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Ön Söz
Bismillahirrahmanirrahîm
Biz insanları en güzel kıvamda yaratan ve bizler için güzellikler yurdu olan ebedî Cennetleri halk eden Âlemlerin
Rabbi Allah’ımıza hamd ederim. O’nun Resûlü/Elçisi Sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salât ve selâm ederim.
a- Münib Engin Noyan kardeşimizle Çay Tv’de haftalık programlarımızı yaparken İslâm zâviyesinden kadın
mevzûunu incelemeye başladık. Programda cevaplandırmak
için aykırı görüşleri tespit üzere, bazı kitapları gözden geçirdim.
İstismar edilen pek çok konu arasında Cennet’te Ğilman, Vildân ve Hûriler de vardı. Ne var ki eleştiri ve saldırı konusu yapılan ve îmanı sarsabilen hatalı bilgiler bizim
ilâhiyatçılarımız tarafından yazılmıştı. Yazılanlar da ortadaydı.
Değinilen konuları bizzat incelemek üzere yola çıktım.
Daha sonra başladığım çalışmalarımı genişlettim. Kitabımız
böylece vücuda geldi.
b- İslâm’ın ana kaynağı Kur’ân ve açıklaması olan Sünnet,
değişik konuları işlerken Cennet’le birlikte Âhiret Hayatı’na
yüzlerce kez değinmekte; ayrıntılara inen açıklamalar yapmaktadır. Bu ilâhi yönteme karşın ellerimizdeki hacimli temel kültür kaynaklarımızda bile genelde Âhiret, özelde Cennet hayatına son derece az yer verilmiştir.1 Oysa ki İslâm’ın
gücü Âhiret Hayatı’na îmanı içermesindedir.
1. M
 eselâ her yıl törenlerle andığımız Celaleddin er-Rûmî’nin asırlardır elimizde bulunan 25620 beyitlik Mesnevi’sinde Cennet’e ilişkin beyitlerin
sayısı üç-beş tanedir. (bak. Şefik Can Cevahir-i Mesneviye, Ötüken Yay.
İstanbul 2005, s. 212)
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c- İslâm Dîni’ni ideolojilerden ayıran temel farklardan
biri, Âhiret’e; Cennet ve Cehennem’e îmandır. Mü’mini insanlık çizgisinde tutan, rûhen geliştiren, erdemlere erdiren, hayatını anlamlandıran ve amaçlandıran Cennet’e îmandır.
Bu inancın, hurafelerden arınması, Kur’ân ve Sünnet bilgilerine dayanması gerekir.
d- Çalışmamızda Cennet ile ilgili Kur’ân âyetlerini esas
aldık. Başta Buharî, Müslim, Tirmizî ve Dârimî olmak üzere
kaynaklarımızda yer alan hadîsleri gözden geçirdik.
Bu hadîsleri, Hadîs İlmi kuralları yanı sıra Kur’ân zâvi
yesinden bakarak da inceledik. Kullandığımız hadîslerin büyük ölçüde Kur’ân’la bağlantısına işaret ettik. Tekrarlardan da
sakındık.
Burada söylememiz gereken hakîkat şudur:
12

Soyut akıl ve duyu organlarıyla kavranılamaz Ğayb
olan Cennet konusunda Kur’ân, her düzeydeki insan aklı ve
rûhunu tatmin edecek gerekli ve yeterli bilgileri vermektedir.
Görüleceği üzere, hâdisler, birkaç ayrıntı dışında Ku’ân’ı
pekiştirmekten öte bilgi de vermemektedir. Kaldı ki, Cennetin
yapısı ve nimetleriyle ilgili olan hadîsler, yalnız başlarına delil olarak da kullanılamazlar. Çünkü ilmî ifadesiyle mütevâtir
değildirler.
e- Cennet’in maddî ve özellikle de mânevî nimetlerini genişçe açıkladık. Onların örnek türünden olduğunu, hayal bile
edilemeyecek daha görkemlileri ile Cennet’te karşılaşılacağını vurguladık.
Cennet’e götürücü amellere özellikle yer verdik. Onların,
insanlığın ortak erdemleri olduğuna işaret ederek Cennet ile
ferdî ve sosyal hayatımız arasında ilişkiler kurmaya çalıştık.
Yer yer bilgilendirici ve bilinçlendirici açıklamalar yaptık.
Kur’ân’da cinsellik dahil güzellik vasıfları verilen kadınla-

rın Cennet’e girecek dünya kadınları olacağını ve yalnızca onlarla ilişkiye girileceğini açıkladık.
Aynı yöntemle Ku’ân’da bir tek yerde geçen Ğılman’ın,
tekili olan “Ğulam”ın kullanımlarından hareketle Cennet’liklerin çocukları olacağını belgelendirdik.
Ayrıca Vildân’ın erkek, Hûrilerin ise kadın görünümlü
cinsiyetsiz Cennet hizmetçileri olacaklarını Kur’ân’la delillendirdik. Yapılabilecek ilmî itirazlara da cevaplar verdik.
“Kabir Hayatı ve Cennet’e Kimler Giremez?” gibi aktüel
mevzûlara ilişkin bilgiler de verdik. Kur’ân âyetleriyle Cehennem konusunu da özetledik.
Böylece Cennet hayatına yönelik düzenli, sağlıklı ve doyurucu bilgiler sunmuş olduk.
Kitabımızın ilâhiyatçılardan çok aydınlarımız ve genel
halk kitlemiz tarafından okunmasını arzu ettiğimiz için -istisnalar dışında- hacmi büyültücü ayrıntılara ve dil tahlillerine yer vermedik. Çalışmamızın yararlı olacağı inancındayız.
Hiç şüphe yoktur ki hatasız olan yalnızca Allah’tır ve
hamdimiz yalnızca O’nadır. Geliştirici görüşlere muhtacız ve
açığız. Duâcı da oluruz.
1 Ramazan 1430 - 21 Ağustos 2009
Ali Rıza Demircan
Dördüncü Baskı İçin Açıklama
Kitabımızın elinizdeki bu dördüncü basımı için de bazı
faydalı düzenlemeler ve ilaveler yapılmıştır.Yüce Mevlâmızdan
onbinleri aşan baskı sayısı gibi faydalananlarını da artırmasını
diler ve diğer dillere tercüme edilmesinde bizleri başarılı kılmasını niyaz ederim.
C. Âhir -1433 / Mayıs 2012
Ali Rıza Demircan
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a.g.e.

: Adı geçen eser.

B.

: Bab

Bak.

: Bakınız.

Buharî

: es-Sahîh

Ebu Davûd

: Sünnen-ü Ebî Davûd

el-Camiüs-Sağîr

: el-Camiü’s-Sağir fî Ehadisi’l-Beşiri’nNezîr.

et-Tac

: et-Tac el-Camiu li’l-Usûl fî Ehadisi’r
-Resûl.

Feyzül Kadîr

: Feyzül-Kadîr Şerhü’l-Camiü’s-Sağîr.

Hn.

: Hadis Numarası.

İ. Mace

: Sünnen-ü İbn-i Mace.

İ. Kesîr

: Tefsîru’l-Kur’ânil-Azîm.

Kurtubî

: el-Câmiu li Ahkâmil-Kur’ân.

M. İ. Kesir

: Muhtasar İbn-i Kesir.

M. Mesâbîh

: Mişkâtül-Mesâbîh.

M. S. Müslim

: Muhtasar Sahih-i Müslim.

M. Zevâid

: Mecmeü’z-Zevâid ve Menbeü’lFevâid.

Müslim

: Sahîh-i Müslim

Müsned

: Müsned-û Ahmed b. Hanbel.

r.a.

: Radıyallahü Anhü.

Râğib

: Müfredat fi Ğarîbi’l-Kur’ân

sav

: Sallallahü Aleyhi ve Selleme.

T. D. V.

: Türkiye Diyanet Vakfı

Tecrîd

: Sahîh-i Buhari Muhtasar-ı Tecrid-i
Sarih Ter. ve Şerhi.

