriklenallâhümme fi cem'ı kesbinâ 
Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat 
Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın 
Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet 
Neruddü bikel a'dâe min külli vichetin 
Ve bil ismi termîhim minel bu'di bişşetet 
Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men 
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İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket 
Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî 
Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet 
Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm 
Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet 
Fe yâ hayra mes'ûlin ve ekrame men a'ta 
Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet 
Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten 
Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet 
Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin 
Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet 
Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin 
Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket 
Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten 
Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat 
Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın 
Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet 
Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen 
Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet 
Bi hâlin ehîlin şel'ın şel'ûbin şâliın 
Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet 
Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet 
Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat 
Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet 
Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat 
Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba'dehâ 
Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat 
Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ 
Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat 
Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy 
Ve kün lî minel a'dâi hasbî fe kad beğat 
Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ 
Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet 
Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ 
Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet 
Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ 
Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet 
Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ 
Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet 
Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ 
Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet 
Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba'dehâ 
Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet 
Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ 
Ve fî sûretil en'âmi ven nûri nüvvirat 
Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ 
Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet 
Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ 
İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet 
Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ 
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Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet 
Bi amme abese ven nâziâti ve târikın 
Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet 
Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin 
Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat 
Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ 
Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet 
Ve fî süveril kur'âni hızben ve âyeten 
Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet 
Fe es'elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî 
Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet 
Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin 
Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat 
Bi sirri büdûhın exhezetın betadin zehecin 
Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat 
Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî 
Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet 
Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena 
Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet 
Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat 
Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet 
Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ 
Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet 
Hurûfün bi ma'nâhâ lehel fadlü şürrifet 
Meden dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet 
Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî 
Tevesseltü bil âyâti cem'an bi mâ havet 
Fetilke hurûfün nûri fecma' havâssahâ 
Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet 
Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan 
Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet 
Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy'uni 
Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet 
Ve es'elüke yâ mevlâye fismikellezî 
Bihî izâ düıye cem'ul ümûri teyesserat 
İlâhi ferham da'fi vağfirlî zelleti 
Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet 
Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî 
İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet 
Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ 
Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat 
Fe cüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin 
Alâ abdikel miskîni min nazratin abet 
Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ 
Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet 
Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba'de mâ 
Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet 
Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî 
Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in eraddet 
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Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen 
Vahminî min harri nârin ve mâ havet 
Ve sâmıhî min külli zenbin ceneytühû 
Vağfir hatıy'atiyel ızâme ve in alet 
Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ 
Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet 
Selâsü ısıyyin suffifet ba'de hâtemin 
Alâ ra'sihâ mislüs sihâmi tekavemmet 
Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü 
Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket 
Ve erbeatün tühkil enâmile ba'dehâ 
Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat 
Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün 
Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet 
Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün 
Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet 
Fe addilhü min ba'di aşrin selâseten 
Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet 
Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu 
Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet 
Ve hamsün minel kur'âni hünne temâmühâ 
İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet 
Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû 
Ve esmâühû ındel beriyyeti kad Samet 
Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih 
Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet 
Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu'tekıd 
Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet 
Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ 
Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet 
Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel likâ 
Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet 
Ve lâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin 
Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet 
Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben 
Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet 
Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan 
Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat 
Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ 
Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy'an tefaddalet 
Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû 
Ve lâ tahşe min be'sil mülûki velev tağat 
Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin 
Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet 
Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben 
Fe akbil ve lâ tahşe fe te'men minel habe 
Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû 
Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet 
Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf 
Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat 
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Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ 
Ve lâ esedün ye'ti ileyke bi hemhemet 
Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta'ni hancerin 
Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet 
Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ 
Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet 
Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn 
Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat 
Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin 
Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat 
Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin 
Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet 
Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim 
Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat 
Ve salli salâten temleül erda ves semâe 
Kevebli ğamâmin ma' ruûdin tecelcelet 
Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî 
Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet 
Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen 
Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat 
Ve sellim alel athâri min âli hâşimin 
Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet 
Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea omera 
Verda alâ osmâne mea hayderis sebet 
Kezal âlü vel ashâbü cem'an cemîuhüm 
Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet 
Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin 
Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat 
 
Anlamı: 
 
Sırların hazinesi olan Bismillah ile başlarım. Onun ile o hazineyi 
keşfederim. 
Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan 
kaldırıcısı Hz. Muhammed(sav)e salât getiririm. 
İlahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp 
niyazla Senden istiyorum! 
Kadri muazzam olan ismin hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, 
işlerimi kolaylaştır! 
5- Ya Hayy, ya Kayyum! Allah, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi 
kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum. 
Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allahım! Sabit, 
Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim 
ismin hürmeti için! 
Ey çabuk imdada koşan Rabbim! Allah, Ehad isimlerin ve dualara 
süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum. 
Kayyum ismin hürmetine, kalbimi ondaki kirlerden temizleyerek ihya 
et! Ona Senin sırrın yerleşip ışık saçsın. 
O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. 
Böylece yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın. 
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Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın 
hikmet incileriyle dile getirsin. 
Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi 
kaplasın. 
Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an 
çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en 
kerimane tarzda dirilten Allahım. 
Bir araya getirilmiş heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ve her 
türlü ihtiyaçlarıma erdir. 
Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe 
yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine, 
Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle 
kalbimin cansızlığını ihya eyle. 
Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve 
düşmanlarımın ellerini benden çektir. 
Kadri yüce, Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her 
türlü düşman ve hasetçiden koru. 
Bunu, Celal, Rauf, Münezzeh, Kudüs ve kendisiyle karanlıkların 
dağıldığı Rahim isimlerinin nuruyla lütfet. 
Ey Rabbim! O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i 
şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir. 
Mabud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce! Kâfi 
isminle işlerimi kolaylaştır. 
Ey Celal sahibi! Ve ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla 
bana bir ikram lütfeyle! 
Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık 
ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar. 
Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp saran! Kün=ol 
fiilinin Kaf i hürmetine beni koru! 
Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir 
selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve 
sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar. 
Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne 
kadar günahta aşırı da gitseler âlemlerin ümidi yalnız sensin. 
Ey Celal sahibi Basir ism-i şerifin hürmetine düşmanlarımızı sağır, 
dilsiz, kör ve konuşamaz eyle. 
Âlim ve Gani isimlerinle beraber Sabur isminin de kal’asına sığınarak, 
yanlışlıktan korunurum. 
baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerini bana lütfunla çevir ve Fettah 
ism-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir. 
Ya ilahi! Selam ism-i şerifin hürmetine işlerimizi kolaylaştır ve bize 
izzet ve yücelik ver. 
Üzerimize af örtüsünü ger ve kalplerimize şifa ver. Kalpleri manevi 
hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin. 
Allahım! Hu ism-i şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket 
ihsan eyle ve güçlük düğümlerini çöz de rahatlayalım. 
Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn! Ve ey bizim için rızıklar 
Onun cömertliğinden coşup gelen. 
Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de isminle 
onlara uzaktan atar ve onları dağıtırsın. 
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Ey Celal sahibi! Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayetini arz ettiği 
Zat(Hz. Muhammed)’in şanı hürmetine onları yüzüstü ve yardımsız 
terk et. 
Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek 
isteyen ordunun düzenini dağıt. 
Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların 
tuzaklarını benden defet. 
Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en 
hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en 
değerlisi. 
Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur! İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar 
boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir. 
Nurun kandili gizli fakat açık bir biçimde tutuşturulur. Kandiller kandili 
gizli olarak nurlanır. 
İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı 
Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür. 
Mabud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zul-Batş (düşmanlarını kıskıvrak 
yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın 
yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak. 
Gerçek Mabud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve 
Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir. 
Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, 
düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler. 
Ey Rab ve Rahman olan Allahım! Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun! Ey 
kuvvetli mededkârım! Şiddetli fırtınalar peşi peşine kopmaktadır. 
Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek 
ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin 
karanlığı dağılır. 
Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri 
hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim 
yardımcımız ol. 
Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem 
gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter. 
Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şû Râ) suresi bizi koruyan sığınağımız olsun; onun 
karşısında dağlar bile sarsılır. 
Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. 
Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. 
Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve 
nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine… 
Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı 
ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek 
yükseldim. 
Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler 
meclisine yükseldim. 
Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve`s-Semai Zatilburuci ve Zilzal sureleri 
hürmetine. 
Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize`ş-Şemsu Kuvvirat 
sureleri hakkı için... 
Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın. 
Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince 
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Kur`an sureleri hakkı için. 
Ey Mevla’m! Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda 
bulunan fazlını diliyorum. 
O harfler Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle 
karanlıklar dağılır. 
Bunların sırrını kendime şefaatçi ederek Senden niyazda 
bulunuyorum. Bu, insanların kendisiyle doğru yolu bulduğu zillet ve 
tevazu sahibi birinin tevessülü gibi olsun. 
Ey merhametli Rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle 
çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve 
yüceltilmişlerdir. 
Ey Allahım! Gerçekten bütün ayetler ve ihtiva ettikleriyle Sana 
tevessülde bulunarak yalvardım. 
İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) 
topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır. 
Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla sıkıntım ortadan 
kalksın. 
Ümmü`l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler 
hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil. 
Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle 
(ism-I A`zam) Sana yalvarıyorum. 
İlahi! Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi 
kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. 
Günahlarımı bağışla. 
Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim)! İhtiyacımı yerine getir! İşlerim 
sana havaledir. 
Ya Rabbi! Hz. Muhammed (sav)`I ve burada cemedilen güzel isimlerini 
şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum. 
Ya ilahi! Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün 
hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütfeyle ve hatasından 
geç! 
Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte 
beni Firdevs cennetine sakin eyle. 
Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol 
ve böylece o karanlık nura açılsın. 
Ya ilahi! Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle! Ve eğer 
hafif gelecek olursa sevap terazimi ağır getir. 
Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük 
Cehennem ateşinden ve içindekilerden koru. 
işlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük 
günahlarımı bağışla. 
Ey kadri yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve 
selamete erdin. 
Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her 
yere gir! 
Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış 
da olsa hiçbir kralın gücünden korkma! 
Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan 
gürleyerek sana gelir. 
Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne 
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ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma! 
Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf 
dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır. 
Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah'ın 
yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir. 
Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi et ki 
zulüm ve tecavüzden kurtulasın. 
Yâ İlâhî! Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Mustafa'ya 
salât eyle. 
O seçilmiş Muhammed'e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri 
ve kıyamete kadar esen rüzgâr adedince salât eyle! 
 
Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar 
adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle! 
Bizzat Hz. Allah'ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun 
büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter. 
O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam 
ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir. 
Âl-i Hâşim'den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret 
edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle! 
Yâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer'den, Hz. Osman ve sarsılmaz 
Haydar'dan da (Allah'ın Arslanı Hz. Ali'den) razı ol! 
Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara 
tâbi herkesten razı ol! 
Bu, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali'nin sözleridir. Onda 
mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır. 
 
Bazı Vefkler 
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      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
         CELP VE  TESHIR 
                RİSALESİ 
 
 
 
                                              Umumi Muhabbet Formülleri 
 
1- 41 adet kara biber alınır. Gece yatsıdan sonra her bibere 1 fatiha üç ihlas okunup ocakta 
yakılır ve “ falanca benim sevgimden bu biber gibi yansın” denir. Bu işlem yedi gece 
yapılır. 
 
2- Aşağıdaki azimet cumartesi sabahı güneş doğamadan evvel safranla yazılır. Sevgisi 
istenen kişinin sevgisi niyetiyle sağ pazuya bağlanır. O kişinin gözüne görünür, 
mahallesinden veya yolundan geçilirse büyük bir muhabet hasıl olur. Mücerreptir. 
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              BESİNCİ  BÖLÜM  
         HARFLERİN ESRARİ                                                                                           
                           VE   
                     SIRLARI   
                                                         
 
Bilmek gerekir ki hurufun, ancak Allahu tealanın seçtiği kullarının idrak 

edebileceği birçok esrarı vardır. Birçok da tasarruf etme yolu vardır ki burada kısaca üç 
tanesine değineceğiz. Birincisi istintak, ikincisi mezc, üçüncüsü ruh usulüdür. 

İstintak; sırları celb etmede büyük bir iksir,  zararın definde bulunmaz bir tiryaktır. 
Talib bununla istediği her ameli uygulayabilir. Halkın çoğunun ulaşamadığı gizli 
hazinelerden bir hazinedir. 

Üç keyfiyeti vardır; rakami, harfi ve adedi. 
Rakami; her harfi tabiatına göre yazmaktır. Misal:  zeyd > z y d gibi. 
Harfiye; her harfi telaffuz edildiği lafza göre yazmaktır. Misal: zeyd > zay ya dal 

gibi. 
Adedi; her harfin sayısal değerinin sayıların nutkuna göre yazılmasıdır. Misal: zeyd 

> seba’a – aşere- erba’a gibi. Muhtasar şekli; adedin toplamının harfe dökülüp 
yazılmasıdır. Misal: zeyd > e k gibi. z = 7, y = 10, d = 4, tplamı 21 eder. e = 1 ve k = 20 
olduğundan e k şeklinde yazılır. 

Bunların hepsinin faydası birdir. Çünkü ikisi de netice ve kaseme ulaştırır. Hayr 
veya şerr amellerinden birini istediğinde, talibin ve matlubun ismini ve hacetini bir 
satırda bast et. Sonra zimam çıkana dek onları teksir eyle. Buna misal; zeyd ve amr 
muhabbetle birleştirilecek olsun. Misal: talib zeyd, hacet muhabbet, matlub amr. 
Cümlenin Arapçası; zeyd yuhibbu amr. Bu cümlenin harfleri ayrı ayrı bir satırda dizilir.  
Aşağıda görüldüğü gibi bast ve teksir edilir. 
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Zimamın dışındaki çıkan bu bütün satırları bir kağıda yazarsın, kağıdın ardına da 

kasem yazılır. 
Kasemi çıkarmanın usulü; asıl satır olun birinci satırın üç harf başından, üç harf de 

sonundan alınır. Aynı şekilde zimamdan bir önceki satırın başından üç harf ve 
sonundan üç harf alınır. Alınan bu harflerin hepsinin sonuna da il eklenir. Misal:  

 
عمرائیل   ییبائیل   حدزائیل                                    زیدائیل  

  
Sonra teksirin birinci satırının harflerinin sayısal değerleri alınıp toplanır ve nutk 

edilir. Çıkan hurufa il eklenir, meydana gelen isim bu amelin hurufunun hizmetine 
hakim olan ruhun ismidir. Verdiğimiz örneğe devamla, birinci satırın sayısal toplamı 
347’dir. Bu da nıtk edildiğinde yani harfe döküldüğünde z m ş olur, buna il eklenirse 
zemşail olur. Bu yapılan amele hakim ruhun ismidir. Çıkan harflere göre esma-yı 
hüsnadan bu harflerle başlayan bir esma alınır. Bu esmalar da kağıdın arkasına yazılır. 
Misal: z, m, ş >> zeki, mü’min, şekur esmaları gibi. 

Sonra çıkan harflere göre aşağıdaki gibi kasem hazırlanır: 
 

م زكى زیدائیل و انت یا عمرائیل ییبائیل و انت یا حدزائیل بحق اسم هللا تعالى العظایا  اجب
مؤمن شكور  اجیبوا ایھا االرواح الكرام توكلوا بتعطیف قلب زید على عمر حتى یحبھ حبا زائدا 

بحیث ال یستطیع یفارقھ طرفة عین و ال اقل من ذلك اجیبوا و افعلوا ما امرتكم بھ بحق الملك 
  الغالب امره علیكم یا زمشائیل 

  
Sonra kasem de yazıldıktan sonra bir nar dalına asılıp uygun olan buhurla buhur 

edilir. Sonra çıkan üç esma yedi defa okunur, bir defa da kasem okunur. Sonra kırk defa 
esma bir defa da kasem okunur. Bundan sonra üç yüz defa esma bir defa da kasem 
okunarak ameliye tamamlanır.    

Yazılı olan kağıt galib olan tabiate göre uygulamaya tabi tutulur. Eğer galib olan 
tabiat ateşse ateşe atılır, topraksa temiz bir yere gömülür, havaysa rüzgar gören bir yere 
asılır, suysa deniz veya dere gibi bir yerin yakınına konulur.  
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Galib olan tabiati bulmanın usulü; yazılı olan harfler alınır, tabiatlara ayrılıp 
ölçüsüne göre hesap edilir. Hangisi fazla çıkarsa galip olan tabiat odur. Harflerin 
tabiatlara mensubiyeti ve ölçüleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

 

      
 
Bazısı hayır amellerinde yazılanı talibin taşıması gerektiğini ve şer amellerinde 

gömülmesinin uygun olacağını ifade etmişlerdir.  Eğer eşit çıkan tabiatlar olursa 
uygulayan istediği tabiata göre uygulamada serbesttir. Bazıları da demiştir ki; yazılanı 
hava tabiatına göre uygulamak evladır çünkü tabiatların önde geleni havadır, sonra ateş, 
sonra toprak, sonra da ateş gelir. 

Şerle ilgili bir ameli uygulamanın usulüne gelince; iki kişi arasını ayırmak istediğin 
zaman, mesela zeyd ve amrı birbirinden ayırmak istediğinde, haceti ayrı yazarak 
yukarıdaki ameliyenin aynısı uygulanır.  Sadece kasemdeki il kelimelerinin yerine tış 
eklenir. Çünkü hayır amellerindeki tasarruf ulvi ervahlara mensuptur, bütün il ile biten 
isimlerde ulvi ervaha aittir. Şerle alakalı ameller, süfli ervaha ait olup onların 
isimlerinin sonun da tış ile sonlanır.  

Eğer ameliye hastalığın veya sıkıntının izalesi için olursa uygulama usulü; eğer 
hastalık genelse hastanın ismi alınır. Herhangi bir organdaysa organın ismi alınır, 
harfen yazılır. Sonra çıkan bu harfler tabiatına zıt olan harfler alınıp mezc edilir. 

Ateşi harflerin tabiatı hararetli ve kurudur, buna ait tabiat da safravi tabiattır. 
Toprak harflerinin tabiatı soğuk ve kurudur, buna ait olan tabiat da sevdai tabiattır.  
Havai harflerin tabiatı hararetli ve rutubetlidir buna ait tabiat demevi tabiattır. Su 
harflerinin tabiatı soğuk ve rutubetlidir, buna ait tabiat ise mai tabiattır. 

Böylelikle hastanın ismi veya hasta olan organın ismi alınıp tabiatına ters olan 
harflerle mezc edilir. Bir satıra yazılıp zimam çıkana dek teksir edilir. Sonra zimam 
hariç teksir edilen bütün satırlar bir kağıda yazılır. Sonra birinci satırın harfleri alınıp 
toplanır, nutk edilir. Çıkan her harf için, o harfle başlayan esmaullahtan bir esma alınır. 
Cümlenin adedi kadar bu esmalar zikredilir.  Önceden açıklandığı gibi uygun buhurla 
buhurlanır. Sonra hastanın üzerine ya da hasta olan uzva asılır veya suya konulup suyu 
hastaya içirilir. Muhakkak hasta esmanın bereketiyle şifa bulur, biznillahi teala hastalık 
zail olur. 

Mezc usulü; talib ve matlubun isimlerinin alınıp mezc edilmesidir. Hayır 
amellerinde olağan şekliyle, şerr amellerinde tersinden mezc edilir. Mezc iki ismin 
birbirine karıştırılarak yazılmasıdır. Mesela mehmed ve şeref isimleri alınırsa mezci şu 
şekilde olur: 

 م  ش  ح  ر  م  ف  د               
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 Eğer isimlerden biri diğerinden harf olarak eksik olursa, yukarıdaki örnekte olduğu 
gibi, eksik olan isim ebced-i kebirle hesaplanır. Örnekte şeref ismi eksiktir, şerefin 
sayısal değeri 480’dir, nutk edildiği zaman fa ve se harfleri çıkar. Bu harflerden fa’nın 
vezni daha büyük olduğu için bu harf alınıp mezce eklenir. Sonra hacet neyse, atf, 
muhabbet, teshir, tefrik, adavet gibi, cümleye eklenip mezc edilir. Yukarıda verilen 
örnekteki gibi teksiri yapılıp aynı şekilde uygulanır. Yalnız hayır işlerindeki mezc 
sağdan sola doğru yapılırken şerle ilgili mezc tam tersi olarak soldan sağa doğru yapılır. 
Allah seni hayırlı işlerinde başarıya ulaştırsın amin. 

Zimama kadar teksir edilir ve bir kağıt üzerine yazılır. Sonra talibin, matlubun ve 
hacetin harfleri ayrı ayrı hesaplanır. Çıkan sayılar nutk edilir ve hayırlı amelse il, şerle 
ilgili amelse tış kelimesi eklenir. Böylelikle ameliyenin hizmetine kaim üç tane ervah 
bulunmuş olur.  

Sonra bu üç ismin sayısal değerleri toplanır, nutk edilir. Çıkan harflere amelin 
durumuna göre il ve tış takıları eklenir böylelikle bu üçünün üzerine hakim olan melek 
bulunmuş olur. Sonra nutk edilen bu harflerin hepsi alınıp cetvele bakılır, en kuvvetli 
olanlar alınır, kağıdın arkasına orta kısma yazılır. Yazılan bu harflere uygun esmalar 
alınır, yukarıda anlatıldığı gibi kasem çıkarılır ve bu harflerin etrafına yazılır. Sonra bu 
üç isimin adedlerinin toplamı kadar bu esmalar zikredilir, bir kere de kasem okunur. Üç 
defa esma zikredilir, her defasında zikir sayısı bir ondalık sayı olarak arttırılır; onlu, 
yüzlü, binli gibi. Misal ilk seferde 3 defaysa, ikinci de 30, üçüncüde 300 kere bu 
esmalar zikredilir. 

Sonra kağıdın ortasına yazılan harflerin tabiatına göre amel edilir. Amellerinde 
Allahu tealadan kork, ona göre ve ölçülü şekilde şer’i kurallara uygun olarak amel et. 
Allah seni başarılı kılsın, her zaman onun sevgi ve rızasını gözet. 

Ruh usulüne gelince; o çok büyük bir iksir, kaza-yı hacet, isteklerin gerçekleşmesi, 
matlubun husulü için bir tiryaktır. Talibin ve matlubun ismi alınır, ebcedle hesaplanıp 
toplamı nutk edilir, bir satıra yazılır. Sonra çıkan harflerin adedince bir vefk çizilir. 
Çıkan harfler vefke yerleştirilir.  

Kasem: 
 

اجب كذا و كذا  یا فالن یا فالن  بحق من قال السموات واالرض اتینا طوعا او كرھا قالتا 
  افعلوا كذا و كذا حاجتى  بارك هللا فیكم و علیكم       اتیتا طاعین  اجیبوا و

 
Sonra vefkin etrafında yazılı olan çıkarılmış esmalar iki ismin adedince zikredilir. 

Bir kere de kasem zikredilir. Hayra ait bir amelse leban-ı zeker ve kizbere biraz ud 
ilave edilerek buhur yapılır, şerre aitse buhuru kibrittir. Sonra yukarıda geçtiği gibi, 
galib olan tabiat hangisiyse ona göre amel edilir. 

Bu konuya örnek olarak zeydle amrın arası muhabbetle birleştirilecek olsun. Zeydin 
sayısal değeri 21, e k harfleridir. Amrın sayısal değeri 410 ve nutku y ş harfleridir. Bu 
harfler dört tane olduğundan aşağıda görüldüğü gibi dörtlü bir vefk çizilip harfler 
yerleştirilir.  

Vefk: 
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Aşağıda her harfi ulvi ve süfli ervahının ve esmaullahtan isminin yer aldığı cetvel 

verilmiştir. Bu tür ameller buna bakılarak amel edilmesi istenilene ulaşmayı 
sağlayacaktır.  

Harflerin ulvi ve sufli ervahlarıyla, ilgili esmalarını ve ebced değerlerini gösteren 
cetvel. 
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Ulvi ervahlar hayır amellerinde, süfli ervahlar da şerle ilgili amellerde kullanılır. 

Allah seni başarıya ulaştırsın ve hep Onun rızasını gözet. 
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                               ALTINCI BÖLÜM  
          VEFKLERİN ESRARİ  
                          VE  
                   SIRLARI 
 
 
                                          
 
Bilmek gerekir ki; vefk ilmi adedlerin uygunluğuna ve dıla’ ve kuturlarda tekrarı 

olmaksızın eşitliğine ulaştıran ilimdir. 
Vefk; dört eşit çizgiyle çizilen bir satıh üzerinde eşit bölünen karelerden oluşan 

şekildir. En küçükten en büyüğüne kadar kareleri ve kuturları, boyu ve eni birbirine 
eşittir. İçinde aynı sayının iki defa tekrarı olmaz. Sayı koyulabildiği gibi harf de 
yerleştirilebilir.  

Her vefkde bir miftah, muglak, adl, vefk, mesahe, zabit, gaye ve asl vardır.   Bu 
sekiz usul vefkin bilinmesini tayin eder. Çünkü her isimden ulvi meleği, süfli avanı ve 
ulvi hadimi çıkarılır. 

Miftah;  vefke konulan ilk adeddir. 
Muglak; konulan son adeddir. 
Adl; miftahla muglakın toplamıdır. 
Vefk; dıl’ılardan birinin adedidir. 
Mesahe; vefkin dıl’ılarının adedlerinin toplamıdır. 
Zabit; mesahe ile vefkin toplamıdır. 
Gaye; en ve boyuna dıl’ların adedinin toplamıdır. 
Üçlü vefkten dokuzlu vefke kadar bütün vefkler yedi kevkebden birine mensuptur. 

Üçlü vefk Zühale, dörtlü vefk Müşteriye, beşli vefk Merihe, altılı vefk Şemse, yedili 
vefk Zühreye, sekizli vefk Utaride, dokuzlu vefk Kamere mensuptur. Onlu vefk ise 
flekü’l-buruca mensuptur. Vefkler mensup oldukları kevkeblerin tabiatına nazaran 
havassa sahiptirler. Bazıları da, dokuzlu vefkin dışında bütün vefklerin oluşturulma 
biçimine göre tabiata sahip olduklarını söylemişlerdir. 

Üçlü vefkin havassı; celb, birleştirme, kuvvetlendirme gibi cim harfiyle başlayan 
bütün isteklerdir. 

Dörtlü vefkin havassı; hayrın devamı, gaybdan haber, mazarratın def’i gibi dal 
harfiyle başlayan bütün talebler. 

Beşli vefkin havassı; heybet, heyecan, bağış gibi he harfiyle başlayan bütün 
hacetler. 

Altılı vefkin havassı; vefa, dostluk, korunma gibi vav harfiyle başlayan bütün 
istekler. 

Yedili vefkin havassı; zühd, bereket, malın artışı, muhabbet, izdivac gibi zay 
harfiyle başlayan bütün istekler. 

Sekizli vefkin havassı; muhafaza, kalbi ve nefsi arındırma, sükunet gibi ha harfiyle 
başlayan bütün hacetler. 

Onlu vefkin havassı; yakin, kolaylık, cismin ve amelin kuvvetlenmesi gibi ya 
harfiyle başlayan bütün talebler. 
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Adedi vefklerin tanzim usulü; vefke yerleştirilmek istenilen sayı alınır, yapılacak 
vefkin üssü bu sayıdan çıkarılır. Kalan sayı vefkin dıl’ılarının adedine bölünür, çıkan 
sayı vefkin miftah hanesine yazılır. Vefkin kendi yapısına göre birer arttırılarak gidilir. 
Eğer kesir olursa yeri son devrin evvelidir, kesir buraya konularak aynı şekilde birer 
artışla devam edilir. 

Vefkin üssünün bulunması usulü; miftahından muglakına kadar olan haneler 
toplanır. Vefkin dıl’ılarının sayısının yarısıyla çarpılır. Çıkan sayıdan dıl’ıların sayısı 
çıkarılır, kalan sayı üss’dür. Şöyle de beyan edilebilir; muğlakın sayısından bir 
çıkarıldıktan sonra dıl’ıların adedinin yarısıyla çarpımıdır. 

Her vefkin tabi yerleştirme usulü için birçok yol vardır. Burada bunlardan havassı 
en kuvvetli olanlarını ve en bilinenlerini zikredeceğiz. Bu havasları Allahu teala 
esrarına muttali kıldığı kullarına ihsan eylemiş ve onları bununla faydalandırmıştır. Ben 
derim ki; hüsn-ü kabul Allahu tealadandır. 

 Üçlü vefkin tabi şekli ve yerleştirilmesi şöyledir: 
 

                          
 
Aşağıda görüldüğü gibi harf yerleştirilmesi de uygumdur: 
 

                       
 
Üçlü vefk, kendisi icad etmediği halde İmam Gazali vefki diye meşhur olmuş ve 

ona nisbet edilmiştir. Bu vefkin Asaf bin Berhiya’ya mensup olduğu söylenmiştir. Yine 
Süleymanın hateminde olduğu, bununla mülkünü tamamladığı rivayet edilmiştir. 
Ademin hateminde de adedi ve piramit şeklinde aşağıda görüldüğü gibi var olduğu 
nakledilmiştir: 

 

                             
 
İmam Gazaliye ulaştığında bu vefki dörtgen haline getirmiş, kef ha ya ayn sad ha 

mim ayn sin kaf adedi üzerine icra etmiştir. Bu vefk için meşhur ayat-ı hamseyi ( beş 
ayet) ortaya çıkarmıştır. 

İmam Gazali buyurur ki; bir zamanlar bu mübarek vefki bulma gayesiyle memleket 
memleket dolaşıp yola düştüm. Belh’in alt taraflarına ulaşınca bir şeyhin huzuruna 
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vardım. Ona bu vefki sordum, bu mübarek vefk bendedir diye cevap verdi. Onun 
hizmetine girip hizmette bulundum. Sonunda vefki bana verip şöyle tavsiyede bulundu; 
onu cahillerden sakla çünkü onda ism-i azam vardır. Ona ulaşan dinine ters 
uygulamalarda bulunmasın. 

Müstevcibetü’l-mehamid sahibi, Ebu hamidin vefkinin şerhinde demiştir ki; Gazali 
elde ettiği her şeyi bu mübarek vefkle elde etmiştir. Bu vefki bilen ism-i azamı bilir. Bu 
vefkin hurufu Allahu tealanın kef he ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf kavlinden 
toplanmıştır. Bu huruf on harften oluşmuş, vefkin harfleriyse dokuz harften oluşmuştur. 
Çünkü bu huruftaki ayn harfi mükerrerdir, böylelikle dokuz gayrı mükerrer harf olur. 
Sonra demiştir ki; bu vefk için beş ayet vardır ve bunun sırrıdır. Bu vefkle yapılan 
amelin kaynağı ve tasarrufudur. Bu ayetlerden her biri kef he ye ayn sad harflerinden 
biriyle başlar.  Her birinin sonu ha mim ayn sin kaf harflerinden biriyle biter.  

Ayat-ı hamse: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Bu ayetler vefkin amelinin sırrı ve kaynağıdır. Çünkü aşağıda verilecek ya da zikre 

geçmeyen bütün havasında, tamamı veya müfredatı ya da müzdevicatı olsun ancak bu 
ayat-i hamsenin üzerine okunmasıyla tamam olur, aksi halde amel nakıs kalır.  Eğer 
vefk tamamıysa kırk beş defa okunur, müfredatsa yirmi beş kere, müzdevicatsa yirmi 
kere ayat-ı hamse okunur. Müfredat; elif cim he zay ve tı harflerinden oluşan vefktir. 
Müzdevicat; ba dal vav ve ha harflerinden oluşan vefktir. Müzdevicat bütün hayır, 
saadet ve benzeri amellerde kullanılır. Müfredat ise şer, zarar ve benzeri amellerde 
kullanılır. Tamamı ise hem hayr hem de şer amellerinde kullanılır. 

 
Tamamının havassından; bir kimse hapse düşer ve kurtuluşuna çare bulunamazsa, 

bu vefk Pazartesi günü ikindinden sonra bir kağıt üzerine yazılır. Mahpus olan kimse o 
vefke bakmaya devam ederse, biznillahi teala kısa bir zamanda kurtulur. 

 
Değerli mal ve metanın muhafazası; eşyanın bulunduğu sandık veya kasa ve benzeri 

nesnenin üzerine bu vefk yazılırsa o mal çalınmaz, velev ki çalınsa bile hırsız hemen 
bulunur. 
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Zor doğumun kolaylaştırılması; bu vefk, tali’ kavs ve kamer seretandayken 
cumartesi günü ilk saatte üç parça kiremit üzerine yazılır. İkisi ayaklarının altına 
konulur, birisi de boynuna asılırsa kolayca doğum yapar. 

 
Muhabbet ve sevgi; bu vefk dokuz tane hurma üzerine ince uçlu bir kalemle yazılır. 

Sonra üzerine bir kere aşağıdaki ayetler okunur. Sonra leban-ı zeker ve maiye saile ile 
buhurlanır. Bu hurmalar istenilen kimseye yedirilirse, yedirilen kimse talib olan 
kimseyi çok ve aşırı bir sevgiyle sever.  Bazı ulema her hurmaya bir vefk yazılması 
yerine, her birine bu harflerden birinin yazılmasının da caiz olduğunu beyan 
etmişlerdir. 

Ayat: 
 

          
 

Ülfet için; bu vefk talibin ve anasının ismiyle birlikte tereyağı ve benzeri bir 
yiyeceğin üzerine yazılır. Matluba yedirilirse aralarında çok büyük bir ülfet oluşur. 

 
Tehyic için; bu vefk iki kardeşkanıyla sağ avuca yazılır, sonra istenilen kimsenin 

sadrına bu elle vurulur veya sıvazlanırsa, o kimse sıvazlayana tabi olur. 
 
Aşağıda görüldüğü gibi birbirine bitişik iki üçlü vefk çizilir. Müfredatın hurufu 

üstte tarafa doğru olarak yazılır, müzdevicat görüldüğü gibi ters olarak aşağıdaki vefke 
yazılır.  

 
Vefk: 
 

                   
 
Sonra matlubun ve anasının adı başka bir kağıda yazılır. İkisi birlikte dürülür ve 

taşınır. Matluba gidilip her ne talebde bulunulursa hiç şüphesiz yerine getirir. 
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Muhabbet ve telif; üç dirhem gümüşten bir levha yapılır, bir yüzü altınla kaplanır. 
Altınla kaplanan yüzüne vaktinde müfredat yazılır. Diğer yüzüne de yine vaktinde 
müzdevicat yazılır. Bu levha üstte taşınırsa, taşıyan kimseyi her gören ona muhabbet 
duyar, gönlü ona akar. Bütün halkın gözüne şirin görünür. 

 
Muhabbet, atf, telif; büyük bir kendir parçası alınır. Üzerine üçlü vefkin tamamı 

yazılır. 48 tane da küçük kendir parçası alınır. 12 tanesine ba harfi, 12 tanesine dal 
harfi, 12 tanesine vav harfi, 12 tanesine de ha harfi yazılır. Her 12 sine ayrı ayrı 
aşağıdaki azimet okunur. Sonra içinde yanan közler bulunan bir buhurdanlık alınır. 
Müzdevicat hurufunun yazılı olduğu kendirlerden dört tane alınır ve ateşe atılır. 
Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 1 okunur, bir defa da azimet okunur. Sonra ikinci 
dört parça alınır, yine ateşe atılır ve üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 2 okunur, bir defa 
da azimet okunur. Sonra aynı şekilde dört parça daha alınıp ateşe atılır ve yirmi defa 
aşağıdaki ayet 3 okunur, bir kere de azimet okunur. Sonra dörder dörder atılmaya 
devam edilir, her biri için aynı şekilde yirmi defa sayı numaralı ayet ve bir defa da 
azimet okunarak devam edilir. Sonra büyük kendir parçaları atılır ve üzerine yirmi defa 
ayet 13 okunur, bir defa da azimet okunur. Amel biter bitmez davetine cevab gelir. Sna 
ulaşan bu ameliyenin kıymetini bil, muhakkak tevfik Allahu tealadandır.  

Ayet 1; 
 

 
 
Ayet 2; 
 

 
 
Ayet 3; 
 

 
 
Ayet 4; 
 

 
 
Ayet 5; 
 

 
 
Ayet 6;  
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Ayet 7;  
 

 
 
 
Ayet 8;  
 

 
 
Ayet 9;  
 

 
 
Ayet 10;  
 

 
 
Ayet 11;  
 

 
 
Ayet 12;  
 

 
 
Ayet 13;  
 

 
 
Azimet; 
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Kaza-yı mesalih için; bu vefk Arabi ayın ilk cumartesi günü evvel saatte gümüş bir 

levha üzerine nakşedilir. Kendir ve kizbere ile buhurlanıp sonra üzerine 45 defa 
aşağıdaki ayet okunur. Sonra üstte taşınır ve haceti olunan kimseye gidilirse biznillahi 
teala o haceti yerine getirir. 

Ayet; 
 

 
 
Allahu tealanın birleşmelerine razı olmadığı iki kişi arasını ayırmak; bozuk bir 

yumurta alınır, üzerine utaridin şerefinde Zühal saatinde bu vefk yazılır. Sonra üzerine 
131 defa aşağıdaki ayet okunur. Bu yumurta onların bulunduğu yerde kırılırsa bir daha 
kıyamete kadar birleşmemek üzre ayrılırlar. 

Ayet; 
 

 
 
Bir zalimin evini harap etmek için; kamer eksilmeye başladığında, nuhasa bitişik 

olduğu bir zamanda Cumartesi günü Zühal saatinde üçlü vefk tamamıyla çizilir. 
Biribirine bitişik şekilde her harfi üçer defa olmak üzre yazılır. Sonra üzerine 135 defa 
aşağıdaki ayet okunup o zalimin evine gömülürse ebediyen imar edilemeyecek şekilde 
harab olur. 

Ayet; 
 

 
 
Kulunca şifa için; bir parça kurşun üzerine vefk nakşedilir, üzerine 45 kere Fatiha 

suresi okunur. Hastanın sağ böğrü hizasına asılırsa biznillahi teala şifa bulur. 
 
Balık avını kolaylaştırmak için; üç dirhem bir kalay parçası üzerine vefk nakşedilir. 

Arka tarafına da aşağıdaki ayet yazılır. 45 defa da aynı ayet üzerine okunduktan sonra 
ağa takılırsa her yönden o ağa balık gelir. 
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Ayet; 
 

 
 
Yolcunun seferde takviyesi ve yürüyüşünde yorgunluğun izalesi; kamer nuhastan 

uzak ve sa’da yakın iken, vefk ceylan derisi üzerine ya da ipekten yazılmış bir kağıt 
üzerine yazılır. Etrafına aşağıdaki ayetler yazılır. Bacağına ya da baldırına bağlanırsa 
asla yürümede yorgunluk hissetmez, bıkkınlık da gelmez. Allahın izniyle hırsız ve 
eşkıya yaklaşamaz. 

Ayet; 
 

 
 
 
Dedikodu yapanların, kötü konuşanların dillerini bağlamak; vefk bir kağıt üzerine 

yazılır, her hanenin hizasına aşağıdaki ayet bir yazılır. Etrafına da daire şeklinde 
aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa biznihi teala her kötü söyleyenin dili bağlanır, 
zararı ulaşmaz. 

Ayet ; 
 

 
 
Azimet; 
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Yolcu veya geminin batmaktan muhafazası; kamer sa’ad bir zamandayken pazartesi 
günü ilk saatte vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. Sonra yolcuya veya 
gemiye asılırsa batmaktan emin ve muhafaza da olur. 

Ayet; 
 

 
 
Bağlıyı çözmek; cam bir kap içerisine bu vefk misk, zaferan ve gülsuyuyla bilinen 

şekliyle lehü’l-mülk ve kavlehu’l-hak kavliyle çevrelenip yazılır. Dört tarafına da dört 
büyük meleğin ismi yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayetler daire şeklinde yazılıp üzerine 
su katılarak bağlıya içirilirse bağlılık çözlür, bağlılıktan doğan zarar izale olur. 

Ayet; 
 

 
 
 
Çocuk ağlamasının men’i için; vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. 

Sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuğun ağlaması kesilir, hali rahatlığa dönüşür. 
Ayet; 
 

 
 
Sihiri ve bağlıyı çözmek; vefk temiz bir kap veya leğen içine yazılır. Etrafına da 

ayrı ayrı harfen ayetel-kürsü ve aşağıdaki ayetler yazılır. Sonra üzerine temiz su 
konularak bir miktarı içmek için ayrılır. Bu suyla gusül edildikten sonra bu sudan da 
içilirse biznillahi teala sihir ve bağlılık çözülür.  

Ayet; 
 

 

 
 
Diş ağrısının teskini için; ser bir tahta parçası alınır, üzerine vefk harfiyen yazılır. 

Sonra bir demir çivi alınıp elif harfinin üzerine konulur. Dişi ağrıyan kimseye sağ elinin 
küçük parmağını ağrıyan yerin üzerine koyması söylenir. Sonra aşağıdaki ayet bir kere 
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okunur, çivi elif harfine çakılır ve ağrının dinip dinmediği sorulur. Eğer dinmemişse ba 
harfine geçilir, yine aşağıdaki ayet bu sefer iki defa okunur ve çivi bu harfin üstüne 
çakılır. Ağrı yine dinmezse cim harfine gidilir, ayet üç kere okunup çivi çakılır. Yine 
dinmezse bir sonraki harfe gidilerek harfin sayısı kadar ayet okunarak çivi çakılır. Son 
harfe gelmeden muhakkak ağrı diner, tahta yüksekçe bir yere kaldırılır, çivi orada çakılı 
kaldıkça da bir daha ağrımaz. 

