
ES SELÂM 
 
Yaratılmışlara (beden ve tabiat kayıtlarından; tehlikeden; boyutlarının kayıtlarından) selâmet ihsan eden, yakîn hâlini oluşturan; iman 
edenlere "İSLÂM"ın hazmını veren; Dar'üs Selâm (hakikatimize ait kuvvelerin tahakkuku) olan cennet boyutu hâlinin yaşamını 
meydana getiren! Rahîm isminin tetikleyerek açığa çıkardığı isim-özelliktir! "Selâmün kavlen min Rabbin Rahıym = Rahîm Rab'den 
"Selâm" sözü ulaşır (Selâm ismi özelliğini Rableri olan Esmâ hakikatlerinden açığa çıkan yolla yaşarlar)!" (Yâsîn: 58). 
 
 

Nisa 
94-) Ey iman edenler... Allah için sefere çıktığınızda iyice araştırın ve size selâm verene (anlaşmak isteyene), dünya 
hayatının geçici menfaatini arayarak, "Sen iman eden değilsin" demeyin... Allah indînde çok ganimetler var... Daha 
önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu... O hâlde iyice araştırın... Muhakkak ki Allah yapmakta 
olduklarınızın yaratanı olarak Habîr'dir. 

En'am 
54-) (Esmâ'nın açığa çıkışı olan) işaretlerimize iman edenler sana geldiklerinde de ki: "Selâmun aleyküm... Rabbiniz 
rahmeti nefsine yazmıştır! Sizden her kim bilgisizlikten bir kötülük yapar da, arkasından tövbe eder ve (hâlini) 
düzeltirse, muhakkak ki O, Gafûr'dur, Rahîm'dir." 

En'am 127-) Rableri indîndeki Dâr'üs Selâm (Es Selâm isminin mânâsının yaşam boyutu) onlar içindir! Yapmakta oldukları 
dolayısıyla "HÛ" onların Velî'sidir. 

A'raf 
46-) Onların ikisi (cennet ve cehennem) arasında bir perde vardır... A'rafta ise, her birini, onların yüzlerindeki 
alâmetlerden tanıyan RİCAL vardır... Cennet ashabına: "Selâmun aleyküm" diye seslenirler. (Bu Rical henüz) 
cennete dâhil olmamıştır... Onlar (cenneti) umarlar. 

Yunus 
10-) Onların ondaki Allah'a yönelişleri: "Subhaneke Allahümme = Subhansın sen Allah'ım; seni tenzih ve tespih 
ederiz"dir... Birbirlerine yönelişleri ise: "Selâm"dır (Selâm ismi mânâsı sürekli açığa çıksın bizde)... Yönelişlerinin 
sonucunda ulaştıkları nokta ise: "El-Hamdu Lillâhi Rabb-ül âlemîn = Hamd Rabb-ül âlemîn Allah'ındır"dir. 

Yunus 25-) Allah, Selâm Yurduna (bedensel sınırlamalar ötesindeki, hakikatinize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutuna) 
çağırır ve dilediğini sırat-ı müstakime hidâyet eder. 

Hud 
48-) "Ey Nuh... Sana ve seninle beraber olanlardan oluşacak halklara bizden Selâm ve bereketlerle in... Biz onları 
yararlandıracağız, sonra da onlara bizden (hakikatindeki Esmâ mânâsı sonucu olarak, derûnundan gelen bir yolla) acı 
azap yaşatılır" denildi. 
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Hud 69-) Andolsun ki, (meleklerden) Rasûllerimiz, İbrahim'e müjde olarak gelip, "Selâm" dediler... (O da): "Selâm" dedi 
ve sonrasında da kızartılmış bir buzağı getirdi. 

Rad 24-) "Selâmun aleyküm (Selâm ismiyle işaret edilen kuvvesi sizde açığa çıksın) sabretmenizin sonucu... Son vatan ne 
güzel!" ("Vatan sevgisi imandandır" hadisinde işaret edilen "vatan" budur. A.H.) 

İbrahim 
23-) İman edip imanın gereğini uygulayanlar ise, Rableri olan Esmâ bileşiminin elvermesi sonucu (Bi-izni Rabbihim), 
içinde sonsuza dek yaşamak üzere, altlarından nehirler akan cennetlere dâhil edilmişlerdir... Onların orada 
birbirlerine hitabı "Selâm"dır. 

Hicr 46-) "Oraya âminler olarak (Bi-)Selâm ile girin." 

Hicr 52-) Hani Onun yanına gelmişlerdi de "Selâm" demişlerdi... (İbrahim de): "Biz sizden endişe duyuyoruz" diye cevap 
verdi. 

Nahl 32-) Melekler, temiz inançlı oldukları hâlde vefat ettirdiği (bedenden ayırdığı) o kimselere: "Selâmun aleyküm! 
Yaptıklarınızın getirisi olarak, girin cennete!" derler. 

