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Özet
Hurûfî  yazma  eserlerin  okunmasında  karşılaşılan  en  temel 

zoluklardan  biri,  hurûfîler  tarafından  çok  sık  kullanılan  şifrelerdir. 
Hurûfî felsefesinin girift hesapları ve alışılmadık mantık örgülerine bu 
şifreler de eklenince, hurûfî metinleri okunup anlaşılması güç eserler 
olarak kalmaktadır. Pek tabiîdir ki hurûfî metinlerinin anlaşılıp analiz 
edilebilmesi için her şeyden önce eserlerin doğru bir şekilde okunması 
gerekmektedir.  Bu  çalışmamızda,  hurûfî  eserlerde  karşımıza  çıkan 
şifreler  hakkında  bilgi  verip,  bunları  eserlerden  kopyaladığımız 
şekliyle bir liste halinde veriyoruz.
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Abstract
The most encountered problem in the transcription of hurufi 

manuscripts is the ciphers that were used abundantly. When we put 
together the complex hurufi calculations, the unusual hurufi logic with 
these abbreviation ciphers, the hurufi texts stay unreadable and non-
understandable.  It  is  clear that  for understanding and analyzing the 
hurufi texts, before all, they should be read correctly. In this paper, the 
abbreviation  ciphers  that  we  encounter  in  hurufi  manuscripts  are 
analyzed and given as a list appropriately to the original writings.
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1. Giriş
Hurûfîlik,  Fazlullah (ö.  796/1394)  tarafından XIV.  yüzyılda 

İran coğrafyasında kurulmuş ve izlerini XVII. yüzyıla  kadar net bir 
şekilde takip edebildiğimiz felsefî ve tasavvufî bir akımdır.  Hurûfîler 
İslam  dünyasında  olduğu  gibi  dünya  kültür  tarihinde  de,  tüm 
felsefelerini  harfler  üzerine  kurmaları  itibariyle  diğer  harfçilerden 
ayrılmışlardır.  Birçok  felsefeci  ve  mistik,  harfler  hakkında  söz 
söylemiştir  ancak  Hurûfîleri  hepsinden  farklı  kılan  nokta, 
felsefelerinin tamamını harfler üzerine kurmalarıdır.

Harfler, tanrının ebedî kelâmı olarak, tanrıyla birlikte ebedîdir 
ve  ondan  ayrılamazlar.  Yaratılış  kün emriyle  başlamıştır  ve  “kün” 
harflerden  oluşmaktadır.  Dolayısıyla  yaratılışın  temelinde,  daha 
doğrusu,  yaratılmış  olan  her  şeyin  temelinde  harf(ler)  vardır.  Bu 
harfler ki tamamı (esmâ-i küll) 32 tanedir, bu ilk yaratmaya  ait âlet 
(instrument) olmanın ötesinde, yaratılmaya devam eden ve yaratılmış 
olan her şeyin de temeli olarak görülmüştür. Diğer taraftan, yaratılmış 
olan her mevcûdun bir ismi vardır ki bu da harflerden oluşmaktadır. 
İsim  (gösterge),  müsemmâ  (gönderge)  ile  aynıdır  hattâ  bu  ikisi 
birbirinden  ayrılamaz.  Bu  da,  her  mevcûdun  ismi  nedeniyle  de 
harflerle  kâim  olduğu  anlamına  gelir.  Bu  açılardan  bakıldığında, 
harflerin hâlık ve mahlûk arasında bir köprü,  köprünün de ötesinde 
"ayniyet"  çizgisine  yaklaştırıcı  bir  rol  üstlenmekte  olduğu 
görülecektir.

İşte Hurûfîler, "mevcut"taki harflerin izlerini sürmüşlerdir ki 
bunu,  "mevcutta  tanrının  izini  sürmüşlerdir"  şeklinde  de  ifade 
edebiliriz. Kendi varlıklarında müşâhede ettikleri harflerle de, aslında 
kendilerinde zuhûr eden tanrıyı müşâhede etmiş olmaktadırlar.
Temeli  kısaca  bu  müşâhedeye  dayanan  Hurûfî  felsefesi,  harflerin 
rakamsal  değerlerinden,  varsa noktalarından,  bir  harfin telaffuzunda 
ortaya  çıkan  harf  sayısından  yararlanarak  da  harfleri  rakamlara 
bağlamışlar ve buradan aynı sayıya işâret eden iki unsurun eşdeşliğine 
(bir  anlamda  vahdetine)  ulaşmışlardır.  Harflerin  ve  sayıların  bu 
kombinezonu, Hurûfî yorumlamalarında yepyeni şekillerde ve zengin 
bir biçimde kendini göstermiştir. 