Ayet; 
 

 
 
Baş ağrısının teskini; vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. 

Başı ağrıyan kimse bunu üzerinde taşırsa biznillahi teala şifa bulur. 
Ayet; 
 

 
 
Kaybın durumunun bilinmesi; vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki 

ayet yazılır. Sonra üzerine 45 kere aşağıdaki bu ayetler okunur. Kağıt katlanıp yastığın 
altına konulur. Uyumadan önce niyet edilerek ve kimseyle konuşulmadan yatılırsa 
rüyada kaybın durumu ayanen görülür ve akibetinde haber verilir. 

Ayet; 
 

 
 
Kayıbı getirtmek için; vefk bir kağıt üzerine yazılır, etrafına dokuz kere aşağıdaki 

ayet, bir kere de aşağıdaki azimet yazılır. Sonra bu kağıt bir miktar leban-ı zeker ve 
biraz da kizbereyle birlikte ateşe atılır. Üzerine 313 kere aynı ayet okunup her üç defa 
da ve on defa da bir kere tevkil yapılırsa matlub boyun eğip sevgisinden aklını yitirecek 
derecede talibe gelir. 

Ayet; 
 

 
 
Azimet; 
 

 
 
Kaçanı geri getirtmek; vefk bir kağıt üzerine yazılır, arka tarafına da ha hanesinin 

hizasına gelecek şekilde kaçanın ve annesinin ismi yazılır. Üzerine de 45 defa aşağıdaki 
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ayet okunduktan sonra ağır bir taş alınıp o kimsenin kaçtığı yere, taşın altına konulur. 
Muhakkak o kaçak Allahın izniyle geri döner. 

Ayet; 
 

 
 
Yılan ve akrep zehrinin def’i; gümüş bir kap içerisine vefk tamamıyla yazılır. Yedi 

gece yıldız altında bekletilir ve her gece yıldız altındayken kabın yanından 45 kere 
Yasin okunur. Sonra kap kaldırılıp kullanılmak üzre güzel bir yerde saklanır. Eğer yılan 
veya akrep sokan biri gelirse bu kap içerisine bir miktar zeytinyağı veya temiz su 
konulur. Sokulan yere bu sudan veya yağdan sürülürse biznillahi teala o zehir def’ olur, 
o kimsenin acısı da sükunet bulur. 

 
Büyükler indinde heybet ve kaza-yı hacet için; bu vefk, müşterinin şerefinde Zühal 

veya kamer saatinde zaferanla ceylan derisi üzerine yazılır. Üzerine bin defa Aziz 
esması okunup üstte taşınırsa istenilen şeylere ulaşılır. 

 
Kadınların kanamasını gidermek; gümüş bir kağıt üzerine vefk altın bir kalemle 

yazılır. Üzerine asılırsa biznillahi teala şifa bulur. 
 
Ticari mekana müşteri celbi; vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet 

yazılır. Üzerine kırk beş kere de bu ayet okunduktan sonra iş yerine asılırsa oraya her 
yerden müşteri gelir. 

Ayet; 
 

 
 
Sıkıntı ve kederin izalesi; vefk, pazartesi günü birinci saatte bir kağıda yazılıp 

etrafına da üç defa aşağıdaki ayet yazılır. Ud ve mustaki ile buhurlanıp üzerine 45 kere 
İnşirah suresi okunur. Sonra üstte taşınırsa gam ve kederden kurtulunur. Eğer mahpus 
taşırsa halas olur, esir taşırsa azad olur, kalbi daralan taşırsa gönlü ferahlar ve sıkıntısı 
gider. 

Ayet; 
 

 
 
Müfredata gelince; sol elin ibham parmağının tırnağına müfredat yazılır. Sonra 

hasımın dengine oturulur, konuştuğunda o parmak yumulursa hasmı küçülüp sıkışıp 
içinde olanı konuşamaz hale gelir. 

 
Zalime baş ağrısı taslit etmek için; müfredat, bir kağıt veya beş dirhem bir bakır 

levha üzerine yazılır. Üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur ve kükürtle buhur edilir. 
Sonra bir mekmede veya değirmen taşının altına gömülürse o zalim baş ağrısına 
mübtela olur, orada gömülü kaldıkça baş ağrısı devam eder. 

Ayet; 
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Kötü komşuyu uzaklaştırmak; Arabi ayın sonunda Zühal gününde ve saatinde 

müfredat aşağıdaki şekilde olduğu gibi bir kiremit parçası üzerine sarımsak suyu ve 
siyah mürekkeple yazılır. Sonra şerre ait buhurla buhur edilip üzerine aşağıdaki azimet 
okunur. O kimsenin yolunun üzerine veya eşiğine gömülürse, oradan uzaklaşır, göçer 
gider. 

Azimet; 
 

 
 
Vefk:31 
 

                       
 
Sapkın düşmanı hastalandırmak için; müfredat, Salı günü birinci veya sekizinci 

saatte hastalanması istenen kimsenin ve anasının adıyla kırmızı bir kiremit parçası 
üzerine yazılır. Sonra üzerine bin defa Hümeze suresi okunup hanzal ve kükürtle 
buhurlanır. Sonra karanlık bir yere gömülürse o düşmana şiddetli bir hastalık isabet 
eder. O kiremit oradan çıkarılmadıkça veya silinmedikçe hastalığı devam eder. 

 
 Facir bir kadında kanama oluşturmak; müfredat, beyan edildiği gibi bir kurşun 

parçası üzerine o kadının ismi ve ana ismiyle beraber nakşedilir. Sonra etrafına 
aşağıdaki ayet yazılır. Bir köşesinde kırmızı ipek bir iple bağlanıp 45 defa Zilzal suresi 
okunarak kırmızı sandal ve kükütle buhurlanır. Sonra bir akarsu yatağına gömülürse 
istenilen gerçekleşir. 

Ayet; 
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Zalimin evini harab etmek için; müfredat, Arabi ayın sonundaki Cumartesi günü bir 

kiremit parçası üzerine yazılır. Üzerine aşağıdaki ayet okunur. Sonra bir miktar hamam 
suyu alınıp kiremidin üzerine serpilir, zalimin evinin yakınına veya yoluna gömülürse o 
yer harap olur.  

Ayet; 
 

 
 
Bir zalimin azli için; müfredat kül rengi bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 45 kere 

Ra’d suresi okunur. Sonra o zalimin evine gömülürse muhakkak bulunduğu makam ve 
mevkiden azl olur. 

 
Hastanın hastalığını tesbit; müfredatın beş harfi, hastanın elinin iç tarafında beş 

parmağın üzerine yazılır. Üzerine yirmi beş defa aşağıdaki ayetler okunur. Eğer saraya 
tutulursa isabettir, ağlarsa tabiattan, gülerse hasettendir. 

Ayet; 
 

 
 
Muhabbet ve tehyic; Perşembe günü bir yumurta alınır, üzerine müfredat ve 

matlubla talibin ismi yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp leban, cavi ve kizbereyle 
buhurlanır. Mülayim yanan bir ateşin altına gömüldükten sonra üzerine 25 defa 
aşağıdaki esma okunursa muhabbet ve sevgi meydana gelir. 

Ayet; 
 

 
 
Esma; 
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Bir kimseyi yolculuktan engellemek için; seferden alıkonulması istenen kimsenin 

elbisesinden bir parça üzerine ismiyle beraber müfredat hurufu aşağıda görüldüğü gibi 
ters olarak yazılır. Siyah eşek semerine asılır, asılırken 25 defa aşağıdaki ayet okunur. 
Sonra semerin içine saklanıp eşek mekanına geri götürülüp bağlanır. Sonra aşağıdaki 
dua okunursa o kimse yerinden kıpırdayamaz, hiçbir yere de gidemez. 

Ters müfredat hurufu; 
 

 
 
Ayet; 
 

 
 
Esma; 
 

 
 
Unutturmak için; müfredat hurufu ters olarak kalkas kağıdı üzerine yazılır. Kehf 

suresinin evveli ve 25 defa da aşağıdaki ayet üzerine okunur. Sonra kara sevdaya 
tutulan kimse aç karna bu kağıdı yalarsa o sevdadan kurtulur, sevgilisini unutur. 

Kehf suresinin evveli; 
 

 
 
Ayet; 
 

 
 
Hakim, kadı, amir gibi büyüklerden birinin dilini bağlamak; müfredat vefki yazılıp 

alt tarafına da türabi harfler yazılır. Onun altına da aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınır. 
Üstte olduğu halde kimin huzuruna varılırsa hakkında hayırdan başka kötü bir şey 
konuşamaz, dili bağlanır kalır. 

Azimet; 
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İki kişi yada bir topluluğun arasını ayırmak; müfredat aşağıda görüldüğü gibi bir 

kağıt üzerine düz ve ters olarak çizilir. İkisinin arasına ayrılmaları istenen kimselerin 
ismi yazılır. İsimlerin iki tarafına da türabi harfler yazılıp merenk ile buhur edilir. 
Üzerine bir kere Maide suresi okunup sonra bir mezara gömülürse, o kimseler bir daha 
bir araya gelmemek üzre ayrılırlar.   

Vefk; 
 

                           
 
Uzaktan birini celb için; müfredat aşağıda görüldüğü gibi kağıdın ortasına çizilir. 

Dört tarafına da havai harfler yazılıp üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur. Her 
seferinde bir kere de aşağıdaki azimet okunup rüzgar gören bir yere asılırsa, yerinde 
duramaz olur, çarçabuk gelir. 

Vefk; 
 

                   
 
Ayet; 
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hel eta alel insani hinün 
mineddehri lem yekün şeya mezküra inna halaeknal insani min nütfeti emşac nebtelihi 

 
Azimet; 
 

kezalike yebtelillahu keza bi muhabbeti keza 
 
Sulh, sevgi ve muhabbet için; müfredat vefki bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 159 

kere aşağıdaki ayet okunur. Sonra talib bunu avucunun içinde taşırsa matlubda vaz 
geçemeyeceği büyük bir sevgi oluşur. 

Ayet;  
 

 seyecalülehümür rahmani radae 
 
İki topluluk arasına şer ve düşmanlık atmak; nari ve havai harfler müfredatla 

birlikte aşağıda görüldüğü gibi yazılır. Aralarına düşman olunması istenen topluluğun 
adları yazılır. Vefkin etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp bulundukları mekana 
gömülürse, aralarında düşmanlık hasıl olur. Birbirlerinle kavga edip ayrılırlar. 

Vefk; 
 

 
 
Azimet; 
 

 
 
Mahpusun kurtulması için; bir pide alınır, Cumartesi günü güneş doğmadan önce 

üzerine müfredat çizilir. Altına da aşağıdaki ayet yazılır. Sonra bu pide karşılaşılan ilk 
dilenciye verilirse mahpus hapisten kurtulur. 

Ayet; 
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Hummanın izalesi; eğer barid hummaysa, müfredat nari harfler ile üç parça kağıt 
üzerine yazılır. Sonra bunlar hastaya tütsü edilirse şifa bulur. 

Eğer humma ateşli hummaysa, mai harflerle birlikte müfredat yazılıp tütsü edilirse 
humma zail olur. 

 
Müzdevicata gelince; muhabbet için, vefki yazılıp her sabah gül suyuyla birlikte 

matluba içirilmeye devam edilir ve içirmeden önce aşağıdaki ayet okunursa gözü hiç 
kimseyi görmeyecek şekilde deli divane aşık olur. 

Ayet; 
 

 
 
Müzdevicat vefkiceylan derisi üzerine yazılır, üzerine 400 defa vedud esması, 400 

kere de beduh ismi okunur. Üstte taşınmaya devam edilirse her gören sever, gözlerine 
şirin görünür. Heybetli ve sözü dinlenir kimselerden olur. 

 
Bir tarafı kırmızı bir tarafı da sarımsı bir elma alınır. Cuma veya Pazar günü, ilk 

veya sekizinci saatte müzdevicat nazikçe üzerine çizilir. Kıst ve sandalla buhur 
edildikten sonra sarı bir beze sarılır. Sonra birine verilirse o elmayı kokladığı veya 
yediğinde içerisinde büyük bir sevgi oluşur. 

 
Müzdevicatın ismi bir bıçak üzerine yirmi defa okunur. Bu bıçakla et veya meyve 

benzeri bir şey kesilip matluba yedirilirse, bir an bile ayrılamayacak şekilde aşık olur. 
 
Müzdevicat bir kap içerisine yazılır, üzerine de 400 kere bu isim zikredilir. Kap 

içerisine su konulup o sudan matlubun yiyeceğine serpilirse, kesin bir sevgiyle matlubu 
sever. 

 
İçerisinde su bulunan bir testinin ağzına yirmi kere bu isim okunur. Bu testiden her 

su için matlubu sever. 
 
Her kim ağzını zevcesinin ağzına dayayıp yirmi defa bu ismi zikreder, sonra dilini 

onun ağzının içine sokarsa uzak duramaya bir an bile dayanamayacak büyük bir 
sevgiyle onu sever. 

 
Müzdevicat sağ avuç içine yedi kere gül suyuyla yazılır. Sonra üzerine 400 kere bu 

isim zikredilir ve bu elle istenilen kimse okşanır veya sıvazlanırsa ona tabi olur ve 
sever.   

Müzdevicat bir kağıt üzerine iki defa yazılır, üzerine yirmi defa ya Şemhina ismi 
zikredilir. Sonra bükülüp kaynatılır ve matlubun yemeğinin içine konulursa kuvvetli bir 
sevgi oluşur. 

 
Karı koca arasında muhabbet; bir fındık veya badem alınır, ikiye bölünür. Her iki 

tarafına da müzdevicatın hurufu yazılır. İnce bir kağıt alınır, üzerine talib ve matlubun 
isimleri yazılır. Sonra bu iki parçanın arasına konulur, beyaz bir ipekle fitil şeklinde 
sarılır. Üzerine dört yüzer kere müzdevicatın ismi, hadi ve vedud isimleri okunur. Sonra 
bir muhafazaya konulup talib onu taşırsa matlub onu büyük bir sevgiyle sever. 
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İnsan, hayvan ve ağaçtan düşüğü önlemek; müzdevicat bir ceylan derisi üzerine 

yazılır. Üzerine yirmi kere Yasin suresi okunur. Sonra bu deri matlubun üzerine 
asılırsa, asılı durdukça düşük olmaz. 

  
Hırsız ve yol kesiciden muhafaza; çölde veya korkunç bir yolda olunduğunda yere 

birbirinin içinde iki daire çizilir. Küçük dairenin içine müzdevicat çizilir, her köşesine 
de o köşaede olan harf yazılır. Her harfin yazılması esnasında,  kavlehül-hak ve lehül-
mülk denilir. Sonra dairenin ortasına okunur. Hırsız o yoldan geçiyor olsa bile dairenin 
ortasında oturan kimseyi görmez. Hiçbir zarar veremeden uzaklaşır gider. 

 
Evde kalmış kızın kısmetini açmak için; müzdevicat bir kağıda yazılır, etrafına da 

yirmi defa da aşağıdaki ayet yazılır. Üzerine de 400 kere bu ayet okunup her yüz defa 
da aşağıdaki azimet okunur. Sonra ud, leban ve sandal ile tütsü edilir ve üstte taşınırsa 
biznillahi teala çarçabuk evlenir. 

Ayet; 
 

vemin külli şeyin halekna zevcin 
 
Azimet; 
 

allahumme …filaneti 
Saliha min fadlike ve cüdike vekeremike ya erhamer rahimin 

 
 
 
Dörtlü vefke gelince; tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: 
 

                            
 
Üssü otuzdur, bu vefkin havasları çoktur. Bunlar afetlerden muhafaza, eza ve 

zararın def’i, nefret eden kalbleri ısındırmak, sıkıntı ve kederi gidermek, izzet ve kabul, 
sözün geçerli olması ve benzerleridir. 

Yazım vakti; Perşembe günü birinci veya sekizinci saattir, kamer şerefte olursa 
daha hoş olur.  

Dört dirhem ağırlığında bir kalay levha üzerine dörtlü vefk yazılır. Üzerine de otuz 
dört defa kalafil-i hamse okunur. Kalafil-i hamse; cin suresi, kafirun suresi, ihlas suresi, 
felak ve nas sureleridir. Sonra bu levha bir masru üzerine asılırsa iyileşir. Bir çocuk 
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üzerine asılırsa sakinleşir ve zarardan muhafazada olur. Mecnunun üzerine asılırsa şifa 
bulur. Bunda sayılamayacak kadar çok fayda vardır, dikkat et büyük sır bundadır. 

Kamer yay burcundayken bakır bir levha üzerine bu vefk nakşedilir. Sandalla buhur 
edilip üzerine bir defa Yasin suresi okunur. Bu levha üstte taşınırsa, onu her gören 
büyük bir muhabbet duyar. Bütün halkın gözüne sevimli ve şirin görünür. 

Bu levha cebe veya keseye konulursa rızık bollaşır, şerlerden emin olur. Eğer bir 
malın içine konulursa o mal artar, bereketi ve ticareti bol olur. Bir bahçeye konulursa 
mahsulü güzel olur, bir eve konulursa orada hayır çok olur. 

 
 
 
Beşli vefke gelince; tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: 
   

                 
 
Üssü altmıştır, havassı çoktur. Bunlar; anlayış ve zekanın ziyadesi, belaları def’, 

çocukların ahlakını güzelleştirme, maksada ulaşma, kaza-yı hacet, muhabbet ve telif, 
sevgi ve kabul, celb, akd-ı lisan, düşmanı kahr ve ona galabe ve benzerleridir. 

Bu vefk ceylan derisi üzerine veya kırmızı bir ipek üzerine misk ve zaferanla 
yazılır. Ud, mustaki ve maiye saile ile buhur edilir. Üzerine beş defa Fatiha suresi 
okunur, 65 defa da Deyyan esması zikredilir. Bu levha üstte taşınırsa zikredilen hayır 
ve bereketten hepsine ulaşılır. 

Şems oğlak burcunda ve kamer seretanda iken bu vefk cam bir kap içerisine yazılır. 
Üzerine 65 defa aynı isim okunur. Üzerine su konulup bu sudan istenilen bir kimseye 
içirilirse bir an bile ayrı kalamayacak şekilde aşık olur. 

Bu isim Merih gününde ve saatinde kırmızı bir kiremit üzerine yazılır ve leban ve 
makall-ı erzak ile buhur edilir. Üzerine bir defa Maide suresi okunup haramla iştigal 
eden bir topluluğun olduğu yere gömülürse, o topluluk birbirine düşman olup dağılırlar. 

Bu vefk bir katır tırnağı üzerine yazılır ve bir zalimin evine konulursa, orası harab 
olur. Bir ticari mekana konulursa orada işler durar. Bir topluluğun arasına konulursa 
birbirine düşman olurlar. 

Bu vefk, Salı günü Merih saatinde demir bir levha üzerine nakşedilir, leban- zeker 
ve makall-ı erzak ile buhurlanır. Kırmızı bir kumaş parçasına sarılıp sağ pazuya 
bağlanırsa hangi zalim sultanın veya adaletsiz hakimin ya da düşmanın yanına girilirse, 
boyun eğer ve münkad olur. Şerrinden emin ve muhafazada olunur. 

 
 
 
Altılı vefke gelince; tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: 
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Üssü 105’tir, havassı gayet çok, menfaat ve faydası sayılamayacak kadar fazladır. 

Bunlar; kaza-yı hacet, kuvvet ve bereketin artması, mal ve izzet, fesahat ve muhabbet, 
kabul ve benzeri konulardadır. 

Yarım miskal altın alınıp bir levha yapılır. Şemsin şerefinde üzerine bu levha 
nakşedilir, sonra zaferan, misk ve kafurla buhurlanır. Üzerine 666 defa Kafi esması 
okunur ve üstte taşınırsa yukarıda zikredilenlere nail olunur. 

Pazar günü birinci saatte ceylan derisi veya sarı bir kağıt üzerine, misk, zaferan ve 
gülsuyuyla yazılır. Üzerine bin defa Kerim esması okunur ve bu levha üstte taşınırsa 
kuvvet ve iktidar sahibi olunur. Halktan herkes ona uyar, sözüne ve fiiline tabi olur. 

 
 
 
Yedili vefke gelince; tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: 
 

                    
 
Üssü 168’dir, faydası çoktur. Bunlar; hafıza, zeka, ilim tahsili, istikamet ve izzet, 

makam ve kabul, istenilene ulaşma ve benzeri konulardır. 
Kamer yengeç veya utarid başak burcundayken bu vefk bakır bir levha üzerine 

yazılır. Udla buhur edilip üzerine 1225 defa hadi, alim ve kavi esmaları okunur. Sonra 
bu levha sabi bir çocuk üzerine asılırsa ehl-i zamaneden emin olur, duyduğu hiçbir şeyi 
unutmaz hıfz eder. Üstünde taşıyan kimse nefsinin kötülüklerinden emin olur, çocuğu 
olmayan kimse taşırsa çocuk sahibi olur.  
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Bu levha bir kap içerisine konulur, üzerine su konulup kıskanç bir kadına içirilirse 
kıskançlığı zail olup sakinleşir, huyu güzelleşir, şerrinden emin olunur.  

Bu levha eşinle soğuk olan bir kimsenin beline bağlanır ve eşiyle cima ederse onu 
çok aşırı sever.  

Bu vefk temiz ve halis yağ içine konulur ve bununla vücut yağlanır ve kadın veya 
erkek istenilen biriyle karşılaşılırsa, heybet ve sevgisine kapılıp haceti her ne ise yerine 
getirir. 

 
 
 
Sekizli vefke gelince; tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: 
 

                     
 
Üssü 252’dir, faydası çok olup başlıcası insan ve hayvana ariz olan hastalıkların 

izalesi konusundadır.  
Bu vefk cam bir kap içerisine zaferan, gül suyu ve miskle yazılır, üzerine gül suyu 

konulur. Bu sudan hummaya mübtela olan bir kimseye içirilirse hastalığı zail olur. Bu 
kap içerisine yağ konulup kaşıntısı olan bir kimse vücudunu yağlarsa kaşıntı geçer. 
Ahlakı kötü olan biri bu sudan içerse ahlakı düzelir. Kafası kalın birisine içirilirse 
hamaketi geçer. Azgın ve kızgın bir deveye içirilirse sakinleşir. 

Bir kağıt üzerine yazılıp etrafına 64 defa hamid esması yazılır. Kocasına kötü 
davranan bir kadının elbisesinden bir parçaya sarılır. Temiz bir sandık içine konulursa 
kadının eşine karşı davranışı düzelir, onun sözüne karşı gelmez. 

Bu vefk yazılıp etrafına da 18 hayy esması yazılır. Kalbin hizasında taşınmaya 
devam edilirse o kalb nurlanır, marifet ve hikmetle dolar. Taşıyan evliyaullahtan olur. 

Bu vefk yazılır, etrafına da hakem, hakim, hannan, hasib, hamid, hak, hafiz ve hay 
esmaları 31 kere yazılır. Üzerine de bin kere yanı esmalar okunur ve üstte taşınırsa, 
taşıyanı her gören sever, sözü geçerli, kendisi makbul olur. Her kime bir hacet için gitse 
boş döndürülmez. 

Bu vefk demir bir levha üzerine nakşedilir. Kaçan birinin kaçtığı yere asılırsa 
çarçabuk geri gelir. Eğer bir mahsulat anbarına konulursa, afetlerden, kurtlanmak ve 
güvelenmekten emin ve muhafazada olur. 

Bu vefk Çarşamba günü birinci saatte yazılıp misk ve anberle buhurlanır. Bunu 
taşıyan kimsenin kuvveti artar, ne kadar yürürse yürüsün yorulmaz. Kendisinde nagze 
olan bir kimse bunu böğrüne koyarsa derhal zail olur. Baş ağrısı olan birini başına 
konulursa ağrısı diner. 
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Dokuzlu vefke gelince; tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: 
 

                     
 
 
Üssü 360’tır, muhabbet, kabul, izzet ve makam, düşmana galebe, kaza-yı hacet, iki 

hasım arasını sulh, nefsani ve cismani hastalıkları teşfiye, inatçılara boyun eğdirmek 
gibi birçok faydası vardır.  

Dokuz dirhem ağırlığında gümüş bir levha üzerine nakşedilip mustaki, cavi ve 
anberle buhurlanır. Üzerine dokuz kere En’am suresi okunup üstte taşınırsa her gören 
ona hürmet ve ikram eder, bir haceti olsa yerine getirir. Dalgalı bir zamanda denize 
girse deniz durulur. Bu levha bir iş yerine asılsa her yerden oraya müşteri akar. Evde 
kalmış bir kız üzerine asılırsa her yerden talibleri çıkar. Taşıyan izzet ve kabul sahibi 
olur, her gören onu sever, bütün halkın gözüne şirin görünür. Ulvi ve süfli alemler ona 
musahhar olur. 

Kamer parlakken pazartesi günü birinci saatte bu vefk aşağıdaki görüldüğü şekliyle 
yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet daire şeklinde yazılır. Güzel kokulu bir buhurla 
buhurlanır, üzerine etrafındaki ayetler 41 defa okunduktan sonra taşınırsa maksuda 
ulaşılır. Taşıyanın kadri yüce olur, her gören sever, izzet ve ikram gösterir. 

Bu vefk konusunda şöyle rivayet edilir; Harun reşidin, alımlı, göze hoş görünen, 
izzet ve kabul sahibi zenci bir cariyesi vardı. Öldüğü zaman gassale yıkarken başında 
bir nusha buldular, açıp bakınca içerisinde bu vefkin yazılı olduğunu gördüler. Bundan 
dolayı hırz-ı gassale olarak adlandırdılar. İşte bu vefki taşıyan büyük bir kabul ve izzet 
sahibi olur, bütün işler kendisine kolaylaşır. Bu vefkin açıklaması çok, fazlı büyüktür, 
her kim bunu taşımaya devam ederse hiç kimseye muhtac olmaz.   

Vefk; 
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Bu vefk yukarıda görüldüğü etrafında yazılı olanlar yazılmaksızın yazılıp yastığın 

altına konulur. Üzerine yedişer kere Duha, Kadr ve Zilzal sureleri okunur. Sonra bir 
kere de aşağıdaki azimet okunup uyunursa rüyada bilmek istenilen şeyden haber verilir, 
hali keşf olup gösterilir. 

Bunun değerini bil, Allah bizi hidayete erdirsin, hayır ve doğruluk üzre olmaya 
dikkat et. 

 
 
 
 Onlu vefke gelince; tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: 
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Üssü 395’tir, havassına gelince; Zührenin şerefinde arzu edilen kimsenin ismiyle 

pişmemiş bir kiremit parçası üzerine yazılıp ateşe atılır. Matlub aşkından yanıp deli 
divane olur. 

Zehirin def’i için; müşteri şerefine girerken ve kamerle münazaradayken güzel bir 
şekilde nakşedilmek şartıyla herhangi bir madeni levha üzerine kazınır. Sonra on hamur 
bezesi üzerine bu vefk vurulur ve bu ekmekler zehirlenen kimseye bir bir yedirilirse 
biznillahi teala kurtulur. 

Kaza-yı hacet, maksada erişmek, hileden emin olmak, gönlün ferahlaması, gam ve 
sıkıntının dağılması, kişinin iyi ve kötü her isteğine ulaşabilmesi için; her madenden 
aynı ölçüde olmak şartıyla altı madenden bir levha yapılır. Bu madenler; altın, gümüş, 
kurşun, bakır, demir ve kalay’dır. Her burç mesud bir zamanda ve nühastan uzak 
olduğu bir zamanda ve şems kova burcunda olup balık burcuna hükümran iken bu 
maden levha üzerine nakşedilir. Üstte taşınmaya devam edilirse yukarıda beyan edilen 
hususlara ulaşılır. 

Burada bunun uygulaması tamamlandı, bunu iyi sakla, muhakkak bu büyük bir hazinedir, bu 
kadarı da kifayet eder. Allah hayırlı işlerinde başarılı kılsın,  
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                                         Ayetel-kürsü’nün tasarrufu 
 
                                 Kaza-yı hacet ve arzu edilene ulaşmak 
 
Her gün üç defa Ayetel-kürsü okunur. Yüz defa da aşağıdaki esma zikredilir. Sonra bir 

defa da aşağıdaki davet okunmaya devam edilir. Bir hacet ya da isteğin gerçekleşmesi 
istenildiği zaman, önce aşağıdaki salat okunur. Sonra bin defa Ayetel-kürsü okunur ve on 
defa da aşağıdaki davet okunursa hacetler gerçekleşir, arzu edilene ulaşılır. 

Esma: 
 

 
 
 
Salat: 
 

 
 
Davet: 
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Muhabbet için; Ayetel-kürsü ayrı ayrı harf olarak bir kiremit üzerine yazılır. Bir dala 

bağlanarak cavi ve leban-ı zeker ile buhur edilir. Kuvvetli yanan bir ateşin yakına gömülür, 
el ayak çekildikten sonra geceleyin üzerine yetmiş defa yukarıdaki davet okunur. Üç gün bu 
uygulama tekrarlanır. Sonra bu kiremit çıkarılıp temiz bir sandıkta saklanırsa istenilen 
gerçekleşir. 

 
 
Hayır ve şerden bütün istekler için; riyazet ve tahret-i kamile üzre bir hafta boyunca bu 

ayet 313 kere okunur. Okuma esnasında eğer amel hayra aitse beyaz fülfül, şerre aitse kara 
fülfül buhur edilir. Her üç kerede ve on kerede bir defa da tevkil yapılırsa istenilen şeylere 
nail olunur. 

 
Bütün işler için; aşağıdaki kasem ayetel-kürsüyle birlikta 313 kere okunur. Hadimler, 

birbirlerine kanatları değen dört kuş şeklinde gelirler. Hazır olup istekte bulunduktan sonra 
onları göndermek için aşağıdaki israf okunur. 

Kasem: 
 

 
 
İsraf: 
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Aşk veya sevdayı unutturmak için; bir cam kap içerisine misk, zaferan ve gülsuyu ile 

beş kere ayetel-kürsü okunur. Etrafına da maşukun ismi yazılır, bir gece yıldız altında 
bekletilir. Sabahleyin üzerine gül suyu konulur. Bu sudan aşığa içirilirse maşukunu unutur. 
Bu amel üç defa tekrarlanırsa tamamen unutur, bir daha asla hatırlamaz. 

 
Celb için; aşağıdaki ayetel-kürsü tanzimi bir kağıda yazılıp duvarın doğu tarafına asılır. 

Aşağıdaki şekillerde bir kağıt üzerine yazılıp her gün bu şekillerden biriyle duvara asılı olan 
kağıt buhur edilir. Buhur edilirken her kağıda bir miktar mustaki, cavi ve leban-ı zeker 
konulur, buhur esnasında matlubun ismi adedince ayetel-kürsü okunur. Kağıtların 
tamamının buhur edilmesi bitmeden önce matlub gelirse, geri kalanları buhur etmekten 
kaçınmak gerekir. Çünkü matlub aşkının şiddetinden helak olur. Şekiller, kağıt yerine 
matlubun elbisesinden bir parça üzerine yazılıp uygulanırsa daha evladır.  

Tanzim: 
 

 
 
Şekil: 
 

 
 
 
Muhabbet için; üç tane hurma alınır, Cuma günü sabah namazından sonra, güneş 

doğmadan birincisinin üzerine küçük harflerle; yuhubbinehum yazılır. İkincisine; ke-
hubillah, üçüncüsüne; vellezine amenu eşeddu hubben lillah yazılır. Her birine kırk bir defa 
Fatiha suresi okunur. Bir araya toplanıp üzerlerine bin kere de ya beduh esması zikredilip 
nefes edilir. Sonra bu hurmalar matluba yedirilirse büyük bir sevgi ve muhabbet oluşur. 

 
İstihare-i kaşif için; iki parça kağıt alınır, birincisini üzerine aşağıdaki ayet-1ve bunu 

yap, ikincisinin üzerine ayet-2 ve bunu yapma yazılır. Sonra kağıtların içlerine bir parça 
çamur konulup katlanır, içinde su olan bir kase içine konulur. Üzerine yirmi defa aşağıdaki 
ayet okunur. Kağıtlardan biri suyun üzerine çıkar. Kağıtlara bakılır, eğer yap yazılı olan su 
yüzüne çıkmışsa o iş olacaktır, o işe devam edilir. Eğer yapma denilen su yüzüne çıkmışsa o 
işten vazgeçilir. 

Ayet-1: 
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Ayet-2: 
 

 
 
Ayet-3: 
 

 
 
 
Çocuk ağlaması için; aşağıdaki ayetler yazılıp çocuğun üzerine asılırsa ağlaması kesilir.  
Ayet: 
 

 
   

 
 
 
 
  
Kulunç, çiçek, cüzam ve alaca hastalığı için; aşağıdaki vefk bakır bir levha üzerine 

nakşedilir. Arka tarafına da aşağıdaki şifa ayetleri kazınır. Bu levha bir su içerisine konulur 
ve bu sudan hastaya içirilirse hasta şifa bulur. 

Vefk: 
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Şifa ayetleri: 
 

 
 
İnsana ariz olan korku, endişe, gam, keder, delilik, zahiri ve batıni hastalıkların izalesi 

için; aşağıdaki ayetler bir kağıt üzerine yazılıp üstte taşınır. Sonra aynı ayetler cam bir kap 
içerisine yazılıp üzerine gül yağı, halis zeytinyağı ve sirec konulur. Bu yağla beden veya 
arızalı olan bölge yağlanırsa bahsi geçen hastalıklar zail olur, şifa bulunur. 

Ayet: 
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Uykudan istenildiği vakitte uyanmak için; yatağa girmeden önce aşağıdaki ayet yedi 
kere okunursa istenildiği zaman uyanılır. 

Ayet: 
 

 
 
İrsal-i hatif için; ne zaman istenilirse abdestli olarak kıbleye karşı oturulur. Bin kere 

aşağıdaki ayet okunursa istenilen kimseye ses göndermek mümkün olur. 
Ayet: 
 

 
 
Vucutta çıkan yara, çıban ve benzerlerinin izalesi için: aşağıdaki ayet okunur. Şehadet 

parmağı ağızda ıslatılarak o illet üzerine sürülürse biznillahi teala izale olur. 
Ayet: 
 

 
 
Kara sevdadan kurtarmak, unutturmak için; temiz bir kap içerisine aşağıdaki tılsım ve 

aşağıdaki ayet yazılır. Üzerine kuyu veya yağmur suyu konularak aşığa içirilirse maşukunu 
unutur. Onun aklından silinip bir daha hiç hatırlamaz.  

Tılsım: 
 

                
 
Ayet: 
 

 
Velekad ahidna ila ademe min kalbi fenesii velem necidlehü azima keza … matlubun sohuması istene 

kişinin ismi sonra talibin ismi velem yecid lehü arima keyfe kehibeşin …behlehün 
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İşlerde başarı ve bütün hastalıklardan şifa için; aşağıdaki vefk, Perşembe günü birinci 
saatte misk, zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Sonra iki rekat namaz kılınır; 
Birinci rekatta Fatihadan sonra İnşirah suresi, ikinci rekatta Nasr suresi okunur. 313 kere 
istigfar, 313 kere de salavat getirilir. Sonra 1002 kere İhlas suresi okunup her yüz defa da 
bir kere aşağıdaki davet okunur. Bunu yapan kimse büyük bir sırrı elde etmiş demektir. 
Bütün işlerinde başarılı olur, bütün hastalık ve dertlerden kurtulur. 

Vefk: 
 

                     
 
Davet: 
 

 
 
     
Halk içinde kabul için; aşağıdaki vefk said bir zamanda bir kağıt üzerine yazılır. Bir dala 

asılır, üzerine yedi gece, gecede 1002 defa İhlas suresi okunur ve üstte taşınırsa istenilene 
ulaşılır. 

Vefk: 
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İstihare için; gece yatmadan önce, her mübine gelindiğinde bu kelime 102 defa 

tekrarlanarak Yasin suresi okunur. Sonra 35 defa salatu selam getirilip bir defa aşağıdaki 
dua okunur. Rüyada kendisine hayırlıysa beyaz ve yeşil, hayırsızsa siyah ve kırmızı 
renklerle işaret ve haber verilir. 

Dua: 
 

 
 
Kaza-yı hacet ve bütün işlerde sevinç için; iki rekatlık fecr namazından sonra ve sabah 

namazından önceki zamanda on kere Yasin suresi okunur. Bitiminde yetmiş kere de ism-i 
azam okunursa istenilene ulaşılır. İsm-i azam aşağıdaki esmadadır. Esmadan sonra dua 
okunursa istenilen şeylere ulaşılır. 

Esma: 
 

 
 
Dua: 
 

 
 
 
İhlas suresiyle tehyiç; abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Bir avuç tuz alınıp üzerine 

1002 defa bu sure okunup her seferinde bir defa da aşağıdaki kasem okunursa istenilen 
gerçekleşir. 

Kasem: 
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İhlas suresiyle celb; Cuma gecesi bu sure 1002 kere okunur, her defasında bir kere de 

aşağıdaki kasem okunursa matlubun geldiğini görürsün.  
Kasem: 
 

 
 
Bu ameliyenin daha hızlı olması istenildiğinde matlubun elbisesinden bir parça alınır, 

üzerine aşağıdaki esmalar yazılır. Halis zeytinyağı konulmuş bir kandile bu parça fitil 
yapılarak yakılır. Yakma esnasında yukarıda tarif edildiği gibi İhlas suresi ve kasem 
okunursa matlub çok kısa bir zamanda gelir. 

Esma: 
 

              
 
Cim harfi ve ihlas suresiyle hızlı ve çabuk celb; matlubun elbisesinden bir parça alınır. 

Üzerine 53 kere cim harfi yazılır. Harflerin ortasına matlubun ismi, arka tarafına da yine 
matlubun ve annesinin ismi, talibin isimleriyle beraber hadimin ismiyle tevkil yapılarak 
yazılır. Sonra halis zeytinyağı konulmuş yeni bir kandilde yakılır, yakma esnasında 35 kere 
İhlas suresi ve aşağıdaki azimet okunur. Matlubun çarçabuk geldiğine şahit olunur. 

Azimet: 
 

 
 
 
Uykuda istenileni açık şekilde görmek için; yatsıdan sonra dört rekat namaz kılınır. 

Birinci rekatta Fatihadan sonra Duha suresi, ikinci rekatta Tin suresi, üçüncü rekatta Kadr 
suresi, dördüncü rekatta zilzal suresi okunur. Sonra zilzal suresi bir kağıda yazılır, yastığın 
altına konulur. Uyumadan önce aşağıdaki dua okunursa görmek istediği rüyasında açıkça 
gösterilir. 

Dua: 
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Köpek ısırmasının men’i; ısıran bir köpekle karşılaşıldığında aşağıdaki ayet okunursa, o 

köpek zarar veremez. 
Ayet: 
 

 
 
Denizde gemiye binildiğinde batmaktan emin olmak için; gemiye binildiğinde aşağıdaki 

ayet yedi kere okunulursa batmaktan emin ve muhafaza olunur. 
Ayet: 
 

 
 
Kaza-yı hacet; Perşembe günü müşteri saatinde aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. 

Ud ile buhur edilip üzerine aşağıdaki ayet okunur. Bu, üstte taşınırsa arzu edilen şeye 
ulaşılır. 

Vefk: 
 

                  
 
Ayet: 
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İstenileni kabul ve elde etmek için; aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Sonra 
üzerine 1177 kere aşağıdaki ayet okunur. Bu vefk üstte olduğu halde her kimin yanına 
gidilip istekte bulunulursa geri çeviremez, isteği yerine getirir. 

Vefk: 
 

                   
 
Ayet: 

        
 
 
Teshir ve sevgi için; iki rekat namaz kılınır, Fatihadan sonra yedi defa aşağıdaki ayet 

okunur. Namazdan sonra 77 defa aşağıdaki dua okunursa matlub hasıl olur. 
Ayet: 
 

      
 
Dua: 
 

 
 
Kaza-yı hacet için; yedi tane hurma alınır, aşağıdaki ayetin her kelimesi bir hurma 

üzerine yazılır. Sonra hepsinin üzerine 21 kere bu ayet okunur. Sonra hurmalar avuca alınıp 
21 kere daha bu ayet okunur. Bu hurmalar arzu edilen kimseye verilip yedirilirse her ne 
hacet olursa yerine getirir. 

Ayet: 
 

      
 
Rızkın kolaylaşması için; gecenin üçte bir kalan bir zamanda kalkılır, sekiz kere Talak 

suresi okunur. Her seferinde yüz kere de aşağıdaki ayet okunur. Sonra bin defa ya Allah 
ismi zikredilir, bin defa da salatu selam getirilirse rızkın kolaylaştığı konusunda çok şaşırtıcı 
olaylara şahit olunur. 

Ayet: 
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Zenginlik için; sabah namazından sonra bir kere Vakı’a suresi okunmaya ve bin kere de 
ya kerim ya vedud esmaları zikredilmeye devam edilirse bir seneye varmadan Allahu teala o 
kimseyi zengin eder. Bütün halktan önde olur, zenginliği her göreni şaşırtır. 

Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. 
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                YEDİNCİ BÖLÜM     
                      AZAMETLİ 
                            DUA 
                              VE  
                      TILSIMLAR  
 
 
 
                                                 MURADA ERMEK İÇİN  
 
Bu ayeti kerime ve esmalari her kim dünya evi ve uhrevi murad için 41.kere okusa 
muradi hazal olur.  
 
 
 

 
 
                            
                                    RÜYADA İSTEDİNİ GÖRMEK İÇİN  
 
Yatsi namazindan sonra üçer defa fatiha ihlas ayetel kursu okundukdan sonra 
görmek istedigin kişiyi düşünüp niyet et oku  
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Yandaki vefkide sağ elinin ayasina yazip başi altina konacak rüyasinda istedigini 
görürsün  
 
                                              DİL BAĞLAMAK İÇİN  
 
 
Kurşun levha üzerine bunu yaz dili bağlanmasi istenen kişi isim bilgileride yazilacak 
nemli bir yer gömülecek diledigin kişilerin dilleri baglanir yazilacak olan budur  
 
 
 
 
 
 

 
 
                                      
                                   EŞLER ARASİ MUHABBET İÇİN 
 
Canagin üzerine mürekkeble yazilacak su ile silinip içireilecek ayet budur 
 
 

 
 
                                               HASTALİK İÇİN  
 
Bir kimse hasta olsa bunu tabaga yazip şeker şerbetiyle içerse şifa bulur  
 

 
 
                                              MUHABBET İÇİN  
 
Üç gün oruc tutularak hergün 500.kere aşşagidaki dua okunacak ve tamamladıkdan 
sonra hamama gidilecek sağ avucun içine ismi yaz ve karşisina geç  

 



196 
İdris çelebinin gizli azametli mucerrep tılsımı-------------------------------------------------------- 

 
 

                                        EŞLER ARASİ MUHABBET 
 
Aşşagıdakı terkip yazilacak ve karşi tarafa yedirilecek  
 

 
 

                                    DİL BAĞLAMAK İÇİN  
 
Bir kimsenin dilini bağlamak için bir halvet yerde 44.kere okundukdan sonra kişinin 
ismini zikir edeceksin  
 

 
 
 

                                             BAĞLİYİ AÇMAK İÇİN  
 
Her kim bu ayeti 1000.kere okusa bütün bağlari açılır  
 

 
 
 
                                 MUHABBET İÇİN MUCERREPDİR  
 
Muhabbet için bir adet yazilacak birisi üzerinde taşinacak bir elma veya şekere 
70.kere okunacak üflenecek sevdiği kimseye yedirilecek  
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                                               SARA HASTALİGİ  İÇİN  
 
Aşşagidaki cin padişahlarin ismin kurt derisine yazip saraliga taşitilirsa bir daha sara 
olmaz mucerrepdir  
 

 
 
 
                                                YUMURTA İLE CELP  
 
Çarşamba günü muhabbete uyğun saatde altdakı tılsımı yumurta üzerine yaz talıp ve 
matlubun isimlerinide yaz ocagin sicak külüne göm biznillahi Teala matlup teshır olur 
 

 
 
                                             
 
                                               KULUNÇ TEDAVİSİ  
 
Kulunç için yazilacak ve oldugu bölgeye takılacak şifa bulur mucerrepdır  
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LEZZETLİ CİMA' İÇİN 
 

      Lezzetli cima' için aşağıdaki hatemi bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, yazdığını 
mum ile kapla veya hatemi bir kurşun levha üzerine nakşet. Cima anında bu yazılıyı 
dilinin altına veya sırtına bağlarsan, çok lezzetli bir cima olur. Hatta matlubun sana 
çok şiddetli bir mehabbet duyar. 
      Yazılacak hatem budur: 
 

 
 
 

MUHABBET İÇİN 
 

      Bir erkek ve kadın şekli çizip, şekillerin altınada hatemi yaz. Yazdıktan sonra 
hamur içine koyup, bal ve yağ ile karıştırıp bu mamulu siyah bir köpeğe yedirirsen, 
matlubun seni düşünmeden yapamaz ve seni büyük bir aşkla sever. 
      Yazılacak şekiller ve hatem budur: 
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SİHİR GETİRTMEK İÇİN 

 
      Kamerin dolunay halinde ilk Cuma gecesi 303 defa Ayetel kursi okunup, Cuma 
günü sabah namazından önce şafak vakti ekşi nar ağacından düz ve budaksız 90 cm 
kadar bir çubuk kesilir. Bu kestiğin çubuğu dörde taksim ederek her yüzüne Ayetel 
kursi yazılır. Daha sonra orta büyüklükte bakırdan bir tas alınır ve tasın içine Ayetel 
kursi yazılır. Çubuğu ve tası bu tertip üzere hazırladıktan sonra 41 günlük riyazat ve 
oruca başlanır. Her farz namazın arkasından 60 defa, yalnız yatsı namazından sonra 
63 defa olmak üzere Ayetel kürsi okunur. (Diğer bir usulüde her beş vakitten sonrada 
303 defa okunması denmiştir). Okuma esnasındada lüban buhuru yakılır, tas ve 
çubuk önünde durur.  
      Kırkbir günün sonunda ruhaniyetle irtibata geçilir ve şartlarda anlaşma yapılır. 
Böylece çubuk ve tas kullanıma hazırlanmış olur. 
      Bir sihri getirtmek istediğin zaman bakır tas ağzına yakın su doldurulur ve üstü 
kitap veya bir bezle örtülür. Yedi (7) defa Ayetel kursi ve aşağıda gelecek olan azimet 
okunup, nar çubuğuyla tasa vurulur. Okuduktan sonra tasın üzerindeki bez açılır, 
eğer sihir gelmemişse bez örtülür ve üç, beş veya yedi defa okuma tekrar edilir. Sihir 
her nerede olursa olsun tasın içine gelir.  
      Okunacak azimet budur: 
 

لسِّ  ِ اِت الَِّىت با َ ِ اْالَي امَ َهِذه اُخدَّ َ ْحِر الَِّذى ِىف فُالَنْ ي  
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ُكمْ  ْ ــي َسـالَمٌ َعَل ــيُكمْ وَ ِ ُ ف َك اهللا َـارَ َــاِت ب ِ اْالَي ـةِ َهـِذه مَ رْ ُ َكـاِن َكــاَن ِحب ىِّ مَ ــَا ـْن فُالَنَـةَ بِ بِ
اَعةَ  َجلَ اَلسَّ اًحا اَْلعَ اَْلوَ  
 

Yâ huddâme hâzihil âyâtilletî bis sihrillezî fî fulân ibni fulânete bi eyyi mekâne 
kâne bi hurmeti hâzihil âyâti bârakallâhu fîkum ve selâmun aleykum elvâhan 
elacele essâate. 
 

CELB ETMEK İÇİN 
 

      Herhangi bir Arabi ayın son Cuma günü bir akar suya girip, iki tane birisini 
matlubunun niyetine birisini annesinin niyetine taş alırsın. Tekrar birisi talib birisi 
annesi niyetine iki taş daha alırsın. Ama taşların rengi sarı olsun. Sonra dört köşe 
bakır bir levha üzerine aşağıdaki şekli yazarsın. Tılsımatın ortasında olan dört 
yuvarlağın her birine aldığın taşları koyarsın. Daha sonra kuvvetli bir ateş üzerine 
levhayı koyar ve matlubunu müşahede edersen, matlubun yerinde duramayıp yanına 
gelir. 
      Bakır levha üzerine yazılacak tılsımat budur: 
 

 
 

MATLUBU CELB ETMEK 
 

      Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri riyazatlı olarak oruç tutarsın. Dördüncü gün 
olan Cuma günü ve o gün doğmuş olan bir yumurta alırsın. Yumurtayı güzelce 
yıkarsın ki üzerinde pislik kalmasın. Yumurtanın üzerine aşağıdaki esmaları talibin ve 
matlubun anne isimleri ile yazarsın. Yazdıktan sonra yedi (7) adet Arpa alır ve her 
arpa üzerine esmaları okursun. Daha sonra bir tandır veya ocak altına yumurta ve 
arpaları koyar, üzerlerini balçık veya toprak ile ateşin zarar vermemesi için örtüp, 
üzerlerine ateş yakarsın. Meramın hasıl olana kadar ateşi devamlı yakar ve azimetide 
sürekli okursun. 
      Bu mesele karı koca arasında muhabbet için çok müessir (Tesirli) dir.  
 
 
     Yazılacak ve okunacak azimet budur: 
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اِهي  ا َشـــــــــرَ اِهي ا َشـــــــــرَ اِهي ـــــــــوَ َشـــــــــرَ ـــــــــوَ فـَهُ ا فـَهُ اِهي ا َشـــــــــرَ اِهي ا َشـــــــــرَ اِهي ا َشـــــــــرَ اِهي ا َشـــــــــرَ
اُؤٍت َمحًْدا َمحًْدا َمحًْدا َمحًْدا َمحًْدا  َ ونَاِى اَْصب زِميَةِ اَدُ ِ اْلعَ ْقَدة ُ ع َ ُهوَ بـ ُهوَ ُهوَ ُهَوُهوَ ُهوَ ُهوَ

َـهٍ  هٍ ب َ هٍ ب َ هٍ ب َ ةُ ب ْهِب ِ ةُ ا ْهِب ِ اُؤٍت ا َ ونَاِى اَْصب ةُ اَدُ ْهِب ِ ا ا ا َجبَّارً َ  َجبَّارً ـه َ َط ـه َ َط ـه َـهٍ َط َـهٍ ب َـهٍ ب ب
 َ ه َ َط ه َ َط ه َ َط ه َ َط ِكـنَّ اهللا َل ـِوِمْ وَ ُل ـْنيَ قـُ َ ـا اَلَّْفـَت بـ ا مَ يعً ِض َمجِ اِىف اْالَرْ وْ اَنـَْفْقَت مَ َل

َــاٍت  ــَكَ آلي ِ ل ِنَّ ِىف َذ ــةً ا رَْمحَ دًَّة وَ ــوَ ــنَُكمْ مَ يـْ َ ــلَ بـ َجعَ ــزٌ َحِكــيمٌ وَ ُ َعزِي نـَّـه ِ مْ ا هُ ــنـَ يـْ َ ــَف بـ اَلَّ
َقــ ِ ــيمُ ل ِ ل ــِميعُ اْلعَ ُهــوَ السَّ مُ اهللاِ وَ يَكهُ ْكفِ َ وَن فََســي ــرُ َفكَّ تـَ َ مٍ يـ ُ  وْ ــَده را ِعنْ قِ ْســتَ ُ مُ آه ــارَ مَّ َل فـَ

ْن فَْضلِ  قَاَل َهَذا مِ  
ىبِّ   نَّ رَ ِ ـا ـْن َكَفـرَ فَ مَ ْفِسـهِ وَ نـَ ِ َْشـُكرُ ل َاي منَّ ِ ْن َشَكرَ فَا مَ اَْشُكرُ اَمْ اَْكُفرُ وَ َ وىنِ ء ُل بـْ َ ي ِ ىبِّ ل رَ

  َكِرميٌ َغِىنٌّ 
 

Fehuve fehuve şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen 
şerâhiyyen şerâhiyyen huve huve huve huve huve huve huve bi ukdetil azîmeti 
edûnâyi esbâutin hamden hamden hamden hamden hamden cebbâran 
cebbâran ihbitu edûnâyi esbâutin ihbitu ihbitu bihin bihin bihin bihin bihin 
bihin tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ Lev enfakte mâ fil ardı cemîan mâ 
ellefte beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe ellefe beynehüm innehü azîzün hakîm. 
Ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeten inne fî zâlike leâyâtin li kavmin 
yetefekkerûn. Feseyekfîkehümullâhi ve hüves semîul alîm. Felemmâ raâhu 
mustekırran ındehu kale hâzâ min fadli rabbî liyeblûnî eeşkuru em ekfuru ve 
men şekera feinnemâ yeşkuru linefsihi ve men kefera feinne rabbî ğaniyyun 
kerîm. 
  
                                                         DAVET 
 
Davet eyledigin vakit bir parça kagida yaz tercümanin alnına yada başina kagidi koy 
yazilacak budur  
 
 

 
 
Tercümanin avucunun içinede bunlar yaz  
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Tercümanin sağ eli parmaklarina yazılacak budur. 
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             SEKİZİNCİ BÖLÜM  
            HAVASİN DUALARI  
 

Cevşen, Hz. Peygamber (SAV) ve ümmetine hediye edilmiş emsalsiz 
bir sırr-ı pür-esrar bir hazinedir. Hz. Ali (KAV) ve ondan torunu İmam 
Zeynelabidin (S) tavasutuyla nakledilen çok önemli dualardan biridir. 
Cevşen-i Kebirin okunması gibi taşınmasının da zırh mesabesinde olduğu 
Hz. Peygamber (SAV) tarafından nakledilmiştir. 

Hz. Peygamber (SAV) bir gün zırhını giymiş halde Uhud dağına 
gidiyordu. Hava çok sıcaktı. Kendileri şöyle buyurdular; Gök yüzüne 
baktım ve Allaha dua ettim, gök kapıları açıldı, Cebrail (AS) nura 
bürünmüş halde nazil oldu. Dedi ki sana Cenab-ı Hakdan selam ve hediye 
getirdim. Üzerinden şu zırhı çıkar, bu duayı oku. Bu duayı okur ve 
üzerinde taşırsan zırhdan daha büyük tesiri vardır. Hz. Peygamber  sordu; 
Bu duanın tesiri yalnız bana mıdır yoksa ümmetime de şamil midir? 
Cebrail (AS), bu dua Allah tarafından sana ve ümmetine bir hediyedir 
buyurdular.  

Cevşen’in birçok derde deva, müşküllere çare olduğu ehl-i havas 
indinde tecrübeyle sabittir. Okuma esnasında hulus-ı kalb, niyet-i tam ile 
şuruta uymak icab eder. Kitabetinin yanı sıra,  her vakitden sonra 3, 7 
veya 21 kere okunması da münasibdir. 

 
 
 
 
 
 
                        Cevşen’in Havassı 
 
 
1 İşlerin açıklığı için: 
 
اللھم انى اسئلك باسمائك الحسنى  یا هللا  یا رحمن  یا رحیم  یا كریم  یا مقیم  یا عظیم  یا 

ّصنا من النار                  قدیم  یا علیم یا حلیم  یا حكیم  سبحانك یا الھ اال انت الغوَث الغوَث خل
                                                                                  

Allahümme inni es’elüke bi-esmaike’l-hüsna ya Allah, ya Rahman, 
ya Rahim, ya Kerim, ya Mukim, ya A’zim, ya Kadim, ya Alim, ya Halim, 
ya Hakim. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar. 
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2 Belaların def’i için: 
 

یا سیَد السادات یا مجیب الدعوات  یا رافع الدرجات  یا ولّى الحسنات  یا غافر الخطیـات  
یا ُمعطَى المسأالت  یا قابل الثوبات  یا سامع االصوات  یا عالم الخفیّات  یا دافع البلیّات  سبحانك 

ّصنا من النار                               یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                                                                                   
                        

Ya Seyyide’s-sadat, ya Mucibe’d-da’avat, ya Rafi’e’d-derecat, ya 
Veliyye’l-hasenat, ya Gafire’l-hatayat, ya Mu’tiye’l-mes’elat, ya 
Kabile’s-sevebat, ya Sami’e’l-esvat, ya Alime’l-hafiyyat, ya Dafi’e’l-
beliyyat. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar.  

 
 
 
 
3 İzzet ve ikram bulmak için: 
 
یا خیَر الغافرین  یا خیَر الفاتحین  یا خیَر الناصرین  یا خیَر الحاكمین  یا خیَر الرازقین  یا 

الوارثین  یا خیَر الحامدین  یا خیَر الذاكرین  یا خیَر المنزلین  یا خیَر المحسنین       خیَر 
ّصنا من النار                                                    سبحانك یا الھ اال انت    الغوث الغوث خل

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

hayre’l- hakimin, Ya hayre’r- razıkin, Ya hayre’l- varisin,  Ya hayre’l- 
hamidin,  Ya hayre’z- zakirin,  Ya hayre’l- münzilin,  Ya hayre’l- 
muhsinin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar.  

   
 
4 Zafer bulmak için: 
 
َھُ الملك والجالل  یا َمن ھو  َھُ القدرة و الكمال  یا َمن ل َھُ العّزة والجمال  یا َمن ل یا َمن ل

الكبیر المتعال  یا منشئ السحاب الثقال  یا َمن ھو شدید المحال  یا َمن ھو سریع الحساب  یا َمن 
ھو عنده اّم الكتاب  سبحانك یا الھ اال انت  ھو شدید العقاب یا َمن ھو عنده حسن الثواب  یا َمن

ّصنا من النار             الغوث الغوث خل
Ya men lehü’l-izzeti ve’l-cemal,  Ya men lehü’l-kudreti ve’l-kemal,  

Ya men lehü’l-mülk ve’l-celal,  Ya men hüve’l-kebirü’l-müte’al,  Ya 
münşiye’s-sehabu’s-sıkal,  Ya men hüve şedidu’l-muhal,  Ya men hüve 
seri’u’l-hisab,  Ya men hüve şedidu’l-ikab,  Ya men hüve indehu hüsnü’s-
sevab,  Ya men hüve indehu ümmü’l-kitab.  Subhaneke ya ilahe illa ente 
el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
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5 Kalblerde kabul bulmak ve bir kimseyi yanına getirtmek için 
 

ّى اسئلك باسمك یا حّنان  یا مّنان  یا دیّان  یا برھان  یا رضوان  یا سلطان  یا  اللھم ان
ّصنا من  غفران  یا سبحان  یا مستعان  یا ذاالمّن البیان  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
     النار                   

Allahümme inni es’elüke bismike  ya Hannan, ya Mennan, ya 
Deyyan, ya Burhan, ya Rıdvan, ya Sultan, ya Gufran, ya Subhan, ya 
Müste’an, ya Za’l-menni ve’l-beyan. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

            
 
6 Sihrin, afet ve belaların def’i için 
 

َمْن  تواضع كلُّ شئ لعظمتھ  یا َمْن استسلم كّل شئ لقدرتھ  یا َمْن ذّل كّل شئ لعّزتھ  یا یا 
قت  ّ َمْن خضع كّل شئ لھیبتھ  یا َمْن انقاد كّل شئ لھیبتھ  یا َمْن انقاد كّل شئ من خشیتھ  یا َمْن تشق

ن باذنھ  یا َمْن یسبّح الجبال من مخافتھ  یا َمْن قامت السموات بامره   یا َمْن استقّرت االرضو
ّصنا من  الرعد بحمده  یا َمْن ال یعتدى  على اھل مملكتھ سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

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

şey’in li-kudretihi, Ya men zelle küllü şey’in li-izzetihi, Ya men hada’a 
küllü şey’in li-heybetihi, Ya men enkada küllü şey’in li-heybetihi, Ya 
men enkada küllü şey’in min haşyetihi, Ya men teşakkakati’l-cibal min 
mehafetihi, Ya men kameti’s-semavat bi-emrihi, Ya men estakarrati’l-
ardun bi-iznihi, Ya men yusebbihu’r-ra’du bi-hamdihi, Ya men la ya’tedi 
ala ehli memleketihi.  Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 
hallisna mine’n-nar. 

 
 
7 İşlerin iyi neticelenmesi için: 
 
یا غافًر الخطایا  یا كاشف البالیا  یا منتھَى الرجایا  یا ُمجزل العطایا  یا واھب الھدایا  یا 

سبحانك یا الھ َى ررازق البرایا  یا قاضى المنایا  یا سامع الشكایا  یا باعث البرایا   یا ُمطلق االسا
ّصنا من النار                                                                         اال انت الغوث الغوث خل

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

Müczile’l-ataya, ya Vahibe’l-hedaya, ya Razıka’l-beraya, ya Kadıya’l-
menaya, ya Samie’l-şekaya, ya Ba’ise’l-beraya, ya Mutlike’l-usera. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

   
             
8 Yüce mertebelere ulaşmak için: 
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یا ذا المّن یا ذا الحمد والثناء  یا ذا الفخر والبھاء  یا ذا العھد والوفاء  یا ذا العفو والرضاء  

والعطاء  یا ذا الفصل والقضاء  یا ذا العّز والبقاء  یا ذا االالء والنعماء  سبحانك یا الھ اال انت 
ّصنا من النار                                                                                الغوث   الغوث خل

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

vefa, ya Za’l-afvi ve’r-rıda, ya Za’l-menni ve’l-ata, ya Za’l-fasl ve’l-kada, 
ya Za’l-izzi ve’l-beka, ya Za’l-elai ve’n-ne’ama. Subhaneke ya ilahe illa 
ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

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

ّى اسئلك باسمك یا مانع  یا دافع  یا رافع  یا صانع  یا نافع  یا سامع  یا جامع یا  اللھم ان
ّصنا من النار                        شافع  یا واسع  یا ُمَوّسع  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

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

Sani’, ya Nafi’, ya Sami’, ya Cami’, ya Şafi’, ya Vasi’, ya Muvassi’. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 
 
10 İşlerin daha da iyileşmesi için: 
 

یا سامع  یا جامع  كّل مصنوع  یا خالق كّل مخلوق  یا رازق كّل مرزوق  یا صانع  یا نافع 
یا مالك كّل مملوك  یا كاشف كّل مكروب  یا فارج كّل مھموم  یا راحم كّل مرحوم  یا ناصر كّل  

مخذول  یا ساتر كّل معیوب  یا ملجا كّل مطرود  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خلّصنا من 
           النار      

Ya Sani’, ya Nafi’, ya Sami’, ya Cami’e külli masnu’, ya Halıka külli 
mahluk, ya Razıka külli merzuk, ya Malike külli memluk, ya Kaşife külli 
mekrub, ya Farice külli mehmum, ya Rahime külli merhum, ya Nasıra 
külli mahzul, ya Satire külli ma’yub, ya Melce’e külli matrud. Subhaneke 
ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

    
        
11 İbtal-i sihir ve imanı muhafaza için: 
 

یا ُعّدتى عند شّدتى  یا رجاءى ُمصیبتى  یا مؤنسى عند وحشتى  یا صاحبى عند ُغربتى  یا 
ولّى عند نعمتى  یا غیاثى عند ُكربتى  یا دلیلى عند حیرتى  یا غناءـى عند  افتقارى  یا ملجأى 
ّصنا من النار       عند اضطرارى یا ُمغیثى عند مفزعى  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
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Ya uddeti inde şiddeti, Ya recai inde musibeti, Ya mu’nisi inde 
vahşeti, Ya sahibi inde gurbeti, Ya veliyi inde nimeti, Ya gıyasi inde 
kürbeti, Ya delili inde hayreti, Ya gınai inde iftikari, Ya melcei inde 
ıdtırari, Ya mugisi inde mefza’i. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar. 

 
 
12 Kısmet ve baht açıklığı için: 
 

ّب القلوب  یا  ار الذنوب  یا ستار العیوب  یا كاشف الكروب  یا مقل ّ یا عالم الغیوب  یا غف
ّس الغموم  سبحانك یا الھ  طبیب القلوب  یا منّور القلوب  یا انیس القلوب  یا مفّرج الھموم  یا منف

ّصنا من النار                                                         اال انت الغوث الغوث خل
                                                                                            

Ya Allame’l-guyub, ya Gaffare’z-zunub, ya Settare’l-u’yub, ya 
Kaşife’l-kürub, ya Mukallibe’l-kulub, ya Münevvire’l-kulub, ya Enise’l-
kulub, ya Müferrice’l-hümum, ya Müneffise’l-gumum. Subhaneke ya 
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

  
 
13 Rızkın devamlılığı için: 
 

 یا ُمنیل  یا ُمدیل  یا قبیل  یا دلیل  یا كفیل  یا وكیل  یا جمیل  اللھم انى اسئلك بسمك یا جلیل
ّصنا من النار                                 یا ُمحیل  یا ُمقیل  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

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

Kefil, ya Delil, ya Kabil, ya Müdil, ya Münil, ya Mukil, ya Muhil. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 
  
14 Kötülüklerin def’i için: 
 

یا دلیَل الُمتحیّرین  یا غیاث الُمستغیثین  یا صریخ ا لمستصرخین  یا جارا المستجرین  یا 
امان الخاءفین  یا عون المؤمنین  یا راحم المساكین  یا ملجاء العاصین  یا غافر الُمذنبین  یا 

ّصنا من النار                     ُمجیب الدعوة  الُمضطّرین  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                       

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

müstasrıhin, ya Cara’l-müstecirin, ya Amane’l-haifin, ya Avne’l-
mü’minin, ya Rahime’l-mesakin, ya Melce’e’l-a’sin, ya Gafire’l-
müznibin, ya Mucibe’d-da’veti’l-mudtarrin. Subhaneke ya ilahe illa ente 
el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

  



208 
İdris çelebinin gizli azametli mucerrep tılsımı-------------------------------------------------------- 

 
 

 
15 Rızkın kolaylığı ve rahatlığı için: 
 

ُْدس والسبحان یا  یا ذا الجود واالحسان  یا ذا الفضل واِالمِتنان یا ذا االمن واالمان یا ذا الق
ََمة والسلطان  یا ذا  ذا الحكمة والبیان یا ذا الرحمة والرضوان  یا ذا الحجة والبرھان  یا ذا العظ

ّصنا من النار        الرأفة والمستعان یا ذا العفو والغفران  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
          

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

ve’l-aman, ya Za’l-kudsi ve’l-sübhan, ya Za’l-hikmeti ve’l-beyan, ya 
Za’r-rahmeti ve’r-rıdvan, ya Za’l-hücceti ve’l-burhan, ya Za’l-azameti 
ve’s-sultan, ya Za’r-re’feti ve’l-müste’an, ya Za’l-afvi ve’l-gufran. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.  

 
 
16 Mühim işler kolaylık ve açıklığı için: 
 

یا من ھو رب كِل شئ  یا من ھو الھ كل شئ  یا من ھو خالق كل شئ  یا من ھو صانع  
كل شئ  یا من ھو قبل كل شئ   یا من ھو بعد كل شئ  یا من ھو فوق كل شئ  یا من ھو عالم  
بكل شئ  یا من ھو قادر على  كل شئ  یا من ھو یبقى ویفنى كل شئ  سبحانك یا الھ اال انت 

ّصنا من النار   الغوث الغوث  خل  
 
Ya men hüve rabbü külli şey’in, Ya men hüve ilahü külli şey’in, Ya 

men hüve sani’u külli şey’in, Ya men hüve kable külli şey’in, Ya men 
hüve ba’de külli şey’in, Ya men hüve fevka külli şey’in, Ya men hüve 
alimu bikülli şey’in, Ya men hüve kadiru ala külli şey’in, Ya men hüve 
yebka ve yefna külli şey’in. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 
hallisna mine’n-nar.  

  
 
17 Hacetlerin yerine gelmesi için: 
 

ین یا ُمبیّن  یا مُ  ّ ھّون  یا ُممّكن  اللھم انى اسئلك بسمك  یا مؤمن  یا ُمھیمن  یا مثكّون  یا ُملق
ّصنا من النار     یا ُمقیم   یا ُمعین  یا ُمزیّن                   سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

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

Mütekevvin, ya Mulakkin, ya Mübeyyin, ya Mühevvin, ya Mümekkin, ya 
Müzeyyin, ya Mu’in, ya Mukim. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar.  

 
 
18 Keder ve sıkıntıdan kurtulup rahatlamak için: 
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یا من ھو فى ملكھ مقیم  یا من ھو فى سلطانھ قدیم  یا من ھو فى جاللھ عظیم  یا من ھو 
على عباده رحیم  یا من ھو بكل شئ علیم  یا من ھو بمن عصاه حلیم  یا من ھو بمن رجاه كریم  

ّصنا  یا من ھو فى حكمتھ لطیف  یا من ھو فى لطفھ قدیم  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                                      من النار  

Ya men hüve fi mülkihi mukim, Ya men hüve fi sultanihi kadim, Ya 
men hüve fi celalihi azim, Ya men hüve ala ibadihi rahim, Ya men hüve 
bikülli şey’in alim, Ya men hüve bi-men asahu halim, Ya men hüve bi-
men recahu kerim, Ya men hüve fi hikmetihi latif, Ya men hüve fi lutfihi 
kadim. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.  

 
 
19 İşlerin kolaylaşması için: 
 
ه  یا من ال یدوم اال  ِرُّ ُ  یا من ال یُنظر اال ب ُھ  یا من ال یُْسئل اال عْفُوه یا من ال یُرجى اال فضل

َھُ  یا  ُھُ غصب َقت رحمت ملكھ یا من ال سلطان اال سلطانھ  یا من وسعت كلَّ شئ  رحمتھ  یا من سب
َھُ  سبحانك یا الھ اال انت  الغوث الغوث خلّصنا من من احاط بكل شئ علمھ  یا من لیس احٌد مثل

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

la yunzaru illa birruhu, Ya men la yedumu illa mülkuhu, Ya men la 
sultane illa sultanehu, Ya men vesi’at külle şeyin rahmetehu, Ya men 
sebakat rahmetuhu gadabahu, Ya men ihata bi-külli şey’in ilmuhu, Ya 
men leyse ahadun mislehu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 
hallisna mine’n-nar.  

 
   
20 Güçlük ve belaların def’i için: 
 

الھّم یا كاشف الغّم  یا غافرالذنب  یا قابل الثوب  یا خالق الخلق یا صادق الوعد یا  یا فارجَ 
ُموفى العھد  یا عالم السّر  یا فالق الَحّب  یا رازق االنام سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث 
ّصنا من النار  خل

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

sevb, ya Halıke’h-halk, ya Sadıke’l-va’d, ya Mu’fiye’l-ahd, ya Alime’s-
sır, ya Falike’l-habb, ya Razıke’l-enam. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 
 
21 Fayda ve menfaat bulmak için: 
 

یا ملّى یا حفّى یا رضّى یا زكّى یا بدّى یا قوّى یا  اللھم انى اسئلك بسمك یا علّى یا وفىّ 
ّصنا من النار                                                 ولّى سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
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Allahümme inni es’elüke ya Ali, ya Vafi, ya Meli, ya Hafi, ya Radi, 

ya Zeki, ya Kavi, ya Veli. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 
hallisna mine’n-nar. 

 
 
22 Rızk bolluğu için: 
 
یا من اظھر الجمیل  یا من ستر القبیخ  یا من لم یؤاخذ بالجریرة  یا من لم یھتك السّر  یا 

ة یا صاحب  كّل نْجوَى یا عظیم العفو یا حَسَن التجاوز  یا واسع المغفرة  یا باسط الیَدْین بالرحم
ّصنا من النار                               منتھَى كّل  شْكوَى  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                      
 
Ya men ezhare’l-cemil, Ya men setere’l-kabih, Ya men yu’ahiz bil-

cerire, Ya men lem yeheteki’s-sır, Ya azime’l-afvi, Ya hasene’t-tecavüz, 
Ya vasi’e’l-magfireti, Ya basite’l-yedeyni bi-r-rahmeti, Ya sahibe külli 
necva, Ya müntehaye külli şekva. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa 
el-gavsa hallisna mine’n-nar.  

 
 
23 Üzüntü ve kederin izalesi için: 
 

ّة السابقة  یا ذا الحكمة البالغة             یا ذا النْعمة السابغة  یا ذا الرحمة الواسعة  یا ذا المن
الكاملة  یا ذا الحّجة القاطعة یا ذا الكرامة الظاھرة  یا ذا العّزة الدائمة  یا ذا القّوة    یا ذا القدرة 

ّصنا من النار                     المتینة  یا ذا العظمة المنیعة سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                    

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

sabıka, ya Za’l-hikmeti’l-baliga, ya Za’l-kudreti’l-kamile, ya Za’l-
hücceti’l-kati’a, ya Za’l-kerameti’z-zahire, ya Za’l-izzeti’d-daime, ya 
Za’l-kuvveti’l-metine, ya Za’l-azameti’l-meni’a. Subhaneke ya ilahe illa 
ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 
 
24 Islah-ı hal, kötü ahlakdan uzaklaşmak için  
 

یا بدیع السموات یا جاعل الظلمات راحم العبرات  یا مقیل العثرات  یا ساتر العورات  یا  
ُمحیى االموات  یا ُمَنّزل االیات  یا مضّعف الحسنات یا ماحى السیئـات  النقامت سبحانك یا الھ 

ّصنا من النار   اال انت ا                                                                      لغوث الغوث خل
                                                                                                                

Ya Bedi’e’s-semavat, ya Caile’z-zulumat, ya Rahime’l-aberat, ya 
Mukile’l-aserat, ya Satire’l-averat, ya Muhyiye’l-emvat, ya Münezzile’l-
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ayat, ya Muda’ife’l-hasenat, ya Mahiye’s-seyyi’ati’n-nekamat. Subhaneke 
ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 
 
25 Sıkıntı ve kederin def’i için:  
 

اللھم انى اسئلك بسمك یا ُمصّور یا ُمقّدر یا ُمدبّر یا ُمطّھر یا ُمنّور یا 
ُمیّسر یا ُمبّشر یا ُمْنذر یا ُمقّدم یا مؤّخر سبحانك یا الھ اال انت الغوث 
ّصنا من النار                                            الغوث خل

 
Allahümme inni es’elüke bismike ya Musavvir, ya Mukaddir, ya 

Müdebbir, ya Mutahhir, ya Münevvir, ya Müyessir, ya Mübeşşir, ya 
Münzir, ya Mukaddim, ya Mu’ahhir. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 
  

26 Veli ve dost mertebesine ulaşmak ve kalb gözünün açılması için 
          

یا رّب البیت الحرام  یا رّب الشھر الحرام  یا رّب البلد الحرام  یا رّب الركن والمقام  یا 
رّب مشعر الحرام  یا رّب المسجد الحرام  یا رّب الِحّل والحرام  یا رّب النور والظالم  یا رّب  

ّصنا من النار     التحیّة والسالم   یا رّب القدرة فى االنام سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث  خل
                              

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

beledi’l-haram, ya Rabbe’r-rükni ve’l-makam, ya Rabbe’l-meş’ari’l-
haram, ya Rabbe’l-mescidi’l-haram, ya Rabbe’l-hılli ve’l-haram, ya 
Rabbe’n-nuri ve’z-zulam, ya Rabbe’t-tahiyyeti ve’s-selam, ya Rabbe’l-
kudreti fi’l-enam. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna 
mine’n-nar. 

         
        27 Büyükler katına varmak için: 

 
الطاھرین یا احسن الخالقین یا احكم الحاكمین یا اعدل العادلین یا اصدق الصادقین یا اطھر 

یا اسرع الحاسبین یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین یا اشفع الشافعین یا اكرم االكرمین 
ّصنا من النار                                                       سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                 
 
Ya ahkame’l-hakimin, Ya a’dele’l-adilin, Ya asdake’s-sadıkin, Ya 

ethare’t-tahirin, Ya ahsene’l-halıkin, ya esra’e’l-hasibin, Ya esma’e’s-
sami’in, Ya ebsare’n-nazirin, Ya eşfa’e’ş-şafi’in, Ya ekreme’l-ekremin. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
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         28 Rical-i devlet, büyükler ile görüşme anında 
 

یا عماَد من ال عماَد لھ یا سند من ال سند لھ  یا ُذْخَر من ال ُذْخَر لھ یا ِحْرَز من ال ِحْرَز لھ یا 
غیاث من ال غیاث لھ یا فْخَر من ال فخر لھ  یا عزَّ من ال عّز لھ  یا ُمعیَن من ال معین لھ یا انیس 

ّصنا من النار        من ال انیس لھ یا امان من ال امان لھ  سبحانك یا الھ اال انت ا لغوث الغوث خل
                           

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

men la zuhra leh, Ya hirze men la hirze leh, Ya gıyase men la gıyase leh, 
Ya fahre men la fahre leh, Ya izze men la izze leh, ya mu’ine men la 
mu’ine leh, Ya enise men la enise leh, ya amane men la amane leh. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

  
       29 Düşman ve hasudların dilinin bağlanması için 

 
راحم یا حاكم یا عالم یا قاسم یا قابض یا اللھم انى اسألك بسمك یا عاصم یا قائم یا دائم یا 

ّصنا من النار                                               باسط  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                               

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

Rahim, ya Hakim, ya Alim, ya Kasım, ya Kabıd, ya Basit. Subhaneke ya 
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

        
       30 Güç ve kuvvet bulmak için 

 
یا عاصَم من استعصمھ  یا راحم من استرحمھ  یا غافر من استغفره   یا ناصر من 

كرم من استكرمھ  یا مرشد من استرشده  یا صریخ من استنصره   یا حافظ من استحفظھ  یا م
سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث استصرخھ  یا معین من استعانھ  یا مغیث من استغاثھ  

ّصنا من النار                          خل
 
Ya Asıme men ista’semehu, ya Rahime men isterhamehu, ya Gafire 

men istagferehu, ya Nasıre men istansarehu, ya Hafıze men istahfazehu, 
ya Mükrime men istekremehu, ya Mürşide men isterşedehu, ya Sarihe 
men istasrahahu, ya mu’ine men isti’anehu, ya Mugise men istigasehu. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 
  
 
 
  
 

          31 Nazar ve göz isabeti için 
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 ً َنام  یا دائما ً ال ی ً ال یُرام  یا قیوما ً ال یُضام   یا لطیفا ً ال یموت  یا یا عزیزا ال یفوت  یا حیّا
َْضُعف سبحانك یا  ً ال ی ً ال یُْطعم  یا قویّا ً ال یجھل  یا صمدا ً ال یفنى  یا عالما ً ال یزول  یا باقیا ملكا

ّصنا من النار                                                                     الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                          

 
Ya Azizen la yudamu, ya Latifen la yuramu, ya Kayyumen la 

yenamu, ya Daimen la yefutu, ya Hayyen la yemutu, ya Meliken la 
yezulu, ya Bakiyen la yefna, ya Alimen la yechelu, ya Sameden la 
yut’amu, ya Kaviyyen la yad’ufu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa 
el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

  
 

  32 Düşmanı hor ve zelil kılmak, yapılan sihir ve kötülüklerin iadesi için 
 
اللھم انى اسئلك باسمك یا واحد  یا احد  یا شاھد  یا ماجد  یا حامد  یا راشد  یا باعث یا 

               وارث  
ّصنا من النار                        یا نافع   یا ضارّ     سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                   
 
Allahümme inni es’elüke bismike ya Vahid, ya Ahad, ya Şahid, ya 

Macid, ya Hamid, ya Raşid, ya Ba’is, ya Varis, ya Darr, ya Nafi’. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

             
 

33 Halk indinde muhabbet bulmak ve bir kimsenin kalbine muhabbet 
salmak için: 
 

  یا اعظَم من كلّ 
عظیم  یا اكرم من كّل كریم  یا ارحم من كّل رحیم  یا اعلم من كّل علیم  یا احكم من كّل 
حكیم  یا اقدم من كّل قدیم  یا اكبر من كّل كبیر  یا الطف من كّل لطیف  یا اجّل من كّل 

ّصنا من النار             جلیل  یا اعّز من كّل عزیز سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                                     

Ya a’zame min külli a’zim, Ya ekreme min külli kerim, Ya erhame 
min külli rahim, Ya a’leme min külli a’lim, Ya ahkame min külli hakim, 
Ya akdeme min külli kadim, Ya ekbere min külli kebir, Ya eltafe min 
külli latif, Ya ecelle min külli celil, Ya e’azze min külli aziz. Subhaneke 
ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 
 
 
 
34 Gölgeden mütevellid korkunun izalesi için 
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طف  یا لطیف یا كریَم الصْفح  یا عظیَم  المّن  یا كثیر الخیر یا قدیم الفضل  یا دائم الل
ّس الكرب  یا كاشف الُضّر  یا مالك الملك  یا قاضى الحق سبحانك یا الھ اال  الُصْنع  یا منف
ّصنا من النار                                                                     انت الغوث الغوث خل
                                                            
Ya kerime’s-safhi, Ya azime’l-menni, Ya kesire’l-hayri, Ya 

kadime’l-fadli, Ya daime’l-lutfi, Ya latife’s-sun’i, Ya müneffise’l-kerbi, 
Ya kaşife’d-durri, Ya malike’l-mülki, Ya kadiye’l-hakk. Subhaneke ya 
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 
       35 Gece korkusunun izalesi için 

ُّوه    وفىّ  یا من ھو فى  یا من ھو فى وفائھ قوّى   یا من ھو فى قّوتھ علّى   یا من ھو فى ُعل
ُطفھ شریف  یا من ھو فى شرفھ عزیز    ُْربھ لطیف  یا من ھو فى ل قریب  یا من ھو فى  ق

جید  یا من ھو فى مْجده حمید سبحانك یا یا من ھو فى عّزه عظیم  یا من ھو فى عطمتھ م
ّصنا من النار                                                             الھ اال انت الغوث الغوث خل

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

hüve fi kuvvetihi aliy, Ya men hüve fi uluvvihi karib, Ya men hüve fi 
kurbihi latif, Ya men hüve fi lutfihi şerif, Ya men hüve fi şerefihi aziz, Ya 
men hüve fi izzihi azim, Ya men hüve fi azametihi mecid, Ya men hüve fi 
mecdihi hamid. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna 
mine’n-nar. 