İster misiniz?
Milyarlarca insan, fakirlik/açlık sınırında yaşam mücadelesi veriyoruz. Basit gereksinimlerimiz için ömür tüketiyoruz. Mal varlıkları, siyasi egemenlikler, sosyal ve medyasal güçler de göreceli ve sonlu. İstisnasız herkes sosyal ve ekonomik krizlerin, doğal âfetler ve hastalıkların tehdidi altında.
İhtiraslar içinde kavgalar, cinayetler, işgaller, savaşlar, sömürüler ve silahlanmalar tüm hızıyla
devam ediyor. Bin bir çeşit problemler, acılar içinde yaşanan hayatlar da pek kısa. İnsanlık değerleri alt üst edilmiş. Adalet gerçekleşmiyor. İyiler
mağdur edilebilirken acımasız zalimler koruma
altına alınabiliyor.
Ferdî, ailevî ve toplumsal mutluluklar, güzellikler de ölümün gölgesi altında geçici. Yaşanılan fizik alemde özetlenenlerin dışında farklı bir gelecek de yok.
Adalete ve ebedîliğe kodlanmış insan rûhu ise arayışlar, edinemediği nimetler ve güzelliklerin özlemi içinde.
İnançlı ve erdemli olarak yaşamaya çalışanlar ve
gelecekten beklentisi olanlar da yalnızca fizik ötesi âleme inananlar.

Şimdi soralım:
Işık hızı ile hareket edebilen, çevresindeki canlı ve cansız sayısız varlıklarla konuşabilen ve
onlara bakışlarıyla emirler verebilen dolunay
gibi aydınlık, güzeller güzeli ebedî bir rûhbeden varlığına sahip olmak ister misiniz?
Dünya ölçeğinde büyük mü büyük, ileri teknoloji ile donanımlı mı donanımlı özel bir ülkenin sonsuza dek sizin olmasını ister misiniz?
Yaşayıp yöneteceğiniz bu ülkede, ormanlarla
çevrili, çeşit çeşit meyve ve gül ağaçlarıyla bezeli, içinden değişik renkler ve tatlarda nehirler akan, kaynaklar fışkıran yemyeşil alanlar
içinde altın, gümüş ve değişik mücevherlerden
yapılmış saraylarınız olmasını ister misiniz?
Sedeflerindeki inciler gibi göz kamaştırıcı eğitimli ve cazibeli hizmetçilerinizin sanat harikası servis takımları ile bin bir çeşit yemekler,
meyveler ve misk kokulu mühürlü kaynaklarından alınmış sağlıklı içkiler/içeceklerle size
ve dostlarınıza hizmet sunmasını ister misiniz?

Dünya güzeli erkekler ve kadınlardan çok
daha cazibeli olacak, ahlâk ve yüz güzellikleri vasfedilemez niteliğe bürünecek eşlerle, kalıcı rûhsal ve bedensel zevkleri zirvede yaşamak ister misiniz?
Tabii konuşmaların bile ileri derecede zerâfet
ve letâfet kazanacağı bir yaşamda, şaheser salonlarda, dev sanatçıların hiçbir gözün görmediği enstrümanları ve hiçbir kulağın işitmediği büyüleyici sesleriyle sürekli olarak verecekleri, mûsiki ziyafetlerini dinlemek ister misiniz?
İhtişamları karşısında ürperdiğimiz dağların
daha büyüklerinin zirvelerine tırmanmak, dev
dalgalarından ürktüğünüz denizlerin daha azametlilerinin derinliklerine dalmak, büyülenerek
hayranlıklarla izlediğiniz yıldızların daha görkemlilerine ulaşmak ve aralarında bitmeyecek
yolculuklar yapmak ister misiniz?
Başta insanlık semasının yıldızları olan Peygamberlerle, târihler boyu milyonları erdemlere yönlendirmiş alimler ve yöneticilerle, insan hakları ve hürriyetleri uğruna devrimler
yapmış, can vermiş yüce şahsiyetlerle, özetlersek, büyük insanlarla ebedî dostluklar kurmak, sohbetler yapmak ister misiniz?

Hz. Âdemden beri yaşamış ve Kıyâmet Günü’ne
kadar yaşayacak inançlı ve fazîletli insanların,
cinlerin ve de meleklerin katılacağı, ileri medeniyetlerin yaşanacağı ve barışın hakim olacağı
gizemli bir âlemde ebediyen mutluluk içinde yaşamak ister misiniz?
`
Bütün varlıkların, tüm güzeller ve güzelliklerin yaratıcısı olan Allah’ın tanımlanamaz zatî
güzelliklerine bakmak, O’nun ebediyen sürecek
sevgisi altında bulunmak, O’nun Selâmı ve konuşmalarına muhatap olmak ister misiniz?
`
Fizik âlemde hiçbir gözün görmediği ve göremeyeceği, hiçbir kulağın işitmediği ve işitemeyeceği ve hiçbir kalbin tasavvur etmediği ve
edemeyeceği sonsuz nimetleri, zevkleri ve mutlulukları, fizik ötesi ebedî bir âlemde yaşamak
ister misiniz?
Konumunuz, gücünüz ve düzeyiniz ne olursa
olsun ergin bir insan olarak bütün bu isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl mı? Nerede
mi? Ne yaparak mı? Kimlerle mi?
Bütün bu soruların cevaplarını bu kitapta bulacaksınız.

Birinci Bölüm

Cennet’e Giriş Süreci

Kur’ân’dan Cennet Müjdeleri
Mü’min 40

َم ْن َع ِم َل َسي َِئ ًة َف اَل يُ ْج ٰز ۤى ِا اَّل ِم ْث َل َها َو َم ْن َع ِم َل َص ِال ًحا
ّ
ون ا ْل َج َّن َة
َ ِم ْن َذ َكرٍ اَ ْو اُ ْن ٰثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفاُوۨ ٰلۤ ِئ َك َي ْد ُخ ُل
﴾٤٠﴿ اب
ٍ يها ب َِغيرِ ِح َس
يرزقون ۪ف
ْ َ َ ُ َ ُْ
“Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar
ceza görür. Kadın veya erkek, kim, mü’min olarak
salih ameller işlerse, işte onlar Cennete girecek ve
orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır.”
* Salih amel:
Kur’ân’ın temel kavramlarından biri olan ve özellikle
Cennet’e gireceklerle ilgili olarak çokça kullanılan “Salih
ameli,” kısaca İslâm Dininin emirleri ve yasaklarına uygun
söz, davranış ve iş olarak tarif edebiliriz. Salih amellerin başında namaz, zekât ve cihad gibi farz kılınan görevlerimizi
yapmak ile yalan, zina ve faiz gibi kaçınmamız gereken haramlardan sakınmak gelmektedir.
Haramlardan hür iradelerimizi kullanarak kaçınmak da
Salih ameldir. Bunun içindir ki büyük haramlardan kaçınmak diğer günahların bağışlanmasına sebep olmaktadır.
Bu hakîkat Kur’ân’da şöylece açıklanmaktadır:
“Siz yasaklandıklarınızın büyüklerinden kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir giriş yeri
olan Cennet’e sokarız.” (Nisa 31)

Âhiret Hayatı ve Cennet’e Giriş Süreci
Âhiret’e; Cennet ve Cehenem’e Îman
İslâm Dîni’nin îman esasları başlıca üç kısma ayrılmaktadır. Bunlar, yaratıcı, yaşatıcı ve yasa koyucu olarak Allah’a
inanmaktır; Allah’ın insanlar arasından seçtiği ve kendileri
aracılığıyla emirlerini ve yasaklarını bildirdiği Peygamberlerini tasdik etmektir/doğrulamaktır ve bir de ölümle başlayacak
Âhiret hayatına; Cennet ve Cehennem’e îman etmektir.
Peygamberlere/Peygamberlik kurumuna inanma, Meleklere, Kutsal Sayfalar’a / Kitaplar’a ve diğer inanç kurallarına
îmanı içine almaktadır.
İslâm Dîni’nin inanç esaslarından biri olduğu için, bu
Dînin son kitabı olan Kur’ân ve onun açıklaması olan Sünnet,
âhiret hayatı üzerinde ısrarla durmaktadır.
Âhiret hayatını bütün Peygamberler/ilâhi kitaplar tebliğ
ettiği gibi, bilimsel akıl ve insan fıtratındaki adâlet ve ölümsüzlük duygusu da onaylamaktadır.
Bilindiği gibi insanların bir bölümü Âhiret hayatını kabul
etmeyerek kâfir/inkârcı olmuştur ve olmaktadır.
Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e ve onun döneminden
devrimize kadar Âhiret Hayatı’nı yalanlayanların temelsiz görüşleri de hemen hemen aynı olmuştur.
Onların, tarihler boyunca ileri sürdükleri gerekçeleri,
Kur’ân diliyle ifade edersek şöyle olmuştur:
{“Ne o! Öldükten, vücudumuz toprak ve kemik yığını
olduktan sonra mı diriltileceğiz.”
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“Ölüp de toprak olup kemik yığınına dönüştükten
sonra, biz mi diriltilip sorgulanacak; ceza veya mükâfat
göreceğiz?.”}2
Âhiret’e îmanı emreden Yüce Rabbimiz, Kur’ân’da, onların inkârlarının bir temele dayanmadığını, aklını kullanabilen ve mantıklı bir düşünceyle göklere, yer küresine ve insanın yaratılışına bakan bir insan için yeniden dirilişe, bir diğer anlatımla Âhiret’e îmanın kaçınılmaz olduğunu beyan buyurmuştur.
Biz burada, Kur’ân’dan yapacağımız akıllara yol açıcı, düşündürücü ve inancı pekiştirici aktarımlarla Âhirete; Cennet
ve Cehennem’e îman konusunu temellendireceğiz.
Yarattığı insanı, insandan iyi bilen Yüce Mevlâmız,
Kur’ân-ı Kerîm’de Âhiret’e îmanı emretmektedir:
Nisâ 136
22