Fazlullah  başta  olmak  üzere  halifelerinden  ve  halifelerinin 
çağdaşlarından oluşan bir grup ki bu gruptan olarak Aliyyu'l A'lâ (ö. 
1419),  Şeyh  Ebu'l  Hasan (d.  1352),  Seyyid  Şerif,  Seyyid  İshak (d. 
1369),  Emir  Gıyâseddin  (ö.  1448'den  sonra)  ve  Mir  Fâzılî'yi 
zikredebiliriz,  eserlerini  Farsça  yazmışlar  ve  İran-Azerbaycan 
coğrafyasında  yaşamışlardır.  Fazlullah'ın  halifelerinden  Nesîmî  (ö. 
1418) ve onun talebesi Refî'î (ö. 1418'den sonra) ise, Hurûfîliğin bu 
ilk döneminde eserlerini Farsça ve Türkçe olarak kaleme almışlardır. 
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İran  ve  Azerbaycan'dan  sonra  Anadolu'da,  akabinde  de 
Balkanlar'da temsil edilmeye devam eden Hurûfîliğin bu ikinci dönem 
eserlerinin bir çoğu Abdülmecid b. Ferişteh, Penâhî, Misâlî, Muhîtî, 
Arşî gibi şâir ve yazarlar tarafından Türkçe yazılmıştır.

Günümüze  kadar,  Hurûfîlik hakkında çok söz söylenmesine 
rağmen, Hurûfîlikle ilgili  ilk elden eserlerin, özellikle de ilk dönem 
Hurûfî eserlerinin hiç denecek kadar az incelendiğine tanık oluyoruz. 
Bunun en temel nedenlerinden biri, Hurûfî felsefesine nüfuz etmenin 
zorluğudur.  Hurûfîlerin  kendilerine  has  düşünce  sistemleri, 
kullandıkları  girift  hesaplar  ve  konuların  net  çizgilerle  ayrılmamış 
olması, Hurûfî metinlerin incelenmesini zorlaştıran diğer nedenlerdir. 
Metinlerin  okunmasında  ise  karşılaşılan  en  önemli  engel  Hurûfîler 
tarafından kullanılan şifrelerdir.

2. Hurûfî Şifreler
Hurûfî yazma eserleri üzerine yapılan sınırlı sayıdaki okuma 

çalışmalarına  baktığımızda,  anlam  vermekte  zorlanılan  kelime/harf 
grupları  ile  karşılaşılmaktadır.  Clément  Huart'ın  "çâil"  olarak 
okuduğu1 "صاااااائل"  kelimesi  veya  Feyznâme’nin  okunduğu  bir  tez 
çalışmasında2 

Vardı bî-sûret tûtun sırrına
Fehm kıl bî kimdürür sırrı ne

beytindeki “tût” kelimesi veya aynı çalışmadaki “Der-beyân-ı sî-sat-ı 
Derecât-ı  Felek”3 şeklinde  okunan  bölüm  başlığındaki  “sî-sat” 
kelimesi  örnek  olarak  verilebilir.  Bu  kelimelere  anlam 
verilememesinin  nedeni,  bunların  Hurûfîler  tarafından  kullanılan 
şifrelerden olmasındandır. Dolayısıyla, bu şifrelerin bilinmesi, doğru 
bir okuma ve doğru bir anlama için kaçınılmazdır.4

Hurûfîlerin  kullandığı  bu  şifrelerin  bilinmesinin  önemine 
örnek olarak Âlî'nin Dîvân'ındaki şu mısraı verebiliriz5:

Bu  mısrada  tam  olarak  " شود خواهد لم و سی و لوح و حق ش " 
yazmaktadır  ki  bu  haliyle  mısraın  anlaşılması  imkansızdır.  Bu 
mısradaki  şifreler  deşifre  edildiğinde  karşımıza و لوح و حق عرش   