   
 
        36 Gündüz korkusunun izalesi için 

قاضى  یا باسمك یا كافى  یا شافى  یا وافى  معافى  یا ھادى  یا داعى  یا  اللھم انى اسئلك
ّصنا من النار  راضى  یا عالى                 یا باقى سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                                                                                       
Allahümme inni es’elüke bismike ya Kafi, ya Şafi, ya Vafi, ya 
Mu’afi, ya Hadi, ya Da’i, ya Kadi, ya Radi, ya A’li, ya Baki. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar. 
 
37 Cinlerin def’i için 

خاضٌع لھ  یا من كّل شئ  خاشع لھ  یا من كّل شئ   كائن لھ  یا من كّل شئ  یا من كّل شئ 
موجود بھ  یا من كّل شئ  منیب الیھ  یا من كّل شئ  خائف بھ  یا من كّل شئ  قائم بھ  یا   

شئ  سائر الیھ  یا من كّل شئ  یسبح بحمده  یا من كّل شئ  ھالك اال وجھھ سبحانك من كّل 
ّصنا من النار                                                          یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                                      
 
Ya men küllü şey’in hadi’un leh, Ya men küllü şey’in haşi’un 
leh, Ya men küllü şey’in kainun leh, Ya men küllü şey’in 
mevcudun bih, Ya men küllü şey’in münibun ileyh, Ya men 
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küllü şey’in haifun bih, Ya men küllü şey’in kaimun bih, Ya men 
küllü şey’in sairun ileyh, Ya men küllü şey’in yüsebbihu bi-
hamdih, Ya men küllü şey’in halikün illa vecheh. Subhaneke ya 
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
38 Karanlık korkusunun izalesi için: 
 

منجى اال یا من ال مفّر اال الیھ  یا من ال مفزع اال الیھ  یا من ال مقصد اال الیھ  یا من ال 
الیھ  یا من ال یُرَغب اال الیھ یا من ال حول وال قّوة اال بھ  یا من ال یُعبد اال ایاه  سبحانك یا 
ّصنا من النار                                                             الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                       
Ya men la meferre illa ileyh, Ya men la mefza’a illa ileyh, Ya 
men la maksada illa ileyh, Ya men la münciye illa ileyh, Ya men 
la yurgabu illa ileyh, Ya men la havle vela kuvvete illa bih, Ya 
men la yu’badu illa iyyah. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa 
el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
    
 
        39 Yelin (surh-bad) izalesi için 

یا خیر المرھوبین  یا خیرالمرغوبین  یا خیرالمسئولین  یا خیرالمقصودین  یا 
خیرالمذكورین  یا خیر المشكورین یا خیر المحبوبین  یا خیر المعّزین  یا خیر المستأنسین 

 ّ                         صنا من النار                 سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                                           

Ya hayre’l-merhubin, Ya hayre’l-mergubin, Ya hayre’l-
mes’ulin, Ya hayre’l-maksudin, Ya hayre’l-mezkurin, Ya 
hayre’l-meşkurin, Ya hayre’l-mahbubin, Ya hayre’l-mu’izzin, 
Ya hayre’l-müste’nisin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
40 Çocuk ağlamasının izalesi 

اللھم انى اسئلك باسمك یا غافر یا ساتر یا قادر یا قاھر یا فاطر یا كاسر یا جابر یا ذاكر یا 
ّصنا من النار                            ناظر یا ناصر  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                            
Allahümme inni es’elüke bismike ya Gafir, ya Satir, ya Kadir, ya 
Kahir, ya Fatır, ya Cabir, ya Zakir, ya Nazir, ya Nasır. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar. 
 
  
41 Kuluncun defi’: 
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ِذ  یا من خلق فسّوى یا من قّدر فھدى یا من یكشف البالء  یا من یسمع النجوى  یا من یُنق
ا من یُنجى الھلكى  یا من یشفى المرضى  یا من اضحك و ابكى  یا من امات و الغرقى  ی

كر واالنثى  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث ذالزوجین ال          احیى  یا من خلق
ّصنا من النار                                      خل
 
Ya men halaka fe-sevva, Ya men kaddere fe-heda, Ya men 
yekşefu’l-bela, Ya men yesma’u’n-necva, Ya men yunkizu’l-
garka, Ya men yunci’l-helka, Ya men yeşfi’l-marda, Ya men 
edhaka ve ebka, Ya men emate ve ehya, Ya men halaka’z-
zevceyni’z-zekere ve’l-ünsa. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa 
el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
42 Kol ağrısının izalesi için: 
   
ُھ  یا من فى االفاق ایاتھ  یا من فى االیات  برھانھ  یا من فى  یا من فى البّر والبحر سبیل
الممات قدرتھ  یا من فى القبور عبرتھ  یا من فى القیمة ملكھ  یا من فى الحساب ھیبتھ  یا 

ة ثوابھ   یا من فى النار عقابھ  سبحانك یا الھ اال انت من فى المیزان قضاؤه  یا من فى الجنّ 
ّصنا من النار                       الغوث الغوث خل
Ya men fi’l-berri ve’l-bahr sebiluhu, Ya men fi’l-afaki ayatuhu, 
Ya men fi’l-ayati burhanuhu, Ya men fi’l-memati kudretuhu, Ya 
men fi’l-kuburi ibretuhu, Ya men fi’l-kıyameti mülkühü, Ya 
men fi’l-hisabi heybetuhu, Ya men fi’l-mizani kadauhu, Ya men 
fi’l-cenneti sevabuhu, Ya men fi’n-nari ikabuhu. Subhaneke ya 
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
  
     
43 Günahlardan uzaklaşmak ve güzel ahlak sahibi olmak için 
 

یا من الیھ یھرب الخائفون  یا من الیھ یفزع المذنبون  یا من الیھ یقُصد المنیبون  یا من الیھ  
المریدون    یا من بھ  یرغب الزاھدون  یا من الیھ یلجاء المتحیرون  یا من الیھ یستأنس

كن الموقنون  یا من علیھ یفتخر المحّبون  یا من فى عفوه یطمع  الخاطئون یا من الیھ یس
ّصنا من النار                         یتوّكل المتوّكلون  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                                                     
Ya men ileyh yehribu’l-haifun, Ya men ileyh yefza’u’l-
muznibun, Ya men ileyh yaksudu’l-munibun, Ya men ileyh 
yergabu’z-zahidun, Ya men ileyh yelce’u’l-mütehayyirun, Ya 
men ileyh yesteni’su’l-müridun, Ya men bihi yeftaharu’l-
muhibbun, Ya men fi afvihi yatma’u’l-hati’un, Ya men ileyh 
yeskunu’l-mukinun, Ya men aleyh yetevekkülü’l-mütevekkilun. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar. 
 



217 
İdris çelebinin gizli azametli mucerrep tılsımı-------------------------------------------------------- 

 
 

 
44 Güven ve emn bulmak için: 
 

اللھم انى اسئلك باسمك یا حبیب  یا طبیب  یا قریب  یا رقیب  یا حسیب  یا ُمھیب  یا ُمثیب 
ّصنا من النار          یا ُمجیب  یا خبیر  یا بصیر  سبحانك یا الھ اال انت الغ  وث الغوث خل

                       
       
Allahümme inni es’elüke bismike ya Habib, ya Tabib, ya Karib, 
ya Rakib, ya Hasib, ya Mühib, ya Müsib, ya Mucib, ya Habir, ya 
Basir. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna 
mine’n-nar. 
 
45 Borcdan kurtulmak için: 
 

قریب  یا احّب من كّل حبیب یا ابصر من كّل بصیر  یا اشرف من كّل  یا اقرب من كلّ 
شریف  یا ادفع من كّل دفیع  یا اقوى من كّل قوى  یا اغنى من كّل غنى  یا اجود من كّل 
ّصنا من النار          جواد  یا ارءف من كّل رؤف  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                              
Ya akrabe min külli karib, Ya ahabbe min külli habib, Ya 
absara min külli basir, Ya eşrefe min külli şerif, Ya edfa’a min 
külli defi’, Ya akva min külli kavi, Ya agna min külli gani, Ya 
ecvede min külli cevad, Ya er’afe min külli ra’uf. Subhaneke ya 
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
                       
46 Baş ağrısı için 

ً غیر ً غیر مملوك  یا  یا غالبا ً غیر مخلوق یا مالكا ً غیر مصنوع  یا خالقا مغلوب  یا صانعا
ً غیر محفوظ   ً غیر مرفوع  یا حافظا ً غیر مقھور  یا رافعا ً غیر منصور  یا قاھرا یا ناصرا

ّصنا من  ً غیر بعید  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل ً غیر مشھود  یا قریبا شاھدا
                                                  النار     

Ya galiben gayrı mağlub, Ya sani’en gayrı masnu’, Ya halıken 
gayrı mahluk, Ya maliken gayrı memluk, Ya hafızen gayrı 
mahfuz, Ya nasıren gayrı mansur, Ya şahiden gayrı meşhud, Ya 
kariben gayrı ba’id. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
47 Alındaki ağrı için 

كّل نور    نور  یا مقّدر النور  یا نورَ منّور النور  یا خالق النور  یا مدبّر ال یا نور النور  یا
ً  لیس كمثلھ نور   ً  فوق كّل  نور  یا نورا ً  بعد كّل  نورا ً قبل كّل نور یا نورا یا نورا

ّصنا من النار                                                سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                                                 

Ya nuru’n-nur, Ya halıku’n-nur, Ya müdebbiru’n-nur, Ya 
Mukaddiru’n-nur, Ya nura külli nur, Ya nuran kable külli nur, 
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Ya nuran ba’de külli nur, Ya nuran fevka külli nur, Ya nuran 
leyse kemislihi nur. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 
hallisna mine’n-nar. 
 
48 Bütün ağrıların def’i için: 
 

شریف  یا من فعلھ لطیف  یا من لطفھ مقیم  یا من احسانھ قدیم  یا من قولھ  یا من عطاؤه
ٌو  یا من  حق  یا من وعده ِصْدق  یا من عفوه  فضل  یا من عذابھ عدل  یا من ذكره  ُحلْ

ّصنا من النار                               فضلھ عمیم   سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                                               
Ya men a’tauhu şerif, Ya men fi’luhu latif, Ya men lutfuhu 
mukim, Ya men ihsanuhu kadim, Ya men kavluhu hakk, Ya men 
va’duhu sıdk, Ya men afvuhu fadl, Ya men azabuhu adl, Ya men 
zikruhu hulv, Ya men fadluhu amim. Subhaneke ya ilahe illa 
ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
  
 
49 Göz ağrısı için: 
 

ّل  یا   یا مفّضل  ُمنّزل  یا ُمنّول اللھم انى اسئلك باسمك یا ُمسھّل  یا ُمفّصل  یا ُمبّدل  یا مذل
ّصنا من النار                        یا ُمْمحل  یا ُمجزل سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                    
 
Allahümme inni es’elüke bismike ya Müsehhil, ya Mufassıl, ya 
Mübeddil, ya Müzellil, ya Münezzil, ya Münevvil, ya Mufaddil, 
ya Mumhil,  ya Müczil. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
50 Göz aydınlığı için 

َق  یا من یھدى وال یُھدَى  یا من یُحیى وال یُحیَى   یا من یرى وال یُرى یا من یخلق وال یُخل
یُجار علیھ  یا من یقضى وال  یجیر یُطعم  یا منیا من یسئل وال یُسئل  یا من یُْطِعم وال 

ً احد  یُقضى  علیھ   یا من یحكم وال یُحكم علیھ  یا من لم یلد ولم یولد  ولم یكن لھ كفوا
ّصنا من النار                                                سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                                                                            
Ya men yera ve-la yura, Ya men yahluku ve-la yuhlak, Ya men 
yehdi ve-la yuhda, Ya men yuhyi ve-la yuhya, Ya men yes’elu ve-
la yus’al, Ya men yut’imu ve-la yut’am, Ya men yeciru ve-la 
yucaru aleyh, Ya men yakdi ve-la yukda aleyh, Ya men yehkamu 
ve-la yuhkamu aleyh, Ya men lem yelid ve lem yuled ve lem 
yekun lehü küfüven ahad. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa 
el-gavsa hallisna mine’n-nar.    
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51 Gözdeki karanlığın izalesi için: 
 

ِْعم الحب ِْعم الحسیب  یا ن ِْعم المجیب  یا ن ِْعم القریب یا ن ِْعم الرقیب  یا ن ِْعم الطبیب  یا ن یب  یا ن
ِْعم النصیر سبحانك یا الھ اال انت الغوث  ِْعم المولى  یا ن ِْعم الوكیل  یا ن ِْعم الكفیل یا ن یا ن
ّصنا من النار   الغوث خل
Ya ni’me’l-habib, Ya ni’me’t-tabib, Ya ni’me’r-rakib, Ya 
ni’me’l-karib, Ya ni’me’l-mucib, Ya ni’me’l-hasib, Ya ni’me’l-
kefil, Ya ni’me’l-vekil, Ya ni’me’l-mevla, Ya ni’me’n-nasir. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar.    
 
            52 Gece körlüğünün izalesi için 
 

ین  یا سرور ال ّ ِل عارفین  یا ُمنى المحبّین  یا انیس المریدین  یا حبیب التوابین  یا رازق الُمق
ً عن المغمومین   ً عن المكروبین  یا ُمفّرجا یا رجاء الُمذنبین  یا قرة عین العابدین  یا ُمنفّسا

ّصنا من النار               یا الھ االّولین   واالخرین  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                
 
Ya sürure’l-arifin, Ya müniye’l- muhibbin, Ya enise’l-müridin, 
Ya habibe’t-tevvabin, Ya razıka’l-mukallin, Ya kurrete ayni’l-
abidin, Ya müneffisen ani’l-mekrubin, Ya müferricen ani’l-
magmumin, Ya ilahe’l-evvelin ve’l-ahirin. Subhaneke ya ilahe 
illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.    
    
 
 
 
53 Baş ağrısı için 

َنا یا ناصرنا یا حافظنا یا دلیلنا یا  اللھم انى اسئلك باسمك یا ربّنا یا الھنا یا سیّدنا یا مولی
ّصنا من النار    ُمعیننا یا حبیبنا  یا طبیبنا سبحانك یا الھ اال انت              الغوث الغوث خل

                          
 
Allahümme inni es’elüke bismike ya Rabbena, ya İlahena, ya 

Seyyidena, ya Mevlana, ya Nasırena, ya Hafizena, ya Delilena, ya 
Muinena, ya Habibena, ya  Tabibena. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 

 
 
            54 Burun ağrısı için: 
 

ّة والنار  یا ربَّ الصغار  یا ربَّ النبیین واالبرار  یا ربَّ الصّدقین واالخیار  یا ربَّ الجن
ا والكبار  یا ربَّ الحبوب والثمار  یا ربَّ االنھار واالشجار  یا ربَّ الصحارى والقفار  ی
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ربَّ البرارى  والبحار  یا ربَّ اللیل والنھار  یا ربَّ االعالن واالسرار  سبحانك یا الھ اال 
ّصنا من النار                                                                     انت الغوث الغوث خل

                             
Ya Rabbe’n-nebiyyin ve’l-ebrar, ya Rabbe’s-sıddıkine ve’l-
ahyar, ya Rabbe’l-cenneti ve’n-nar, ya Rabbe’l-hububi ve’s-
simar, ya Rabbe’l-enhari ve’l-eşcar, ya Rabbe’s-sahara ve’l-
kifar, ya Rabbe’l-berare ve’l-bihar, ya Rabbe’l-leyli ve’n-nehar, 
ya Rabbe’l-ilani ve’l-esrar. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa 
el-gavsa hallisna mine’n-nar.    
 
 
55 Boğaz ağrısı için: 
 

ُ  یا من لحق بكّل شئ علمھ  یا من بلغت الى كّل شئ قدرتھ  یا من ال  یا من نفذ كّل شئ امُره
َِعَمھ  یا من ال تبلغ الخالئق  شكره  یا من َھ  یا من ال  ال تحصى العباد ن ُدرك االفھام جالل ت

ُ  یا من ال تُرّد العباد قضآؤه  یا من ال ملك تنا ل االوھام ُكْھنَھ  یا من العظمة  الكبریاُء رداؤه
ّصنا من النار من اال ملكھ  یا  ال عطاَء اال عطآؤه   سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                                                 
Ya men nefeze külle şey’in emruhu, Ya men lahike bi-külli şey’in 
ilmuhu, Ya men belagat ile külli şey’in kudretuhu, Ya men la 
tahsa’l-ibadu ni’emehu, Ya men la teblagu’l-halaiku şükrehu, Ya 
men la tudriku’l-efhamu celalehu, Ya men la tenalu’l-evhamu 
kühnehu, Ya meni’l-azametu’l-kibriyau ridauhu, Ya men la 
teruddu’l-ibadu kadaahu, Ya men la mülke illa mülkuhu, Ya 
men la atae illa atauhu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar.    
   
 
 
56 Büyüklerin katına varmak için: 
 

َل االعلى  یا منیا من لھ ال ولى  یا من لھ االسماء الاصفات العلیا  یا من لھ االخرة وال لھ َمث
الحسنى  یا من لھ الحكم والقضاء  یا من لھ العرش والثّرى  یا من لھ السموات الُعلَى  

ّصنا من النار                                              سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                                        
Ya men lehü’l-meselü’l-a’la, Ya men lehü’s-sıfatu’l-ulya, Ya men 
lehü’l-ahiretu ve’l-ula, Ya men lehü’l-esmau’l-hüsna, Ya men 
lehü’l-hükmü ve’l-kada, Ya men lehü’l-arşu ve’s-sera, Ya men 
lehü’s-semavatu’l-ula. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar.    
 
 
57 Diş ağrısı için: 
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ُوُّ  یا غفوُر  یا صبوُر  یا شكور  یا رؤف  یا عطوف  یا  اللھم انى اسئلك باسمك یا عف
ّصنا من النار  مسئول  یا ودود  یا سبّوح  یا قدوس  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                              
 
Allahümme inni es’elüke bismike ya Afuvv, ya Gafur, ya Sabur, 
ya Şekur, ya Ra’uf, ya Atuf, ya Mes’ul, ya Vedud, ya Sebbuh, ya 
Kuddus. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna 
mine’n-nar.    
 
 
58 Ateş basmasının izalesi için 

ُھُ ظیا من فى السماء ع ُھُ   یا من فى كّل شئ دالئل ُھُ   یا من فى االرض ایات فى  یا من  مت
بحار عجائبُھ  یا من فى الجبال خزائنھ  یا من یبدؤ الخلَق ثّم یُعیده  یا من الیھ یرجع االمُر ال

َھُ  یا من تصّرف فى الخالئق  َھ  یا من احسن كلَّ شئ خلق ُطف ھُ  یا من اظھر فى كّل شئ ل ُّ كل
ّصنا من النار ُھُ  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل                                       قدرت
                                                                
Ya men fi’s-semai azametuhu, Ya men fi’l-ardi ayatuhu, Ya men 
fi külli şey’in delailuhu, Ya men fi’l-bıhari acaibuhu, Ya men 
fi’l-cibali hazainuhu, Ya men yebdu’l-halka sümme yu’iduhu, Ya 
men ileyh yerci’u’l-emru küllühu, Ya men ezhara fi külli şey’in 
lutfuhu, Ya men ahsene küllü şey’in hulkuhu, Ya men tasarrafa 
fi’l-halaiki kudretuhu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar.    
 
 
 
59 Kulak ağrısı için: 
 
یا حبیب من ال حبیب لھ  یا طبیب من ال طبیب لھ  یا مجیب من ال مجیب لھ  یا شفیق من 
ال شفیق لھ  یا رفیق من ال رفیق لھ  یا ُمغیث من ال ُمغیث لھ  یا دلیل من ال دلیل لھ  یا 

یا الھ اال انیس من ال انیس لھ  یا راحم من ال راحم لھ  یا صاحب من ال صاحب لھ سبحانك 
ّصنا من النار   انت الغوث الغوث خل
Ya habibe men la habibe leh, Ya tabibe men la tabibe leh, Ya 
mucibe men la mucibe leh, Ya şefika men la şefika leh, Ya refika 
men la refika leh, Ya mugise men la mugise leh, Ya delile men la 
delile leh, Ya enise men la enise leh, Ya rahime men la rahime 
leh, Ya sahibe men la sahibe leh. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.    
 
 
60 Kulak ağırlığının izalesi için:  
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ُ من یا کافى  من استرعاه  یا یا ھادَى من استھداه  یا كالى من استكاله  یا راعى   استكفاه
استغناه  یا موفى من استْوفاه  یا  من شافى من استشفاه  یا قاضى من استقضاه  یا ُمغنى

ّصنا من  متقّوى من استقواه  یا ولّى من استواله  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
     النار                                                 
Ya kafiye men istikfahu, Ya kaliye men istiklahu, Ya raiye men 
ister’ahu, Ya şafiye men isteşfahu, Ya kadıye men istekdahu, Ya 
mugniye men istegnahu, Ya mufiye men istevfahu, Ya 
mutekavviye men istekvahu, Ya veliyye men istevlahu. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar.    
 
 
61 Ayak ağrısı için: 
 

اللھم انى اسئلك باسمك یا خالق  یا رازق  یا ناطق  یا صادق  یا فالق  یا فارق  یا فاتق  
ّصنا من النار               یاراتق  یا سابق  یا سامق سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                              
Allahümme inni es’lüke bismike ya Halık, ya Razık, ya Natık, ya 
Sadık, ya Falık, ya Farık, ya Fatık, ya Ratık, ya Sabık, ya Samık. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar.  
 
 
62  Boyun ağrısı için: 
 

ّب اللیَل والنھاَر   یا من جعل الظلماِت واالنواَر  یا من جعل الظّل والحروَر یا من یا من یُقل
سّخر الشمس والقمَر  یا من قّدر الخیر والشّر  یا من خلق الموَت والحیوةَ  یا من لھ الَخلْق 

ً  یا من لیس لھ شریٌك فى ملكھ   یا من لم یكن لھ  مواالمر  یا من ل ً وال ولدا یتخذ صاحبة
ّصنا من النار      ولىٌّ من الُذّل  سبحا                        نك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                                        
Ya men yukallibu’l-leyle ve’n-nehar, Ya men ca’ale’z-zulamati 
ve’l-envar, Ya men ca’ale’z-zılle ve’l-harur, Ya men sahhare’ş-
şemse ve’l-kamer, Ya men kaddere’l-hayra ve’ş-şerr, Ya men 
halaka’l-mevte ve’l-hayat, Ya men lehu’l-halku ve’l-emr, Ya 
men lem yettehiz sahibeten ve-la veleden, Ya men leyse lehu 
şerikun fi mülkihi, Ya men lehu veliyyun mine’z-züll. Subhaneke 
ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
    
 
63 Boğaz ağrısı için 
 

یا من  یعلم مراد المریدین  یا من ضمیر الصامتین   یا من یسمع انین الواھنین  یا من یرى 
بكاء الخائفین  یا من یملك حوائج السائلین  یا من یقبل عذر التائبین  یا من ال یصلح عمل 
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ال یضیع اجر المحسنین  یا من ال یبعد عن قلوب العارفین  یا اجود  المفسدین  یا من
ّصنا من النار                                   االجودین سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                                                 
 
Ya men ya’lemu murade’l-müridin, Ya men zamire’s-samıtin, 
Ya men yesma’u enine’l-vahinin, Ya men yera bekae’l-haifin, Ya 
men yemliku havaice’s-sailin, Ya men yekbilu uzre’t-taibin, Ya 
men la yaslahu amele’l-müfsidin, Ya men la yudi’u ecre’l-
muhsinin, Ya men yeb’adu an kulubi’l-arifin, Ya ecvedu’l-
ecvedin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna 
mine’n-nar. 
 
 
64 Çocuk ağlamasının def’i için: 
 

اء  یا سامع الدعاء  یا واسع العطاء  یا غافر الخطاء  یا بدیع السماء  یا حَسَن قیا دائم الب
الوفاء  یا شریف الجزاء سبحانك یا الھ اال  البالء  یا جمیل الثناء  یا قدیم السناء  یا كثیر

ّصنا من النار                                                                     انت الغوث الغوث خل
                                                
  
Ya daime’l-beka, Ya samie’d-dua, Ya vasi’e’l-ata, Ya gafire’l-
hata, Ya bedi’e’s-sema, Ya hasene’l-bela, Ya cemile’s-sena, Ya 
kadime’s-sena, Ya kesire’l-vefa, Ya şerife’l-ceza. Subhaneke ya 
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
65 Karın burulması için: 
 

ار  یا قھّا ّ ّار  یا غف ّاح  یا اللھم انى اسئلك باسمك یا ست ر  یا جبّار  یا صبّار  یا مختار  یا فت
ّصنا من النار                           اح   یا ُمرتاح  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل ّ نف

                        
 
Allahümme inni es’elüke bismike ya Settar, ya Gaffar, ya 
Kahhar, ya Cebbar, ya Sabbar, ya Muhtar, ya Fettah, ya Neffah, 
ya Murtah. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 
hallisna mine’n-nar. 
 
 
66 Sine ağrısı için 
 

یا من خلقنى و سّوانى  یا من رزقنى و ربّانى  یا من اطعمنى و سقانى  یا من قّربنى و 
ادنانى  یا من عصمنى  و كفانى  یا من حفظنى و كالنى یا من اعّزنى و اغنانى  یا من 
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قنى و ھدانى  یا من انسنى و اوانى  یا من اماتنى و احیانى   سبحانك یا الھ اال انت  ّ وف
ّصنا من النار                       الغوث الغوث خ ل  

 
Ya men halakani ve sevvani, Ya men razakani ve rabbani, Ya 
men et’ameni ve sakani, Ya men karrabeni ve ednani, Ya men 
a’semeni ve kefani, Ya men hafazani ve kelani, Ya men e’ezzeni 
ve agnani, Ya men vakkafeni ve hedani, Ya men eniseni ve evani, 
Ya men emateni ve ehyani. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa 
el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
  
 
67 Karın ağrısı için: 
 
یا من یِحقُّ الحّق بكلماتھ  یا من یقبل التوبة عن عباده  یا من یحول بین المرء  و قلبھ  یا 
َّب لحكمھ  یا  من ال تنفع الشفاعة اال باذنھ   یا من ھو اعلُم بمن ضّل عن سبیلھ  یا من ال ُمعق

یا من  من  ال راّد لقضائھ  یا من انقاد كّل شئ المره  یا من السموات َمطویّات بیمینھ 
ّصنا من النار   ً بین یدى رحمتھ  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل یُرسل الریاَح بشرا

                                                             
 
Ya men yahikku’l-hakku bi-kelimatihi, Ya men yekbilu’t-tevbe 
an ibadihi, Ya men yehulu beyne’l-mer’i ve kalbihi, Ya men la 
tenfa’u’ş-şefa’atu illa bi-iznihi, Ya men hüve a’lemu bi-men dalle 
an sebilihi, Ya men la mu’akkıbe li-hükmihi, Ya men la radde li-
kadaihi, Ya men enkada külli şey’in li-emrihi, Ya meni’s-
semavati matviyyati bi-yeminihi, Ya men yursilu’r-riyahe büşren 
beyne yede rahmetihi. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
68 Göğüs ağrısı için  
 

ً  یا من جعل  ً یا من جعل الشمس سراجا ً  یا من جعل الجبال اوتادا یا من جعل االرَض مھادا
ً  یا ً  یا من جعل اللیل لباسا ً  یا من القمر نورا ً  یا من  جعل من جعل النھار معاشا النوم سباتا

ً  سبحانك یا الھ اال  ً  یا من جعل النار مرصادا جعل السماء بناًء  یا من جعل االشیاء ازواجا
ّصنا من النار                                                                     انت الغوث الغوث خل

                                                  
Ya men ca’ale’l-arda mihaden, Ya men ca’ale’l-cibali evtaden, 
Ya men ca’le’ş-şemse siracen, Ya men ca’ale’l-kamere nuren, Ya 
men ca’ale’l-leyle libasen, Ya men ca’ale’n-nehare ma’aşen, Ya 
men ca’ale’n-nevme subaten, Ya men ca’ale’s-semae binaen, Ya 
men ca’ale’l-eşyae ezvacen, Ya men ca’ale’n-nare mirsaden. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar. 



225 
İdris çelebinin gizli azametli mucerrep tılsımı-------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
69 Ciğer ağrısı için 
 

یا كبیر  یا اللھم انى اسئلك  باسمك  یا سمیع  یا شفیع  یا رفیع  یا منیع  یا سریع  یا بدیع  
ّصنا من النار                    قدیر  یا خبیر یا ُمجیر سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                            
 
Allahümme inni es’elüke bismike ya Semi’, ya Şefi’, ya Refi’, ya 
Meni’, ya Seri’, ya Bedi’, ya Kebir, ya Kadir, ya Habir, ya 
Mücir. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna 
mine’n-nar. 
   
 
70 Omuz ağrısı için 
 

ً قبل كّل حىّ  ً بعد كّل حّى  یا حىُّ الذى لیس كمثلھ حىٌّ  یا حىُّ الذى ال یشاركھ   یا حیّا یا حیّا
 حىٌّ 

یحتاج الى حىٌّ  یا حىُّ الذى یُمیت كّل  حّى   یا حىُّ الذى یرزق كّل حّى  یا  یا حىُّ الذى ال
ُ لم یِرِث الحیوة  من حّى  یا حىُّ الذى یُحیى الموتى  یا حّى یا قیوم ال تأخذه سنة وال نوم  حیّا

ّصنا من النار                                      سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                         
 
Ya hayyen kable külli hay, Ya hayyen ba’de külli hay, Ya 
hayyu’llezi leyse kemislihi hay, Ya hayyu’llezi la yüşarikuhu hay, 
Ya hayyu’llezi la yehtacu ile hay, Ya hayyu’llezi yumitu külle 
hay, Ya hayyu’llezi yerzuku külle hay, Ya hayyen lem yerisu’l-
hayata min hay, Ya hayyu’llezi yuhyi’l-mevta, Ya hayyun ya 
kayyum la te’huzuhu sinetun ve-la nevm. Subhaneke ya ilahe illa 
ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
71 Kürek ağrısı için  
 

َُعدُّ  یا من لھ ملٌك ال یزول  یا یا من لھ ذكٌر ال یُ  َِعٌم ال ت نسَى  یا من لھ نوٌر الیُطفَى  یا من لھ ن
من لھ ثناٌء ال یُحصى  یا من لھ جالل ال یُكیَُّف  یا من لھ كمال ال یُدَرك  یا من لھ قضاٌء ال 

َُغّیر سبحانك یا الھ اال ا َّدل  یا من لھ نعوٌت ال ت ُب نت الغوث الغوث یَُرّد  یا من لھ صفاٌت ال ت
ّصنا من النار                            خل
 
Ya men lehu zikrün la yunsa, Ya men lehu nurun la yutfa, Ya 
men lehu ni’emun la tu’add, Ya men lehu mülkün la yezul, Ya 
men lehu senaun la yuhsa, Ya men lehu celalun la yukeyyef, Ya 
men lehu kemalun la yudrek, Ya men lehu kadaun la yuredd, Ya 
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men lehu sıfatun la tubeddel, Ya men lehu na’utun la tugayyer. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar. 
 
 
72 Gam üzüntü ve sıkıntının def’i için 
 

غایة الطالبین  یا ظْھَر الالجئین  یا ُمدرك الھاربین  یا یا رّب العالمین یا مالك یوم الدین  یا 
من یُِحبُّ الصابرین  یا من یُِحبُّ التّوابین یا من یُِحبُّ المطھرین  یا من یُِحبُّ المحسنین  یا 

ّصنا من النار                      من اْعلُم بالُمھتدین   سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                            

 
Ya rabbe’l-alemin, Ya malike yevmi’d-din, Ya gayete’t-talibin, 
Ya zahre’l-laci’in, Ya müdrike’l-haribin, Ya men yuhibbu’s-
sabirin, Ya men yuhibbu’t-tevvabin, Ya men yuhibbu’l-
mutahharin, Ya men yuhibbu’l-muhsinin, Ya men a’lemu bil-
mühtedin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna 
mine’n-nar. 
 
 
73 El darlığının izalesi 
 

یا شفیُق  یا رفیق  یا حفیظ  یا ُمحیط  یا ُمقیت  یا ُمغیُث یا ُمعّز  یا  بسمك  اللھم انى اسئلك
ّصنا من النار                     ُمذّل  یا ُمبدء  یا ُمعید سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                    
Allahümme inni es’elüke bismike  ya Şefik, ya Refik, ya Hafiz, ya 
Muhit, ya Mukit, ya Mugis, ya Mu’iz, ya Muzill, ya Mübdi’, ya 
Mu’id. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna 
mine’n-nar. 
 
 
74 Derdlerin def’i için 
 

ِدٍّ  یا من ھو وتٌر بال َكْیٍف  یا من ھو قاٍض بال  ِضدٍّ  یا من ھو فر یا من ھو احٌد بال ٌ◌ بال ن
ھو عزیٌز بال ُذّل  یا من ھو غنىٌّ بال فْقٍر  یا من  من ھو ربٌّ بال وزیر  یا منیا حیٍف  یا 
شبیٍھ سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث  موصوٌف بال عزٍل  یا من ھوبال  ھو ملكٌ 

ّصنا من النار                                                                           خل
Ya men hüve rabbün bila vezir, Ya men hüve azizun bila züll, Ya 
men hüve ganiyyun bila fakr, Ya men hüve melikun bila azl, Ya 
men hüve mevsufun bila şebih. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
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75 Bel ağrısı için 
 

فْوٌز للشاكرین  یا من حْمده ِعزٌّ  للحامدین  یا من  شكره  یا من ذكره شرٌف للذاكرین  یا من
ٌ للُمطیعین  یا من بابھ مفتوٌح للفاتحین  یا من سبیلھ واضٌخ للُمنیبین  یا من ایاتھ  طاعتھ نجاة

ّقین  یا من  رزقھ عموم للطا ین والعاصین  یا من غبرھاٌن للناظرین  یا من كتابھ تذكرة للُمت
ّصنا من النار            رحمتھ قریب من المحسنین سب حانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                                               
  
Ya men zikruhu şerefün liz-zakirin, Ya men şükruhu fevzun liş-
şakirin, Ya men hamduhu izzun lil-hamidin, Ya men taatuhu 
necatun lil-muti’in, Ya men babuhu meftuhun lil-fatihin, Ya men 
sebiluhu vazıhun lil-münibin, Ya men ayatuhu burhanun lin-
nazırin, Ya men kitabuhu tezkiretün lil-muttakin, Ya men 
rızkuhu umumun lit-tagin ve’l-asin, Ya men rahmetuhu karibun 
mine’l-muhsinin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 
hallisna mine’n-nar. 
 
 
76 Sırt ağrısı için 
 

ه  یا من ال الھ غیره  یا من جّل ثناُؤه  یا من تقّدست  یا من تبارك اسُمھ  یا من تعالى جدُّ
ُھ  یا من ال تُحصى ا الُؤه اسماُؤه  یا من یدوم بقاُؤه  یا من العظمة بھاؤه  یا من الكبریاء ِردائ

ّصنا من النار                       َُعدُّ نَْعماؤه سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل یا من ال ت
                                       

 
Ya men tebareke ismuhu, Ya men teala cedduhu, Ya men la 
ilahe gayruhu, Ya men celle senauhu, Ya men tekaddeset 
esmauhu, Ya men yedumu bekauhu, Ya meni’l-azametu 
behauhu, Ya meni’l-kibriyau ridauhu, Ya men la tuhsa elauhu, 
Ya men la tuaddu ne’mauhu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
77 Böğür ağrısı için  
 

ین  یا امین  یا مبین  یا متین  یا مكین  یا رشید  یا حمید یا باسمك یا مع اللھم انى اسئلك
ّصنا من النار                  مجید  یا شدید  یا شھید  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                            
 
Allahümme inni es’elüke bismike ya Mu’in, ya Emin, ya Mübin, 
ya Metin, ya Mekin, ya Reşid, ya Hamid, ya Mecid, ya Şedid, ya 
Şehid. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna 
mine’n-nar. 
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78 Karın ağrısı için:  
 

المجید  یا ذاالقول السدید  یا ذاالبطش الشدید  یا ذاالفعل الرشید  یا ذاالوعد  لعرشذاا یا   
ّالحمید  یا من ھو فّعاٌل لما یرید  یا من ھو قریب غیر بعید  یا من ھو  والوعید یا من ھو ول
ُّالم للعبید  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث  على كّل شئ شھید  یا من ھو لیس بظ

ّصنا            نار                       من الخل
 
Ya za’l-arş’il-mecid, Ya za’l-kavli’s-sedid, Ya za’l-batşi’ş-şedid, 
Ya za’l-fi’li’r-reşid, Ya za’l-va’du ve’l-va’id,  Ya men hüve 
veliyyü’l-hamid, Ya men hüve fa’alun lima yurid, Ya men hüve 
karibun gayru ba’id, Ya men hüve ala külli şey’in şehid, Ya men 
hüve leyse bi-zullamin lil-abid. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
79 Dalak şişmesi için 

یا من ال شریٌك لھ وال وزیٌر  یا من ال شبیھٌ لھ وال نظیٌر  یا خالق الشمس والقمر المنیر  یا 
ُمغنَى البائس الفقیر  یا رازق الطفل والصغیر  یا راحم الشیح والكبیر  یا جابر العظم 
َ الخائف المستجیر  یا من ھو على كّل شئ قدیر  سبحانك یا الھ اال انت  الكسیر یا ِعصمة

ّصنا من النار               ال غوث الغوث خل  
 
Ya men la şerikun leh ve-la vezir, Ya men la şebihun leh ve-la 
nazir, Ya halıku’ş-şemse ve’l-kamere’l-münir, Ya mugniye’l-
baise’l-fakir, Ya razıke’t-tıfle ve’s-sagir, Ya rahime’ş-şeyhe ve’l-
kebir, Ya cabire’l-azme’l-kesir, Ya ismete’l-haife’l-müstecir, Ya 
men hüve ala külli şey’in kadir. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
80 Mihnet ve zorlukların def’i için 
 

َِعم   الِذّر والنسیم  یا یا ذاالفضل واالكرام  یا خالق اللوح  والقلم  یا بارئ  یا ذاالجود والن
َم  یا ملھم العرب والعجم  یا كاشف الُضّر وااللم  یا عالم السّر والِھَمم  یا رّب  ِق ْس و الن ذاالبأ
البیت و الحرم  یا من خلق االشیاء من العدم   سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خلّصنا 
 من النار                                   
 
Ya za’l-cudi ve’n-ni’em, Ya za’l-fadli ve’l-ikram, Ya halıka’l-
levhi ve’l-kalem, Ya bari’e’z-zerri ve’n-nesim, Ya za’l-ba’si ve’n-
nakim, Ya mülhime’l-arabi ve’l-acem, Ya kaşife’d-durri ve’l-
elem, Ya alimu’s-sırrı ve’l-himem, Ya rabbe’l-beyti ve’l-harem, 
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Ya men halaka’l-eşyae mine’l-adem. Subhaneke ya ilahe illa ente 
el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
81 Bir işe başlarken başarı için 
 

باسمك یا فاعل  یا جاعل  یا قابل  یا كامل  یا فاصل  یا فاضل  یا عادل  یا  اللھم انى اسئلك
ّصنا من النار              غالب  یا طالب  یا واھب  سبحانك یا الھ اال  انت الغوث الغوث خل

                           
 
Allahümme inni es’elüke bismike ya Fail, ya Ca’il, ya Kabil, ya 
Kamil, ya Fasıl, ya Fadıl, ya Adil, ya Galib, ya Talib, ya Vahib. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar. 
 
 
82 Derdlerin def’i için 
 

یا من اكرم بجوده  یا من جاد بلطفھ  یا من تعّزز بقدرتھ  یا من قّدر بحكمتھ  یا من یا من ان
حكم بتدبیره  یا من دبّر بعلمھ  یا من تجاوز بحلمھ   یا من دنى فى علّوه  یا من عال  فى 

ّصنا من النار                                       دنّوه  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث  خل
                                     
 
Ya men en’ame bi-tavlihi, Ya men ekreme bi-cudihi, Ya men 
cade bi-lutfihi, Ya men te’azzeze bi-kudretihi, Ya men kaddere 
bi-hikmetihi, Ya men hakeme bi-tedbirihi, Ya men debbere bi-
ilmihi, Ya men tacaveze bi-hilmihi, Ya men dena fi ulivvihi, Ya 
men ala fi dunivvihi. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
83 Sidik damlamasının izalesi için 
 
یا من یخلق ما یشاء  یا من یفعل ما یشاء  یا من یھدى من یشاء  یا من یُضّل من یشاء  یا 
من  یُعّذب من یشاء   یا من یغفر لمن یشاء  یا من یُعّز من یشاء  یا من یُذّل من یشاء یا من 
یصّور فى االرحام ما یشاء  یا من یختّص برحمتھ من یشاء سبحانك یا الھ اال انت الغوث 

ّصنا من النار               ال غوث خل  
 
Ya men yehluku ma yeşa, Ya men yef’alu ma yeşa, Ya men yehdi 
men yeşa, Ya men yudillu men yeşa, Ya men yu’azzibu men yeşa, 
Ya men yegfiru li-men yeşa, Ya men yu’izzu men yeşa, Ya men 
yuzillu men yeşa, Ya men yusavviru fi’l-erham ma yeşa, Ya men 
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yehtassu bi-rahmetihi men yeşa. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
  
  
84 Yatağı ıslatmanın def’i için 
 

ً  ال یا من  ً  یا من ال یشرك  فى حكمھ احدا ً  یا من جعل لكّل شئ قدرا ً وال ولدا ّخذ صاحبة یت
ً  یا من یا م   ً  یا من جعل االرض قرارا ً  یا من جعل فى السماء بروجا ن جعل الملئكة رسال

  ً ً  یا من احصى     خلق من الماء بشرا ً  یا من احاط بكّل شئ علما یا من جعل لكّل شئ امدا
 ً ّصنا من النار  كلَّ شئ عددا                              سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                                              
 
Ya men la yettehizü sahibeten ve la veleden, Ya men ca’ale likülli 
şey’in kadren, Ya men la yüşriku fi hükmihi ahaden, Ya men 
ca’ale’l-melaikete rusulen, Ya men ca’ale fi’s-semai burucen, Ya 
men ca’ale’l-arde kararen, Ya men halaka mine’l-mai beşeren, 
Ya men ca’ale li-külli şey’in emeden, Ya men ehata bi-külli 
şey’in ilmen, Ya men ehsa külle şey’in adeden. Subhaneke ya 
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
 
 
85 Bacak ağrısı için 
 

بّر  یا حّق  یا فرد  یا وْتر  یا اللھم انى اسئلك باسمك یا اّول  یا اخر  یا ظاھر یا باطن  یا 
ّصنا من النار                           صمد  یا سرمد  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                              
 
Allahümme inni es’elüke bismike ya Evvel, ya Ahir, ya Zahir, ya 
Batın, ya Berr, ya Hakk, ya Ferd, ya Vitr, ya Samed, ya Sermed. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar. 
 