“Ey îman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara îman
edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur. “
Teğâbün 7

ين َك َفر ۤوا َا ْن َل ْن يُب َعثُوا ُق ْل َب ٰلى َو َر ّب۪ي َل ُتب َعثُ َّن ثُم
زعم ال ۪ذ
ْ
ْ
َّ
ُ َ َّ َ َ َ
ِ َّٰلتنب ۨؤ َّن بِما ع ِم ْلتم و ٰذ ِل َك ع َلى ه
﴾٧﴿ الل ي ۪سير
َ
َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ُ
َ
ٌ
“Hakîkati inkâra şartlanmış olanlar, tekrar diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar! De ki: “Evet, Rabbime and olsun! Siz kesinlikle diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size mutlaka bildirilecektir! Bu ise Allah’a göre pek
kolaydır.”
2. Bak. Mü’minûn 82-83; Saffât 53

Âhiret’e îmanı emreden Rabbimiz aşağıda örneklerini
sunacağımız türden sorular yöneltmekte, şöyle buyurmaktadır:
Ahkâf 33
“Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmada hiç bir
güçlük çekmeyen Allah’ın ölüleri diriltmeye de gücünün
yeteceğini görmüyorlar/anlamıyorlar mı? Evet, O, elbette
her şeye gücü yetendir.”
Rûm 50
“(Yeryüzünde) Allah’ın rahmetinin izlerine bir bak!
Ölümünden sonra yeryüzüne nasıl hayat veriyor. O, ölüleri de böylece diriltecektir. O her şeye gücü yetendir.”
Kıyâme 37-40
“İnsan fışkırtılmış meniden bir damlacık/sperm değil
miydi? Sonra o damlacık rahim duvarına asılı duran sülükümsü görünümlü döllenmiş yumurta hücresi oldu. (Allah
da onu o hücreden) yarattı ve ona şekil verdi. Ondan da iki
çifti; erkeği ve dişiyi var etti. Şimdi bunları yapan Allah’ın
ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?”
Âhiret hayatına inanan müminler olarak îmanımızı akıl
plânında güçlendirmek için yukarıda sunulan âyetler izinde
tefekkür edebiliriz.
a) Evrendeki, dünyamızdan irili ve ufaklı trilyonlarca gezegenin yörüngelerinde dehşet verici bir ahenkle seyr ettiğini,
milyonlarca yıldır güneş, ay ve dünyamızın mihverleri/eksenleri etrafında döndüğünü kabûl etmek kolay mıdır?
Ama kabûl ediyoruz.
b) Bir küçücük tohumun düştüğü ve beslendiği toprağı çatlatarak büyük bir ağaç olduğunu, yüzlerce dala ayrıldığını, farklı hacim ve renk tonlarında yüzlerce, binlerce meyve
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verdiğini, hele hele yapı maddesi aynı olan toprağın on binlerce şekil, renk, tad, koku ve hacimdeki bitkileri sergilediğini kabûl etmek kolay mıdır?
Ama kabûl ediyoruz.
c) Bitkisel ve hayvansal gıdalardan meni oluştuğunu, bir
kaç damla menide milyonlarca sperm bulunduğunu, bunlardan yalnızca birinin döllediği dişi hücrenin akıllara durgunluk veren bölünmelerden sonra trilyonları aşkın hücreden teşekkül eden üstelik gören, işiten ve düşünen insanın vücuda
geldiğini kabûl etmek kolay mıdır?
Ama kabûl ediyoruz.
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Şimdi sunduğumuz örneklerdeki gerçekleri kabul edebilen bir akıl, insanın toprağa karışmış vücud birimlerinden biri
ile yeniden diriltilebileceğini nasıl kabul edemez? Kabul etme
zorunluluğunu nasıl duyamaz? Kaldı ki rûh/can diridir. Diriltilecek olan toprağa karışmış vücuttur.
Şimdi varlık âleminde; vücut hücrelerimizde ve de her
akşam -sabah uykuya yatış ve kalkışta ölüm ve diriliş olayı her
an yaşanırken düşünen bir insan, “Akıl yeniden dirilişi kabul
edemez!” diyebilir mi?
Evreni, yerküresini, bütün canlıları ve tabîi kânunları yaratan Allah olduğuna, yeniden diriltecek olan da O olduğuna
göre, akıl yeniden dirilişi nasıl kabul eder, denilebilir mi? Her
doğan insan, toprak-ürün-kan-meni macerasını takib ederek
topraktan dirilişi haber vermiyor mu?3
Yoktan var eden Allah’ın ikinci bir defa yaratamayacağını ileri sürebilecek akıllarını kullanamazlara, Şanı Yüce olan
Allah’ın sorduğu suali yöneltmek ve yaptığı açıklamayı duyurmakla yetiniyoruz,
3. A
 lıntı için bak. Ali Rıza Demircan, Süleymaniye Minberinden İslâm Niza
mı, Beyan Yay. İst. 2008, s. 502

Kaf 15
﴾١٥﴿

۪ينا بِا ْل َخ ْل ِق اْالَ َّو ِل َب ْل ُهم ۪في َلب ٍس ِم ْن َخ ْل ٍق َج ۪د ٍيد
َ َا َف َعي
ْ
ْ

“Biz ilk yaratmadan âciz mi kaldık? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe ediyorlar. ”
Yâsîn 78-79
“(Yeniden yaratılıştan şüphe eden insan) kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek sundu da soruverdi:
Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?
(Ey Peygamber!) cevap ver:
Onları ilk defa yaratan diriltecek. O yaratmanın (çeşitleri ve inceliklerini) çok iyi bilendir.”

n
Burada sözü, konumuzu özetleyen bir hadîsle bağlayalım.
Sahâbî Ebu Rezin anlatıyor.
Allah’ın Resûlü’ne sordum:
- Ya Resûlellah! Allah ölüleri nasıl diriltecek? Şu cevabı
verdi:
- (Ya Eba Rezin!) Sen hiç, çorak iken geçtiğin bir vadiden
yemyeşil olduktan sonra da geçtin mi?
- Evet, (geçtim Ya Resûlallah!)
- İşte yeniden diriliş de böyle olacak; Allah ölüleri bu şekilde diriltecektir.4
Âhiret’e îman konusunu işledikten sonra şimdi niçin
îman etmekle yükümlü olduğumuzu ve Cennet’e girmeye kadar yaşanacak evreleri açıklayabiliriz.
4. Müsned 4/12. Bu hadîsi doğrulayan âyetler için bak. Rûm 50; Fussılet 39.
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Yaratılış Sebebimiz ve İbâdet Görevimiz
Yüce Allah, insanları birbirlerinin eşiti erkek ve kadın
olarak en güzel şekilde yaratmıştır. Gökleri ve yeri insanlar
için yaratan Allah, onları da kendi zâtına ibâdet etmeleri için
halk etmiştir.5
İbâdet, Allah’ın hakimiyeti önünde eğilmek, O’nun emirleri ve yasaklarına göre yaşamaktır.
Yüce Allah, emirleri ve yasaklarını, insanlar içinden seçtiği elçileri aracılığıyla İslâm Dîni ile göndermiştir. Bu Dînin
Son Elçisi/Peygamberi Hz. Muhammed’dir. Rabbimizin nihaî
emirleri ve yasaklarını içine alan Son Kitabı da Kur’ân’dır.
Kıyâmet Günü’ne kadar yaşayacak bütün Muhammed
Çağı insanlığı, İslâm Dîni’ne îman etmek, Hz. Muhammed’in
önderliğinde Kur’ân’ın emirleri ve yasaklarına göre ibâdet
ederek yaşamakla yükümlüdür.
26

Amel Kitabı’nın Hazırlanması
Kur’ân çizgisinde Güzel Ameller Yarışı6 olarak da açıklanabilecek olan ibâdet görevimizi yapıp yapmadığımız, biz insanlar için görevlendirilmiş olan vazifeli Melekler tarafından
izlenmektedir.
İnfitar 10-12
“Üzerinizde, yapmakta olduklarınızı bilen ve onları
koruma altına alan çok onurlu yazıcı Melekler vardır.”
Zuhruf 80
“Yoksa onlar; gerçekten bizim, onların sır nitelikli konuşmalarını ve fısıldaşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiyoruz ve onların yanlarındaki elçilerimiz
olan Melekler de de her iradeli davranışı ve işi yazıyorlar.”
5. Tin 5; Hûd 7; Zâriyat 56,
6. Mülk 2.