1 Bkz.  Clément  Huart,  Textes Persans Relatifs  à la  Secte Houroufis,  Leyden,  E.J. 
Brill, 1909, ss. 23, 27, 35 vd.
2 Bkz. Nimet Tohumcu, Misâlî’nin Kitâb-ı Manzûme-i Feyznâme-i İlâhî Mesnevîsi, 
A.Ü. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2002, s. 141.
3 Age, s. 164.
4 Bahsi geçen bu şifrelerden "çâil", sâhib-i te’vîl’in, “tût” hutût’un, “Sî-sat” da farsça 
360 demek olan sî sad o şest’in şifresidir. 
5 Âlî, Dîvân, Millet Ktp., Ali Emîrî Farsça, no: 186, vr. 51b. 
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شود خواهد قلم و کرسی  cümlesi çıkacaktır. Diğer bir örnek olarak 
Dürr-i Yetîm'deki şu cümleyi6 zikredebiliriz:

" اوقدی سين م ء م تع ق ی اسرار طالب ای " yani "Ey tâlib-i esrâr ye 
kaf mim hemze mim sîn okudu" yazan bu cümledeki şifreler deşifre 
edildiğinde  Derviş  Murtazâ'nın  "Ey  tâlib-i  esrâr-ı  ilâhî!  Hak  teâlâ 
Muhammed aleyhi's-selâm'ı sîn okudı" söylediği ortaya çıkacaktır.

Bahsettiğimiz  bu  şifreler  genelde  tüm  Hurûfî  yazarlar 
tarafından  kullanılmıştır.  Bu  da  bize,  Hurûfîlerin  aralarında 
kullandıkları  ortak  bir  mantık  gibi  ortak  bir  dilin  de  var  olduğunu 
göstermektedir.  Nitekim  bu  şifreler  sayesindedir  ki,  her  hangi  bir 
yazma  eserin  Hurûfîlere  ait  olup  olmadığını  kolayca 
anlayabilmekteyiz.

Hurûfîlerin, Karmatîlerden etkilendiği değişik mahfillerde dile 
getirilmiştir.  Karmatîlerin  "makarmata"  denilen  bazı  sembol  ve 
kısaltmalar  kullandıkları  bilinmektedir.  Hurûfîlerin  bu  kısaltma 
şifreleri  kullanmada  Karmatîleri  örnek  almış  olup  olmadıkları 
ispatlanması  zor  bir  tezdir.  Hurûfîlerin  kullandığı  bu  şifrelerin 
Fazlullah'la  birlikte  kullanılmaya  başlandığını,  Emir  Gıyâseddin'in 
İstivânâme'sinden  anlamaktayız.  Buna  göre,  Fazlullah,  kendi  eliyle 

yazdığı  Câvidânnâme'sinde  kendi  ismi  için  "fe"  harfini  yani   
işâretini  kullanmıştır.  Fazlullah'dan  sonra  da  bu  işâret  şifrenin 
kullanıldığına ve yenilerinin türetilmiş olduğuna şâhit olmaktayız.

Hurûfî  eserlerde  bu  şifreler  hakkında  bilgi  verilmemiştir. 
Ancak, Câvidânnâme'nin Derviş Murtazâ tarafından yapılan ve Dürr-i 
yetîm  ismiyle  müsemmâ  muhtasar  tercümesinin  Süleymâniye'deki 
nüshasının sonuna, Seyyid Muhammed Hasîb Baba tarafından yazılan 
nottan bir takım bilgiler edinmekteyiz. Bu notta, nüshanın kâtibi şöyle 
demektedir:

"Derûn-ı kitâbda olan işârâtın dahî işâretnâmesin gerekdir ki 
ayruca tahrîr olunub yani kitâbın hâricinde ola kitâbdan taşra mahalde 
hıfz ide ki şâyed muhibb-i hândânın gayrı ma'âzallah münkir münâfık 
eline  geçmeye  şâyed  geçerse  işârâtın  bilmeyince  bir  şey  fark 
idebilmez  zîrâ  onlar  nâkıs  akıldırlar  bu  misillü  nâkıslardan  ve  nâ-
ehillerden eyüce hıfz oluna zîrâ fahr-i âlem resûl-i kevneyn efendimiz 
hazretlerinin hadîs-i şerîfi mâ-sadakınca hikmeti nâ-ehle virmeniz zîrâ 
zâlim olursuz ve ehlinden men' itme ki yine zâlim olursuz be-hükm-i  ل