Meryem 15-) Dünyaya geldiği, ölümü tattığı ve ölümsüz olarak bâ's olduğunda, Selâm üzerindeydi. 

Meryem 33-) "Dünyaya geldiğimde, ölümü tattığımda ve ölümsüz olarak bâ's olduğumda, Es Selâm üzerimdedir." 

Meryem 47-) (İbrahim) dedi ki: "Selâm üzerinde olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Muhakkak ki O, bana çok 
ikramda bulunandır" dedi. 

Meryem 
62-) Orada lağv (dedikodu) değil sadece "Selâm" (Selâm isminin mânâsı açığa çıkar ve böylece kendi hakikatlerinden 
açığa çıkan kuvveleri konuşurlar) işitirler... Orada kendilerinin sabah-akşam, yaşam gıdalarıyla beslenmeleri söz 
konusudur. 

Enbiya 69-) Dedik: "Ey Ateş... İbrahim'e serin ve selâm (selâmet) ol!" 

Furkan 63-) Rahman'ın kulları (Esmâ hakikatlerinin şuurunda olanlar) arzda (beden yaşamında) benliksiz ve şuurlu yaşarlar... 
Cahiller (hakikatten perdeliler) onlara sataştıklarında: "Selâm!" derler. 

Furkan 75-) İşte onlar, (dünya-bedensel yaşam şartlarına) sabretmeleri nedeniyle gurfe (yüksek köşk-üst seviyede yaşam 
boyutu) ile mükâfatlandırılırlar! Orada tahiyye (hayat) ve selâm (Esmâ kuvvelerinin tahakkuku) ile karşılanırlar. 



Neml 59-) De ki: "Hamd, Allah'a aittir... Selâm, kullarından seçip sâfiyetine kavuşturduğu içindir... Allah mı daha hayırlı 
yoksa ortak koştukları mı?" 

Kasas 55-) Boş laf, dedi-kodu işittiklerinde ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "Bizim yaptıklarımız bizim, sizin fiillerinizin 
sonucu da sizindir! Selâmu aleyküm! Cahilleri istemeyiz! (Hakikati kavramayanlarla konuşacak bir şeyimiz yoktur!) 

Ahzab 44-) O'na (ölümle) kavuşacakları zaman, onlara esenlik dileği "Selâm"dır... Onlar için kerîm (cömert-zengin şerefli) bir 
karşılık hazırlamıştır. 

Yasin 58-) Rahîm Rab'den "Selâm" sözü ulaşır (Selâm ismi özelliğini yaşarlar)! 
Saffat 79-) İnsanlar arasında Nuh'a Selâm olsun. 
Saffat 109-) Selâm olsun İbrahim'e. 
Saffat 120-) Musa ve Harun'a Selâm olsun! 
Saffat 130-) Selâm olsun İlYâsîn yolundan gidenlere! 
Saffat 181-) İrsâl olunanlara Selâm olsun! 

Zümer 
73-) Rablerinden ittika edenler (bedenselliklerinden korunanlar) ise sınıflar hâlinde cennete sevkolunmuştur... Nihayet 
oraya geldiklerinde ve onun kapıları açıldığında, onun muhafızları hitap eder: "Selâmun aleyküm! Ne hoş 
olmuşsunuz... Sonsuza dek kalmak üzere girin!" 

Kaf 34-) Selâm olarak (Selâm isminin işaret ettiği özelliği yaşayarak) girin ona... İşte bu sonsuz yaşam sürecidir! 

Haşr 

23-) "HÛ" Allah, tanrı yok, sadece "HÛ"! Melîk'tir (efâl, oluşlar âleminde mutlak hükmü yürüyen), Kuddûs'tür 
(yaratılmışlığa ve kevne ait nitelenmelerden, yaratılmış kavramlardan münezzeh), Selâm'dır (yaratılmışlarda yakîn ve kurb 
hâlini oluşturup mâiyet sırrını açığa çıkartan), Mümin'dir (iman açığa çıkartarak hakikatini müşahedeye yönelten), 
Müheymin'dir (gözetip himaye eden, muhteşem azametini seyirde yaratılmışlığı kaldıran), Azîz'dir (karşı konulması 
imkânsız olarak dilediğini yapan), Cebbâr'dır (iradesini zorunlu kabul ettiren), Mütekebbir'dir (Mutlak yegâne Kibriyâ 
{eniyeti} olan)! Allah, onların ortak koştukları tanrı kavramlarından Subhan'dır! 

Kadr 5-) Selâm (hakikati yaşatarak); tâ ki Fecr'in doğmasına kadar (Hakikatin zuhuru ile şuurun vechi tanımasına kadar). 

 