Bu Yüce Melekler, iradeli bütün sözlerimizi kayda almakta, davranışlarımızı ve işlerimizi de görüntülemektedir. Bizler
Âhiret Hayatı’mızda bu kayıtlar ve görüntülerin oluşturacağı Amel Kitabı’mıza/Hayat Filmi’mize göre Rabbimizin huzurunda yargılanacak; hesaba çekileceğiz.7

Ölüm ve Sonrası
Dünya hayatını bitiren, âhiret hayatını başlatan ölümdür. Hayat gibi ölümü de yaratan Allah’tır. Nefsin, (Rûh’un/
canın) geri dönmeyecek şekilde bedenden ayrılması ve bedenin canlılığını yitirmesi olan ölüm her Nefs’in tadacağı
bir ilâhi kânundur. İnsan yaşadığı gibi ölür. Öldüğü gibi de
diriltilir. Ömrün amel birikimi, ölüm anlarında ortaya çıkar.
Kur’ân herkesin yaşayacağı ölüm öncesi yaşam faslını
şöylece dile getirir.
Kıyâme 26-30

ِ
ِ
ظ َّن اَ َّن ُه
َ ﴾ َو٢٧﴿ يل َم ْن َر ٍاق
َ ﴾ َو ۪ق٢٦﴿ الت َر ِاق َي
َّ َك اَّل ۤ ا َذا َب َل َغت
ِ
ِ اق بِالس
﴾ ِا ٰلى َر ّب َِك٢٩﴿ اق
ُ الس
ُ ا ْل ِف َر
َّ
َّ ﴾ َوا ْل َت َّفت٢٨﴿ اق
﴾٣٠﴿ اق
ُ َي ْو َم ِئ ٍذ ا ْل َم َس
“Hayır, hiç de onların sandığı gibi değil. Can boğaza dayandığında, yok mu bir tedavi ederek ölümden kurtaracak, denildiğinde kişi ayrılık vaktinin geldiğini anlar.
Ayaklar birbirine dolaşır. O gün gidiş, yalnızca Rabbinedir.”
a- Gidiş-dönüş-sevkiyat Allah’adır. Ama mümin güvendedir; mutludur. Çünkü ilk müjdeyi ölümü anında ölüm Meleklerinden alır:
7. İnfitar 10-12; Câsiye 29; Kehf 49; İsra 19; Kamer 52-53.
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Nahl 32
“Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken,
“Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin
Cennet’e” derler.”

n

İnanç ve amel durumuna göre farklı olarak yaşanacak bu
gerçeği Peygamberimiz de şöyle açıklar:
“Can vereceği zaman; mü’mine Allah’ın rızası ve nimetleri müjdelenir. Artık mü’minin önünde müjdelenenlerden daha
sevgili bir varlık yoktur.
Bu sebeble Allah’a, O’nun rızası ve nimetlerine kavuşmayı arzular. Allah da ona kavuşmayı; lütuflarını yağdırmayı
arzular.”8
Böyle olunca da ölüm mü’mine ilâhî bir hediye gibi gelir. Rahata erer.
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Rabbinden aldığı vahyî bilgililerle aydınlanan Peygamberimiz bizi de şöylece bilgilendirir:
“Mü’min kul ölümle rahata erer, dünya hayatının yorgunlukları ve acılarından kurtularak Allah’ın rızası ve nimetlerine kavuşur.
İlâhi emir ve yasakları tanımayan ve yaşamayan kişiden
ise insanlar, hayvanlar, ağaçlar ve şehirler kurtulur.”9
b- İçi-dışı inkârcı olan Kâfir ile içi inkârcı, dışı Müslüman
olan Münafık kişi ise tehlikededir ve korkuludur/acılıdır. Çünkü onların herbiri ilk darbeyi ve azab duyurusunu, ölüm vaktinde, ölüm Meleklerinden alır. Kur’ânımızda şöyle buyrulur:
8. Buhârî İsti’zan 41; Müslim Zikr 15.
9. B
 uhârî Rikak 42; Müslim Cenaiz 61.
Trafik kazaları ölümleri gibi ansızın gelen ölümler, kulluk çizgisi üzerinde olanlar için mutluluk sebebi, Allah ve Âhiret yokmuş gibi yaşayanlar
için ise îman ve tövbe imkânı yitirilmiş olacağından felâket ve hüzün sebebidir. Bak. Müsned 6/136.

{“Meleklerin, inkârcıların canlarını alırken yüzlerine
ve sırtlarına vurarak şöyle dediklerini bir görseydin: Tadın bakalım yakıcı azabı.”
“Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nice olacak? Böylesi bir azaba uğramaları Allah’ı öfkelendiren kişileri/olayları izlemeleri ve
O’nun rızasını aşağılamaları sebebiyledir. Allah da işlerini boşa çıkarmıştır.”}10
Peygamberimiz de şöyle buyururlar:
“Kâfir/Münafık can vereceği zaman ise, Allah’ın azabı
ve cezalandırması ile korkutulur. Artık onun önünde (korkutulduklarından) daha ürkütücü bir varlık yoktur. Bu nedenle
Allah’a kavuşmayı, (O’nun azabı ile karşılaşmayı) sevmez. Allah da ona kavuşmayı sevmez.”11

Kabir Hayatı
Âhiret Hayatı, ölümle başlayacak Kabir Hayatı ile Kıyâmet
ve Kıyâmet sonrasında gerçekleşecek Cennet ve Cehennem
hayatından oluşmaktadır.12
10. Enfâl 50; Muhammed 27-28. Ayrıca bak. En’âm 93
11. Buhârî, İsti’zan 41; Müslim, Zikr 15.
12. K
 abir Hayatı akıl ve bilim yoluyla bilinemez Ğayb’dır. Varlığı elbetteki
kesin Kur’ân ve Kur’ân ile ortüşen Sünnet delillerine dayanmalıdır. Biz
sunduğumuz Kur’ân ve Sünnet delillerinili yeter bulmaktayız.
Burada bir daha vurgulayalım: Canın (Rûhun) bedenden dönmemek
üzere ayrılmasıyla başlayan Kabir Hayatı, -Doğrusunu Allah bilir,- geçici olarak ayrılan canın gördüğü mutluluk ve elem verici rüyaların benzerlerinin daha canlı, derin ve etkili bir şekilde yaşanmasıdır.
Kur’ân’ın dünyada verileceğini bildirdiği ve Peygamberimizin de Güzel Rüya olarak açıkladığı Büşrâ henüz dünyada iken -bir tür kabir hali
olan- uyku halinde verildiğine göre, daha büyük bir benzerinin kabirde
verileceğini kabul edebiliriz. (bak. Yûnus 64: Tirmizî Rüya 3)
Burada bil vesîle ifade edelim. Biz samimi ilmî çalışmaları sonucu sunulan delilleri yeterli bulmayarak Kabir hayatını/azabını kabul etmeyen mümin kardeşlerimizi aslâ Hak’dan sapmış olmakla nitelemiyoruz.
Konu üzerinde sürekli olarak çalışmamızı sağladıkları için de kendilerine duâ ediyoruz.
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Âhiret konaklarının ilki olan Kabir hayatı (Bölüm sonundaki Ek1’de) Kur’ân âyetleri ile açıklanacağı üzere Hak’tır.13
Kabir bedenin ve Nefs’in yâni Rûh/Can’ın kabri olmak
üzere de ikidir. Asıl kabir ise Rûh’un kabridir.14
Aralarında rüya gören nefis ile uyuyan beden arasındaki
ilişki benzeri bir bağlantı vardır.
Bedenin kabri; toprak altında, deniz dibinde, hayvan karnında v.s. sebillerde gerçekleşebilir. Bu farklılık Kabir Ahkâ
mı’nı değiştirmez. Yürürlükten düşürmez.
Zira Kabir Hayatı, Ahiret Hayatı’nın bir bölümünü teşkil
ettiğinden orada cereyan edecek kanunlar, dünya hayatında
cari olan tabiî kanunlardan ayrıdır.
***
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Kur’ân’ın açıklamasına göre Nefis yâni Can, bedenden
uyku halinde geçici, ölüm halinde ise kalıcı olarak ayrılır.