فتظلموها اهلها عن تمنعو ل و فتظلموها اهلها غير الی الحکمة تعطی  

6 Derviş Murtazâ, Dürr-i Yetîm, Süleymâniye Ktp., Yazma Bağışlar, no: 2477, vr. 
95a. 
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hadîs-i şerîfi hükmünce ehlullah efendilerimiz nâ-ehlinden ketm-i ahfâ 
idüb işâretle yazdılar  hîn-i mutâlaada işâretnâmeye  bakub okuna ve 
dikkat oluna ba'de'l-mutâlaa yine işâretnâme âher mahalle vaz' olunub 
nâ-ehli nazarından hazer oluna"1

Bu satırlardan anlaşılan odur ki,  Hurûfî şifrelerine Hurûfîler 
"işâret" ismini vermektedirler ve bu işâretler "İşâretnâme" adı altında 
ayrıca  toplanmıştır.  Bu  "İşâretnâme"ler  tedbiren  Hurûfî  eserlerden 
bağımsız  toplandığı  ve  başka  yerlere  konulduğu  için  şu  ana  kadar 
mevcûdiyetleri tespit edilememiştir. Bu satırlardan anlaşılan odur ki, 
Hurûfîler  bu  işâretleri,  ehil  olmayanların  ve  anlayışı  kıt  olanların 
anlamaması  için  kullanmışlardır.  Böylece  ehil  olmayanların  bu 
eserleri okumaları engellenmiştir.

Bu şifrelerin kullanıldığı mevcut yazma eserler incelendiğinde 
Hurûfîler arasında,  gizli bir teşkilâtın mensuplarıymış gibi,  gizlenme 
ve  saklanma  türü  kaygıların  hüküm sürmediği  görülecektir.  Çünkü 
yaklaşık her yazma eserin sonunda, kâtibin veya müellifin açık kimliği 
yazılmakta,  hangi  şehirden,  hangi  mahalleden  olduğu 
zikredilmektedir.

Sayılar,  peygamber  isimleri,  arş,  levh,  kürsî,  kalem,  kitâbet, 
rekat,  tavaf  gibi  terimler  ile  bazı  hadis  ve  terkipleri  kapsayan  bu 
şifreler açıktır ki gizlenmeyi gerektirecek kelimeler değildir. Ancak bu 
şifrelerin  varlığı,  okumayı  zorlaştırmakta,  Hurûfî  felsefesine  ve 
eserlerine âşinâ olmayan okuyucuyu  eserden uzaklaştırmaktadır.  Bu 
haliyle şifreler, gerçekten de bir kalkan vazifesi görmektedir.

Bu bağlamda Hurûfîlerin bu şifreleri, grup içerisinde özel bir 
sembolik dil olarak kullandıkları da rahatlıkla söylenebilir. Daha önce 
belirttiğimiz  gibi,  Hurûfî  bir  eseri  diğerlerinden  ayıran  en  temel 
özelliklerden  biri  bu  şifre  işâretlerdir.  Dolayısıyla  bu  işâretler, 
Hurûfîliğin birer mührü olarak da anlaşılabilir.  Hiçbir Hurûfî  metin 
yoktur ki, Hurûfî doktrininin temelini oluşturan yirmi sekiz ve otuz iki 
sayılarının veya Fazlullah isminin şifresini kullanmış olmasın.

Söz  konusu  şifrelerin  oluşturulmasında  belirli  bir  yol  takip 
edilmemiştir. Bazen bir kelimenin ilk harfi, bazen son harfi seçilmiş, 
bazen de ortasından bir harf alınmıştır. Kelime grupları ve terkipler 
için de aynı şeyi söyleyebiliriz.

Harflerle  oluşturulan  bu  şifrelerin  Hurûfî  felsefesiyle 
ilişkilendirilmesi de elbette mümkün belki de gereklidir. Bu nedenle, 
Hurûfîlerin, konumuzla ilgili  olduğu kadarıyla, harfleri  mücerred ve 
mürekkeb  harfler  ayrımı  üzerinden  nasıl  değerlendirdiklerini 
incelemek  yerinde  olacaktır.  Hurûfîlere  göre  asıl  (primordial)  olan 
mücerred harflerdir. Bundan dolayıdır ki müteşâbih âyet olarak kabûl 