 
86 Oyluk ağrısı için  
 

َد   یا اَجلَّ  ِ مشكوٍر ُشِكَر  یا اَعّز المذكوٍر الیا خیر المعروٍف ُعِرَف   یا افضل المعبوٍد ُعب
َِب  یا ارفع موصوٍف  ُوِصَف  یا اكبر  ُذِكَر  یا اْعلَى  محموٍد ُحِمَد   یا اقدم ل ُ موجوٍد ط

َِم   سبحانك یا الھ اال انت الغوث  َِل  یا اشرف محبوٍب ُعل ُِصَد  یا اكرم مسئوٍل ُسئ مقصوٍد ق
ّصنا من النار                  الغوث خل
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Ya hayre’l-ma’rufin urife,  Ya efdale’l-ma’bud ubide, Ya ecelle 
meşkurin şukire, Ya e’azze’l-mezkurin zukire, Ya a’la 
mahmudin humide, Ya akdeme mevcudin tulibe, erfa’a mevsufin 
vusife, Ya ekbere maksudin kuside, Ya ekreme mes’ulin suile, 
Ya eşrefe mahbubin ulime. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa 
el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
  
87 Diz ağrısı için 
 

ین  یا ولّى المؤمنین  یا انیس الذاكرین   یا حبیب الباكین  یا ّ سیّد المتوّكلین  یا ھادَى الُمضل
یا َمْفزع الملھوفین  یا منجَى الصادقین  یا اقدر القادرین  یا اعلم العالمین  یا الھ الخلق 

ّصنا من النار                                    اجمعین  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                                   

 
Ya habibe’l-bakin, Ya seyyide’l-mütevekkelin, Ya hadiye’l-
mudillin, Ya veliyye’l-müminin, Ya enise’z-zakirin, Ya 
mefza’e’l-melhufin, Ya münciye’s-sadıkin, Ya akdare’l-kadirin, 
Ya a’leme’l-alemin, Ya ilahe’l-halkı ecma’in. Subhaneke ya ilahe 
illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
  
 
 
88 Topuk ağrısı için 
 

َد فشكر  یا من ُعِصَى فغفر   ِ یا من عال فقھر  یا من ملك فقدر  یا من بطن فخبر  یا من ُعب
خفَى علیھ اثٌر یا رازق البشر یا یا من ال یْحِویھ  الفكَر  یا من ال یُدركھ بصٌر   یا من ال یَ 

ّصنا من النار                              ٍ  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل ََدر مقّدَر كّل ق
                                                  
 
Ya men ala fe-kahare, Ya men melike fe-kadere, Ya men batine 
fe-habire, Ya men ubide fe-şükire, Ya men usiye fe-gufire, Ya 
men la yehvihi’l-fikr, Ya men la yudrikhu basar, Ya men la 
yehfa aleyhi eser, Ya razıka’l-beşer, Ya mukaddire külli kader. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar. 
 
 
89 Yarım baş ağrısı için 
 

باسمك یا حافظ  یا بارئ  یا ذارئ  یا باذخ  یا فارج  یا فاتح  یا كاشف  یا  اللھم انى اسئلك
ّصنا من النار                 ضامن  یا آمر  یا ناھى  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
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Allahümme inni es’elüke bismike ya Hafız, ya Bari, ya Zari, ya 
Bazıh, ya Faric, ya Fatih, ya Kaşif, ya Damin, ya Amir, ya Nahi. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar. 
  
 
90 A’za ağrıları için: 
 

َْصِرف السوَء اال ھو  یا من ال یخل یا من  ال یعلم ق الخلق اال ھو  الغیب اال ھو  یا من ال ی
ّب القلوب اال ھو  یا من  یا من ال یغفر الذنب اال ھو  یا من  ال یُتّم النعمة اال ھو  یا من ال یقل
ال یدبّر االمر اال ھو  یا من ال ینّزل الغیث اال ھو  یا من یبسط الرزق اال ھو  یا من ال 

ّص نا من النار                    یُحیى الموتى اال ھو  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                                                   
Ya men la ye’lamu’l-ğaybe illa hu, Ya men la yasrifu’s-su’e illa 
hu, Ya men la yahluku’l-halka  illa hu, Ya men la yegfiru’z-
zenbe  illa hu, Ya men la yutimme’n-ni’mete  illa hu, Ya men la 
yukallibu’l-kulube  illa hu, Ya men la yudebbiru’l-emre  illa hu, 
Ya men la yunezzilu’l-gaysa  illa hu, Ya men la yubsitu’r-rızka  
illa hu, Ya men la yuhyi’l-mevta  illa hu. Subhaneke ya ilahe illa 
ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
 
91 Damar ağrıları için 
 

یا معین الضعفاء  یا صاحب الغرباء  یا ناصر االولیاء  یا قاھر االعداء   یا رافع السماء  
یا انیس االصفیاء  یا حبیب االتقیاء  یا كنز الفقراء  یا الھ االغنیاء   یا اكرم الُكرماء  

ّصنا من النار                                                سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                                       
 
Ya mu’ine’d-duefa, Ya sahibe’l-gureba, Ya nasıre’l-evliya, Ya 
kahire’l-a’da, Ya rafi’e’s-sema, Ya enise’l-asfiya, Ya habibe’l-
etkiya, Ya kenze’l-fukara, Ya ilahe’l-agniya, Ya ekreme’l-
kürema. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna 
mine’n-nar. 
 
 
92 Heft-endam ağrısı için 
 
ً على كّل شئ  یا من ال یُْشبھھ شٌئ  یا من ال یزید فى ملكھ شٌئ  ً من كّل شئ  یا قائما یا كافیا

ُُص  من حزائنھ شٌئ  یا من لیس كمثلھ شٌئ  یا من   یا من   ال یخفى علیھ شٌئ  یا من ال ینق
ُھُ  كّل شئ سبحانك ی ا ال یغرب عن علمھ شٌئ  یا من ھو خبیر بكّل شئ  یا من وسعت رحمت
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ّصنا من النار                                                             الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                                         
  
Ya kafiyen min külli şey’in, Ya kaimen ala külli şey’, Ya men la 
yuşbihuhu şey’, Ya men la yezidu fi mülkihi şey’, Ya men la 
yuhfa aleyhi şey’, Ya men la yenkusu min hazainihi şey’, Ya men 
leyse kemislihi şey’, Ya men la yagribu an ilmihi şey’, Ya men 
hüve habirun bi-külli şey’, Ya men vesiat rahmetuhu külle şey’. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar. 
 
 
 
93 Mafsal ağrıları için: 
 

م  یا ُمطِعم  یا ُمنِعم  یا ُمعطى  یا ُمغنى  یا ُمقنى  یا ُمفنى  یا  اللھم انى اسئلك باسمك  یا ُمكرِّ
ّصنا من النار             ُمحیى  یا ُمرضى  یا ُمنجى سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                            
 
Allahümme inni es’elüke bismike ya Mükerrim, ya Mut’im, ya 
Mün’im, ya Mu’ti, ya Mugni, ya Mukni, ya Müfni, ya Muhyi, ya 
Murdi, ya Münci. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa 
hallisna mine’n-nar. 
 
 
94 Bütün azalar için: 
 

ُل كّل شئ و اخَره  یا الھ كّل شئ و ملیَكھ  یا ربَّ كّل شئ وصانَعھ  یا بارئ كّل شئ و یا اوّ 
خالقھ یا قابض كّل شئ و باسطھ  یا ُمبدَئ كّل شئ و ُمعیده  یا منشَئ كّل شئ و ُمقّدره  یا 

لھ ُمكّون كل شئ و ُمحّولھ  یا ُمحیَى كّل شئ ُممیتھ  یا خالق كّل شئ و وارثھ  سبحانك یا ا
ّصنا من النار                                                                 اال انت الغوث الغوث خل

                                                            
 
Ya evvele külli şey’in ve ahirehu, Ya ilahe külli şey’in  ve 
melikehu, Ya rabbe külli şey’in saniehu, Ya barie külli şey’in ve 
halıkehu, Ya kabıda külli şey’in ve basitehu, Ya mübdi’e külli 
şey’in ve mu’idehu, Ya münşi’e külli şey’in ve mukaddirehu, Ya 
mükevvine külli şey’in ve muhavvilehu, Ya muhyiye külli şey’in 
ve mumitehu, Ya halıke külli şey’in ve varisehu. Subhaneke ya 
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
  
 
95 Bütün hastalıkların def’i için: 



234 
İdris çelebinin gizli azametli mucerrep tılsımı-------------------------------------------------------- 

 
 

 
یا خیرذاكٍر ومذكوٍر  یا خیر شاكٍر و مشكوٍر  یا خیر حامد و محمود  یا خیر شاھد و 

ٍ و مدُعّو  یا خیر مجیب و مجاب  یا خیر انیس و مؤنس  یا خیر دمشھود  یا خیر  اع
صاحب و جلیس  یا خیر مقصود و مطلوب  یا خیر حبیب و محبوب  سبحانك یا الھ اال 
ّصنا من النار          انت الغوث الغوث خل
 
Ya hayre zakirin ve mezkur, Ya hayre şakirin ve meşkur, Ya 
hayre hamidin ve mahmud, Ya hayre şahidin ve meşhud, Ya 
hayre da’in ve med’uv, Ya hayre mucibin ve mucab, Ya hayre 
enisin ve mu’nis, Ya hayre sahibin ve celis, Ya hayre maksudin 
ve matkub, Ya hayre habibin ve mahbub. Subhaneke ya ilahe 
illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
 
96 Sıkıntı, eza ve cefalardan kurtulmak için: 
 

احبھ قریب  یا من یا من ھو لمن دعاه مجیب  یا من ھو لمن اطاعھ حبیٌب  یا من ھو الى 
من ھو بمن استحفظھ قریب  یا من ھو بمن رجاه كریم  یا من ھو بمن عصاه حلیم  یا من 

یا من ھو فى احسانھ  قدیٌم  یا من ھو بمن  ھو فى عظمتھ رحیم  یا من ھو فى حكمھ عظیم 
ّصنا من النار                                 اراده علیٌم  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                                                                      
 
Ya men hüve li-men de’ahu mucib, Ya men hüve li-men eta’ahu 
habib, Ya men hüve ile men ehabbehu karib, Ya men hüve bi-
men istahfazahu karib, Ya men hüve bi-men recahu kerim, Ya 
men hüve bi-men asahu halim, Ya men hüve fi azametihi rahim, 
Ya men hüve fi hükmihi azim, Ya men hüve fi ihsanihi kadim, 
Ya men hüve bi-men eradehu alim. Subhaneke ya ilahe illa ente 
el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
     
97 Bütün yellerin def’i için 
 

ّب  یا ُمرّتب  یا ُمخّوف  یا  اللھم انى اسئلك ّب  یا ُمعق باسمك یا ُمسبُّب  یا ُمرّحب  یا ُمقل
ّصنا من النار       ُمحّدد  ُمذّكر  یا ُمسّخر  یا ُمغیّ ر سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                       
 
Allahümme inni es’elüke bismike ya Müsebbib, ya Murahhib, ya 
Mukallib, ya Mu’akkib, ya Mürettib, ya Muhavvif, ya 
Muhaddid, ya Müzekkir, ya Musahhir, ya Mugayir. Subhaneke 
ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
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98 Namazda kahillikten kurtulmak için: 
 
یا من علُمھ سابٌق  یا من وعده  صادق  یا من لْطفھ ظاھٌر  یا من امره غالب  یا من كتابھ 

یم  یا من محكٌم  یا من قضاؤه  كائن  یا من قرانھ مجید  یا من ملكھ قدیم  یا من فضلھ عم
ّصنا من النار                           عرشھ عظیم     سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل

                            
            
Ya men ilmuhu sabık, Ya men va’dehu sadık, Ya men lutfuhu 
zahir, Ya men emruhu galib, Ya men kitabuhu muhkem, Ya men 
kadauhu kain, Ya men kur’anehu mecid, Ya men mülkühü 
kadim, Ya men fadluhu a’mim, Ya men arşuhu azim. Subhaneke 
ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 
 
 
99 Korkunç rüya ve korkulu uykuların ve uykusuzluğun def’i 
için 
 
ٍ   یا من ال یمنعھ فعٌل عن  فْعل  یا من ال یُلِھیھ قول عن قول  یا من ال یشَغلھ سمٌع عن سمع

ّطھ سؤال عن سؤال  یا من  الیحجبھ شئ عن شئ  یا من ال یُبِرمھ الحاح   یا من ال یَُغل
الُملّحین  یا من غایة مراد المریدین  یا من ُمنتھَى ھمم العارفین  یا من ُمنتھَى طلب 

ٌ فى العالمین سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث الط البین یا من ھو ال یخفى علیھ ذّرة
ّصنا من النار                                                                  خل
 
Ya men la yeşgaluhu sem’un an sem’, Ya men la yemna’uhu 
fi’lun an fi’l, Ya men la yulhihi kavlun an kavl, Ya men la 
yugallituhu su’alun an su’al, Ya men la yehcubuhu şey’un an 
şey’, Ya men la yubrimuhu ilhahe’l-mulihhin, Ya men gayete 
murade’l-müridin, Ya men münteheye himeme’l-arifin, Ya men 
münteheye talebe’l-talibin, Ya men hüve la yahfa aleyh zerretün 
fi’l-alemin. 
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar. 
 
 
100 Taat ve duaların kabulü için 
 

ً ال ّب             یا حلیما ً ال یَُغل َِمّل   یا قاھرا ً ال ی ِف  یا وھابا ً ال یُخل ً ال یبَخل  یا صادقا یا جوادا
ً ال یوَصف  ی  ً ال یصُغر  یایا عظیما ً  ال یفتقر  یا كبیرا ً ال یحیف  یا غنیّا ً  ا َعدال ال  حافظا

ّصنا من النار                                        یغفل  سبحانك یا الھ اال انت الغوث الغوث خل
                                                   Ya halimen la yec’alu, Ya cevaden 

la yebhalu, Ya sadıken la yuhlifu, Ya vehhaben la yemillu, Ya 
kahıren la yugallibu, Ya azimen la yusefu, Ya adlen la yehifu, Ya 
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ganiyyen la yeftakiru, Ya kebiren la yesguru, Ya hafızen la 
yegfilu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna 
mine’n-nar. 
 
 

 
 

             DOKUZUNCU BÖLÜM 
          HAVASIN DERİNLİKLERİ  
 
 
KİTAPLARDAKİ, HİÇ BİR ZAMAN  ÇALIŞMAYAN UYGULAMALAR 
 
Hakkında hiç bir şey bilinmeyen bu uygulamalar aslında hiç bir işe de yaramazlar. Havâss ile 
yeni ilgilenmeye başlayan kimselerin büyük bir çoğunluğu bu uygulamaları gördükleri zaman 
derhal denemek isterler çünkü yapılması gereken çalışmalar onlara çok kolay görünür fakat 
hemen hemen Hiç kimse de, bu tür formüllerden kaç tanesini denerlerse denesinler başarılı 
olamazlar. Bu işe yaramayan uygulamalar da bir Havâss kitabından, diğerine geçerek 
varlıklarını sürdürüp sadece çeşit olup, sayfa doldururlar. Konuyu daha ileriye götürmeden 
önce bu işe yaramayan uygulama veya formüllerden birini örnek olarak görelim. 
 

Herhangi bir erkek veya kadının cinsel beğenisini kazanmak isteyen kimse 
veya herhangi bir insanın üzerinde kötü etkiler meydana getirmek isteyen bir 
kimse üç, beş veya yedi gece, gece yarısından sonra abdest alıp 546 defa “Yâ 
Keryuş” zikri yapar. Zikir sırasında da Altıncı ve otuzuncu zikirlerden sonra 
ve her yüzüncü zikirden sonra bir defa aşağıdaki sözleri okur. 

 

 
 

“Keryuşin Keryuşin, Meryuşin Meryuşin, Matuşin Matuşin, Latuşin Latuşin, 
Atyaşin Atyaşin, Eltayuşin Eltayuşin, Şekeşin Şekeşin, Meleşin Meleşin, 
Ceheşin Ceheşin, Amelaşin Amelaşin, Esri yâ Keryuş. Bi hakkı Rabbelcuyuş 
vefâl….” 

 
“Vefâl” kelimesinden sonra da duraklamadan ne istenirse o söylenir mesela 
“Filan kimsenin celbi muhabbetini veya filan kimsenin kahır ve tedhişini yap.” 
Bu işlemler sırasında karşı cins ilişkileri için güzel kokulu bir tütsü 
yakılırken, sert etkiler için kötü ve keskin kokulu tütsüler yakılır. 

 
Yukarda görülen uygulamanın bir çok benzeri mevcuttur. Hemen hepsi de sonu “Şin”, “İn”, 
veya “Ayil” ile biten bazı esmâlar ve sonra da isteğe uygun bir hitabeden ibarettirler. Ortak 
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noktaları hepsinin de yukardaki uygulama kadar kolay görünmeleridir. Bazıları üç, beş, yedi 
veya belli sayılarda kağıtlara yazılırlar ve kağıtlar katlanıp, içlerine de mesela bir parça 
günlük, üç tane karabiber koyulur ya da başka türlü tütseler de koyulabilir. Okumalar bu 
kağıtların üzerine yapılır. Okumadan sonra kağıtlar ateşe atılırlar ya da istenen kimsenin 
bulunduğu bir yere saklanırlar. Yakmak veya saklamak yerine söz konusu kağıtların, istenen 
kisenin gelmesi istenen yere gömüldüğü veya rüzgarlı bir yere asıldığı uygulamalar da 
görülür.  
 
Bu uygulamaların kolay olamalarından başka bir ortak noktaları daha vardır ki, o da şudur: 
Hiç birisi, hiç bir işe yaramazlar.   
 
Bu çalışmalarda başarılı olan varsa, o kimse de formülün doğru olmasından değil, 
kendilerinin doğuştan üstün psişik yeteneklere sahip olmalarından dolayı başarılı olmuşlardır 
ki, ben böyle bir kimse ile hiç karşılaşmadım. İşte bu yüzden de söz konusu çalışmalar 
uydurma, işe yaramaz, İslamiyet öncesi büyücülük ekollerinden kalma ya da mesela cinlere 
tapınmak ve benzeri şeyler olarak kabul edilmişlerdir ki, aslında aşağıda göreceğimiz gibi 
gerçek hiç de öyle değiler. 
 
 
UYGULAMALAR NEDEN  BAŞARISIZDIR? 
 
Uygulamaların neden başarısız olduklarına gelince bunun aslında iki nedeni vardır. Birinci 
neden: Uygulamalar, kitaplarda görüldüğü gibi aynen yapılmayıp da, aşağıda görceğimiz gibi 
tanzim edilmiş, gerçek uygulamalar olsalar bile yukarda görüldükleri gibi basit şekilde bir kaç 
zikirle çalışamazlar. Bazı diğer çalışmalara ek olarak kullanılmaları gerekir. Bunun detayı 
aşağıda anlatılacaktır.  
 
İkinci ve daha önemli neden ise, bu tür uygulamaların herhangi birisinin, bellirsiz bir 
zamanda, kimliği artık bilinmeyen bir kimse tarafından yine kimliği bilinmeyen bir kimse 
için, ne oldukları bilinmeyen esmâlar veya âyetler kullanılarak tanzim edilmiş olmalarıdır. 
Bunu daha açık bir şekilde anlayabilmemiz için gerek bu bölümde anlatılan tarzın gerekse 
Havâss’taki diğer bütün uygulamaların ilk kaynaklarını bilmemiz gerekir. 
 
Şimdi, daha aşağıda tekrar, yukarda anlatılan çalışma tarzına dönemek ve bu uygulamaların 
nasıl tanzim edildiklerini, nasıl işe yarar şekilde kullanılabileceklerini görmek üzere konuya 
uzun bir ara vererek, Havâss uygulamalarının kaynaklarını ve neden bazılarının başarılı, 
bazılarının da başarız olduklarını görelim.  
 
 
 
 
 
AYNI İŞİ YAPAN BİR ÇOK  HAVÂSS UYGULAMASI 
 
Havâss veya değişik bir Majikal ekoldeki, büyü uygulaması sözü ile kastedilen nedir? Bir 
büyü uygulaması mesela “3000 defa La ilahe illallah de, on gün bunu yap istediğin olur” 
gibi bir şeydir. uygulama sözü yerine “Çalışma tarifi, Uygulama tarifi, Formül, Reçete”  
gibi isimler kullanmak da mümkündür. Çalışmaları tarif için kullanılan, geleneksel bir 
yerleşik söz yok. Bu yüzden ben “Uygulama” ifadesini tercih ediyorum fakat başka birisi de 
başka bir deyimi tercih edebilir. Buna diyecek bir şeyim yok. Önemli olan bir kavramın ifade 
edilmesidir. 
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Burada işlediğimiz konu Havâss olduğu için sadece Havâss sözünü kullanıyoruz   fakat 
uygulamaların çeşitliliği konusu Havâss, Kabala, Pagan dinlerin majikal uygulamaları, Afrika, 
Uzak Doğu Majikal ekolleri ve Hatta Amerikan kızılderili  ya da Eskimo, hiç farketmeksizin 
dünyanın her yer ve zamanındaki büyüsel çalışmalar için  geçerli olan müşterek birşeydir.  
 
Tabii, ciddi çalışma uygulamaları yukarda, öylesine yazdığım şey gibi basit değildirler. Ciddi 
uygulamalar, değişik bir vefk, bir talisman, bir mantra veya zikir sözü, oruçlar, riyazetler ve 
benzeri şeylerden oluşan bir çalışma programlarıdırlar. 
 
HİÇ SORULMAYAN SORU 
 
Gerek Batı majisi gerekse islami maji olan Havâss ile ilgilenmeye başlayanların, özellikle de 
ilgi alanları insanlar ve olaylar üzerinde etki yapmak, bir şeyleri ya da kişileri değiştirmek 
isteyenlerin dikkatlerini çekmesi gereken fakat her nedense kimsenin dikkat edip, başkalarına 
ve kendisine sormadığı bir durum var.  
 
Burada o, sorulması adeta tabu olan soruyu, neden sorulmadığını ve sorunun cevabını 
inceleyeceğiz. Sorunun kendisine geçmeden önce Havâss ve Maji’nin dünyasal hedeflerini 
belirlememizde fayda vardır. İster Batı Maji’si, ister Havâss, ister uzak Doğu kökenli öğretiler 
üzerinde çalışın. Şâyet amacınız dünyasal başarı ve istekler ise topu topu beş ana konu vardır. 
Bunlar sırası ile şöyledirler: 
 
1 – Param olsun 
2 – Sevgilim benim olsun 
3 – Sağlığım düzgün olsun (Ya da başkasının sağlığı iyi olsun) 
4 – Düşmanım kahrolsun ( Ya da sağlığı bozulsun veya başkasının 
      düşmanı kahrolsun veya düşmanım sevgilisinden ayrılsın) 
5 – Cinler, Ruhlar, Melekler, başka boyut varlıkları ile iletişim 
      kurayım isteklerimi yaptırtayım veya bilgi alayım. 
 
Akla gelebilecek olan bütün insani istekler, en çılgın fanteziler ve en değişik çalışmalar hep 
bu beş temel maddenin içindedir.  
 
Şimdi akla şu gelmektedir. Bu beş maddeyi sağlayan ve mükemmelen çalışan topu topu beş 
uygulamanın mevcut olması bütün majikal ekollerdeki bütün çalışmalar ve istekler için 
yeterlidir.   
 
Bir de şöyle düşünelim. Bir insan düşünelim. Bu insana, söz konusu olan beş madde ile ilgili 
beş tane çalışma uygulaması verelim. Bu formüller veya reçeteler son derece iyi çalışsınlar ve 
istenen şeyi daha mükemmeli olmayacak derecede iyi yapsınlar. Bu kişi her istediği zaman bu 
uygulamalardan birisini kullanarak bir iş yapabilsin. Bu durumda kişi acaba başka uygulama 
arar mı? Arasa ve eline de geçse bile bir iş yapması gerektiği zaman yeni ve bilinmedik 
uygulamayı deneyerek zaman kaybeder mi? En mantıklısı elinde olan ve çok güzel çalışan 
uygulamayı kullanarak işi bitirmektir. Günlerce bilinmedik, denenmedik birşey üzerinde 
çalışarak neden zaman kaybetsin? Bu durumda kişi diğer uygulamalara ya hiç değer 
vermeyip, kaldırıp atar veya onları sadece belge olsun diye saklar. 
 
Demek ki, mantıken bütün majikal ekollerde sadece beş tane çalışma uygulamasının olması, 
bunların da sadece belki on sayfalık, belki elli sayfalık tek bir kitap olması yeterlidir. 
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Başkasına gerek yok. Bunun farklı farklı dinlere, ekollere ve dillere göre olması da gerekmez. 
Bütün dünyada tek bir kitap! Bu Eski Mısır veya Sümer dil ve dininde de olsa farketmez.  
İşte düşünülmesi gereken soru burada ortaya çıkmaktadır.  
 
Dünyadaki değişik ekollerde, haydi değişik ekoller olarak tek tek sayıp boşuna zaman 
kaybetmeyelim de adına sadece Havâss diyelim. Nasıl olsa her ekolde durum aynı. Hiç bir 
farklılık yok.  
 
“O zaman, Havâss’ta neden aynı işi yapan binlerce ve binlerce uygulama var? ? “ 
 
Bir Celbi Muhabbet dersek. Yani karşı cinsin beğeni, aşk, sevgi, cinsel istek gibi duygularını 
uyandırıp, kendine ya da istenen başka birisine bağlamak için yapılan çalışma dersek, Değişik 
zamanlarda yazılmış olan değişik Havâss kitaplarını açtığımız zaman aynı işi yapan binlerce 
uygulama buluruz.  
 
Çalışmalara yeni başlayan bir kimse genellikle bir şey gerektiği için, acilen bir şeyler 
yapabilmek ve mesela elden kaçırmak üzere olduğu ya da kendisine hiç yüzvermemiş olan 
sevgilisini elde etmek için çalışmaya başlar. Bu yeni başlayan kişi bir, iki Havâss kitabı alır. 
Acele acele göz atarken aynı işi yaptığı iddia edilen uygulamaların değişikliği ve çokluğu ile 
karşılaşır. Aynı işi yapan bir çok uygulamanın olması çok kafa karıştırıcıdır.   
 
“Neden aynı işi yapan bir çok uygulama var?”  
 
Burada daha vahim ve önemli olan ikinci bir soru ortaya çıkmaktadır. 
 
“Bunlar geçerli ve çalışan şeylerse sadece bir tanesi yeterlidir. Böyle, herkes birşey yazıp 
uydurduğuna göre bunların tamamı birer palavra olamaz mı?” 
 
Yeni başlayan kimselerin bir iki uygulama deneyip başarısız olduktan sonra da umutsuzluğa 
kapılmaları kaçınılmazdır. Bir çok kişi benden ya yüzyüze konuşurken, ya da yazışma yolu 
ile, çalışan bir uygulama  sormuşlardır. Yüzde yüz çalışan bir uygulama! Garantili! 
 
“Bana yüzde yüz çalışan bir cin daveti ver” 
“Bana hemen çalışan yüzde yüz başarılı bir aşk büyüsü yaz” 
 
Bunlarla çok karşılaştım ve ister inanın ister inanmayın hayatımda kendimi en çaresiz 
hissettiğim istekler bunlar oldu çünkü bunların cevabı ancak burada gördüğünüz bu yazı gibi 
uzun uzun anlatılması gereken bir şey.  
 
“Sizin için, size verebileceğim garantili çalışan bir uygulama  yok!!!” 
 
Neden yok??  
 
Hem neden olmadığını hem de yukardaki iki önemli sorunun cevabını verebilmek için önce 
büyü uygulamalarının ne olduklarını ve nasıl meydana getirildiklerini görmemiz lazım.  
 
 
HAVÂSS UYGULAMALARININ  KAYNAGI NE VEYA NERESİDİR? 
 
Basit ya da komplike, bütün bu uygulamalar nereden çıkmışlardır?  
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Herhalde bundan yüzlerce yıl önce birisi oturup da, “Yahu ben şu Kuran’dan ya da Tevrat’tan 
veya çok eski dinlerin tapım şekillerinden birşeyler alıp, şu ve şu şekillerde deneyeyim belki 
de istediğim olur” tarzında düşünüp deneme yanılma yöntemi ile bir sürü büyü uygulaması 
bulmuş değildir. Bu zaten saçma bir varsayımdır. 
 
Şu kesin olark bilinmelidir ki, bütün gerçek Havâss uygulamaları fizik plan ötesindeki bir 
“Zeka’dan” alınmışlardır. Buna “Zeka” diyorum. Siz, Cin, Demon, Şeytan, Melek, Evliya, 
Bir üst boyutun ileri bir varlığı  ve akla gelebilecek benzeri herşeyi düşünebilirsiniz. Bu 
sayılan türlerin hepsi de olabilir. Ben, toplu olarak anlatabilmek için “Dünya dışı zeka” 
deyimini tercih ediyorum. 
 
Evet. Bütün Havâss formülleri kök olarak bir Dünya dışı zeka’dan gelir. Bunun işleme 
mekanizması hemen hemen her çağda, her ekolde  ve yerde aynıdır. 
İnsan’ın kendi âlemi dışında kontak kurabileceği varlıkları iki ana türe ayırmak gerekir. 
Madde boyutlarının varlıkları ve Astral varlıklar. Madde boyutu varlıkları bizim gibi yaşayan 
ve kendilerine göre düzenleri, fizik yasaları olan varlıklardır. Bu varlıkların bazıları bizim 
boyutumuza geçebilirler ve bu durumda maddesel olarak var olabilirler. Tabii biz de başka 
boyutlara geçebiliriz ve orada madde olarak bedenimizle mevcut oluruz. Buna dair bir sürü 
kayıt vardır fakat bu yazının konusu boyutlar arası yolculuk ve bunun tartuşması değil.  
 
Bir çok kişinin zannının aksine İslam literatüründe çok sözü edilen “Cinler” bir Astral varlık 
türü, demonlar, şeytanlar değil başka bir madde boyutunun varlıklarıdırlar. Kur-an’a, 
hadislere ve olaya şahit olan kimselerin ifadelerine göre İslam peygamberi birden fazla defa 
Cinlerin boyutuna geçip, geriye dönmüştür. Bir çok ciddi kayıt da bizim boyutumuza gelen ve 
burada uzun süre yaşayan cinlerden bahseder.  
 
Cinler hakkında yazılan en detaylı kitaplardan biri de İmamı Şibli’nin “Cinler” isimli 
kitabıdır. Bu kitapta insanlar arasında geçici fakat uzun süre için bulunan, insanlarla birlikte 
medreseye giden, insani ilimleri öğrenen fakat ne oldujlarını belli etmeyen cinlerden de 
bahsedilir.  
 
Şimdi cinlerin bizimle olan ilişkilerini bir yana bırakarak yine dünya dışı zekâlar konusuna 
gelelim. Madde boyutu varlıklarından sonra Astral varlıklar gelir. Astral âlem’e ister ilahî 
âlem, ister Sefirot veya isterseniz ilahi gök katları ya da sadece Katlar diyelim, sonuç 
değişmez. Bu madde dışı ya da bizim bildiğimiz fizik planın maddesine göre çok ince olan bir 
madde âleminin kendisine has varlıkları vardır. Bunlar, yukarda anlatılan madde boyutu 
varlıkları gibi fiziksel bedenleri ile bu boyutta bulunamazlar. Bu tarafa geçer veya 
geçirilirlerse sadece bir hologram görüntüsü gibi olurlar fakat buna karşılık enerjileri bu 
boyutta işlevseldir.  
 
Astral varlıkların dışında, Astral âlemde başka madde boyutlarının varlıklarının Astral 
yansımaları da vardır (Tıpkı bizim yansımalarımızın da orada olduğu gibi). Bu varlıklarla 
fiziksel olarak boyut değiştirmeden Astral âlemde de kontak kurmak mümkündür. Astral 
âlemin diğer madde boyutlarından en büyük farkı, diğer madde boyutlarına fizik bedenimizle 
geçebilmemizin mümkün olmasına karşılık (Tabii teorik olarak), Astral âleme fiziksel olarak 
geçemez, sadece Astral bedenimizle orada bulunabiliriz.  
 
Astral âlemde bulunan bazı varlıklar da, ya Astral âlemin çok üst seviyelerine ait olan Astral 
varlıklar ya da çok ileri bir madde boyutunun astral yansımalarıdır ki, bu varlıklar öğretici, 
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bilgi veren, rehber varlıklardır (Tabii ki, hepsi değil ve hepsi her zaman iyi niyeti de 
olmayabilir).  
 
Yukarda belirttiğim gibi bu varlıklara istediğiniz tür ismini verebilirsiniz. Aslında bunlar her 
türden de olabilirler ve ayrıca pozitif ya da negatif yapıda da olabilirler. Bu varlıklar 
karşılaştıkları ya da aynı izdüşümde bulundukları insanın kendi alt yapısı, istekleri ve 
kültürüne göre uygun bir kalıpta görünürler (Daha doğrusu insan onları bu faktörlere göre 
değerlendirip, kendi algıladığı kalıplarda görür) ve yine insanın algısına, isteğine, kültürürüne, 
dinine ve alt yapısına göre bilgi verirler. Özet olarak söylemek gerekirse bu varlıklar ille de 
Havâss öğretirler diye birşey yok.  
 
Aslında onlar, ne olduklarını düşünüyorsak veya ne olmasını istiyor ve bekiliyorsak O’dur.  
 
 
DÜNYA DIŞI ZEKALARDAN ALINAN BİLGİLER 
 
Şimdi bundan birkaç yüzyıl önce yaşayan, mistik eğilimleri güçlü olan ya da belli bir 
sıkıntısından dolayı devamlı olarak kendisini dua ve tefekküre vermiş olan insan düşünelim. 
 
Bu kimse Zikir, tefekkür, Murakabe ya da günümüzün yaygın ifadesi ile meditasyon halinde 
iken benlikleri Astral planlara yükselmektedir. Aslında dünyadaki her insan Astral planla 
rabıtalı durumdadır ve rüyalarımızda da çoğu zaman Astral planın belli alt seviyelerşine 
çıkarız. Tabii ki, ister meditasyon durumunda isterse rüya hâlinde, örnek olarak ele aldığımız, 
zikir, meditasyon ya da benzeri şeyler üzerinde uygulama yapan kimseler ve hele de 
kendilerinde bazı kâbiliyetler zaten varsa, normal, günlük hayat içinde yaşayan diğer 
insanların kendi rüyalarında bulunabildikleri Astral seviyelerin çok üzerine yükselirler. 
 
Bu kimse, bir gün yukarda söz ettiğim, öğretci, bilgi verici varlıklardan ya da, Dünya dışı 
zekâlardan birisi ile karşılaşır ve bu varlıkla bilinçli bir iletişime girer. Kişi şâyet Hâvâss, 
büyü gibi şeylerle ilgilenen bir kimse ise bu konuda bilgi almak ister. Bu durumda da tabii ki, 
yapmak istediği işle ilgili yardım isteyecek ve belki de karşılaştığı varlığı alt seviyeden bir 
Hüddam olarak kabul edip, ondan işi yapmasını isteyecektir. Buna karşılık söz konusu 
varlıklar insan hesabına çalışıp, bazı işleri yapan alt seviyeli varlıklardan olmadığı için, 
insanın istediği işleri yapacakları yerde, ona işini nasıl yapacağına dair bazı formüller, çalışma 
tarzları verirler. 
 
Bu durumda verilen bilgi ya da formülün yapısı kişiden kişiye değişik olur. Mesela kişinin 
Ahmet isminde bir erkek olduğunu ve yine mesela Ayşe ismindeki bir kadını elde edebilmek 
için bir büyü çalışması yapmak istediğini varsayalım. Varlık, insana bu iş için özel bir formül 
verir. Bu formülün yapısı, tanzim edilişi, Ahmet ismindeki o kimsenin, Ayşe ismindeki söz 
konusu kadını yani özel bir kişiyi elde etmesi için kurulmuştur. Bu iş için Erkeğin, kadının ve 
hatta formülü veren varlığın enerji yapıları hesaplanmış ve uygun bir formül verilmiştir.  
 
Adam bu formülü uygular. Mesela formül gereği üç, beş gün oruç tutar. Belirlenmiş Sure, 
âyet veya esmâların belirlenmiş adet kadar zikrini yapar. Yazması, yakması ya da istediği 
kimsenin çevresine yerleştirmesi gereken şeyler varsa bunları yapar ve istediği olur. 
 
Aradan bir süre geçtikten sonra Ahmet mesela Fatma üzerinde bir çalışma yapmak ister ve 
Dünya dışı zekâ olan öğretmenine şunu sorabilir, “Aynı çalışmayı, Ayşe ismini çıkartıp, 
Fatma ismini yerleştirerek, aynen uygulayabilirmiyim?” Bu durumda yüzde yüze yakın bir 
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ihtimalle alacağı cevap şöyledir. “Evet olabilir fakat sen şimdi şunu yap”. Sonra da tamamen 
farklı başka bir formül verir.  Ya da Ahmet, kendisi için değil de bu sefer mesela mehmet 
adındaki başka bir tanıdığı ile Fatma’yı birleştirmek için eski formülü bu işe nasıl adapte 
edebileceğini sorar. Varlık bu iş için çok farklı bir başka formül verir.  
 
Bu şekilde her işte, her durumda farklı farklı çalışmalar alınarak durum sürer gider. 
 
Verilen değişik formüllerin hemen hemen hepsi ilk alıcısı olan kişi tarafından uygulandığı 
zaman başarılı olurlar. Hatta bunların arasında bize çok saçma sapan görünen, işe 
yarayacağına asla inanamayacağımız basit uygulamalar bile olsa ilk alıcı daima büyük oranda 
başarılıdır. Çünkü verilen forüller hem onun için, onun manevî yapısına göre verilmişlerdir, 
hem de hedef alınan kişi ve kişilerin yapısına göredirler. Bu durumda ilk alıcının elinde 
mesela sadece karşı cins ilişkilerini düzeltmek için elli tane farklı formül birikmiştir ve 
bunların hepsi de onun için kullanılışlıdır.  
 
Bu tür bilgi alış verişlerinin en değişmez özelliği, alınan bilgi şâyet bir şekilde unutulur ya da 
bir yere yazıldıktan sonra kaybolursa aynı formülün bir daha verilmemesidir. Aslında bu 
şekilde alınan bilgiler unutulmazlar. Unutmak sadece bilgiyi bir yere yazdıktan sonra 
mümkündür ve kaybolması da yazılan bilginin kaybolması şeklinde olur. 
 
Kaybolan formülün yerine başka bir şey verilir. İş yine olur fakat asla aynı şey bir daha aynen 
verilmez.  
 
Bu şekilde verilen formüller tabii ki, sadece karşı cins ilişkileri ile sınırlı değildir. Karşı cins 
ilişkileri burada sadece örnek olarak kullanıldı. Verilen şeyler Lanet için, ölüm için, şifa 
vermek için, işlerin açılması, kazanç ve bereket için, cinleri davet edebilmek, demonlara 
hakim olup, onlara iş yaptırtabilmek için, kişinin kendi keşif ve sezgisinin açılması  ve akla 
gelen herşey için olabilirler. Bu durumda alıcının elinde her konuyla ilgili bir sürü formül 
birikmiş olur. 
BİLGİNİN ALINIŞ ŞEKLİ 
 
Diğer âlemlerden bu tarafa geçirilen formüller değişik şekillerde verilebilirler. Yurdumuzda 
son otuz yıl içinde basılmış ve çok yaygınlaşmış Havâss kitaplarını dikkatli bir şekilde 
inceleyen kimseler Havâss formüllerinin geçirilişlerine dair bazı örneklerle karşılaşırlar. 
Bunlara örnek göstermek gerekirse, Bir şahıs ibadet hâlinde iken ve genellikle de oldukça ileri 
saatlerde yani üzerine bir yorgunluk, gevşeklik çöktüğü bir zamanda karşısında beliren bir 
varlık ona üzerinde değişik çizimler ve âyetler, esmâlar olan bir levha veya deri parçası 
gösterir ve gördüğü şekil ve yazıları kaydetmesini, kopyalamasını söyler. Görülen şeyler 
hakkında da, neye yaradıkları, nasıl kullanılacakları gibi bilgiler verir.  
 