۪
ين َم ْو ِت َها َوا َّل ۪تي َلم َت ُم ْت ۪في َم َن ِام َها
َ اَ هّٰللُ َي َت َو َّفى اْالَ ْن ُف َس ح
ْ
َفي ْم ِس ُك ا َّل ۪تي َق ٰضى َع َلي َها ا ْل َم ْو َت َويُر ِس ُل اْال ُ ْخر ۤى ِا ٰلى
ْ
ُ
ْ
ۤ
ٰ
ٍ لي
ِ ۪ ِ
﴾٤٢﴿ ون
َ ات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر
َ ٰ ََا َج ٍل ُم َس ًّمى ا َّن في ٰذل َك ا
13. Y
 eyüzünün bütün topluluklarına Peygamber gönderildiği ve onlar tarafından açıklandığı için olacak, birbirine çok uzak coğrafi bölgelerde yaşayan milletlerin hayatında kabir hayatına ilişkin inançlar bulunmaktadır. (Mehmet Okuyan, Kabir Azabı Var mı? s. 39-59)
Kabir inancı Tevrat ve İncîl’de de yer almaktadır. (Bak Yaratılış 25/8,
Luka 16/22)
14. B
 iz Kur’ânî anlayışımız çizgisinde Nefsi beden ve can bütünlüğü anlamında kullandığımız gibi örneğin Zümer 42 çizgisinde yalnızca can
mânasında da kullanıyoruz. Bilindiği gibi uyku ve ölüm halinde nefisler teveffi edilirken bedenler varlığını korumaktadır.
Rûh kelimesini ise Kur’ân’da kullanıldığı üzere (İsra 85) Vahiy anlamında değil, Türkçemize yerleştiği gibi can mânasında istimal ediyoruz.

“Allah, ölüm sırasında nefisleri/canları alır. Ölmememiş olanların canlarını ise uykularında alır. Sonra haklarında ölüm kararı verdiklerini alıkoyar, diğerlerini belirlenmiş bir süreye kadar salıvererek bedene döndürür. Hiç
şüphesiz bu canları almada ve geri döndürmede düşünecek bir topluluk için dersler vardır.”15
-Doğrusunu Allah bilir- Kabir Hayatı, uyku ile bedenden
geçici olarak ayrılan Nefs’in rüyada yaşadığı bedenle irtibatlı mutluluk veya ıstırabın benzerini, ölümle yerleştiği kabirde daha canlı olarak yaşamasıdır. Nitekim Kur’ân kabri Merkad/ uyku-uyku yeri olarak niteler. Ancak bu uyku yaşadığımız uykudan farklı ve daha derin sevinçli ve acılıdır.
İnsanlar dünya hayatlarında Mü’min, Kâfir ve Münafık olarak yaşarlar ve bu şekilde de ölürler. Kur’ân bu gerçeği açıklamaktadır. Yukarıda değinildiği üzere Müminler
“Tayyibîn” olarak Cennet’le müjdelenerek can verirken (Nahl
32), Münafıklar “nefislerinin zalimi olarak ve melekler tarafından darbelenerek” ölürler. (Nisa 97, Muhammed 27) Kâfirler de kendi kâfirliklerine tanık olarak ölümü tadarlar. (A’râf 37)
Peygamberimiz de Kurân çizgisinde insanların ölürken
ve ölüm sonrasında inanç ve amel durumlarına göre mümin,
münafık ve kâfir olarak ayrılacaklarını bildirmektedir. Örneğin O, kâfirler ve münafıkların kabirde, sorgulama sonrasında
Sorgu Melekleri tarafından demirden bir topuzla dövüleceklerini açıklamaktadır.16 Müminlerle ilgili olarak da şöyle buyurmaktadır:
“Sizden biriniz öldüğü zaman (kabrinde) sabah-akşam
ona varacağı yer gösterilir. Cennetliklerden ise Cennetliklerin
yerlerinden bir yer, Cehennemliklerden ise Cehennemliklerin
yerlerinden bir yer gösterilir ve ona şöyle denir:
15. Zümer, 42
16. M. Tecrîd-i Sarîh Ter. H. 658
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Kıyâmet günü uyandırılacağın ana kadar bulunacağın
yer burasıdır/ iletileceğin yer sana gösterilecektir.”17
Hiç şüphesiz Peygamberimizin yaptığı bu açıklama,
Allah’ın Kitabı Kur’ân’a dayanmaktadır. Çünkü Kur’ân, Âl-i
Firavun örneğinde inkârcıların sabah ve akşam âteş görüntüleriyle sarsılacaklarını bildirir:
“Sabah-akşam âteşe sunularak onlara Cehennem âte
şi gösterilir. Kıyâmet koptuğunda ise görevli Meleklere
şöyle denir: Firâvun ve işbirlikçilerini en şiddetli azaba
atıverin.”18
Kafirlerin ve Münafıkların uğrayacağı felakete pek tabii ki
Müminler mârûz kalmayacaktır.
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Ölümü il birlikte Tayyibînden olarak alacağı Cennet müjdesiyle kabir hayatı başlayacak olan mü’min kişiye Melekler
tarafından, Cennet’ten bir kesite baktırılarak şöyle denir:
{“- Sen dünyada samimi bir îmanla yaşadın. Bu îman üzerinde öldün. İnşaallah bu îman ile ba’s edilecek; kabir uykusundan kaldırılacaksın.”
“Allah seni Kıyâmet günü şu Merkad’inden ba’s edinceye/
uykundan uyandırıncaya kadar rahat uyu; ailesinin en sevdiği ferdi tarafından uyandırılacak gelin -güvey gibi uykuya yatarak huzurla uyu.”}19
Bu bildiri ve açıklamalar Can/Rûh merkezli olarak yaşa17. İ . Mace Zühd 32, Hn. 4270. Tirmizi, Cenaiz 70, Hn. 1072, Müslim,
Cennet 17, Hn. 2866
Ölüm melekleri ile sorgu meleklerinin aynı olabileceğine ilişkin olarak
(48) numaralı dipnotumuza bakınız.
18. Mü’min, 46
19. İ. Mace, Zühd 32, Tirmizî, Cenaiz 71
Bu hadîsler, ileride açıklanacağı gibi Kabri Merkad kelimesi ile uyku,
uyku yeri ve uyku zamanı olarak niteleyen Kurân ile örtüşmektedir.
bak. Yâsîn 52.

nacak Kabir hayatının, mutluluk veya istırap yüklü rüyalar
gibi düzenli, fakat fasılalı olacağını kanıtlar.
Kabir hayatı göğün yarılacağı ve güneşin dürüleceği, bir diğer anlatımla sabah akşam olgusunun olmayacağı
Kıyâmet Günü’ne kadar devam edecektir. Ansızın başlayacak
Kıyâmet’in ne kadar süreceğini yalnızca Allah bilir. Kıyâmet
sonrasında mahiyetini bilmediğimiz Sûr’a ikinci üfürülüşle birlikte yer yüzü Allah’ın nûruyla aydınlatılacaktır. Böylece herkesin derdinin kendisine yeter-artar olacağı Büyük Sorgulama başlayacaktır.20
Kıyâmet, Cennet ve Cehennem gibi Kabir Hayatı da akıl
ve duyu organlarıyla kavranılamaz. Biz onu ancak Peygamberimizin vasıfladığı gibi niteleriz:
“Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçe veya Cehennem
çukurlarından bir çukurdur.”21
Biz, Peygamberimizin “Kabir azabından Allah’a sığınınız.” şeklindeki uyarıları doğrultusunda ölüm sarhoşluğu ve
kabir sorgusu yanı sıra kendine özgü şartlar içinde gerçekleşecek olan kabir azabından da Allah’a sığınırız.22
Kabir Hayatı, Kıyâmet ile birlikte sona erecektir.
Kabir hayatının Kur’ân’la kanıtlanmasına ilişkin ilave
bilgiler için bölüm sonundaki “Ek 1”e bakınız.