1 Derviş Murtazâ, Dürr-i Yetîm, Süleymâniye Ktp., Yazma Bağışlar, no: 2477, vr. 
145b.
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edilen Kuran’daki mukattaât harfleri, Hurûfîlerce muhkem âyet olarak 
kabûl  edilmiştir.  Mücerred  harfler  Zât-ı  ilâhî,  Kuvvet-i  ezelî  veya 
Allah'ın  zâtının  kadîm  sıfatı  olarak  görülmüştür.1 Olmuş,  olan  ve 
olacak  her  şey  32  mücerred  harftendir  ki  onun  aslı  Zât-ı  müfred, 
cevher-i  mücerred,  ferd-i  vâhid,  samed-i  lem-yelid  ve  lem-yûled, 
kuvvet-i  ezelîdir.2 Kısaca  yaratılışın,  Hurûfîlere  göre  Zât'ın  veya 
mücerredâtın zuhûru olduğunu söyleyebiliriz. Hattâ hacı olacak kişi, 
yirmi  sekiz  ve  otuz  iki  mücerred  harfi  müşâhede  etme  gayesinde 
olduğu içindir ki hacda ihram giyer ki ihram dikişsiz olması hasebiyle 
mücerred bir elbisedir.3

Hurûfî şifre işâretleri de, bu açılardan bakıldığında, terkîbden 
ve  görünür  bir  anlamdan  uzak  yapısıyla  mukattaât  harflerini 
andırmaktadır.  Ayrıca,  mücerredlikleri  dolayısıyla  da  mevcûdatın 
kaynağı  ve  mücerred  harfler  olan  Kuvvet-i  ezelî'ye,  en  azından 
kitâbette,  bir  yakınlık  sağlamaktadır.  Felsefelerini  harfler  üzerine 
kuran  Hurûfîlerin,  harf  bazlı  bu  şifreleri  kullanmaları,  okuyucunun 
dikkatini  harfler  üzerine  çekmesi  itibariyle  de  manidardır  diye 
düşünüyoruz.

Hurûfî şifreleri, genellikle kaynağı Arapça olan dînî terim ve 
isimleri  kapsamaktadır.  Bunların  yanında  "Farsça"  olan,  yâzdeh, 
çârdeh, panzdeh, şunzdeh, bist o heşt, si o do gibi sayıların, bâşed ve 
be-...  gibi  kelime  ve  öneklerin  şifreleri  de  kullanılmıştır.  Türkçe 
Hurûfî  eserlerde,  "Türkçe"  kelimelerin  şifrelerinin,  genel  olarak, 
kullanılmadığını söyleyebiliriz. Hattâ o kadar ki Türkçe bir kelimenin 
kısaltma  şifresi  olarak  Farsça  kısaltma  şifrenin  tercih  edildiğini 
görmekteyiz. Meselâ Farsçada otuz iki demek olan "si o do"  ( و سی  
(دو  kelimesinin  kısaltma  şifresi  olan  , şu  beyitte4,  kâfiye  göz 
önünde bulundurulduğunda, Türkçe "otuz iki" yerine kullanılmıştır:

                                   
"Olur otuz iki kez otuz iki
  Fehm ider ânlar kim oldılar zekî"

Aynı  sayfadaki  şu  beytin  ilk  mısraındaki  aynı  kısaltma 
şifrenin,  vezin  göz  önünde  bulundurulduğunda,  "si  o  do"  olarak 
okunduğunu görmekteyiz:

                                 
"On sekiz kez si o do on altı hem

1 Abülmecid b. Ferişteh, Işknâme, Millet Ktp., Ali Emîrî Şer'iyye, no: 1362, vr. 87a.
2 Câvidî,  Câvidânnâme'den bazı bölümlerin şerhi,  Millet Ktp., Ali Emîrî Farsça, no: 
437, vr. 20b.
3 Fazlullah, Câvidânnâme-i Sağîr, Millet Ktp., Ali Emîrî Farsça, no: 1000, vr. 164a ; 
Fazlullah, Muhabbetnâme-i İlâhî, Millet Ktp., Ali Emîrî Farsça, no: 824, vr. 29b.
4 Misâlî, Feyznâme, Millet Ktp, Ali Emîrî Manzum, no : 390, vr. 31b.
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  Oldu yirmi sekiz ey muhterem"
İkinci  mısradaki,  Farsça yirmi  sekiz anlamına  gelen "bist  o heşt" (

هشاتااا و بيساتااا ) kelimesinin kısaltma şifresi olan  ise, yine vezne 
uygun olarak, Türkçe "yirmi sekiz" şeklinde okunmaktadır.