Başka bir kimse uzun riyazet ve dua dönemleri sonunda, bir gün rüyasında benzeri şeyleri 
görür ve uyandığı anda bunları kaydeder.  
 
Daha başka bir kimse ise görsel olarak birşey algılamaz da kafasının içindeki seslerle bazı 
şeyler alır. 
 
Belli bir sıkıntısı için Havâss okuyan veya dua eden bir kimse bu uğraşını uzun zaman 
sürdürdükten sonra yukarda anlatılan şekillerin herhangi birisi ile, bir varlıktan bilgi alır. 
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Bu iletişim şekilleri genel yapılardır ve en güvenilirleri bilgi veren varlığı direk görmek veya 
rüyada almaktır. Son iki örnekte anlatılan durumlar ise daha az güvenilirdir.  
 
Bilgi veren varlıkların görümümleri ise alıcının din, kültür ve kendi eğitim seviyesine göre 
değişir. Bazıları sarıklı bir evliya görürken, bazıları bir melek ya da kendi bilinçaltlarındaki 
melek imajı her ne ise onu görürler. Bazı kimseler gördükleri şeyin eskiden yaşamış olan 
büyük şeyhlerin görünüm ve ruhaniyeti olduğuna inanırlarken, bazıları da pelerinli, kapşonlu 
tipler görebilirler. Hatta demon veya şeytan imajı görenler de vardır. Alınan şeyler de iyi veya 
kötü amaçlı uygulamalar olabilirler. 
 
Bütün bunlardaki ortak nokta ise, hiç bir zaman fiziksel olarak birşey alınanamamasıdır. Yani 
gösterilen şey sadece gösterilir veya kişinin karşısında havaya veya yere çizilir. Bunun 
kopyalanması istenir ve işi bitince ortadan kaybolur. Fiziksel bir temas veya fiziksel bir 
maddenin bu tarafa geçirilmesi söz konusu değildir ve bu da anlatılan kontakların birer Astral 
kontak olduğunu gösterir.  
 
Havâss kitaplarında sıkça görülen Cin veya başka varlık türlerinin davetleri, onlara bir şey 
yaptırmak veya birşeyler getirtmek, fiziksel kontak türü sayılabilecek şeyler burada anlatılan 
bilgi akışının tamamen dışında olan şeylerdir ve bu kontakları sağlayan çalışmalar da zaten 
yukarda anlatılan bilgi ya da formül geçirilişi ile verilir. 
 
ÖNEMLİ NOT 
 
Yukarda anlatılan bilgi alış verişi bundan yüzlerce yıl önce olup bitmiş şeyler değildirler. Bu 
tür bilgi alışlar her zamanda ve dünyanın her yerinde, her inanç sisteminde ve dinde olmuş 
şeylerdir ve günümüzde de olmaya devam etmektedirler. Havâss formülleri dediğimiz 
uygulamalar kadar daha bir çok konuda bilgi alınması mümkündür ve bu olmaktadır. 
Konumuz olan Havâss’a bakarsak şunu söylemek gerekir ki, Havâss yüzlerce yıl eskiliğinde 
olan şeylerin papağan gibi tekrarlanması değil, yaşayan bir gerçekliktir.  
 
Burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Bilgi alış verişindeki yöntemler ve görülen şeylerle 
ileri seviyedeki bir şizofrenin dünyası arasında çok az fark vardır ve şizofrenin kafasında 
yarattığı hayaller ile başka bir âlemden alınan bilgiler kolaylıkla karıştırılabilir. 
 
Günümüzde bu tür sahte bilgiler alan deli ya da obsesyonlu kişilerin sayısı da 
azımsanmayacak kadar çoktur. Bu yüzden her deliyi mürşid kabul etmemek veya bu gibi bir 
durum kendi başımıza gelirse bilinçaltı fışkırmalarımızı ilahî vahiyler olarak görmemek 
gerekir. Bu gibi şeyler mutlaka kontrol edilmeli ve gerçek bilgi olup olmadıklarına 
bakılmalıdır.  
   
 
HEPSİ ÇALIŞMAYAN  BİRÇOK FORMÜL  
, iki sayfa öncesine,  “Dünya dişi zekalardan alinan bilgiler” başlıkı bölüme dönerek kaldığımız yerden, 
konuya devam edelim. 
Şimdi yeniden bir  
 
Dünya dışı bir zekâdan uygulama formülleri alan kişi zamanı gelip de ölünce biriktirdiği 
formüller başka birisinin eline geçer. Ya da usta ölmeden önce elindeki formülleri bir şekilde 
başka birisine, mesela bir çırağına verebilir. Bu notları elinde tutan kimse notlara “Ahmet 
hocanın kitabı” gözü ile bakar ve bu notlarla çalışmaya başlar. Bu şekilde çalışma notları 
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elden ele geçerek ve başka ustalara ait notlarla da karıştırılarak giderek şişerler.  Tabii bu 
formüllere ilk alıcılarından sonra, Astral âlemden alınan yeni bir bilgi  katılmamaıştır. 
 
Çalışma notlarını ele geçiren ve bunlarla çalışma yapmak isteyen kimsenin bir karşı cins 
çalışması yapmak istediğini varsayım. Bu durumda elindeki aynı şeyi yapan mesela yirmi 
kadar formülden birisini dener. Şansı varsa ve biraz da kâbiliyetli ise ilk denemesinda başarılı 
olabilir fakat büyük bir ihtimalle de başarılı olamaz. Bu durumda başka bir formül dener ve 
bu şekilde deneyerek belki beşinci, belki onuncu değişik formülle yapılan denemde başarıya 
ulaşır. Yani formüller ilk alıcısında çalışmaktadırlar fakat onları sonradan ele geçiren kimsede 
hepsi sonuca ulaşamamaktadır. Bunun nedeni çok basit ve açıktır. Söz konusu formüller ilk 
alıcısına, o kimsenin enerji yapısana, aurasına, kişiliğine göre verilmiş şeylerdir ve onda hepsi 
çalışır. Bu çalışmaların bazıları da ilk alıcısına ve o kimsenin istediği hedef kişiye göre yani 
belli bir enerji karışımına göre tanzim edilmişlerdir. Hatta bazıları mesela bir karşı cins 
ilişkileri çalışması ilk alıcının enerji yapısı ve başka birisini isteyen, başka birisi için tanzim 
edilmiştir. Bu durumda da diğer iki kişi ve ustanın yapı ve kişiliği söz konusudur. 
 
Anlaşıldığı gibi ilk alan ustada hepsi çalışır fakat formülleri sonradan alan ikinci kuşak ustada 
sadece yüzde elli veya kırkı çalışır. Çünkü formüllerin çoğu onun ve hedef aldığı kimselerin 
yapısına uymaz. İkinci kuşak usta deneme yanılma yöntemi ile kendisinde çalışan formülleri 
bulmak zorundadır. Tabii ki, bir çok formülün bazıları onun kullanımına da uygun olabilir.  
 
 
BAZI KİMSELERDE BAŞARILI,  BAZI KİMSELERDE BAŞARISIZ  OLAN 
UYGULAMALAR  
 
Yukarda anlatılan durumlardan dolayı Havâss uygulamalarının başarılı olup, olmamaları 
kişiden kişiye değişebilir. Şimdi elimizde basit veya karmaşık bir uugulama tarifi olduğunu 
düşünelim. Ahmet ve Mehmet isimlerindeki iki de uygulayıcı olsun. Hedef alınan kimseler de 
Ayşe ve Lale isimlerinde olan iki kadın olsun. Aynı uygulamayı Ahmet, Leyla için yapar ve 
başarılı olur. Mehmet Lale için yapar, başarısız olur. Ahmet leyla’da başarılı olduğu 
uygulamayı Lale’nin üzerinde dener ve başarısız olabilir. Buna karşılık Mehmet Ayşe 
üzerinde denerse başarılı olabilir. Ya da sadece birisinin her denemesi başarılı olur da, diğeri 
her denemede başarısız olur. Başka bir uygulama ele alınır, bunda Mehmet her denemede 
başarılı olur fakat bu sefer Ahmet hiç başarılı olamayabilir. Bu değişik sonuçların nedeni, 
uygulamaların ilk alınışlarında belli bir kimsenin kullanımı için verilmiş olmalarıdır. Ahmet 
ve Mehmet’in uygulaması için değil.  
 
Bu durumda Ahmet ve Mehmet’in yapabilecekleri en etkili ve mantıklı şey, kendileri ile 
uyumlu uygulamaları bulana kadar, yapmak istedikleri her tür iş için değişik uygulamaları 
deneyerek çalışmaktır. Özellikle yeni başlayan kimselerin kendileri ile uyumlu uygulamalar 
bulabilmeleri kolay olmayabilir. Bundan dolayı motivasyon kırıklığı yaşamamak gerekir. Bu 
iş nereye kadar sürer? Bu çalışmalar Ahmet veya Mehmet’in ya da her ikisin de iyice 
ustalaşmalarına ve kendilerine bilgi ve kendileri için olan özel uygulamalar verecek olan bir 
Astral varlıkla karşılaşmalarına kadar sürer. Bununla beraber bu tür kontaklar ender rastlanan 
şeyler olmasalar da yine de çok kolay bulunan şeyler değildirler. Ömür boyu çalışan, kendileri 
ile uyumlu bir sürü uygullama bulan ve genel olarak başarılı olan ve hatta büyük usta olarak 
kabul edilen bir kimse bile ömrünün sonuna kadar böyle bir kontak kuramayabilir. Hatta bir 
çok alt seviyeli varlıkla iletişin kursa bile söz konusu bilgi alma durumu olmayabilir.  
 
Buraya kadar yazılanlar Havâss’ta neden aynı işi yapan bir çok farklı uygulama olduğunu izah 
edebilmek için yeterlidir. Ayrıca özellikle yeni başlayan kimselerin neden bir çok defa 
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başarısız olduklarının da açıklamasıdır. Görüldüğü gibi, aynı şeyi yapan farklı uygulamaların 
çokluğu ilk bakışta zannedildiği gibi saçma ve mantıksız bir durum değildir.  
 
ALINAN UYGULAMALARDAKİ GELİŞMELER 
 
Bazı ustalar da (Tabii ki, usta sözü ile Havâss ustalarını kastediyorum) eskiden kalma 
uygulamalar üzerinde çalışıp, onları sistematize edebilirler. Bu kimseler kendileri bilgi 
alacakları bir kontak kurmuş olmasalar bile bunu yapabilirler çünkü konuyla olan ilgileri ve 
Astral âlemden aldıkları bilgi ve sezgi açıklığı bunu yapabilmelerine yeterli olabilir. Bu gibi 
kimselere örnek vermek gerekirse, kendileri bir kontak kurdular mı, kurmadılar mı? bunu 
bilemeyiz fakat bir çok uygulamayı toplamak, üzerlerinde tadilat yapmak konusunda Gazali 
ve Şemsül Maarif’in yazarı olan İmam Ahmed Bin Ali El-Buni’yi gösterebiliriz. Yine örnek 
vermek gerekirse Kenzül Havâss ve başka bir çok Havvâss kitabının yazarı olarak görülen 
Seyyid Süleyman el Hüseynî ise ne bir derleme yapmıştır, ne de kendisine ait bir uygulaması 
vardır. O sadece eski uygulamaları ve bilgileri bir araya toplayıp, kitap hâline getirip, kendi 
adı ile yayınlamıştır. Bu kimselerin kitaplarını ve konunun işleniş tarzını incelemek bu 
kanaate varmak için yeterlidir.  
 
Aslında, yaygın Havâss kitaplarından bir çoğu gözden geçirildiği zaman şu görülür. Bu 
kitaplar bir kitap formasyonunda hazırlanmış şeyler değildir. Hemen hepsi de sanki düzenli 
bir kitap değil de, çalışma yapmış birisinin not defterine benzerler. Büyük bir çoğunluğunda 
asla neyin, nasıl yapıldığını anlatan bir kısım yoktur. Sadece eski uygulamalardan oluşan ve 
mesela Esmâül Hüsnâ gibi konularda bol bol Allah’ı övüp, yüceltme sözleri vardır. Teknik 
bilgi ise hemen hemen hiç yoktur.  
 
Teknik bilgi sözünden kasıt ise papağan gibi tekrarlanan bir uygulama değil, o uygulamanın 
nasıl tanzim edileceğine dair bilgidir.  
 
Buraya kadar yazılanlardan oraya çıkan bir diğer cevap ise, neden kimseye tavsiye 
edilebilecek “Garantili çalışan” bir Havâss uygulamasının verilemediğidir. Bir aşk büyüsü 
ya da kesin çalışan bir cin davetini istemek düşünmeden yapılan bir istektir çünkü bende 
çalışan bir uygulama, o uygulamayı isteyen kimselerde çalışmayabilir. Bu isteklerde bulunan 
kimseler zaten herhangi bir uygulamayı çalıştıracak kadar ileri seviyeli olsalar bu isteklerde 
bulunmazlar. Kendileri zaten birşeyler bulmuşlardır. Aslında yapabilecekleri en uygun şey 
ellerindeki bütün uygulamaları denemektir çünkü en aptalca görünen bir kitaptaki, herhangi 
bir uygulama, rastgele bir kimsede çalışabilir fakat hiç kimse onlara kesin ve garantili bir 
uygulama veremez. Bunu yapabilmek için kişinin ki, bu durumda kişi ben olmaktayım, bilgi 
veren bir dünya dışı zekâ olması gerekmektedir. Ancak bu şartla bir insana kesin olarak onda 
çalışabilecek bir Aşk büyüsü ya da cin daveti vermek mümkün olabilir. 
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AZ BİLİNEN BİR UYGULAMA TARZI 
 
Şimdi tekrar yukardaki, ikinci bölümün başında örnek olarak verdiğim, işe yaramayan 
uygulamaya dönebiliriz. Buraya kadar yazılanlardan da anlaşılacağı gibi benim, işe 
yaramayan uygulamalara örnek olarak verdiğim uygulama gerçekte çok da güzel işe 
yarayabilir fakat İşe yaraması için söz konusu uygulamanın, isteğe ve kişiye göre baştan 
tanzim edilmesi gereklidir. Bu tarz da yukarda anlatılan Dünya dışı zekâlardan alınmış olan 
bir tarzdır. Tabii ki, bu formüllerin ilk alınışları en baştaki formülü tarif ettiğim şekilde 
olmamıştır yani görülen kasem ya da hitabe verilmemiştir. Sadece bu hitabe veya kasem tarzı 
şeylerin nasıl tertipleneceği, kullanılan değişik esmâların yani hâdim isimleri denilen şeylerin 
nasıl bulunacağı ve çalışma yapma şekilleri anlatılmıştır. Dünya dışı zekâlardan alınan 
çalışmalar deyince görülen formül anlaşılmamalıdır. 
 
Durumu daha iyi gözlemlenmesi için önce bu uygulamaların nasıl tertiplendğini görelim. 
 
TERTİPLEME ŞEKLİ 
 
İlk önce istek ne ise ona uygun bazı esmâ veya âyetler ve hatta belli sureler seçilir. Seçilecek 
olan bu esmâ veya âyetlerin iyi ya da kötü amaçla kullanılacak olmaları farketmediği gibi 
esmâların hangi güce ait oldukları da önemli değildir. Değişik eski örnekler arasında, ne 
derece başarılı olduklarını bilmiyorum fakat, kadın veya erkek eşcinsel ilişkileri sağlamak için 
kullanılan ve Şeytan, İblis, Tagut ve İfrit gibi isimlerle değişik demon isimlerinin kullanıldığı 
örnekleri bile gördüm. Fakat burada amacımız sadece bu çalışma tarzını anlatmak ve 
açıklamak olduğu için suflî sayılan uygulama alanlarına temas etmiyorum. 
 
Açıklamalar için sadece Esmâül Hüsnâ’dan belli isimler seçimlidiğini varsayıyorum. Seçilen 
esmaların sayısı istenildiği kadar olabilir. Yani iki veya üç esmâ da kullanılabilir, istenirse 
beş, on tane de seçilebilir. Şimdi farzedelim ki, bir erkek, bir kadının aşk ve cinselliğini elde 
etmek için çalışma yapmak istiyor ya da isteyene vekaletten başka birisi çalışma yapıyor.  
 
Başka birisi için çalışma yapmak veya kişinin kendisi için çalışma yapması durumunda 
işlemlerde hiç bir değişiklik yoktur. Elimizde iki isim var. Bunlar “İsteyen” ve “Hedef” 
şekilnedir ve varsayalım ki, beş tane esmâyı bu iş için uygun gördük, ayırdık. Bunlar da  
“1.Esmâ”, “2. Esmâ” vs, şeklindedirler. Aşağıda bazı değişik isteklere göre tanzim edilen 
değişik uygulamalar detaylı olarak verildiği için burada örnek olsun diye kişi isimleri veya 
esmâları belirleyerek yazmıyorum, sadece ana fikri ve tanzim kuralını anlatıyorum.  
 
 
 
 
ULVÎ, SUFLÎ VE ŞERLİ HÂDİMLER 
 
Seçilen esmâlardan, yapılacak olan işe göre ulvî, suflî ve şerli hâdimlerin isimleri çıkartılır. 
Bu işlemin iyi anlaşılması için Havâss’ın Derinlikleri’nin 1. Kitabının 182. Sayfasındaki, 
“Bir vefkin hâdimlerini bulma usulü” başlıklı kısım okunmalı ve iyice anlaşılmadır.  
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Burada kısaca özetlemek gerekirse kişilerin ve Tanrısal sıfatların ebced1 tutarlarından 41, 316 
veya 319 çıkartılarak, kalan sayı nutkedilir2 ve arkasına Ayil, Yuşin veya Tayşın sözleri 
eklenerek bir esmâ oluşturulur.  
 
Burada anlatılan çalışma tarzında, Vefkler gibi ulvî, suflî ve şerli hâdimler aynı anda 
kullanılmaz. İsteğin şekline göre sadece bir tek tür kullanılır. 
 
ULVÎ HÂDİMLER: Ulvi hâdimleri bulmak için sayıdan 41 çıkartılır ve çıkan sayı 
nutkedildikten sonra arkasına “Âyil” sözü eklenir.  
 
Yapılacak olan uygulama kişinin sadece kendisi ile ilgili ise yani Sezgilerin artması, maddi 
kazancın çoğalması, hastalığın iyileşmesi, bir insanın bulunulan yere getirilmesi (Sadece iyi 
amaçlar için), Birisi üzerinde olumlu telapatik etkiler yapmak, bir çocuğun sınavda başarılı 
olması, işinde terfii etmek ve akla gelen buna benzer pozitif çalışmalar için ulvî hâdimler 
kullanılır.  
 
SUFLÎ HÂDİMLER: Suflî hâdimler için sayıdan 316 çıkartılır ve çıkan nutkedilir. Ortaya 
çıkan kelimenin sonuna “Yuşin” sözü eklenir. 
 
Her türlü cinsel baştan çıkartmalarda, karşı cins ilişkilerinde, birisi üzerinde yapılacak benzeri 
telapatik  çalışmalarda,  birilerini ayırmak, engellemek, geciktirmek gibi işlerde ve benzeri 
çalışmalarda suflî hâdim isimleri kullanılır. 
 
ŞER HÂDİMLERİ: Şer hâdimleri için sayıdan 319 çıkartılıp, kalan sayı nutkedilir ve çıkan 
kelimenin arkasına “Tayşın” sözü eklenir. 
 
Şer hâdimleri, hastalık tasliti, işleri bozmak, kaza ve felaketlere sebep olmak ve hatta ölüm 
gibi çalışmalar için kullanılırlar. 
 
HÂDİMLER HAKKINDA NOT 
 
Söz konusu hâdimleri aslında gerçek varlıklar olarak kabul etmiyorum. Bunlar bizim, bu 
kitabın başında uzun uzun söz ettiğim Astral âlemde oluşturduğumuz, isteğimize ve 
seçtiğimiz esmâların ruhaniyetlerine, bize veya hedef kişilere uyumlu olarak uyardığımız 
enerjilerdir. Yine bu kitabın 1. Bölümündeki “Hadimler gerçekte nedir?” başlıklı bölümün 
baştan ve dikkatle okunmasını tavsiye ediyorum.  
 
 
HESAPLAMALAR 
 
Yukardaki örneğimizdeki 1. Esmâ’dan, 5. Esmâya kadar olan esmâlar ve kişi isimleri ile 
hâdim belirleme işlemini yapalım.  
 
Buradaki örnek karşı cins ilişkileri olduğu için kullanılacak olan hâdim isimleri suflî isimler 
olacak yani her isimden 316 çıkartılacaktır. Aşağıdaki, isimlerle ilgili adetler tamamen 
varsayımsaldır. 
                                                
1 Ebced tutarları için Havâss’ın Derinlikleri 1. Kitabın 90. Sayfasındaki “Değişik Ebced 
cetvelleri” konusuna bakmak gerekmektedir. 
2 Sayıların nutkedilişleri ve Hâdim isimleri için Bu kitabın başlındaki “Vefklerin 
hâdimlerini bulmak” başlıklı kısım yeniden gözden geçirilmelidir. 
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  İsteyen ismi : 350 
  Hedef kişi : 118 
  1. Esmâ  : 129 
  2. Esmâ  : 37 
  3. Esmâ  : 336 
  4. Esmâ  : 20 
  5. Esmâ  : 236 
  Hepsinin toplamı : 1226 
 
Buradaki sayılardan bazıları 316 çıkartılamıyacak kadar küçüktür. Bu durumda sayılara Devri 
Felâk adedi denilen sayıyı yani 360 ekliyoruz.  
 
Devri Felâk sayısı hakkında bu kitabın birinci bölümünde detaylı bilgi verilmiştir. 
 
Yukarda görülen sekiz sayıdan, sekiz tane esmâ üretilecektir. Hepsinin toplamı olan 1226 da 
bu sekiz esmâya dahil ve en önemlileridir. 
 
Eldeki sekiz adedin birisi bile burada kullanacağımız 316 adedinden küçükse önce adedlerin 
hepsine birden 360 eklenir ve çıkartma işlemleri bundan sonra yapılır. Bu durumda elimizdeki 
sekiz farklı sayı şu şekli almışlardır. 
 
 1) 350 + 360 = 710  2) 118 + 360 = 470  
 3) 129 + 360 = 489 4)  37 + 360  = 387 
 5) 336 + 360 = 696 6)  20 + 360  = 380 
 7) 236 + 360 = 496 8) 1226 + 360 = 1586 
 
Burada sadece Suflî hâdimler hesalanmaktadır fakat şâyet Ulvî hâdimleri belirlemek için 
hesaplama yapsaydık buradaki gibi Devri Felâk sayısı eklememize gerek kalmayacaktı. 
Çünkü ana sayıların hepsi de 41’den büyüktür. Yine aynı şekilde, ulvî hâdimleri buluyor 
olsaydık ve sayılardan birisi bile 41’den küçük olsaydı bütün sayılara Devrî Felâk sayısı olan 
360 veya kabul edişe göre 361 ekleyecektik. Tabii aynı kuralın şer hâdimleri için gereken 
hesaplamalarda da geçerli olduğunu hatırlatmak isterim. 
 
Şimdi bu sayıların, örnek olsun diye sadece birini kullanarak bir hâdim ismi belirleyelim.  
 

1586 – 316 = 1270 
 

1270 sayısının nutkredilişi şu şekildedir: 1000 = Gayın, 200 = Ra,  
70 = Ayın. Bu harflerden bir kelime yapalım. “Gera” veye “Gero” ya da “Goro”. Bunlardan 
bize en ılımlı görünenini alıp arkasına “Yuşin”  koyalım. “Gerayuşin”. İşte hepsinin toplamı 
olan sayının ortaya çıkarttığı hâdim ismi budur. 
 
Diğer adedler de aynı şekilde işlenerek gereken esmâlar bulunur. Bu hesaplama ve nutketme 
şekilleri aşağıdaki örneklerde oldukça detaylı olarak gösterilecektir. 
 
HESAPLAMALARDA ÖNEMLİ NOT 
 
Bazı durumlarda seçilen esmâ veya âyetlerin ya da surelerin ebced toplamlarından inanılmaz 
büyük sayılar çıkabilir ve bunların nutkedilmelerinden çıkan harflerin de telaffuzları, bir tek 
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isim olarak okunabilmeleri inanılmaz zor hatta imkansızdır. Söz gelimi, korunma amacı ile 
kendimize yönelik yapacağımız bir çalışmada Âyetel kürsî’nin tamamını kullanmak istedik. 
İsteyemezmiyiz? Ya da kendimiz veya başkalarının üzerinde hazırladığımız bir çalışmada 
İhlas, Felak, Nas, Fatiha, Zilzal, Fil, Leheb gibi surelerin bulunmasını istedik. Bunların 
toplam adedleri çok yüksektir.  
 
Yüksek tutarlı sayılardan yapılan kelimeleri bir şekilde telaffuz edebilsek bile ortaya çıkan 
şeyin kendsi adeta bir sure kadar uzun, saçma sapan bir isim olabilir. Bu durumda ne 
yapmamız gerekir? 
 
Bu sorunun cevabı oldukça basittir fakat ilk anda akla gelmez. Hesaplamalarda kullanılan 
ebced tablosunu Ebcedî kebir değil de Havâss’ın Derinlikleri’nin birinci kitabında verilen 
“Ebcedî Sagir” tablosu olarak alırsak adetlerin inanılmaz derecede küçüldüğünü ve mantıklı 
esmâların bulunabildiklerini görürüz. 
 
Burada unutulmaması gereken şudur. Hesaplamaları Ebcedî Sagire ile ya da herhangi başka 
bir ebced tablosu ile yapmış bile olsak sonundaki nutketme kısmında mutlaka Ebcedî Kebir 
tablosunu kullanmamız gerekir. Çünkü diğer ebced tablolarında bir sayının birden fazla harfe 
denk gelmesi mümkündür. 
 
ESMÂLARIN HESAPLANIŞINDA  
DEĞİŞİK KOMBİNELER 
 
Yukardaki örnekte sadece yedi ismin ve hepsinin toplamı olan sayının kullanıldığını gördük 
fakat pratikte zaman zaman farklı tertipler de görülür. Bunları aşağıda da göreceğiz fakat 
burada özetlemek gerekirse, hâdimlerin belirlenmesinden önce esmâların ve kişi isimlerinin 
hepsinin birbirleri ile ikişer ikişer toplanmasından oluşan farklı sayılar üretilmesi ve 
bulunacak olan hâdim isimlerinin adedinin sekiz değil de daha fazla olması mümkündür. 
Mesela, (İsteyen + Hedef kişi), (İsteyen + 1. Esmâ). Bu şekilde isteyen ve hedef kişi bir birleri 
ile ve bütün diğer esmâlarla toplanırlar. Hepsinin toplamı olan sayı ise bu bulunan sayılar da 
dahil edilerek belirlenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAŞTAKİ KULLANIŞSIZ UYGULAMA  ÖRNEĞİ HAKKINDA SON SÖZ 
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 2. Bölümün başında verilen çalışmayan örnek, işte burada anlatılan veya buna benzeyen 
başka yöntemlerle tertiplenmiş bir uygulamadır. Kim olduğunu bilmediğimiz bir kimse 
tarafından, başka bir belirsiz kimse için ve kimbilir hangi amaçla, hangi esmâlar kullanılarak 
tertiplenmişti. Herhangi bir kimse sadece okunan insan isimlerini değiştirerek kıyamete kadar 
denese bundan bir sonuç alamaz. Bunun ve benzeri formüllerin bazı kitaplarda 
bulunmalarının nedeni ise herhalde ilk tertipleyen ustanın ölümünden sonra ondan kalan 
notları, uygulama tarzının esasını bilmeyen kişilerin, isimler değişirse başkalarında da çalışır 
zannetmeleri yani kısaca kitaplara koyan kimselerin de bu tarzın tertip edilmesi hakkında hiç 
bir şey bilmemeleridir. 
 
HÂDİMLERİN BELİRLENMESİNDEN  SONRAKİ İŞLEMLER 
 
Yine örneğimizdeki sekiz esmâ ile devam edelim. Esmâların hepsi belirlendikten sonra bunlar 
seçilme sırasına göre fakat hepsinin toplamı olan sayıdan türetilen esmâ en başa alınarak 
yazılırlar. Dikkat edilecek şey her esmânın iki defa yazılmasıdır.  
 
Bütün esmalar ikişer defa yazıldıktan sonra devam olarak hâdimlere yönelik bir hitap eklenir. 
Bu da şu şekildedir. Şâyet suflî veya şerli hâdimlerle çalışılıyorsa “Yâ Hüddami Hazihil 
esmâ” veya “Tevekkel yâ Hüddami hazihil esmâ” şeklinde yazılır. Şâyet ulvî hâdimlerle 
çalışılıyorsa “Ya Ruhaniyeti hazihil esma” veya “Tevekkel yâ Ruhaniyeti hazihil esmâ” 
şeklinde devam edilir. Bundan sonra niyet veya istek eklenir. Bu da mesela bir karşı cins 
ilişkisi çalışmasında “Bi Celbi ve muhabbeti ve Meveddeti ve Şehaveti filane binti filane” 
şeklinde olabilir. Burada niyet veya isteği yazmak yerine biraz boşluk bırakılıp devam 
edilmesi ve okumalar sırasında buraya gelince isteğin Türkçe sözlerle sötylenmesi 
mümkündür. Fakat hazırlanan yazı sadece okunmayacak ve çalışma sonunda yakılacak veya 
bir yere asılacak veya gömülecekse yani yazılı kağıdın amacı sadece okumak değil, 
uygulamanın bir parçası olmaksa herşeyin yazılması gereklidir. 
 
İstekten sonra ikişer defa da “Elvâhen, Elacele ve Essate” tazılarak işlemler bitirilir. 
 
Bu yazılımların detayları aşağıdaki örneklerde görülebilir. Yapılacak olan çalışmalar çok 
değişik şekillerde olabilir ki, bunların da örnekleri aşağıdadır. 
 
 
DİKKAT 
 
Bu çalışmaları gerçekten uygulama amacı ile okuyorsanız aşağıdaki örneklerin hepsini 
gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Konuyu önce iyice anlayıp, her yanı ile öğrenmeli sonra 
uygulamalısınız. “Bana ne. Bana lazım olan bir karşı cins ilişkisi çalışması” şeklinde 
düşünür ve sadece ilgili kısmı okursanız (Türkiye’deki bir çok kimsenin yaptığı gibi), çok 
önemli bazı detayları kaçırıp, boşuna çalışmalar yapabilirsiniz. Lütfen önce bütün örnekleri 
okuyun! 
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ÖRNEK UYGULAMALAR 
  
 
1 - İŞLERİN AÇILMASI, KAZANCIN ARTMASI 
 
Burada farzedelim ki, Cenk  isminde bir erkek iş yerinin kazancının artması, 
müşterilerin çoğalması, işin düzelmesi için bu tarza uyan bir  çalışma yapmak istiyor ya da 
başka bir kimse Cenk isminde bir erkek için böyle bir çalışma yapacak. Bu iki durumda da 
uygulama şekli değişmez.  
 
İlk önce Esmâül Hüsnâ’dan isteğe uygun bazı esmalar seçilir. Örneğimiz için seçilen esmâlar 
ve bunların seçiliş nedenleri aşağıdadır. 
 

1) Râfi:  Adedi 351’dir. Yükseltici, Dereceleri arttırıcı ve her şeyi pozitife dönüştürücü 
vasıfları için seçilmiştir. 
 

2) Camii.  Camii esmâsı toplayıcı, bir araya getirici niteliğinden dolayı seçilmiştir. Bu 
ismin seçilme nedeni hem diğer esmâların güçlerini bir araya, istenilen kimse ya da 
ticarethanenin üzerine toplamak hem de, istenilen yere müşteri toplanmasını sağlamaktır. 
Adedi 114’tür. 
 
3) Basıt:  Adedi 72’dir. Açan, Genişleten anlamındadır. İşlerin açılması için seçildiği 
gibi aynı zamanda kişinin üzerindeki ruhsal ya da psikolojik sıkıntıların açılması için de 
şeçilmiştir. 
 
4) Ali:  Adedi 110’dur. Kişiyi iş alanında yüceltmek için seçilmiştir. 
 
5) Macid:  Adedi 57’dir. Rızk sağlayıcı vasıfları için seçilmiştir.  
 
Bu esmâların toplamına Cenk isminin tutarı olan 73 de eklendiği zaman ortaya çokan sayı 
777’dir.  Burada yapılacak olan çalışma iş, işyeri ve kazançla ilgili olduğu için ulvî hâdimler 
kullanılmalıdır. Bunun için de ilk önce bütün esmâların ve Cenk isminin toplamı olan 777’den 
41 çıkartılmalıdır. 777-41=736 Bu sayıyı nutkedince  çıkan harfler, “Zal, Lam, Vav”
harfleridir. 
 

 

Harfler birleştirilir   ve arkalarına “Ayil” sözü eklenir . Çıkan hâdim ismi 

“Zalvâyil” Şeklinde okunur.  Bu esmâ diğerlerinin üzerinde, hepsini yöneten 
esmâdır.  
 
Diğer esmalar da sırası ile, aynı şekilde nutkedilirler. 
 
Râfi: 351 – 41 =  310 
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Bundan da çıkan kelime “Şey” sözüdür. Ayil eklendiği zaman  “Şeyâyil” olur.  
 
 
 
 
Camii: 114 – 41 = 73 

 
  

Bu harflerden çıkan söz Oc veya Ac olarak okunabilir.  Arkasına âyil eklendiği 
zaman Ocayil veya Acayil olur. Burada iki farklı telaffuz şekli yazıldı. Doğru ya da en uygun 
olanın Acayil olması daha akla yakındır fakat bu işlerde geçerli ve önemli olan akla ilk 
gelendir. Örnek çalışmanın hazırlanışı sırasında aklıma ilk gelen söz “Ocayil” olduğu için 
esmâyı “Ocayil” şeklinde kabul ediyorum.  
 
Basıt: 72 – 41 = 31 

 

Bu harflerden ortaya çıkan sözü “Le” olarak okuyoruz ve arkasına âyil ekleyerek 
”Leâyil” esmâsını oluşturuyoruz. 
 
Ali: 110 – 41 = 69 

 

Bu harflerden de “Sıtâyil” esmâsı çıkar.  
 
Macid: 57 – 41 = 16 

 

Bu harflerden de “Yuâyil” esmâsı bulunur.  
 
En son olarak işi isteyen veya yapan kişinin isminden çıkartılan Ulvî hâdim ismini buluruz. 
 
Cenk: 73 – 41 = 32 

 

Bu harflerin okunuşu da   “Lebâyil” şeklindedir. 
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Kişi ismi ve seçilmiş esmâlardan yedi esmâ ürettik. Burada dikkat edilecek olan nokta şudur. 
İsim ve esmâların tutarlarından direk olarak 41 çıkartılmıştır. Devri Felâk sayısı denilen 360 
hiç bir esmâya eklenmemiştir. Şâyet seçilmiş esmâlardan birisi ya da kişi adı 41’den küçük 
olsaydı hepsine 360’şar eklenerek, 41 çıkartmak ondan sonra yapılacaktı. Buradaki örnekte bu 
işleme gerek olmamıştır. 
 
Elde edilen bu yedi esmâ aşağıdaki gibi, her esmâ iki defa yazılarak düzenlenir. Tabii, okuma 
sırasında da bu iki defa yazılan esmâlar, iki defa okunur. Esmâlardan sonra “Yâ Ruhaniyeti 
hâzihil esmâ”  sözleri yazilip, bundan sonra da istek ne ise o yazılıp, ikişer defa “Elvâhen, 
Elacele, Essatte” sözleri ile bitirilir. Ortaya çıkan bu hitabeye genel olarak “Kasem” adı 
verilir. Kasem, Yemin, ahid anlamına gelen bir sözdür ve bu tür hitabelere bazı bazı Kasem 
denilir. Başka başka ifade sözleri de olabilir fakat Kasem demenin dışında bu tür hitabeleri 
ifade eden çok yerleşik bir deyin yoktur.  
 
Oluşan esmâlar ve hitabe aşağıdaki gibidir. 

 
Zalvâyil Zalvâyil, Ocâyil Ocâyil, Leâyil Leâyil, Şeyayil Şeyâyil, Sıtâyil Sıtâyil, Yuâyil 
Yuâyil, Lebâyil Lebâyil. Yâ Ruhaniyeti hazihil esmâ  ........  Elvâhen Elvâhen, Elacele 
Elacele, Essaate Essaate. 
 
Okumalar sırasında “Hazihil esmâ” sözünden sonraki noktalı kısımda istekler kısa bir cümle 
ile ifade edilerek “Elvâhen..” şeklinde devam edilecektir. 
 
ÇALIŞMA 
 
Bu uygulamanın çalışma şekli çok kolay gibi görünür. Yapılacak şey yedi gün, hergün gece 
geç saatlerde ve tercihen gece yarısından sonra yani aslında günün ilk saatlerinde Havâss 
okumaya uygun şartlarda 3 oturulup, 777 defa “Yâ Zelvâyil” zikri yapılır. Yedinci ve 
Yetmişinci zikirlerde birer defa yukardaki kasem okunur. Yetmişten sonraki her yüz defada 
bir yine bir kere kasem okunur. Okuma sırasında azar azar günlük veya Buhurotu, Mürsafi ya 
da Amber kabuğu gibi güzel kokulu bir tütsü yakılır. Bu tütsülerden herhangi birisi ya da yine 
güzel kokan herhangi bir tütsünün yakılması caizdir. 
 
Şâyet imkan varsa okumaların söz konusu olan iş yerinde yapılması, buna imkan yoksa ev ya 
da herhangi bir yerde yapılması uygundur.  
 
Okumalar sırasında Kasemin aynen yukarda yazıldığı gibi telaffuz edilmesi mümkündür fakat 
istenirse esmâların “Zelvâilin, Ocâyilin”  şeklinde, sonuna “in” hecesi getirilerek okunması 
da mümkündür. Bunların ikisi de yanlış değildir. Dikkat edilecek nokta “Yâ  Zelvâyil” zikri 
yapılırken doğrudan “Zelvâyil” denmesi, sonuna “in” getirilmemesidir. Bu genel bir şeydir. 

                                                
3 Havâss okumaya uygun olan şartlar yani temizlik, önceden iki rekat namaz kılmak, yine önceden bir veya üç gün oruçlu 
olmak ya da en azından bir veya üç gün riyazet hâlinde olmak gibi konular Havâss’ın Derinlikleri 1. Kitapta anlatılmıştır. 
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Yani sadece bu formül için geçerli değildir ve aşağıdaki bütün örneklerdeki bütün okumalar 
bu şekilde de yapılabilir. 
 
İstendiği takdirde bu işleme, bir haftadan az olmamak şartı ile istenildiği kadar devam 
edilmesi mümkündür.  
 
Başlangıç olarak bir Arabî ayın ilk yarısındaki yani Ay’ın büyüme aşamasında olduğu bir 
tarihi ve bir Pazar günü Güneş’in doğduğu saati seçmek yeterlidir. Sonraki okumalar gece 
yarısı civarında yapılabilir. 
 
EK ÇALIŞMALAR 
 
Görüldüğü gibi bu işlemler ilk anda oldukça kolay ve kısa bir çalışma gibi gelir. İşin zor tarafı 
çalışmanın bu derece kolay ve kısa olmasındadır çünkü bu kadar kısa süre içinde gereken 
enerjileri uyarabilmek için oldukça gelişmiş psişik yeteneklere sahip olmak gerekir. 
Dolayısıyla bu çalışmalar, yeni başlamış olan kimseler için çok zor sonuç veren şeyler de 
olabilirler. Bu yüzden bazı ek çalışmalar yapılması gereklidir.  
 
Ek çalışmalar üç değişik şekilde olabilir. Bunlardan birincisi zikir adedi olan 777’yi kendi 
katları kadar çoğaltmaktır. Yani 2 X 777 = 1554  veya 3 X 777 = 2331 gibi. Çalışma süresini 
ortalama bir saate yakın getirecek bir adet kararlaştırıp o kadar yapılabilir.  
 
Olabilecek ikinci ek çalışma, Yukarda anlatılan Zikir çalışmasını aynen anlatıldığı gibi 777 
aded olarak yapmak fakat ek olarak Esmâül Hüsnâ’dan seçilmiş olan esmaları da zikretmektir. 
Yani anlatılan çalışmaya ek olarak ayrıca 777 defa da “Yâ Râfiül Camiiül Basıtül Aliül 
Mâcid.” Zikri yapmak ve bu zikrin de Yedincisinde, Yetmişincisinde ve her yüzde bir defa 
Yukardaki kasemi aynen okumaktır. 
 