n
20. Muhammed, 18; Zümer, 68-69; Abese, 37
21. Tirmizî, Kıyâmet 26
Kabri, Cennet bahçelerinden bir bahçe olarak niteleyen bu hadîs, yukarıda anlamı verilen Nahl sûresinin 32. âyetinin ve de Yâsîn sûresinin 26.
âyetinin açıklaması gibidir. Bu âyetlerde, Cennet’in bütünü zikredilmiş,
fakat bu hadîste bütünü değil cüzü murat edilmiştir.
22. b
 ak. Buhârî, Cihad 25; Nesâî, İstiaze 5, Sehv 64; Müslim, Mesacid 130134. Ayrıca bk. Müslim, Hn. 2866
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Kıyâmet
Kur’ân’ın diliyle ifadelendirirsek Kıyâmet şöylece gerçekleşecektir:
“Gök yarıldığı zaman, yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman; güneş dürüldüğü (ve ışığı söndürüldüğü) zaman; yeryüzü şiddetle sarsıldığı ve içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarıya akıttığı zaman; dağlar yürütüldüğü (toz duman olduğu) zaman; denizler fışkırtıldığı zaman, böylece yerin başka yere, göklerin de başka göklere çevrileceği zaman...”23
“O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilmek için
(kabirlerinden) bölük bölük çıkacak; her bir insan da ‘kaçış nereye’ diyecek. Hayır hiçbir sığınak yok. O gün herkesin varıp duracağı yer ancak Rabbin huzûrudur.”24
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Böylece dünyamızın da ölümüyle birlikte gerçekleşecek Kıyâmet’in ardından yeniden yaratılacak bedenlerimizin
rûhlarımızla birleştirilmesiyle birlikte Rabbimizin huzurunda
toplanılacak, Mahşer sorgulaması başlayacaktır.

Mahşer
Mahşer, yeryüzünün dağları ve engebelerinden arındırılarak dümdüz muhteşem bir mahkeme salonuna dönüştürülmesidir; (Tâ-Hâ, 105-107) İnsanlar ve cinlerin yargılanmak
üzere -bu alanda- toplanmalarıdır.
Aynı inanç ve yaşam etrafında hayat sürmüş her bir ümmet/topluluk, inançları ve yaşantılarını gösteren Amel Kitapları ile burada yargılanacaktır. (Kehf, 47-49) Bunun için de yargılanmak üzere diz üstü çöktürülerek bekletileceklerdir.
“O gün bütün ümmetleri diz çökmüş görürsün. Her
Ümmet Amel Kitabı’nın başına çağrılır. O gün yaptıklarınızın karşılığını bulursunuz. Onlara ‘bu Amel Kita23. İnfitar, 1-2; Tekvir, 1-3; Zilzal, 1-2; İnfitar, 3-4; İbrahim 48
24. Zilzal 6; Kıyame, 10-12; Zilzal, 7-8

bı size gerçekleri dile getirecek Kitabımızdır. Biz sizin
bütün yaptıklarınızın birer kopyasını çıkartıyorduk,’
denilecek.”25

Amel Kitapları
Yalnızca Ümmetler değil, ümmetler içindeki tek tek fertler de Amel Kitapları ile sorgulanacaktır.
Bu sorgulama için bütün iradeli hayatımızı; sözlerimizi,
davranışlarımızı ve işlerimizi sözlü ve görüntülü olarak içine alan Amel Kitabı’mız ortaya konacaktır. Sorgulanmaya ve
yargıya esas olacak bu Amel Kitapları önce kişilerin kendisine
sunulacaktır ve her bir kişiye bu Amel Kitabı’nı okuması, bir
diğer ifadeyle gerçekleri yansıtan Hayat Filmi’ni kendi sesi ve
görüntülerinden izlemesi emrolunacaktır:
İsra 14
﴾١٤﴿

ِا ْقر ْا ِك َت َاب َك َك ٰفى ب َِن ْف ِس َك ا ْلي ْو َم َع َلي َك َح ۪سيبا
ً
ْ
َ
َ

“Oku/izle Amel Kitabı’nı. Bu gün hesap görücü olarak
sana kendi nefsin yeter.”
Câsiye 29
“İşte bu, gerçekleri sunan Amel Kitabı’mızdır. Biz sizin bütün yaptıklarınızın birer nüshasını çıkarıyorduk.”
Böylece herkes küçük veya büyük hayırları ve şerlerini
hazır bulacaktır. Günahkârlar, okuyacakları-izleyecekleri günahlarından/şerlerinden ötürü dehşete düşecek, feryadı basacaktır:
Kehf 49
“Amel Kitabı ortaya konulmuştur; artık Mücrimlerin; inkarcıların/ azgın günahkarların, o Kitap’ta olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını görürsün. “Ey25. Câsiye 28-29
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vahlar bize, bu Kitab’a ne oluyor ki, küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp dökmüş?” derler. Böylece yapıp ettiklerini önlerinde hazır bulacaklardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez.”26
Yapıp ettiklerini önlerinde hazır bulacakları için itiraza
kalkışacaklar, fakat ağızlarına mühür vurularak organları konuşturulacaktır:
Yâsîn 65
“O gün ağızlarına mühür vuracağız, fakat elleri dile
gelecek ve ayakları (hayatta iken) yapmış oldukları her
şeye tanıklık edecektir.”

Adalet Terazileri ile (Mîzan) Yargı
Kayda alınan sözler ve filme alınan işler kurulacak olan
Adalet terazilerinde ameller olarak tartılacaktır.
36

Enbiya 47
“Kıyâmet Günü (öyle doğru, öyle hassas) adalet teraziler kurarız ki, hiç bir kimse en küçücük bir haksızlığa uğratılmaz; bir hardal tanesi kadar bile olsa, (iyi ya kötü) her
şeyi tartıya sokarız; hesap görücü olarak Biz yeteriz.”
İlâhi yargıda herkes yaptığı en küçücük bir hayır gibi, en
küçücük bir şerrin de karşılığını görecektir.
26. B
 u (Kehf 49) âyette geçen “Mücrimîn”kelimesi Kurân’da genelde Kâ
firler/Allah’a ortak koşanlar mnasına, bir diğer anlatımla Cehennem
azabına uğrayacaklar anlamına kullanılmaktadır. (Bak. Â’raf 40; Tâhâ
74; Zuhruf 74;Kamer 48)
Buradan hareketle Amel Kitabı’ındaki görüntülerden dehşetle korkuya
kapılacakların inkârcılar olacağını söyleyebiliriz.
Mü’minler namaz, zekât ve adâlet gibi güzel amelleri yaparak, zulüm
ve zinâ gibi büyük haramlardan sakınanarak günahlarını giderebilecekleri ve de tövbe ile günahlarını sevaplara dönüştürebilecekleri için onlar, Amel Kitapları’ndaki görüntülerden korkuya kapılmayacaklardır.
(Bak. Ankebût 7; Nisa 31; Furkan 70; Bakara 277) Doğruları en iyi bilen Allah’tır.