Elbette  Hurûfî  felsefesinin  temellerinin  Fars  dilinde  atılmış 
olması  bu  etkilenmenin  ve  adaptasyonun  nedeni  olabilir  ancak  bu 
örnekten hareketle, söz konusu kısaltma şifrelerin, kısaltma olmaktan 
öte, sembol olarak görüldüğünü veya en azından bunların belirli bir 
dönemden  itibaren  sembol  şifreler  haline  gelmeye  başladığını 
söyleyebiliriz.

Türkçe olup da kısaltma şifresi kullanılan, bulabildiğimiz tek 
istisnâ Dürr-i yetîm'in hicrî 1274 tarihli Süleymâniye'deki nüshasında 
geçen "yirmi dokuz" kelimesidir ki bu da Hurûfî yazmalar arasında en 
geç tarihli nüshalardandır. Dolayısıyla, Hurûfîliğin son dönemlerinde 
Türkçe kelimelerin de kısaltma şifrelerinin kullanılmaya başlandığını 
söyleyebiliriz.

Hurûfîlerin kullandığı bu şifreler Sâdık Kiyâ, Clément Huart 
ve Abdülbâkî Gölpınarlı tarafından birer liste halinde verilmiştir. Bu 
listeler  oldukça  kısa  ve  bazen  hatalı  olmasının  yanında,  yazarlar 
tarafından  kopya  ve  daktilo  edilmiş  olduğundan  okuyucunun 
ihtiyâcını tam olarak karşılayamamaktadır.1 Bilgisayar imkânlarından 
yararlanıp,  yazma  eserlerden  kopyalayarak  hazırladığımız  aşağıdaki 
listede  okuyucu,  Hurûfî  şifrelerinin  orijinallerinden  örnekler 
bulacaktır.  Hazırlanmış  listelerde  yer  almayan  birçok  şifre  de 
listemizde yer almaktadır. 

Sonuç olarak Hurûfîlerin kullandığı şifrelerden oluşan bu listenin, 
Hurûfî metinlerini okurken okuyucuya yardımcı olacağı ve daha doğru 
bir  okuma  sağlayacağı  muhakkaktır.  Her  şeyden  önce  bu  çalışma, 
eserlerden  seçtiğimiz  örnekler  sayesinde,  her  hangi  bir  Hurûfî 
metninin okunmasında, bir sözlük görevi görecektir.

3. Hurûfî Şifreleri Listesi

(آدم) Âdem : دا -  - 

: be-Âdem aleyhi's-selâm ( الّسلم عليه آدم به )

: Âdem aleyhi’s-selâmı ( الّسلمی عليه آدم )

1 Listemizde bilgisayar karakterleriyle yazılmış olan şifreler, bizim karşılaşmadığımız 
ancak Huart ve Gölpınarlı tarafından verilen şifreleri  içermektedir.  Bkz.  Abdülbâki 
Gölpınarlı,  Hurûfî  Metinleri  Kataloğu,  Ankara,  TTK, 1989, ss. 148-149 ; Clément 
Huart, Textes Persans Relatifs à la Secte Houroufis, Leyden, E.J. Brill, 1909, ss. 188-
190.
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 : Âdem ve Muhammed aleyhi's-selâm (  عليه محمد و آدم
(الّسلم

- - - : Aleyhi's-selâm ( الّسلم عليه )

 : Aleyhi's-selâma ( الّسلمه عليه )

 : Aleyhi's-selâmı ( الّسلمی عليه )

: Aleyhi's-selâmın ( الّسلمگ عليه )

: Aleyhimu's-selâm ( الّسلم عليهم )

: Ali aleyhi's-selâm ( الّسلم عليه علی )

 : Ali aleyhi's-selâm kerrema’l-lâhu vecheh (  علی
وجهه الله کّرم الّسلم عليه )

: Ali kerrema’l-lâhu vecheh aleyhi's-selâm (  الله کّرم علی
الّسلم عليه وجهه )

 : Allah (الله)

 - ) alleme Âdeme'l-esmâe küllehâ (Ve) :کلما - ّلَم و َدَم َع  آ
َء َْلْسَما َها ا ّل ُك

1)

 : Arafat (عرفات)

- : Arş (عرش)

1 Bakara/2 : 31.
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