Üçüncü ek çalışma ise, Yukardaki çalışmaların hangisi yapılırsa yapılsın yani ister sadece ilk 
anlatılan çalışma, ister birinci ek çalışma ve isterse ikinci ek çalışma yapılsın, her durumda 
esmâların bir de vefkini hazırlamak ve çalışmalar sırasında öne koyup, zikirleri üzerine 
okumak, yedi gün çalıştıktan sonra vefki tütsüleyip, katlayıp, iş yerinin uygun bir yerinde 
saklamaktır. Tabii istendiği takdirde vefk gereken yere yerleştirildikten sonra da zikir 
çalışmaları devam edebilir. 
 
Burada benim tavsiyem, Çalışmanın vefk ve ikinci ek çalışma ile birlikte yapılmasıdır.  
 
Yapılacak olan vefk Bez, tahta ya da kağıt üzerine yapılabilir. Kullanılacak usul, Havâss’ın 
Derinlikleri’nin birinci kitabının 303. Sayfasındaki Sırrı Tedahül usulü ismiyle gösterilmiş 
olan usuldür. 
 
Yazılıp biten vefk aşağıdaki gibidir. İstenilen büyüklükte yazılası caizdir. Vefkin yazılışında, 
Havâss’ın Derinlikleri 1. Kitapta anlatılan vefk yapım kuralları geçerlidir fakat zamanlama 
farklı olabilir. Güneş ve Ay açılarına itibar edilmeyip, Bir Arabî ayın ilk yarısında yani Ay 
büyürken ve bir Pazar günü, Güneş doğarken, günün ilk saatinde çizilip, yazılması yeterlidir. 
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2 - RUHSAL GÜÇLERİN GELİŞMESİ 
 
İkinci örnek çalışmamız ruhsal güçlerin geliştirilmesi ile ilgilidir. Ruhsal güçlerin gelişmesi 
sözü ile burada kastedilen şey, İlham ve sezgilerin artması, Bilinmeyen şeylerin kendiliğinden 
bilinmesi, İstenilen şeylerin, işlerin, olayların ve bunların sonuçlarının rüyalarda görülmesi 
yani uygun deyimle “İstihare”, Uyanık veya rüya durumunda ileri seviyelerdeki bazı 
varlıklarla görüşmek ve onlardan bilgi almak, gizlilikleri keşfetmek gibi şeylerdir.  
 
Bu yetenekleri gelişen bir kimse isterse fal da bakabilir fakat burada kastedilen ruhsal 
gelişmenin amacı tabii ki, falcılık değildir. Falcılığığın ve falın çok ötesinde şeylerdir. 
 
Bu amaç için de Esmâül Hüsnâ’dan bazı isimler şeçelim.  
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Örnek olarak seçilen esmâlar, Tanrı’nın, Zâhir , Bâtın  ve Müheymin  
isimeridir. Bu isimlerin vasıfları ve seçiliş nedenleri için Havâss’ın derinlikleri’nin 1. 
Kitabının son bölümündeki “Esmâül Hüsnâ’nın yorumu” başlıklı kısıma bakabilirsiniz. 

Seçilmiş olan bu esmâlara ek olarak Cebrâyil ismini de hesaplamalara ekliyoruz.  
 
CEBRÂYİL (A.S.) 
 
Havâss’ın Derinlikleri’nin birinci kitabını gözden geçirenler 131. Sayfadaki, “Vefkler 
Kitabı” başlıklı bölümü hatırlayacaklardır. O bölümde vefklerin çevresine yazılan dört 
başmeleğin isimlerinden bahsedilmişti. Cebrâyil (A.S.) ile ilgili olarak orada yazılmış olan 
şeylere bazı eklemeler yapmak gerekmektedir. Burada Cebrâyil hem bir melek ismi olarak 
kullanılmakta, hem de belli bir varlıktan çok bir etki alanını, bir enerji yapısını ifade 
edebilmek için kullanılmaktadır.   
 
Bir melek olarak Cebâil (A.S.)’in en bilinen vasfı onun vahiy taşıyıcısı olmasıdır. Bu çok 
bilinen vasıfları dışında Cebrâyil sözünün kelime anlamı olarak değil de, bir kavram olarak 
ifade ettiği başka şeyler de vardır ki, bunlar az bilen veya az söz edildikleri için genele fazla 
yayılmamış olan şeylerdir. 
 
Bu kitabın başında Astral âlem’den bahsedilmişti. Gerek Astral âlemin, gerek Tanrı 
isimlerinden oluşan Esmâül Hüsnâ’daki isimlerin enerjilerinin gerekse evrendeki bütün enerji 
yapılarının değişik bir çok vasıflarının olmalarına karşılık bir de iletişim, ilham, sezgi, haber 
gibi kavramlarla ilgili vasıfları vardır. Başka bir ifade ile bilgi ve sezginin iletilmesi, 
dağıtılması ile ilgili bir enerji alanı. Bu sadece Tanrı’nın peygamberine ya da peygamberlerine 
vahiy göndermesi ile ilgili bir şey değildir. Bütün benzeri şeyler bu enerji yapısı veya alanına 
bağlıdır. Sadece tanrısal emirler ve iyilik değil, herşey hatta Şeytan’la bile iletişim kursanız o 
iletişimin gerçekleşmesi bu enerji yapısı ile ilgilidir. Sezgi, istihare, Telapati, durugörü 
isimlerini verdiğimiz şeyler hep bu enerji yapısı ile ilgilidir ve Cebrâyil bu yapının temsilcisi 
ya da yöneticisidir.  
 
Burada bir melek ismi olarak kullanılmakla beraber aynı zamanda bu enerji yapısını da ifade 
eden bir etken olarak kullanılmıştır. Amaç isteyen kimse üzerinde sezgisel şeylerin 
odaklanması, kişinin bu kanalla daha kolay senkronize olabilmesidir. Akla hemen geldiği gibi 
Cebrâyil (A.S.) ile birebir ilişki veya iletişim kurulması gibi bir şey düşünülmemiştir. Sadece 
bir melek olarak ondan ve onun hâkim olduğu enerji alanından yardım istemektir. 
 
HESAPLAMALAR 
 
Bu örnek için gereken esmâları belirledik. Şimdi bu çalışmada konu mankeni olarak 
kullanacağımız ismi seçelim. Çalışmayı yapacak olan kimse bu sefer bir kadın olsun ve 
ismine de Zeynep diyelim. Tabii, bu isim hesaplamalarda Arapça özgün şekli ile “Zeyneb” 
olarak kullanılacaktır.  
 

 Zeyneb  :  = 69 

 Zâhir  :    = 1106 

 Bâtın  :   = 62 
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 Müheymin :   = 145 

 Cebrâyil  :  = 246 
 
Bu örnekteki hesaplamalar karışım olarak, yukardaki ilk örnekten biraz daha farklı 
yapılacaktır. İlk örnekte sadece kişi ismi ve esmâların hâdim isimleri belirlenmişti. Buradaki 
örnekte ise hem ilk örnekte görüldüğü gibi hesaplanacak hem de buradaki esmâların, isteyen 
kişinin ismi ile birleştirilmesinden oluşan adedlerin hâdimleri bulunacaktır.  
 
Herhangi bir çalışmada bu iki farklı hesaplama şeklinden hangisisi istenirse onun kullanılması 
mümkündür. Bu tamamen uygulayıcının tercihine bağlıdır. 

Zahir + Zeyneb  :  +      (1106 + 69) = 1175 
Bâtın + Zeyneb  :  +      (62 + 69) = 131 
Müheymin + Zeyneb  :  +        (145 + 69) =  214 

Cebrâyil + Zeyneb :  +  (246 + 69) =  315 
 
Bütün bu isimlerin toplamı ise 3363’tür. Şimdi elde edilen bu 10 sayının her birinden, ulvî 
hâdimlerin elde edilmesi için gereken 41’i çıkartalım. 
 

 
Bu sayılardan da Ulvî hâdimlerin esmâlarını türetelim. 

3322 =   Cagşekâyil 

1065 =   Geshâyil 
21 =    Keâyil 
104 =    Kadâyil 
205 =    Rahâyil 
28 =    Kehâyil 
1134 =   Gekledâyil 
90 =    Saâyil 

173 =    Kocâyil 

274 =   Radâyil 
 
Bu on esmâ ile, aynen birinci örneğimizde olduğu gibi bir kasem oluşturalım. 
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Cagşekâyil Cagşekâyil, Geshâyil Geshâyil, Keâyil Keâyil, Kadâyil Kadâyil, Rahâyil 
Rahâyil, Kehâyil Kehâyil, Gekledâyil Gekledâyil, Saâyil Saâyil, Kocâyil Kocâyil, 
Radâyil Radâyil. Yâ Ruhaniyeti Hazihil esmâ (Burada istek söylenecek) Elvâhen 
Elvâhen, Elacele Elacele, Essate Essate. 
 
ÇALIŞMA 
 
Bu örnek için gereken çalışma yukardaki ilk örneğimiz için yapılan çalışmadan çokaz 
farklıdır. Bu çalışma için önceden bir veya üç gün oruç tutulması ve çalışma boyunca riyazet 
hâlinde olunması gerekmektedir. Bu çalışma uzun süreli olduğu için yaklaşık bir ay boyunca 
oruç veya riyazet hâlinde olmak günümüzde bir çok kimseye zor gekebilir. Bu zor geliş 
kişilerin yapısından çok günümüzdeki iş, çalışma, trafik kısaca hayat şartlarından kaynaklanır. 
En mükemmeli, bu konularla ilgilenen bir kimsenin bir yere çekilip, insanlardan uzak olarak 
çalışmalarını tamamlamasıdır fakat yazık ki, günümüzde çok az kimse böyle bir imkana 
sâhiptir. Bu durumda yapılacak şey çalışmaları biraz değiştirerek yaşama şartlarına 
uydurmaktır. Bu yüzden orucun sadece ilk başlangıçta tutulması riyazetin de çalışmalar 
boyunca iki günde bir yapılması, imkan bulunurs yine iki günde bir oruç tutulması 
mümkündür. Çalışmalar sürdüğü sürece günlük eğlence aktivitelerinden mümkün olduğu 
kadar uzak kalmak, sinema, televizyon gibi şeylere fazla takılıp kafa dağıtmamak, her fırsatta 
sadece tefekkür ve zikir hâlinde olmak gereklidir. 
 
Çalışma günleri erkek ve kadın için farklıdır. Uygulamayı bir erkek yapıyorsa yeni ayın ilk 
günü başlamalı ve 28 gün sürdürmelidir. Şâyet çalışmayı yapan bir kadınsa çalışma şartları 
biraz değişir. Kadınlarım kendi âdet dönemlerini beklemeleri ve âdet dönemi bitttiği gün 
abdest alıp, başlamaları ve 28 gün sürdürmeleri gerekir. Tabii bunun yeni ayın ilk gününe 
denk gelebilmesi çok zor olabilecek bir tesadüf olduğu için çalışma ay durumuna bakılmadan 
uygun olan günde başlar.  
 
Erkek veya kadın, 28 günlük bir çalışmanın kesintisiz yapılması mümkün olmayabilir. Elde 
olmayan nedenlerle çalışmalara bir veya iki gün ara verilirse ara verilen her gün için iki gün 
olmak şartıyla çalışma süresi 28 günden daha fazla uzatılır fakat verilen aranın peşpeşe en 
fazla iki günden fazla olmamasına dikkat etmek gerekir.  
 
Kadın uygulayıcılar çalışmalara ara vermek zorunda kaldıkları takdirde fazladan olan ek 
günler de hesaba katılırsa çalışmalar bitmeden önce mutlaka ikinci bir adet dönemi 
yaşayacaklardır. Hatta ara vermeseler bile bazı kadınların adet dönemleri daha kısa 
periodlarda olabilir. Bu durumda adet dönemi geçene kadar beklenir ve yine her ara verilen 
gün için iki gün eklenerek çalışma bitirilir.  
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ÇALIŞMA ŞEKLİ 
 
Havâss okumaya uygun bir mekan ve saatte abdest almış olarak oturulur. İlk başlanan günde 
mutlaka, sonraki çalışmalarda istenirse, çalışmaya başlarken bu niyetle iki rekat namaz kılınır 
ve yerinden kalkmadan okumalar başlar. 3363 defa “Yâ Gakşekâyil” zikri yapılır ve üçüncü 
zikirde, altmışıncı zikirde ve ondan sonra da her yüzde bir yukardaki kasem okunur. 
 
Çalışmanın, Yâ Gakşekâyil zikri ile değil de 3363 defa “Yâ Zâhirün Batınül Müheymin” 
zikri ile yapılması ve bu zikirlerde de üçüncü, altmışıncı zikirlerde ve ondan sonra da her 
yüzde bir yukardaki kasemin okunması ile yapılması da mümkündür.   
 
Bu çalışmaların ikisinin aynı anda yapılması da olabilir. Ya da bir gün Yâ Gakşekâyil zikri 
ile, bir gün “Yâ Zâhirün Batınül Müheymin” zikri ile görütürülmesi olabilir.  
 
Sadece Yâ Gakşekâyil zikri ile çalışılması ve zaman ve motivasyon bulunan günlerde ek 
olarak ayrıca  “Yâ Zâhirün Batınül Müheymin” zikrini de, aynı adette yapmak olasıdır. 
 
  
 
 
 
 
3 – KARŞI CİNS İLİŞKİLERİ 
 
Üçüncü örneğimiz karşı cins ilişkileri ile ilgili. Bu çalışmada isteyenin veya istenenin erkek 
ya da kadın olması farketmez. Tek farklılık kasemde okunan isimdir. İstenen kadınsa 
“İstenenin ismi, Binti, İstenenin annesinin ismi”, istenen erkekse “İstenenin ismi, İbni, 
istenenin annesinin ismi” şeklinde okumaktır.  Şâyet istenen kişinin annesinin ismi 
bilinmiyorsa Anne ismi olarak “Havva” kullanılır. Buradaki örneğimizde İsteyen Ahmet, 
istenen olarak da Leyla isimlerini aldık. Anne adı olarak da Havva kullanıldı. 
 

İsteyen kişinin ya da uygulayıcının ismi  Ahmet ve tabii çalışmada bu ismi de Arapça 
özgün hâline uygun olarak “Ahmed” şeklinde kullanıyoruz.  Ahmet’in ebced tutarı 53’tür. 
 

İsyenen kimse Leyla’dır Bu ismin ebced tutarı da 71’dir.  
 
Leyla’nın sevgi, aşk ve cinsel isteklerinin, Ahnet’e karşı uyarılması için seçtiğimiz örnek 
esmâlar, Esmâül Hüsnâ’dan üç isimdir. 
 
Evvel:  adedi 37’dir. Seçilme nedeni istenen işin çabuklaşmasını sağlamaktır. 
 

Cebbar:  Adedi 206’dır.  
 
CEBBAR İSMİ HAKKINDA 
 
Havâss veya Esmâül Hüsnâ ile biraz bile ilgilenen bir çok kimse burada, bir celbi muhabbet 
çalışmasında Cebbar ismini kullanmamı garipsiyeceklerdir. Cebbar ismi genel olark zorlayıcı 
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sert etkiler veren ve daha ziyade Kahır çalışmalrınd kullanılan bir esmâ olarak bilinir. Aslında 
burada da biraz o vasıfları ile seçilmiştir. Örnek çalışmamızdaki örnek olayı, normal celbi 
muhabbet çalışmalarından daha zor bir işin yapıldığını varsayarak seçtim. Burada normal 
şartlar altında okunan yapılan bir Havâss uygulamasının işe yaramadığını veya yarasa bile 
istenen kimsenin değişik toplumsal ya da ailesel şartlardan dolayı isteyen kimseye 
yaklaşamadığını farzediyor ve bu gibi durumlara bir örnek çalışma veriyorum. Cebbar ismi 
kişiyi psikolojiik olarak zorlamak, sert bir şeliklde isteğe mecbur etmek, baskı altına almak 
için seçilmiştir. 
 
Vedud:  : Adedi 20’dir. Vedud ismi çalışmadaki merkez esmâdır. İstenen aşk ve 
çekiciliği sağlayan esmâ Vedud’dur.  
 
ÖNEMLİ NOT 
 
Bu çalışmayı uygulamak isteyen kimseler olursa şunu bilmelidirler ki, seçilen esmalar sadece 
örnekte kullanılmak için seçildiler. Bir gerçek uygulamada başka esmaların seçilmesi, 
tamamen başka esmalar kullanılması ya da buradakilere ek olarak başka esmalar da 
kullanılması yani esma adedinin üç değil de istenirse çok daha fazla sayıda olması 
mümkündür. 
 
HESAPLAMA 
 
Şimdi bu bölümde anlatılan uygulama tarzına uygun olarak kişi isimleri ve esmâlardan 
gereken hâdim isimlerini türetelim. 
 
Evvel: (37) + 360 = 397 

 397 – 316 = 81 =   = Fayuşin 
 
Cebbar: (206) + 360 = 566 

 566 – 316 = 250 =   = Ranyuşin 
 
Vedud: (20) + 360 = 380  

 380 – 316 = 64 =  = Sedyuşin 
Ahned: (53) + 360 = 413 
 413 – 316 = 97 =   = Sazyuşin 
Leyla: (71) + 360 = 431 
 431 – 316 = 115 =  = Keyhayuşin 
 
Evvel (37) + Ahmed (53) = 90 + 360 = 450 

 450 – 316 = 134 =   = Kaldayuşin 
 
Evvel (37) + Leyla (71) = 198 + 360 = 468 

 468 – 316 = 152 =  = Kanbayuşin 
 
Ahmed (53) + Leyla (71) = 124 + 360 = 484 
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 484 – 316 = 168 =  = Keshayuşin 
 
Cebbar (206) + Ahmed (53) = 259 + 360 = 619 

 619 – 316 = 303 =  = Şecyuşin 
 
Cebbar (206) + Leyla (71) = 277 + 360 = 637 

 637 – 316 = 321 =  = Şekâyuşin 
 
Vedud (20) + Ahmed (53) = 73 + 360 = 433  

 433 – 316 = 117 =   = Keyzeyuşin 
 
Vedud (20) + Leyla (71) = 91 + 360 = 451 

 451 – 316 = 135 =  = Kalhayuşin 
 
Hepsinin Toplamı: 1409 + 360 = 1769 

 1760 – 316 = 1453 =  = Getnacyuşin 
 
Elde edilen bu esmâlardn aşağıdaki hitabe oluşturulur. 

 
 
Getnacyuşin Getnacyuşin,  Fayuşin  Fayuşin, Ranyuşin Ranyuşin, Sedyuşin Sedyuşin, 
Sazyuşin Sazyuşin, Keyhayuşin Keyhayuşin, Kaldayuşin Kaldayuşin, Kanbayuşin 
Kanbayuşin, Keshayuşin Keshayuşin, Şecyuşin Şecyuşin, Şekâyuşin Şekâyuşin, 
Keyzeyuşin Keyzeyuşin, Kalhayuşin Kalhayuşin. Tevekkel yâ Hüddami hazihil esmâ. Bi 
celbi ve muhabbeti ve meveddeti ve şehavati Leyla binti Havva Elvahen elvahen. Elacele 
elacele. Essate essate. 
 
ÇALIŞMA 
 
Bu çalışmanın yukardaki örneklerde görüldüğü gibi aynı şekillerde yapılması mümkündür. 
Yani hergün 1769 defa “Yâ Getnacyuş” zikri yapmak, dokuzuncu, altmışıncı ve ondan 
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sonraki her yüzüncü zikirde bir defa hitabeyi okumak.  Bu çalışmanın bir de değişik şekli 
olabilir ve asıl tavsiye edilen de bu ikinci şekildir.  
Çalışma iki aşamalı olarak yapılır. Birinci aşama yedi gün sürer. Yukardaki kasem yedi parça 
kağıda aynen yazılır. Her gün bu kağıtlardan birisi, çalışmaya oturulduğu zaman öne, açık 
olarak koyulur. Kağıdın ortasına minik bir parça günlük, az miktarda buhurotu ve yine küçük 
bir parça damla sakızı koyulur. Ayrıca 19 tane karabiber alınır. Bu biberlerin beyaz karabiber 
olmaları tercih edilir fakat bilinen karabiberle yapılması da caizdir.  
 
Önce birinci karabiber iki dudağın arasına alınır ve Besmele okunmadan bir Fatiha, üç ihlas 
okunup arkasından da dokuz defa “Yâ Getnacyuş” zikri yapılır. Bundan sonra bir defa da 
Kasem okunur.Karabiber önde duran kağıdın üzerine bırakılır. Sonra ikinci karabiber yine iki 
dudağın arasına kıstırılıp, aynı şekilde besmele okunmadan bir fatiha, üç ihlas okunur ve bu 
sefer altmış defa “Yâ Getnacyuş” ziktri yapılıp, kasem okunur. Bundan sonra üçüncü 
karabiber alınır ve aynı işlem tekrarlanır fakat bu sefer bundan sonraki her karabiberde “Yâ 
Getnacyuş” zikri yüzer defa yapılır. Bu şekilde bütün karabinerler okunur. Zikir 1769 defa 
yapılmış olur. Okuma bitince kağıt üzerindeki buhur ve biberlerle birlikte sarılır ve ateşe 
koyularak yakılır. Kağıt tamamen yanıp bitinceye kadar devamlı olarak sadece kasem okunur. 
Fakat bu durumdaki kasem biraz farklı okunur. Tevekkel yâ hüddami hazihil esma dedikten 
sonra “Bu kağıt ve biberler nasıl yanıyorsa filane binti filane de benim için (Ya da: Filan 
ibni filane için) öyle yansın. Yemesin, içmesin, uyumasın, durmasın dinlenmesin bana 
(Ya da filan ibni filaneye) koşsun”  denilir ve “Elvahen, elacele, essate” ile bitirilir. 
 
ÖNEMLİ BİR NOKTA 
 
Yukardaki örnekte ondokuz adet karabiber kullanıldı. Bunun nedeni, dokuzuncu, altmışıncı ve 
sonraki 1700 zikirdeki her yüz tane için bir karabiber olmasıdır. Şâyet zikir sayısı farklı 
olsaydı karabiber sayısı da farklı olacaktı. Mesela 714 zikir yapılması gerekseydi. Dokuz tane 
karabiber kullanışacak, dördüncü zikirde birisine kasem okunup, kağıd bırakılacak, sonraki 
onuncu zikirde yine kasem okunup kağıda bırakılacak ve  ondan sonraki yediyüz zikir için her 
yüzde bir karabişber okunacaktı.  
Bu çalışmayı pratikte kullanmak isteyenlerin bu noktaya dikkat etmeleri gereklidir. 
 
Çalışmanın ikinci aşaması isteğe göre yapılabilir veya yapılmayabilir. İstenirse ve yedi günlük 
çalışma sonunda, makul bir süre içinde istek tam olarak gerçekleşmezse, kağıt, biber ve 
buhurlar olmadan, sadece güzel kokulu bir buhur yakılarak 1769 defa “Yâ Getnacyuş” zikri 
yapılır. Dokuzuncu, altmışdokuzuncu ve sonraki her yüz zikirde bir defa olmak üzere kasem 
okunur. Buna istenildiği kadar devam etmek mümkündür. 
 
 
4 – ŞERLİ HÂDİMLERİN KULLANILIŞI 
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Bu çalışma tarzıyla ilgili son örneğimiz şer hâdimlerinin kullanılışına ait. Şer hâdimleri, 
adından da belli olduğu gibi şerli işler için kullanılırlar. Bir insan ya da olay üzerinde olumsuz 
etkiler yapmak. Lânet, ayırma, iş bozmak, iflas, ölüm ve akla gelen her tür sert ve olumsuz 
etki çalışmasında şerli hâdimler kullanılır.  
 
Buraya kadar incelediğimiz ve alışılmış olan adlandırılmaları ile “Hâdim” dediğimiz bu 
enerjilerin kullanımını ya da uyarılmalarını daha değişik bir şekilde şöyle tasnif edebiliriz. 
 
Bir uygulamacı yani pratik çalışmalar yapan bir kimse “Ulvî ve Suflî” hâdimleri kendisinin 
ve başkalarının üzerinde fakat “Şerli” hâdimleri sadece başkalarının üzeerinde kullanabilir. 
 
Şer hâdimlerinin kullanımına örnek olarak “Cemal” isminde bir erkeğin olumsuz etkiler 
altında kalması için bir çalışma yapmaya niyetlendiğimizi varsayalım. 
 
Cemal  isminin ebced tutarı 74’tür. Bu ismi bilinen şekilde, 360 ekleyip, 319 
çıkarttığımız ve nutkettiğimiz zaman elde edilen hâdim ismi  “Kayhatayşın” 
şeklindedir. Burada şerli hâdimler bulunacağı için çıkartılan aded 319’dur. Cemal’in ebced 
tutarı olan 74, 319’dan küçük olduğu için oluşturulacak olan bütün esmâlar için ana sayıya 
360 eklenecektir.  

Bu çalışma için seçilen esmâlar Kahhar  ve Mümit  sıfatlarıdır. Kahhar 306 ve 
Mümit ise 490 tutarlarındadırlar. Bu adedlerden oluştutulan esmâlar da  
“Şemzetayşın” ve  “Selatayşın” şeklindedir. Cemal ve iki esmânın karşılıklı 
birleştirilmeleri ile elde edilen diğer esmâlar da aşağıdaki gibidir. 
 

Mümit ve Kahhar:  “Dayzetayşın”  

Mümit ve Cemal:   “Hıhatayşın” 

Kahhar ve Cemal:  “Tekatayşın” 
 

Cemal, iki esmâ ve yukarda görülen üç kombinenin toplamından çıkan esmâ ise  
“Beghınatayşın” şeklindedir. 
 
Elde ettiğimiz bu yedi esmâ ile aşağıdaki hitabe oluşturulur. 

 
Beghınatayşın Beghınatayşın, Selatayşın Selatayşın, Şemzetayşın Şemzetayşın, 
Kayhatayşın Kayhatayşın, Dayzetayşın Dayzetayşın, Hıhatayşın Hıhatayşın, Tekatayşın 
Tekatayşın. Tevekkel yâ hüddami hazihil esmâ bi ….. Cemal ibni Havva. Elvâhen 
Elvâhen, Elacele Elacele, Essate Essate.  
 
Noktalı kısma gelince Cemal ibni Havva’nın kahrı ya da herhangi bir istek ne ise o söylenir. 
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Yukardaki Havva isminin Cenal isimli kişinin annesinin ismi olduğunu ya da bilinmeyen anne 
ismi yerine joker olarak kullanıldığını bir daha hatırlatmak isterim. 
 
 
ÇALIŞMA 
 
Bu uygulamanın çalışması da yukardaki uygulamalar gibidir. Özet olarak 2970 defa “Yâ 
Beghınatayş” zikri yapılır ya da aynı adette “Yâ Kahharül Mümit” zikri yapılır. Yetmişinci 
zikirde ve ondan sonraki her yüzde bir defa yukardaki hitabe okunur. Bu çalışmanın da hem 
“Beghınatayş” hem “Yâ Kahharül Mümit” zikirleri ile aynı anda yapılması mümkün ve 
daha iyidir. Diğer şartlar yani oruç, riyazet, namaz gibi şeyler de diğer uygulamalar gibidir. 
 
BU ÇALIŞMA TARZI İLE  
İLGİLİ SON SÖZLER 
 
Değerli Okuyucular veya uygulayıcılar ya da uygulayıcı adayları. Bu kitabın ikinci bölümünü 
oluşturan ve yukarda anlatılan uygulama tarzları hakkında söylenebilecek teknik şeyler bu 
kadardır ve hemen hemen isteyen herkesin bu uygulamaları kendi isteklerine göre değişik 
esmalar seçerek tertiplemeleri için yeterlidirşer. Bu tarzı kullanmak isteyenler şunları da 
bilmelidirler ki, bu tarzı şimdiye kadar kullanmak isteyen kimselerin yüzde kırk kadarı 
başarılı olmuş, yüzde yirmi kadarı da şüpheli veya kısmen başarı kazanmışlardır. Diğer yüzde 
kırkı ise başarısızdır. Tabii bunlar sadece benim bildiğim kimselerdir.   
 
Bu bölümün sizde başarılı olup olmaması, bu bölümün başında anlatıldığı gibi sizin bu tarzla 
uyumlu olup olmamanıza bağlıdır.  
 
Burada anlattığım hesaplama ve harfleri nutkederek hâdim isimleri veya uyarılmak istenen 
enerji türü ile ilgili esmâların belirlenmesinin tek yöntemi tabii ki, burada anlatılan şekil 
değildir. Harfler ve onların değişik kullanım yöntemleri ile daha çok çok farklı olan bir çok 
hesaplama ve hâdim belirleme yöntemi vardır. En doğrusu veya tek olan burada benim 
anlattığımdır gibi bir iddiam yok. Burada sadece bir tek yöntem anlatıldı ve esas amaç değişik 
havâss kitaplarında görülen bu az bilinen uygulma tarzının tertip şekilnin , ana şekil olarak ne 
olduğunu anlatmaktır. Pekalâ ki, siz de değişik havâss kitaplarındaki bunlara benzeyen 
uygulamaların ne olduklarını anlayabilecek ve onları, buradaki bilgiler doğrultusunda 
uyarlayarak tertipleyebilecek  ve kendi istekleriniz için kullanabileceksiniz. Bu bölümün asıl 
amacı da budur. 
 
Hâdim isimlerinin belirlenmesinde bir çok farklı yöntem olduğunu yukarda belirttim. Şimdi 
bu değişik yöntemlerden birisini daha görelim. 
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DİĞER BİR YÖNTEM 
 

BAST’I HURUFÎ 
 
Burada nakledeceğim yöntem yurdumuzda, yeni Türkçe ile basılmış bazı Havâss kitaplarında 
vardır. Bu yüzden, oldukça ciddi bir çalışma olmasına rağmen bu yöntemi, bu kitapta ele 
almazdım fakat mevcut kitaplarda çok muğlak ve eksik verilmesinden dolayı, anlaşılmaz ve 
işe yaramaz hâlde olduğunu gördüğüm için burada daha anlaşılır bir şekilde vermeyi uygun 
görüyorum. 
 
Arap harflerinin Ebced cetvellerinden Havâss’ın Derinlikleri’nin 1. Kitabında bahsetmiş ve 
bazı değişik cetvelleri de vermiştim. Birinci kitapta, orada gerekli olmadığı için vermediğim 
bir ebced sistemi daha vardır.  Buna Ebcedî Arabî ismi verilir. 
 
Ebcedî Arabî de, diğer ebced sistemleri gibi bir ebced sistemidir. Bu cetvelin tanzim edilişi 
yani türetilişi Ebcedî Kebir ile yapılır. Birinci kitapta Ebcedî Batınî ismi ile verilen  bir 
ebced cetveli vardı. Bu cetveldeki değerler yani harflerin sayısal değerleri, harflerin 
isimlerinin yazılışlarının, Ebcedî Kebir ile hesaplanmasından çıkıyordu. Yani   “Elif” 
harfinin yazılışı  şeklinde yapılır. Bu, elif sözünün bir tek harfle değil de, yazı ile “Elif” 

şeklinde yazılmasıdır. Elif sözünü oluşturan üç harf Ebcedî Kebir ile toplanır. (Elif  = 1) + 
(Lam  = 30) + (Fe = 80) = 111 
 
Bu toplamdaki 111 sayısı da Ebcedî Batınî cetveline göre Elif harfinin sayısal değeri olur. 
Başka bir ifade ile Ebcedî Batınî cetvelinde Elif’in değeri 111’dir.  
 
Yine birinci kitapta verilmiş olmasına rağmen harflerin isimlerinin yazılışlarını gösteren 
tabloyu ve Ebcedî Kebir’i bir daha görelim.  
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Yukarda her harfin isminin yazı ile yazılışı görülmektedir ve her harfin isminin Ebcedî kebir 
ile toplanması o harfin Ebcedî Batınî değerini vermektedir. Ebcedî Kebir cetveli de 
aşağıdadır. 
 

 
 
Ebcedî Batınî cetvelinin tanzim edilişindeki mantık aynen Ebcedî Arabî cetvelinin 
tanziminde de geçerlidir fakat burada bir farklılık vardır. Ebcedî Arabî için harflerin sayı 
değerlerinin yazı ile yazılışlarının Ebcedî Kebir ile toplanmasından çıkan adedler, harflerin 
değerleri olur. Yani 1 sayısı rakam ile 1 diye yazılmayıp, yazı ile “Bir” şeklinde yazılır. Yani 
Arapçası ile “Ahad”.  Ahad sözünün Ebcedî Kebir ile toplanması 13 adedini veriri. Fakat 
burada bir farklılık daha vardır. Ahad sözü “Elif, Ha, Dal” olarak üç harften oluştuğu için üç 
sayısı da toplama eklenir ve 16 adedi elde edilir. Bu durumda Ebcedî Arabî cetvelinde Elif 
harfinin adedi 16 olur. Bütün harflerin adedlerinin yazı ile yazılış şekillerini gösteren tablo 
aşağıdadır. 
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Harflerin karşılığı olan sayıların yazı ile yazılmalarından oluşan kelimelerin Ebcedî Kebir ile 
toplanmalaı ve toplama kelime kaç harften oluşuyorsa o harfin de eklenmesinden çıkan aded, 
harfin Ebcedî Arabî değeri olur. Ebcedî Arabî cetveli aşağıdadır. 
 
 
 
 
EBCEDÎ ARABÎ CETVELİ  

 
Ebcedî Arabî Havâss’ın bir çok dalı için çok önemlidir. Buna örnek olarak şunu 
gösterebilirim. Esmâül Hüsnâ’daki bütün isimlerin birer yıldızala uyumlu kabul edildiğini 
biliyoruz.  Mesela “Allah” ismi Güneş’le uyumludur. Bu ismin yıldızı Güneş’tir denilir.  
 
ESMÂLARIN YILDIZLARI NASIL BULUNUR 
 
Esmâül Hüsnâ’daki bütün sıfatların uyumlu oldukları yıldız, Ebced’i Arabî kulanılarak 
belirlenmiştir. Buna örnek olarak Esmâül Hüsnâ’daki ikinci isim olan “Rahman” sıfatını 
alalım.  
 
Rahman ismi Ebcedî Kebir ile 298 adedindedir. Uygun yıldızı belirleme işlemi bu aded 
üzerinden yapılırsa sonuca ulaşılamaz. Bu işlem Ebcedî Arabî ile yapılmalıdır. Rahman 
isminin Ebcedî Arabî tutarı 2222’dir.  
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(Ra=506) + (Ha=612) + (Mim=339) + (Nun=765) = 2222 
 
Bu sayı Rahman isminin tutarı olmakla beraber yapacağımız işlem için kullanılmaz. İsmin 
“Er Rahman” şeklinde yazılması ve toplanması gereklidir. Bu yüzden “Er” yani Arapça 
“Elif, Lam” harflerinin tutarın da hesaplanması gerekir.  
 
(Elif = 16) + (Lam = 1097) = 1113 + 2222 = 3335 
 
3335 sayısı Er Rahman isminin Arabî ebcedi ile tutarıdır.  
 
Bu sayıyı 7’ye böleriz. 3335 / 7 = 476.42857 
 
Çıkan sayının tam sayı kısmını alıp, küsuratını atarız. Tam sayıyı tekrar 7’ye böleriz. 476 / 7 
= 68. Bunu da tekrar 7’ye böleriz. Şayet bu sayı tam sayı olmasaydı yine küsuratını atacaktık. 
 
68 / 7 =  9.7142857. Bu sayının da tam sayı kısmını tekrar yediye böleriz. 
 
9 / 7 = 1.2857143. Bunun tam sayı kısmı 1’dir.  
 
Son işlemde yedi çıkana kadar ya da yediden küçük bir sayı kalana kadar yediye bölme işlemi 
devam eder. Burada son kalan sayı Bir’dir ve 1, Haftanın birinci günü olan Pazar’ı gösterir. 
Pazar gününün yıldızı ise Güneş’tir. Bundan da Rahman isminin yıldızının Güneş olduğu 
sonucuna varılır. Haftanın günlerinin sayı ve yıldızları aşağıdadır. 
 
1) Pazar  : Güneş 
2) Pazartesi : Ay 
3) Salı  : Mars 
4) Çarşamba : Merkür 
5) Perşembe : Jüpiter 
6) Cuma  : Venüs 
7) Cumartesi : Satürn. Son bölme işleminde yedi kalırsa yedinci gün yani Cumartesi 
demektir. 
 
Burada hemen şunu hatırlatmak gerekir. Yukarda verilen sayılar sadece günleri gösterirler. 
Yıldızların sayıları değildirler yoksa bilindiği gibi Güneş’in sayısı 6, Ay’ın sayısı 9’dur. 
Yıldızların sayılarının buradaki işlemle ilgileri yoktur. 
 
Buradaki yöntemle ve tabii, Ebcedî Arabî kullanılarak herşeyin ve her ismin yıldızı 
bulunabilir. Şimdi buna önek olarak Bülent isminin yıldızını bulalım.  
 
MAJİKAL YILDIZI BULMAK 
 
Burada örnek olarak Bülent’in Yay burcunda doğan birisi olduğunu kabul edelim. Yay 
burcunun Astrolojik yöneticisi olan Jüpiter, Bülent’in yıldızı olarak kabul edilir fakat bu 
sadece Astrolojik yıldızdır. Astrolojik yorum ve yıldızların ise burada hiç bir öneminin 
olmadığını belirtmem gerekir. Bize gereken Bülent isminin majikal gücünü ifade eden, 
majikal yıldızıdır. Bunu da yukardaki yöntemle bulabiliriz. Tabii, hesaplamaları Ebcedî 
Arabî’ye göre yaparak.  
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Bülent ismini Arapça’ya uygun olarak “Bülend” şeklinde ele alıyoruz. 
 
(Ba = 616) + (Lam = 1097) + (Nun = 765) + (Dal = 283) = 2761 
 
Bülent isminin Arabî ebcede göre tutarı 2761’dir. Şimdi bu sayıyı yukardaki gibi, yediden 
küçük bir sayı ya da yedi kalana kadar yediye bölelim. 
 

2761 / 7 = 394.428571 
394 / 7 = 56.2857143 

56 / 7 = 8 
8 / 7 = 1.14285714 

 
Son kalan sayı 1’dir. Yani Bülend isminin majikal yıldızı Güneş’tir. 
 
Bu yöntemle isteyen herkes kendi isminin ya da herhangi bir ismin veya herhangi bir şeyin 
majikal yıldızını bulabilir. İsterse o şey veya kimse hakkında hangi gün, hangi saatlerde 
çalışma yapacağını belirleyebilir.  
 
ÖNEMLİ NOT 
 
Buradaki yöntemi Esmâül Hüsnâ’daki isimlerde denerseniz hepsinde, kabul edilen uyumlu 
yıldızların çıkmadığını görebilirsiniz. Ebcedî Arabî ve Bast usullerinin değişik eski kitaplarda 
değişik değişik kullanıldığı görülmektedir. Bunların hiç birisi için yanlış denilemez. Bazı 
kitaplarda mesela bir harfin sayı değerinin yazı ile yazılışında, bir yerde Ye harfi 
kullanılırken, bazı kitaplarda da aynı sözü yazmak için Ya değil,  Elif kullanılmatadır. Bazı 
ustalar sondaki hamze elifi bir sayarlarken, aynı harfi saymayan kimseler de görülmektedir. 
Bu gibi şeyler hesaplamaların ve sonuçta elde edilen adedlerin farklı olmasına neden olur. 
Bunlar, Arap dilinin yüzyıllar içinde geçirdiği gelişimlerle ilgilidirler. Dolayısı ile Esmâül 
Hüsnâ’daki isimlerin ilgili oldukları yıldızlar zamanında belirlenmiş ve bu şekilde kabul 
görmüşlerdir. Fakat bunların belirlenişindeki ebced, harf ve sayıların kullanılış şekli buradaki 
bilgilere uymayabilir de. Önemli olan kullanılan ana yöntendir ve o da burada anlatılmıştır. 
Dolayısı ile buradaki hesaplama yöntemini uyguladığınız Tanrı isimlerinden bazıları farklı 
sonuç verirse hiç uğraşmayın ve genel olarak benimsenmiş olan yıldızı kabul edin çünkü onlar 
çok uzun zamandan beri ve herkes tarafından kabul edilmektedirler. 
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İSTENEN İŞ İÇİN GEREKEN 
HÂDİM İSİMLERİNİ BULMA 
VE KULLANMA YÖNTEMİ 

 
Bu yöntemle akla gelebilen, hayır veya şer her iş için çalışma yapılması mümkündür. Ayrıca 
burada anlatılan tarzda hazırlanan kasemlerin değişik çalışmlara ek olarak yapılması ve 
kullanılması da mümkündür. Uygulamayı tam olarak anlatabilmek için yine Ahmet isimli bir 
erkeğin, Leyla ismindeki bir kadını elde etmek için çalışma hazırladığını veya bu iş için 
gereken çalışmanın başka bir kimse tarafından hazırlandığını varsayalım. İlk önce iki tarafın 
isimleri yazılarak Ebcedî Kebir ile tutarları bulunur. 
 