Tartıları ağır gelecekler kurtulacaklar, hafif gelecekler ise
felaket üstü yıkıma uğrayacaklardır.
Karia 6-11
“Tartıları ağır gelecek kişi, hoşnut olacağı hayatın
içinde (yüksek Cennet’lerde) olacaktır.
Tartıları hafif gelecek kişinin de anası Hâviye olacaktır. Sana Haviye’nin ne olduğu kim bildirebilir? O, kızgın
bir ateştir.”
Tartıları ağır gelenlerin Amel Kitapları, kendilerine sağ
taraflarından, Cennet’e giriş beratları olarak ikram edilecektir. Hafif geleceklere ise sol veya arka taraflarından Cehennem
ilâmı olarak verilecektir:
“Amel Kitabı sağından verilecek kişi, basit bir şekilde hesaba çekilecek ve sevinç içinde ailesi ve dostlarına
dönecektir. Amel Kitabı arkasından verilen kişi ise, dehşet içinde yok olup gitmek için feryad edecek, ama faydası olmayacak, Alevli Ateş’e girecektir. Oysaki o, dünya hayatında, yandaşları arasında ne kadar da mutluydu.
Çünkü o, hesap vermek üzere Rabbinin huzuruna çıkarılmayacağını sanıyordu. Ama yanıldı, çünkü Rabbi onu
görüyordu.”27

Ashâbül-Araf Olan Seçkinlerin Tanıklığı
Bütün bu mahşer, yargılanma ve amellerin tartılması faslı
Ashâbül-Araf tarafından da izlenecektir. Cennet ve Cehennem
arasında çekilecek Hicab’ın/Sûr’un cennetliklere (AshâbülMeymene), ve cehennemliklere (Ashâbül-Meş’eme) bakan
zirvesinde yer alacak Ashâbül-Araf, mahşerde üçüncü grubu oluşturacaktır. (A’raf 46, 48) Onlar Cennetlikleri selamlaya27. İnşikak, 7-15; Buhârî, Tefsir 84/1.
Amel Kitabı sol taraftan verilecekler için bu bölümün sonundaki Ek 3
kısmına bakınız.
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cak ve Cehennemlikleri de yerecektir. Kur’anımızın açıklamasına göre bu üçüncü sınıf, Mukarrabûn olan Sabikûn’dur. (Vakıa 7-11) Bir diğer anlatımla onlar başta Peygamberler olmak
üzere her ümmetin seçkinleridir. Yargılamanın bu seçkinlerin
oluşturduğu Ashâbül-Araf’ın tanıklığı altında olacağı, Zümer
sûresinin 69-70. âyetlerinde şöylece açıklanmaktadır:
“(Sûr’a ikinci defa üflenmesi ile birlikte insanlar çevrelerine bakar oldukları halde ayağa kalkarlar.) Artık Rabbinin nûruyla ortalık aydınlanır, yargıya esas olacak Amel
Kitapları ortaya konur, Peygamberler ve Şâhidler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adaletle hüküm verilir, onlara aslâ haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karlılığı gereğince ödenir; Allah onların yaptıklarını en iyi
bilendir.”28

Cennet’e Girme
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Dünya hayatlarında Allah’a ortak koşarak ve azgınlaşarak zalimleşenler Büyük Sorgulama sırasında, Cehennem’in
yakın çevresine yerleştirilecekler, sonra da Cehennem’e terkedileceklerdir. Bu durum Rabbimizin kesin hükmüdür:
“Sizden her biriniz mutlaka ve mutlaka Cehennem’e
vürûd edecek; Cehennem’e girecek/yakın çevresine yerleşeceksiniz. Bu geliş, Rabbinin uygulatacağı kesin hükmü
dür.”29
28. Ashâbül-Araf’ın daha geniş açıklması için Ek 2’ye bakınız.
29. M
 eryem 71. Âyette geçen ‘Vurûd’un tercümesinde iki ayrı anlamına işaret ettik. İbn Kesîr ve benzeri tefsîrlere bakılabilir.
Bize göre Cehehnem’e vurûd edecekleri hakkında kesin hüküm verileceklerin Kâfirler olacağına Meryem 71 öncesi âyetleri yanısıra Enbiya sûresinin 98. âyeti de işaret etmektedir. Kaldı ki bütün insanların Cehennem’e girecekleri veya çevresine yerleşecekleri şeklindeki bir
anlayış Kur’ân’ın genel prensipleri de aykırıdır. Çünkü müttekiler için
korku ve hüzün olmayacağını ve onların Cehennem’den uzaklaştırılacakları Kur’ân’da açıklanmaktadır.(Yunus 62,63;Enbiya 101) Doğruları en iyi bilen Allah’tır.

Sevap tartıları ağır gelerek Cennet’e giriş beratı alacak
Müttakîler ise güvenlik alanlarına yerleştirilecekleri için korkuya kapılmayacak ve üzülmeyeceklerdir:
“Allah inkârdan ve isyandan korunanları Allah kurtara
rak kutulaşa/kurtuluş yerlerine erdirecektir. Onlara her
hangi bir kötülük dokunmayacak ve onlar üzüntü de çek
meyeceklerdir.”30
Bir diğer Kur’ânî anlatımla onlar Cehennem’den uzak tutulacaklardır:
“Kendilerine güzellikler yurdu Cennet olan el-Hüsna’yı
takdir ettiklerimiz de Cehennem’den uzaklaştırılacaktır.”31
Açıklamaya çalıştığımız Büyük Sorgulama’nın akabinde, Rabbimiz Cennet’e girmeye hak kazanacak îmanlı ve salih
amelli kullarının her birine şöyle buyuracaktır:
﴾٣٠﴿

﴾ َو ْاد ُخ ۪لي َج َّن ۪تي٢٩﴿ َف ْاد ُخ ۪لي ۪في ِعب ۪ادي
َ

“Gir has kullarımın arasına. Gir Cennetime.”32
30. Zümer 61.
31. Sırat Köprüsü
Peygamberimiz tarafından söylenildiği ileri sürülen rivayetlere göre
kurtarma Cehennem üzerinde kurulu, olağan üstü büyüklükteki yol/
köprü olarak nitelenen ve farklı şekillerde de yorumlanabilen Sırat’tan,kişinin amel durumuna göre ışık, rüzgar, kuş, süvari ve piyade…
hızı ile geçirtilerek yapılacağı bildirilmektedir. Âhireti inkâr edenler
Cehennem’in öfkeli, kudurgan uğultularını duyar ve Sırat’ın kancalarına takılıp Cehennem’e yuvarlanırken Müttakîler, Cehennem’in öfke
kusan soluğunu bile işitmeyeceklerdir. (Müslim, Münâfikûn 29, et-Tac
5/377) Ne var ki, Darimî’nin rivayeti olan hadîste ise kurtarılmaya yer
verilirken Sırat’a yer verilmemektedir:
“İnsanlar Cehennem’e vürûd edecek ama sonra da (inanç ve) amel
durumlarına göre Cehenneem’den ışık, rüzgar, atlı ve yürüme hızı
ile uzaklaştırılacaklardır.” (Darimî 89, Hn. 2813)
Sırat ile ilgili rivayetler, iman hayatımızın ölçülerini veren Kur’ân’da yer
almamaktadır.
32. Fecr, 29-30.
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Eşleriyle birlikte Cennet’e girmeye hak kazanacaklara da
şöyle buyuracaktır:
{“Sizler ve eşleriniz, nimetler içinde ve mutlu olarak
yaşatılmak üzere Cennet’e giriniz.”
{“…Siz orada ebedî olarak kalacaksınız.”}33
Yukarıda sunulan âyetler ve hadîslere dayanılarak yapılan açıklamalarda geçen Amel Kitabı, Kabir Ahkâm’ı ve Adalet Terazileri gibi ifadeleri aynen kabul ederiz. Ne var ki onlar
bizim çağrışım yaptığımız gibi değildir. Hakîkatlerini yalnızca
Allah bilir. Mesela bizim çağrışım yaptığımız mîzan/terazi yalnızca maddî varlıkları tartabilir. Oysa ki, iradeli kalbî yönelişlerimiz ve amellerimiz de tartılacaktır.