 Ahmed = 53 
 Leyla = 71 

 
İlk işlem olarak iki isim harf harf yayılır ve harfler elemental gruplara ayrılır ve hangi 
elementin harflerinin daha çok olduğuna bakılır. Ahmed ve Leyla harflerinde Ateş grubundan 
iki harf, Toprak grubundan bir harf ve Su grubundan da beş harf vardır. Hava elementine ait 
harf yoktur. Bu durumda Su grubun  ismi de Yukardaki isimlerin altına yazılır.  
 
Değişik uygulamalarda gerektiği takdirde element isimleri ve tutarları aşağıda verilmiştir. 
 
DÖRT ELEMENT 
Ateş:  791 - Toprak  603 – Hava  13 – Su 42 
 
 
İSTENİLEN İŞLERE AİT ESMÂLAR 
 
Element isminden sonra istenilen işle ilgili esmâ veya esmalar yazılır. Burada istenen iş, karşı 
cins ilişkileri olduğu için seçilen esmâlar “Celb” ve “Muhabbet” kelimeleridir. 
Bunlardan “Celb” kişiyi bir yere getirmek, “Muhabbet” ise sevgisini kazanmak için 
kullanılacağı gibi ikisi birden, “Celbi muhabbet” yani kişinin sevgisini çekmek anlamında 
da kullanılabilirler.    
 
Yapılması istenen olası işlerde kullanılabilecek değişik kelimeler aşağıdadır. 
 

Celb: Çağırmak,. getirmek    35 
Muhabbet: Sevgi, ilgi  450 
Meveddet: Dostluk, sevgi.  450 Bu esmâ karşı cins ilişkilerinde “Muhabbet” 
esmâsına ek olarak kullanılabileceği gibi karşı cins ilişkileri ile ilgili olmayan, karşı cinsten 
veya kendi cinsinden olan birisinin dostluk, arkadaşlık, beğeni ve hayranlığını kazanmak 
amacı ile de kullanılır. 
 
Ölüm: Mevt   446 veya Memat  481 
Para:  160 
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Kovmak:  213 Bir kimseyi, bir yerden uzaklaştırmak için kullanılabileceği gibi, işinden 
çıkartmak veya evinden çıkartmak yani evi boşaltıp, başka yere taşınması gibi amaçlarla da 
kullanılır. 
 

İflas:  172 

Zenginlik: 1106  

Ayrılık:  381 

Hastalık:  1040 
Helâk:  56 Yok etmek, mahfetmek, öldürmek gibi amaçlarla. 
Yok etmek:  56 

Şehavât:  711 Şehvet, nefsani arzuların, cinsel isteklerin uyarılması 

Cinsel iktidarsızlık:   180 İstenen kimsenin cinsel gücünü yok etmek için kullanılır. 

Başarı:  596 Başarı kazanmak için. 

Başarmak. Başarılı olmak: 61 

Başarısızlık: 410 

Aşk:  10 
 

Eşcinsellik (Erkek):  55. Erkekte eşcinsel duygular uyarmak için 

Eşcinsellik (Kadın):  579. Kadında eşcinsel duygular uyarmak için. 

Dâvet:   480 Dâvet sözü, bir kimseyi bir yere dâvet etmek için değil, Cin veya hâdim 
dâvetleri için kullanılır. 

Kâbus:  89 Bir kimsenin kötü rüyalar görmesi, rüyasında rahatsız edilmesi, uyur 
veya uyanık korkutucu hayaller içinde olması. 

Ticaret:  1003 Her türlü ticari iş için. 
Sağlık:  498 

Kaybetmek: 603 Bir işte, yarışmada, sınavda, kumarda kayba sebep olmak için. 
Evlilik:  416 
 
GÜN, SAAT VE YILDIZ BELİRLEMEK 
 
Bu yöntemden bahseden ve Türkçe basılmış olan Havâss kitaplarında, bu noktaya gelinince, 
işin yapıldığı günün isminin ve ondan sonra da  kişinin yıldızının isminin yazılması gerekti 
yazılıdır. Yani bundan anlaşılan şudur: İş hangi gün yapılacaksa o günün ismi yazılacak. Yani 
meselâ celbi muhabbet çalışması için, Venüs ile uyumlu olduğu için Cuma günü çalışılacak 
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ve kişi yani istenen kişi hangi burçtansa, o burcun yönetici mesela kişi İkizler burcundan ise 
Merkür ya da daha doğrusu Arapça Utarid 4 ismi yazılacaktır. 
 
Bu tarif tamamen yanlıştır! Çalışmanın başlayacağı gün ve saat önceden, yapılacak olan 
işe göre seçilmez. Gün ve saati belirleyen kişi veya kişilerin yıldızlarıdır fakat bu 
yıldızlar Astrolojik yıldızlar olmayıp, yukarda anlatılan ve örnek olarak “Bülent” 
isminin, majikal yıldızının bulunuşunun, gösterildiği şekilde bulunan majikal yıldızdır. 
 
Bunun için şu yöntem kullanılır. Önce Talibin yani işi isteyen kimsenin ismi Arabî ebced ile 
hesaplanıp yıldızı belirlenir. Sonra Matlubun yani istenen kimsenin ismi, aynı şekilde, Arabî 
ebced ile hesaplanır ve yıldızı belirlenir. Bu iki yıldız da aynı ise o yıldızın adı yazılır. Şayet 
iki kişinin isimlerinden çıkan yıldızlar farklı ise, bu sefer iki ismin Arabî ebced tutarlarının 
toplamı alınır. Bu sayı yukarda anlatılan şekilde devamlı yediye bölünerek bir yıldız 
belirlenir. Bu, iki kişinin müşterek yıldızıdır ve onun ismi yazılır.   
 
Celbi muhabbet yani karşı cins ilişkilerinde mutlaka isteyen kimsenin de, istenen kimsenin de 
yıldızları belirlenmelidir. Bunların farklı olması hâlinde müşterek bir yıldız belirlenir.  
 
Şayet Herhangi bir kişi üzerinde işlerinin açılması, parasının bollaşması, sağlığının 
güçlenmesi gibi bir çalışma yapılacaksa en başta sadece o kişinin ismi yazılır yani bir, isteyen 
ve istenen kişi yoktur. Sadece bir tek isim vardır ve bulunan yıldız da o ismin yıldızıdır.  
 
Kişi üzerinde olumsuz bir etki yaratmak için çalışılıyorsa yine sadece onun ismi ve yıldızı 
yazılır. 
 
Ortaklık, evlilik, aşk ilişkileri gibi şeyler için çalışılacaksa, bu durumda bir, isteyen ve 
istenenin olması söz konusudur ve bu sefer iki kişinin ismi yazılıp, iki ismin yıldızları 
bulunur. Bunlar farklı ise, müşterek yıldız belirlenir.  
 
Yıldızların ve Günlerin Arapça isim, yazılış ve adetleri aşağıdadır. 

Pazar:  Elahad 44 – Güneş:   Eşşems 431 

Pazartesi:  Elisneyn 642 – Ay:  Elkamer 371 

Salı:  Essalasü 1064 – Mars :  Elmerih 881 

Çarşamba:  Elerbaü 306 – Merkür  Utarid 283 

Perşembe:  Elhâmis 731 – Jüpiter  Elmüşteri 981 

Cuma:  Elcumua 439 – Venüs  Ezzühre 613 

Cumartesi:  Essebt 493 – Satürn  Zuhal 45 
 
DİKKAT 
 

                                                
4 Gezegenlerin ve günlerin isimlerinden, Havâss’ın derinlikleri Kitaplarında, Türkçe gün isimleri ve gezegen isimlerinden de, 
Türkçe olmasalar bile alışılmış Batılı isimlerle mesela Jüpiter vs, şeklinde bahsediyorum. Fakat uygulamalarda kullanılırken 
bu isimler Arapça kullanılmalıdır. Arapça gün ve gezegen isimleri, İslamî majinin, majikal isimleri hâlini almışlardır. Bütün 
najikal ekollerde bu böyledir. Batı majisinde de geleneksel ve majikal isimler olarak İbranice isimler kullanılır (B.Kısa).   
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Havâss’ın Derinlikleri 1. Kitap’ta, Vefklerin yapılışları ile ilgili bölümde Araça gün isimleri 
ve yazılışları verilmişti. Buradaki gün isimleri, oradakilerden farklıdır. Bu farklılıklar 
Arapça’nın değişik lehçeleri, yüzyıllar içinde geçirdiği değişim ve gelişimler gibi şeylerle 
ilgilidir. Birinci kitapta verilen gün isimleri günlük konuşmalarda kullanılırlar fakat bazı 
Havâss kitaplarında da burada görülen gün isimleri kullanılır. Bu yüzden burada, her şeklin 
bilinmesi adına, farklı gün isimleri kullanıyorum. İsteyen, istediği isimleri kullanabilir. 
 
GÜN BELİRLEMEK 
 
Kişilerin yıldızları belirlendikten sonra, yıldız, çalışmanın yapılacağı, daha doğrusu 
başlatılacağı günü ve ondan sonraki günlerde devam edilecek olan saatleri gösterir. Yıldız 
hangi güne aitse, o günün ismi yazılır ve çalışma o günün ilk saatinde başlatılır. Ondan 
sonraki günlerde ya da gecelerde de aynı yıldızın saatlerinde çalışılır.  
 
Ortaya çıkan gün ve saat, klasik anlatımlardaki, gün ve saattlere göre yapılan işlere 
uymayabilir. Mesela bir celbi muhabbet çalışmasında Salı veya Cumartesi günlerinden birinde 
ve Mars ya da Satürn saatlerinde çalışılacak gibi bir sonuç çıkabilir. Halbuki bu günler ve 
saatlerde şerli çalışmalar yapılır, en azından bunlar celbi muhabbet çalışmalarına uymaz 
olarak bilinirler. Bunun hiç önemi yoktur. Hangi yıldız bulunmuşsa çalışma onun gün ve 
saatlerinde yapılmalıdır. 
 
Bu durumda örneğimizin konu mankeni olan Ahmed isminin yıldızını, yukarda anlatıldığı 
şekilde belirleriz.  
 
Ahmed ismi Ebcedî Arabî’ye göre 1259 değerindedir. Bu sayıyı yukarda anlatılan şekilde, 
yedi veya daha küçük bir sayı kalana kadar, yediye bölersek son kalan sayı 3 olur. Bu da yine 
yukardaki tabloya göre, Salı günü ve Mars demektir. 
 
Leyla isminin Arabî ebced tutarıysa 2789’dur. Bu sayının yediye bölünmesinden çıkan son 
sayı da 1’dir. Yani Leyla isminin Majikal yıldız ve günü Güneş ve Pazar’dır. 
 
Buradaki iki ismin yıldızları farklıdır. Şayet her ikisi de Mars veya her ikisi de Güneş olsaydı 
o yıldızın ismini yazıp, devam edebilirdik fakat burada müşterek bir yıldız bulmak gerektiğini 
görüyoruz. İki ismin Arabî ebced tutarlarının toplamı 4039’dur.  
 
Bu sayının yediye bölme işlemlerinden çıkan son sayı ise 1 olmaktadır. İki ismin müşterek 
yıldızı Güneş ve Günü Pazar’dır.  
 
Bu durumda çalışma bir Pazar günün ilk saatinde başlayacak ve ondan sonraki her günün 
Güneş saatinde çalışılacaktır. Şayet çalışmayı başlatmak için gereken Pazar günü, Aşağıda 
anlatılacak olan Güneş, Ay arasındaki açılardan, istenen açıya denk gelmiyorsa çalışma 
herhangi bir gün veya gece fakat mutlaka Güneş saatinde başlatılmalı ve devam ettirilmelidir. 
 
HAYIR VE ŞER 
 
Yıldız ve gün belirlenip, yazıldıktan sonra istenen işin hayırlı veya şerli olmasına göre Hayır 
ve Şer sözlerinden birisi yazılır. 
 

 123 Hayır.   500 Şer 
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Buradaki örnek işi hayırlı olarak kabul ettiğimiz için “Hayır” sözünü yazıyoruz. 
 
 
ESMÂ VEYA AYETLER 
 
Esmâül Hüsnâ’dan istenilen işe uygun bir veya istenildiği kadar esmâ veya Kur-an’dan yine 
istenilen işe uygun olan bir veya bir kaç âyet seçilir ve onlar da yazılır. Örneğimiz için 

Esmâül Hüsnâ’dan “Vedud” 20  ve “Camii” 224 isimlerini seçiyoruz  
 
Gereken her şey seçilip yazıldı. Bütün bu esmâların toplam adetleri bulunur. Bu esmâların 
adetleri için Ebcedî Kebir kullanılacaktır.  
 
 
SEÇİLMİŞ OLAN HER ŞEY 
 
Talib:    Ahmed  53 
Matlub:   Leyla  71 

Baskın Element:   Su 42 

İstenen işe uyan esmâlar:  Celb  35. Muhabbet 450 
Hayır veya Şer:   Hayır  123 

Seçilmiş esmâlar:  Vedud   20. Camii  114 
 
   Hepsinin toplamı: 1348 
 

Şimdi, elde ettiğimiz 1348 sayısını nutkederiz.  
 
ERKEK VE DİŞİ HARFLER 
 
Bastı hurufî ile yapılan bu çalışmadan bahseden bazı kitaplarda işlemlerin bu noktasında, ana 
sayıdan (Burada 1348 olmaktadır) elde edilen harflerin (Burada Gayın, Şın, Mim, Ha 
olmaktadırlar) sonuncusnun erkek harflerden mi, dişi harflerden mi olduğuna bakmak 
gerektiği yazılıdır. Buradaki son harf Ha’dır ve dişidir.  
 
Harfin cinsiyetine göre, aşağıda anlatılacak olan Bast işleminin, erkeksse beş defa, dişi ise 
dört defa yapılması gerektiği söylenir. Bu yanlış ve eksik bir anlatımdır. Bast’ın kaç defa ve 
neden yapılacağı konusuna girmeden önce erkek ve dişi harfleri görelim. 
 
ERKEK HARFLER 
 

 
 
DİŞİ HARFLER 
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Erkek ve Dişi harfler denilince ilk akla gelen 28 harfin ikiye ayrlıp, yarısının erkek, yarısının 
dişi kabul edildiğidir fakat gerçekte durum bu değildir. Yukardaki harfleri sayarsanız erkek 
harflerin sayısının dişi harflerden fazla olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni nedir ve harfler 
neye göre erkek ve dişi diye ayrılmışlardır? 
 
Belki Arap geleneği, belki İslamî bir gelenek ya da sadece Havâss ile ilgili özel bir gelenek 
fakat harf, sayı ve sair şeylerin erkek ve dişi olarak ayrılmalarında o şeyin tek sayılı veya çift 
sayılı olmasına bakılır. Burada da harfler Ebcedî Kebir’e göre olan değerlerinin tek ve çift 
sayılı olmasına göre erkek ve dişi olarak ayrılmışlardır. Tek sayılılar erkek, çift sayılılar dişi.  
 
Bir’den, Dokuz’a kadar olan harfler 1 Erkek, 2 dişi, 3 erkek, 4 dişi şeklinde ayrılmışlardır. 
Dokuzuncu harf olan Tı erkektir. Onuncu Harfin değeri de 10’dur fakat bu harften itibaren 
(Ya) sonuna kadar bütün harfler çift sayılıdır. Hepsi de sıfırla biter. Yani 10, 20, 30, 100, 200 
gibi. Bu yüzden tek sayı, çift sayı olarak sayının başındaki rakama bakılır. Yani 200 çift 
sayıdır çünkü başı 2’dir. 100 Tek sayı olarak kabul edilir. Başında bir vardır. Ebced 
sıralamasına göre bakıldığı zaman da ister istemez erkek harflerin sayısı dişi harflerle eşit 
olmayıp, fazla olmaktadır. 
 
 
GÜNEŞ VE AY AÇILARI 
 
Burada en önce “Bast adedi” derken ne kastettiğimi belirtmem gerekiyor. Bast adedi sözü ile 
bast edilen bir harften çıkan sayıyı kastetmiyorum. Aşağıda görüleceği gibi, kaç defa bast 
işlemi yapılmasını gerektiğinden bahsediyorum. 
 
Havâss kitaplarında, son harf erkekse dört defa, dişi ise beş defa Bast yapılması gerektiği 
söylenir. Bunun yanlış bir bilgi olduğunu söylemiştim. Kitaplarda verilen hazır Bast tabloları 
beşinci basta kadar olan değerleri gösterirler. Şimdi şunu soralım. Neden beş tane bast vardır? 
Yani neden Birinci Bast, İkinci Bast gibi bast işlemleri vardır? Bunlara “1. Bast: Bastı Evvel, 
2. Bast: Bastı Sânî, 3. Bast: Bastı Sâlis, 4. Bast: Bastı Râbî, 5. Bast: Bastı Hâmis” isimleri 
verilir.  
 
Bir tane bast olsa olmaz mı? Ya da neden dişi harfte dörrt defa bast ediliyor da erkekte beş 
defa. Erkekte bir defa, dişide iki defa veya erkekte üç defa, dişide iki defa Bast edilse olmaz 
mı?  
 
Bu soruların cevabı çok açıktır. Bunun bu şekilde yazılmasının nedeni, bu şekilde yazan 
Havâss kitaplarını yazanların ya da bir yerlerden toparlayarak kendi isimleri ile bastıranların 
gerçekte işlemi bilmemeleridir. Kendi okudukları belgeler de büyük ihtimalle Ay ve Güneş 
açılarını hesaplayamayacak kadar cahil olan ustalar tarafından işin kolayına kaçılarak 
uydurulmuştur. Havâss’ın derinlikleri’nin birinci kitabında, vefkler konusu işlenirken “Gök 
günlükleri” denilen şeylerden bahsetmiş ve bu günlüklere bakmanın çok kolay, özel bir 
eğitim istemeyen bir şey olduğunu, Bu gibi almanaklardan ya da Ephemeris’lerden 
yararlanmanın, onları anlamanın çok zor olduğunu yazan kimselerin hayatlarında hiç, bu 
kitapları görmemiş olduklarını belirtmiştim. Buradaki Bast konusu da öyledir.  
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ÇALIŞMANIN HEDEFİ 

 
(Erkek ve Kadın için yapılan çalışmalarda zamanlama) 

 
Bastın kaç defa yapılacağı, çalışmanın yapılacağı zamandaki Güneş ve Ay arasındaki 
açılara ve çalışmanın hedefinin erkek mi, kadın mı olduğuna bağlıdır.  
 
Çalışmanın hedefi bir erkekse, çalışma, Güneş ve Ay arasında 30 derece, 90 derece veya 
150 derece olduğu zamanlarda başlamalıdır ya da yapılmalıdır. Çalışmanın hedefi bir 
kadınsa bu sefer Güneş ve Ay arasında 60 derece veya 120 derece olduğu zamanlarda 
yapılır veya başlar.  
 
Güneş ve Ay arasındaki açılardan ve mesela 30 derece derken ne kastedildiği, bu açıların nasıl 
bulunacağı Havâss’ın Derinlikleri’nin birinci kitabında çok detaylı olarak izah edilmiştir.  
Yine de burada özet olarak tekrarlamaktan bir zarar gelmez. Güneş ve Ay birbirini takip eden 
iki bitişik burçta iseler aralarındaki gerçek derece adedi ne olursa olsun, aralarında 30 derece 
var sayılırlar. Örnek olarak Güneş Koç’ta ise, Ay’ın Boğa veya Balık burcunda olması.  
 
Güneş ve Ay’ın aralarında bir burç varsa yani mesela Güneş Koç’ta iken, Ay’ın İkizler veya 
Kova burçlarının birinde olması durumunda aralarında 60 derece var olarak kabul edilir.  
 
Güneş ve Ay arasında iki burç varsa ve yine mesela Güneş Koç burcunda iken, Ay Yengeç 
veya Oğlak burçlarının birinde ise aralarında 90 derece var sayılır.  
 
Güneş ve Ay arasında üç burç varsa, Örnek olarak Güneş Koç burcunda iken, Ay Arslan veya 
Yay burçlarının birisinde iken aralarında, gerçek derece adedi ne olursa olsun 120 derece 
olduğu kabul edilir. 
 
Güneş ve Ay arasında dört burç varsa yani mesela Güneş Koç burcunda iken, Ay Başak veya 
Akrep burçlarının birinde ise aralarında 150 derece olduğu kabul edilir.   
 
Güneş ve Aynı burçtaysalar yani ikisi de Koç veya herhangi bir burçtaysalar çalışma 
yapılmaz. Aynı şekilde Güneş ve Ay arasında beş burç varsa yani Güneş Koç burcunda iken, 
Ay Terazi burcunda ise ya da Güneş ve Ay herhangi iki karşıt burçta iseler aralarında 180 
derece var demektir ve yine çalışma yapılamaz.  Tabii ki, bu çalışma yapılamaz olan durumlar 
sadece ilk başlama içindir. Devam eden bir çalışmada bunlar dikkate elınmaz. Çalışma başlar 
ve gerektiği kadar her gün sürerek biter.  
 
Dikkat edilecek nokta Güneş ve Ay arasındaki açılarda, 30, 60, 90, 120, 150 derecelik açıların 
her ay içinde ikişer defa gerçekleşmesidir. Bunlar önce Ay büyüme aşamasında iken 
gerçekleşirler, sonra Dolunay olur, bu 180 derece demektir ve Ay’ın küçülme aşamasında 
aynı açılar bu sefer 150, 120, 90, 60, 30 derece sırası ile yine gerçekleşirler ve ikisi aynı 
burçta olunca, isterse, gerçekte aralarında 28 derece olsun sıfır derece kabul edilir. Bu da 
Karaay zamanına tesadüf eder ve sıfır derecede de çalışma başlatılmaz.  Ay’ın büyüme 
aşamasında olan zamanlarda Suflî ve Hayırlı çalışmalar yapılabilirken Ay’ın küçülme 
aşamasında oluşan açılarda Şerli ve sufli çalışmalar yapılır.  
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Çalışmadaki hedef kişi yani istenilen kişi veya Matlub’un cinsiyetine göre uygun zaman 
seçilir ve çalışma ona göre yapılır.  
 
Bast işlemnin kaç defa yapılacağı da bu, Güneş ve Ay arasındaki açılara ve tabii çalışmanın 
hedefi olan kişinin cinsiyetine bağlıdır. Bir erkek için ve 30 derecelik Güneş, Ay açısı altında 
çalışılıyorsa Bast bir defa, Bastı Evvel’e kadar yapılır.  
 
Çalışmanın hedefi bir kadınsa ve çalışma 60 derecelik, Güneş ve Ay açısı altında yapılıyorsa 
Bast iki kere yapılır yani ikinci Bast’a kadar, başka bir ifade ile Bastı Sânî’ye kadar yapılır.  
 
Çalışmanın hedefi bir erkekse ve çalışma 90 derecelik açı altında yapılıyorsa Bast, Üçüncü 
Basta yani Bastı Sâlis’e kadar yapılır. 
 
Çalışmanın hedefi bir kadınsa ve çalışma 120 derecelik açı altında başlatılacaksa Bast, 4. 
Bast’a kadar yani Bastı Râbî’ye kadar yapılır.  
 
Çalışmanın hedefi bir erkekse ve çalışma 150 derecelik açı altında başlayacaksa Bast 5. Basta 
kadar yani Bastı Hâmis’e kadar yapılır. 
 
Buradaki erkek ve kadın farklığı için kişinin başkası üzerinde çalışması veya kendisi için 
çalışması farketmez. Önemli olan hedef kişinin cinsiyetidir.  
 
Ay konumlarının yakalanması konusunda da fazla endşeniz olmasın. Yukarda da belirttiğim 
gibi Ay, her ay ikişer defa yukarda belirtilen konumlardan geçer ve Ay’ın bir burçtan geçmesi 
iki buçuk, üç gün sürdüğü için zamanlamanız ve belli günlere denk getirebilemiz oldukça 
kolaydır. 
 
ÖNEMLİ NOT 
 
Yukarda anlatılan zamanlamalar mesela vefk çalışmalarında vefkin çizim zamanı için de 
geçerli olmakla birlikte burada sadece yapılacak olan ilk çalışmanın zamanını anlatır. 
Esmâların seçilmesi, hesapların yapılması, Bast işlemleri gibi herşey çok önceden de zamana 
bakılmaksızın hazırlanabilir. Zamanlar gerçek uygulama çalışmasının yani burada, istenen 
niyetle okumaların ilk başlayacağı zamanı gösterirler.  Bununla beraber aşağıda görülecek 
olan, hazırlanan kasem mesela bir kağıda yazılarak yakılacak veya bir yere asılarak, 
gömülerek, saklanarak kullanılacaksa bu yazım işleminin çalışmanın başlaması gereken 
uygun zaman ve saatte yapılması şarttır. 
 
ÖRNEK UYGULAMAMIZA DEVAM 
 
Örnek uygulamamızda yani Ahmed’in, Leyla’yı istediği baştan çıkartma çalışmasında 
seçilecek olan bütün esmâları seçtik ve toplamlarını Ebcedî Kebir ile alıp, ana sayımızı ve bu  

sayının nutkedilişinden çıkan harfleri bulduk. Bu harfler idi. 
 
Çalışmanın hedefi Leyla yani bir kadındı. Şimdi yine çalışmanın Güneş ve Ay arasında 120 
derece olan bir zamanda yapılacağını farzederek Bast işlemlerine geçebiliriz.  
 
 
1. BAST: BASTI EVVEL 
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Birinci Bast Her harfin Ebcedî Arabî değerini almak ve bu değerleri nutketmektir. Değerler 
Arabî ebced’e göre alınırlar fakat nutketme işlemi Ebcedî Kebir’e göre yapılmalıdır. 
 

Gayın   :114   Nutku:  

Şin  :1095  Nutku:  

Mim  : 339 Nutku:  

Ha  : 612 Nutku:  
 
 
 
2. BAST: BASTI SÂNÎ 
 
İkinci Bast’ta, Birinci Bast’taki ilk harfin, Arabî ebced tutarının nutkedilişinden çıkan harf 
gruplarının, yine Arabî ebced tutarları alınır ve Ebcedî Kebir’e göre nutkedilirler. Yani Gayın, 
114 Nutku Kaf, Ya, Dal. Bunun da Arabî ebced tutarı 922 ve onun da Ebcedî Kebir ile 
nutkunun Tı, Kef, Ba olması gibi. 
 
Gayın’ın 2. Bastı : 922  
Şın’ın 2. Bastı : 1418  
Mim’in 2. Bastı : 2731  
Ha’nın 2. Bastı : 1717   
 
 
3. BAST: BASTI SÂLÎS 
 
İkinci Bast’ta bulunan harf grupları tekrar Arabî ebced ile toplanırlar ve çıkan aded, Ebced’I 
Kebir’e göre nutkedilir. 
 

Gayın’ın 3. Bastı : 1844   
Şın’ın 3. Bastı : 1642  

Mim’in 3. Bastı : 2038  

Ha’nın 3. Bastı : 1029  
 
 
4. BAST: BASTI RÂBÎ 
 

Gayın’ın 4. Bastı : 1391  

Şın’ın 4. Bastı : 1591  
Mim’in 4. Bastı : 2439  

Ha’nın 4. Bastı : 1288  
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Dördüncü Bast’ta işlemlerimizin sonuna gelmiş olduk. Burada, şayet yukarda anlattığım 
uydurma yöntemi kullanıyorsak yani son harf dişi ise dört defa bast yapılacaksa ona uygun 
olarak dört defa Bast yapıldı. İlk nutkedilen   harflerinin sonucusu olan Ha dişi 
harflerdendi. Yok şayet anlattığım, olması gereken, erkeğe ve kadına göre olan, Güneş ve Ay 
açılarına göre çalışma yapıyorsak yine işlemin sonuna geldik çünkü hedef kişi bir kadın ve 
120 derecelik açı altında çalışma yapacağamızı varsaymıştık.  
 
Şimdi 4. Bast’tan elde ettiğimiz bütün harfleri sırayla yazarız. 
 

 
 
Bu harflerin Ebcedî Arabî ile tutarları 6709’dur. Bu sayıdan 316 çıkartırız. 6393 kalır. Bu 
sayıyı da nutkederek sonuna “Yuşin” sözünü ekleyerek bir hâdim ismi oluştururuz. Çıkan 

isim  “Vagaş sacayuşin” şeklinde okunur.  
 
Şimdi tekrar yukarda tek satır hâlinde yazılmış olan harfleri ele alır ve bunları bazı esmâlar 
oluşturacak şekilde ayırırız. Bu ayırma işlemi şöyle yapılır: Satırın son harfinin erkek mi, dişi 
mi olduğuna bakılır. Harf erkekse, harfler baştan itibaren beşer beşer, dişi ise dörder dörder 
ayrılırlar. Buradaki son harf olan Ha dişi olduğu için ayırma dörder dörder yapılır.  
 

 
 
En sonda tek harf kaldığı için son ayırım mecburen beş harfli olarak yapılmıştır. Şayet iki 
veya üç harf kalsa idi onlardan ayrı bir beşinci kelime üretmek mümkün olabilirdi. Ayrılmış 

olan bu kelimeler de şu şekilde okunurlar.  Gaşsa, Gesasa,  Bagtal, 
Tıgrafah.   
 
Elde edilen bu esmâlardan aşağıdaki gibi bir kasem oluşturulur. 
 
 
 

 
Tevekkel yâ Vagaşsacayuşin ve yâ hüddami hâzihil esmâ. Bi celbi ve muhabbeti ve 
şehavatî Leyla binti Havva. Bi hakkı Gaşsa, Gesasa, Bagtal, Tıgrafah ve bihakkı Camiül 
Vedud.5 Elvâhen elvâhen. Elacele elacele. Essaate essaate. 
 
Artık gereken her şey tamamlanmıştır. Kararlaştırılmış olan gün ve zamanda çalışma 
başlayabilir. 

                                                
5 Buradaki Camiiül Vedud sözleri seçilmiş olan bu iki esmadan dolayıdır. Şayet başka esmâlar ya da bir âyet seçilseydi 
“Camiiül Vedud” yerine, seçilen o esmâlar veya âyet zikredilecekti.  
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ÇALIŞMA 
 
Bu çalışma Güneş ve Ay arasında 120 derece olan bir zamanda ve Ay’ın büyüme aşamasında 
yapılacaktır. Bu zaman bir Pazar gününe denk gelirse Pazar sabahı Güneş doğarken 
başlanacak, şayet pazara denk gelmezse Ay’ın uygun konumda bulunduğu bir gün veya 
gecede Güneş saatinde başlanacaktır. Çalışmanın süresi yedi gündür. Sonraki günlerde ya da 
gecelerde de çalışmaların Güneş saatine denk getirilmesi gereklidir. Başlamadan önce üç veya 
en azından bir gün oruç tutulması ya da en azından riyazet yaılması tavsiye edilir. Tabii ki, 
çalışmaların abdest alınıp, İslamî esaslara uygun olarak yapılması gereklidir. 
 
Okunacak olan kasem iki ayrı kağıda yazılır6. Bunlardan birisini tâlib yani işi isteyen kimse 
devamlı olarak üzerinde ve mümkünse sağ kolunda taşır.7 Diğer kağıt yedi günlük çalışma 
süresince önde bulundurulur ve çalışmaların sonunda yakılır, Suda silinir, rüzgar alan bir yere 
asılır ya da toprağa gömülür. Bu talib ve matlubun isimlerindeki harflerde hangi 
elementin dha çok olduğuna bağlıdır. Örneğimizdeki isimlerde su elementi fazla olduğu 
için element adı olarak da su yazılmıştı. Bu durumda kağıt temiz bir şişe suyun içine koyulur 
ve çalışmalar sırasında önde bulundurulur. Çalışma sonunda da kağıt, elle de ovalayarak iyice 
silinir ve su, kağıtla beraber ayak basmayan bir yere, mesela bir bahçe veya balkon gibi bir 
yere dökülür.  
 
Ateş grubu çoğunlukta olsaydı çalışmaların sonunda kağıt bir parça günlükle beraber 
yakılacaktı. Toprak grubu çoğunlukta olsaydı yine ayak basmayan bir yere gömülecekti ki, bu 
bir çiçek saksısı da olabilirdi. Hava grubu çoğunlukta olsaydı kağıt gözden uzak ve rüzgar 
alan bir yere asılacaktı.   
 
Her çalışmada 6709 defa  Yâ Gaşsa, Gesasa, Bagtal, Tıgrafah zikri yapılır ve her binde bir 
defa ve en sonunda da bir defa kasem okunur.  
 
Bu çalışmaların 6709 defa “Yâ Vagaşsacayuşin” zikri ile yapılması ve aynı şekilde kasemin 
her binde bir okunması da mümkündür. Aynı şekilde 6709 defa “Yâ Camiiül Vedud” zikri 
ile çalışılıp, her binde bir kasemin okunması da mümkündür. Bunlardan hangisinin tercih 
edileceği uygulamayı yapacak olan kimsenin uyumuna bağlıdır ve tecrübe ile karar verilebilir. 
Tavsiye edilebilecek şey şudur. Çalışma ister Yâ Gaşsa, Gesasa, Bagtal, Tıgrafah zikri ile, 
istenirse “Yâ Vagaşsacayuşin” yapılsın, bir haftalık çalışmadan sonra aynı çalışmanın bir 
hafta da  “Yâ Camiiül Vedud” zikri ile tekrarlanmasıdır ki, ilk haftada istenen iş 
gerçekleşirse buna gerek kalmayabilir. Şayet bu ikinci hafta çalışması yapılacaksa, birinci 
haftanın sonunda kasemin yazılı olduğu kağıda gereken işlem ne ise o yapılmalıdır. Yani 
buradaki örneğe göre suda silinip, ayak basmayan bir yere gömülmelidir.  
 
Bu sürelerin sonunda istenen iş gerçekleşmezse iş gerçekleşene kadar hergün veya her iki 
günde bir okuma tekrarlanabilir veya iş gerçekleşse bile devamlı olması için istenilen 
zamanda tekrarlanabilir. Tabii bu tekrarlarda ilk çalışmadaki gibi yakılacak, gömülecek, 
asılacak veya suda silinecek bir kağıdın olmasına gerek yoktur. 
 
BU UYGULAMA HAKKINDA ÖNEMLİ NOT 
 

                                                
6 Yazılacak olan bu kağıtların, çalışmanın ilk başladığı gün ve saatte yazılmaları gereklidir.  
7 Kasemin ya da vefk, tılsım, benzeri şeylerin sağ kolda taşınmaları Celbi muhabbet çalışmaları ile ilgili bir gelenektir. Diğer 
tür çalışmalarda bu şart yoktur.  
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Yukardaki uyulamayı lütfen hiç kimse sadece karşı cins ilişkileri ile ilgili bir şey zannetmesin. 
Bu uygulama tarzı ile oldukça büyük çalışmalar yapılabilir. Özellikle bir sonraki kitapta ele 
almayı düşündüğüm Cin ve hâdim davetleri gibi konularda bu uygulama çok önemlidir.  
 
İstenen işlerle ilgili olarak kullanılan esmâlarda, örneğimizde sadece celb ve muhabbet 
kelimeleri alındı fakat birbiri ile ters düşmiyecek şeyler olmak şartıyla istenildiği kadar 
kelime kullanılabilir. Aynı şekilde Esmâül Hüsnâ’dan istenildiği kadar esmâ seçilmesi 
mümkündür. Yine aynı şekilde Kur-an’dan istenildiği kadar âyet veya bir surenin tamamı da 
seçilebilir. İstenilen işlere uygun âyetlerin hangileri olduğu konusunda da herhangi bir 
sıkıntınız olmamalı. Her kitapçıda bulunan bir çok Havâss kitabında istenilen her işe uyan 
âyetlerin ve hatta surelerin tasnif edilmiş şekilde bulunmaları çok kolaydır. Bu yüzden 
Havâss’ın Derinlikleri’nde bu âyetleri baştan belirtmek gereği duymuyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASTI HURUFÎ CETVELİ 
 
Bastı hurufî cetvelinin tamamını ve her harfin, her bastında çıkacak olan adedleri aşağıda veriyorum. Bu sayede, 
yapılacak olan her işte teker teker Bast işlemi ile uğraşmaya gerek kalmadan, kaç defa bast yapmanız 
gerekiyorsa, istediğiniz harfin, o Bast’ının adedini direk olarak alabilirsiniz.  
 

Harf 
 

1. Bast 2. Bast 3. Bast 4. Bast 5. Bast 

 
16 1047 594 1641 991 

 616 1569 1940 1046 921 
 

 
1041 469 1400 451 1118 

 
283 2204 1519 1995 2011 

 

 

709 734 1575 1783 2007 

 
468 1473 1689 1832 2482 

 
141 415 1625 1980 1364 

 
612 1717 1029 1288 1889 

 
539 2399 2959 2627 2028 

 
579 1499 1585 2243 2616 

 

635 2328 3072 1968 1843 

 
1097 850 1420 1086 1239 

 
339 2731 2038 2439 2703 

 
765 1428 1698 1843 2149 

 
524 1681 1309 1748 1260 
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197 796 1258 1997 1443 

 
657 1428 1698 1843 2149 

 595 2067 1395 2513 3113 

 
60 524 1681 1309 1748 

 
506 1231 1733 2447 1547 

 
1095 1418 1642 1591 1488 

 
337 2333 3963 3313 3870 

 
763 1760 833 2793 2561 

 

522 2014 1592 2088 1999 

 
195 1364 2016 1777 647 

 
655 1996 1770 506 1231 

 

593 2399 2959 2627 2028 

 
114 922 1844 1391 1820 

 
 
 
 

                ONUNCU BÖLÜM 
                  MINYATÜRLER 
                  RESİMLERİ VE  
                     ŞEKİLLERİ  
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                             İÇİNDEKİNLER 
2- Önsöz  
3- yeni başliyanlar için havas ilmi 
4- havas ilmi ne demektir 
5- kimler havas ilminden istifade edebilir 
7- şifacılar 
8- tılsımcılar 
9- cinciler 
11- şifa atet dua usulleri 
12- baş ağrısı için  
13- felç için  
19- ilave 
20- nazar için  
23- cin hastası tedavisi 
24- tedavi  
25- cin hastasi bedende ise 
26- tedavı  
32- sara hastasi için  
33- cocugu olmayan için  
34- aile huzur için  
35- şirinlik için  
                                           İKİNCİ BÖLÜM  
                               RİYAZET USULLERİ  
38- kimler cinleri görebilir  
39- riyazet usulu  
44- define için  
45-daveti zelzele 
49-kulak daveti 
53-sitma hastaligi için  
                                 
                                         
                                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
                    AYLARIN VE GÜNLERİN TILSIMLARI 
 
55- ayların ve günlerin tılsımları  
59-dil bağlamak  
61- düşmanlık  
63- kayıp için 
64- muhabbet için 
67-muhabbet için 
71- yağmur için 
73- iki helali bariştirmak için 
74-baş ağrısı için  
75-vesveseye karşi 
86-bağlamak için  
89- muhabbet için  
94- cin ve peri tutan kişi için  
96-ağlayan coçuk için  
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105-eşref saatleri 
110- uhruc duası 
121- bazı vefkler 
123- ihlasi şerif vefki 
126-cin süresinin vefki 
 
 
                                          DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
                         CELP VE TESHİR RİSALESİ 
 
 
130- muhabbet için  
139- şirinlik ve uygulamalari 
143- aile huzuru 
145- muhabbet 
149- muhabbet 
 
 
                                       BEŞİNCİ BÖLÜM 
               HARFLERİN ESRARI VE SIRLARI 
 
                                       ALTINCI BÖLÜM  
               VEFKLERİN ESRARI VE SIRLARI 
 
160- vefk 
165-bağlıyı çözmek 
168- zalım için 
173- muhabbet için  
176- yedili vefk 
177- sekızlı vefk 
178- dokuzlu vefk 
179- onlu vefk 
181- ayetel kursunun tasarrufu 
189- istihare için 
192-davet 
 
                               YEDİNCİ BÖLÜM  
                 AZAMETLİ DUA VE TILSIMLAR 
 
194- murada ermek için 
195- dil bağlama için 
196- eşler arasi muhabbet 
197- yumurta ile celp 
198- muhabbet için 
200- celp etmek için 
201- davet 
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                                         SEKİZİNCİ BÖLÜM  
                              HAVASIN DUALARI 
 
204- belaların defi için  
205- işlerin acilması için  
208- rizik kolayliği 
210- rızık bolluğu için  
212- güç ve kuvvet bulmak için  
217- baş ağrısı için  
220- büyüklerin katına varmak için  
223- coçuk olmasi için  
234- sıkıntılardan kurtulmak için  
 
                                        DOKUZUNCU BÖLÜM  
                            HAVASIN DERİNLİKLERİ 
 
236- kitaplardaki hiçbir zaman çalişmayan uygulamalar 
237-uygulamaların başarisizligi 
242-bilginin aliniş şekli  
246- tertipleme şekli  
249- esmalarin hesaplanişi  
251- örnek uygulamalar 
259- çalişma şekli 
262- hesaplama 
265- basti hurifi cetveli 
274- esmalar 
280-çalişma 
281- bastı hurifi cetveli 
 
                                              ONUNCU BÖLÜM    
              MİYATURLER RESİMLERİ VE ŞEKİLLERİ 
 
283- şekiller ve resimler 
335- şekiller ve resimler 
 
www.havaskitaplarim.com 
Enes Çelebi  
05344332731 