Âhiret Hayatı’na Îmanın Önemi
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Kıyâmeti öncesi ve sonrasına ilişkin özet bilgiler sunduğumuz ve Cennet’iyle ilgili bilgiler sunacağımız Âhiret Hayatı, hiç şüphesiz İlahî Senaryo’ya göre gerçekleşmiştir ve gerçekleşecektir.
Bu senaryosu gereği Yüce Allah’ımız insanları en güzel kıvamda yarattı; ibâdetle yükümlü kıldı, bir diğer Kur’ânî anlatımla güzellik yarışına çıkararak denemeye uğrattı.
Rabbimiz, denemesini Peygamberleri aracılığıyla bildirdiği emirleri ve yasakları yanı sıra, verdiği farklı nimetler ve
karşılaştıracağı sabır gerektiren olaylar aracılığıyla yapmak istedi.34
Bunun için de insanları uzun veya kısa ömürlü, sağlıklı veya engelli, zeki veya ahmak, çok veya az rızıklı, doğuştan
toplumsal konumlu veya sıradan olarak yarattı. İnançlı -erdemli veya maddeci-azgın bir toplum içinde halk etti.
İnsanları, adaleti gereği sorgulaması, ardından da mükâ
33. Zuhruf, 70-71
34. Nahl, 36; Mülk, 2; Bakara, 155; Enbiya, 35.

fatlandırması ve cezalandırması, her işi yerli yerinde yapan
Hakîm bir Rab olmasının icabıydı. Ne varki İlâhî Deneme,
suçların-günahların anında sorgulanarak, cezalandırılmaması ve tövbe imkânının verilmesi için ölüm sonrasına ertelenmesini gerektirdi.35
Bunun için iyiler yanı sıra kötülere, adaletlilerle birlikte
zalimlere, erdemlilerle beraber çıkarcı zevkperestlere süre tanındı.
İlâhî adalet yanı sıra adalete kodlanan insan doğası da gerektirdiği için iradeli her davranışın ve işin karşılıklarının tam
olarak verileceği Âhiret Hayatı; Cennet ve Cehennem takdir
edildi.
Bütün yüceliklere vasıflı olup dilediğini yapan Allah, sorgulayacak, fakat evren ve insanla ilgili anlamlı ve amaçlı takdirlerinden ötürü sorgulanamayacak olandır.36

Cennet’e Îmanla Yaşanarak Girilebilir
Yukarıda kısaca özetlenen ve varlık sebebi açıklanan
Âhiret hayatına inanılmadıkça Müslüman olunamaz. Değişik şartlar altında bir ömür boyu İslâmî çizgide yaşanamaz.
Ferdî ve sosyal hayat İslâmlaştırılamaz. Yok olma anlamına
ölüm öldürülemeyeceği için hayata anlam kazandırılamaz. Erdemler uğrunda mücadele verilemez, gereğince direnç gösterilemez. Ebediyet özlemi ve sonsuz mutluluk aşkıyla yaşanılamaz. Cehennem’den korunulamaz. Cennet’e de girilemez.
Üstelik dünya hayatında bile rûhî istikrara erilemez.
Kur’ân, dünya hayatında ancak gerçek mü’minlerin rû
hen mutlu bir hayat yaşayabileceklerini açıklar. Kendisini,
Rabbine ihtiyaçsız gördüğü için başına buyruk olanların bunalımlı bir hayata uğratılacaklarını dile getirir.37
35. Nahl, 61; Fatır, 45.
36. Bürüc, 16; Enbiya, 23.
37. Nahl, 97; Taha, 124.
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Daha da önemlisi Cennet’le taçlanacak âhiret hayatına
inanmayan îmansız tipe öğüt verilemez. Yapılacak korkutucu
uyarılar da fayda sağlamaz.
Bunun içindir ki Yüce Rabbimiz, müjdeleyici ve uyarıcı
olarak gönderdiği Peygamberimize şöyle buyurmuştur:
[“…Sen azabıma uğramaktan korkanlara Kur’ân’la
öğüt ver.”
“Sen ancak öğüt olan Kur’ân’ı izleyen, akıl ve duyu
organlarıyla kavrayamadığı halde Rahmetiyle bütün varlıkları kuşatan Allah’(ın azabına uğramak) tan ürperenleri
uyarabilirsin. Böylesini de bağışlama ve seçkin ödül olan
Cennet ile müjdele.”]38
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Ama Âhiret’e; Cennet’e inanan ve bu inancını rûhunun
derinliklerine sindirebilen kişi, inandığı Kur’ân kaynağından
alacağı bilgiler çizgisinde hayatını erdemlere adayabilir, bu
yolda yıllarını tüketebilir.
Hiç mi hiç tereddüt etmeden ölüme bile atılabilir. Misallerini dönemimizde bile görebildiğimiz bu atılımlardan birini,
bir sahâbinin hayatından örneklendirelim:

Cennetliklerden Olma Ümidi
Allah’ın Resûlü ve sahâbileri yürüdüler de, kendilerine hayat hakkı, vicdan ve dîn hürriyeti tanımayan saldırgan Mekkeli putperestleri geçerek Bedir’e vardılar. Savaş başlamadan
önce Allah’ın Resûlü (sahâbilerini yüreklendirmek için şöyle)
buyurdu:
-Genişliği göklerle yer arası büyüklükte olan Cennet’e
girmek için (düşman üzerine atılmak üzere) kalkınız.
Bu müjdeli görev emrini dinleyen Umeyr b. Humam’ın ağzından şu sözler döküldü:
38. Kâf, 45; Yâsîn, 11.

- Aman ne hoş, aman ne hoş.
Allah’ın Resûlü sordu:
- Ya Umeyr! Sana bu sözleri söyleten nedir?
- Allah’a yemîn ederim ki Ya Resûlellah, başka değil ancak
Cennettekilerden olma ümidi bana bu sözleri söyletti.
- Sen Cennetliklerden olursun inşaallah.
Bu karşılıklı konuşmadan sonra Umeyr torbasından hurmalar çıkardı ve onlardan yemeye başladı. Sonra da şöyle söylendi:
- Ben hurmalarımı yiyinceye kadar yaşarsam, bu pek
uzun bir hayat olur. Sonra yanındaki hurmaları attı.
Şehîd edilinceye kadar savaştı da savaştı.39
Tarihî dönemlerde Âdem oğulları tarafından kazanılmış olup insanlığı mânen yüceltmiş nice başarılar,
Âhiret’e; Cennet’e ve Cehennem’e îmanın sonucu olmuştur. Şuurlu bir İslâmî îmanla aynı başarılar, dönemlerimizde de gerçekleştirebilir.

n

39. Müslim, İmare 145; Müsned, 3/136.
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Birinci Bölümün Sonu

k1
E
Kabir Hayatı
Kur’ân’da Kabir Hayatı
Yedi madde halinde değineceğimiz Kur’ân âyetleri Kabir
hayatının varlığını belgelemektedir:
I. Kur’ân ölüm sonrası ve Kıyamet öncesi hayat için Kabir
ve çoğulu olan Kubûr kelimelerini kullandığı gibi kabre koyma mânasına Ekbere/ / أَ ْقبرfiilini de kullanmaktadır. Kubûr anََ
lamına üç defa da Ecdâs kelimesi zikredilmektedir.40 Kur’ân
yanı sıra hadîslerde de yer alan bütün bu kullanımlar, Kabir
hayatının varlığını delillendirmektedir. Çünkü kabir hayatı
olmasaydı ona delâlet eden kelimeler konulmazdı.
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“Kabir/( ” َقبرTevbe 84)
ْ
“Münafıklarda ölen hiç kimsenin cenaze namazını
kılma ve Kabri başında durma…”
“Kubûr/( ” ُقبورFâtır22)
ُ
“Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah, dilediğine işittirir. Ama sen Kabirlerinde yaşayan akılı canlılara
(Men) işittiremezsin!”
“Ekbere/( ”أَ ْقبرAbese 21)
ََ
“(İnsanı bir nütfeden yaratan) Allah sonra da onu öldürür ve Kabre koyar.”
“Ecdâs /( ”أَ ْج َداثKamer 7)

“Bakışları eğik olarak çevreye yayılmış çekirge sürüleri gibi kabirlerinden çıkacaklar.”
II. Mümin sûresinin meâli verilecek 46. âyeti kabir hayatının varlığını açık bir şekilde göstermektedir.
40. S ırasıyla bak. Tevbe 84; Mümtehine 13; Abese 21; Yâsîn 51; Kamer 7;
Meâric 43.

“Sabah-akşam âteşe sunularak onlara Cehennem âteşi
gösterilir. Kıyâmet koptuğunda ise onlara şöyle denir:
Firâvun ve işbirlikçilerini en şiddetli azaba atıverin.”
III. Kur’ân-ı Kerîm, kabirdekilerden, diri ve akıllılar için
kullandığı “Ashâb”41 ve “Men”42 ifadesiyle söz etmektedir.
Bu da kabirdekilerin kendilerine göre bir hayatın içinde olduklarını gösterir:
“Ashâb /( ”أَ ْص َحابMümtehine 13)
“Ey îman edenler! Kendilerine Allah’ın öfkelendiği, “Ashabul-Kubûr” olan kabirlerdeki kâfirlerin ümit kestikleri gibi âhiretten ümitlerini tamamen kesmiş bir topluma kendinizi temsil ve tasarruf hakkı vermeyin; onları dost
edinmeyin.”43
“Men /”م ْن
َ (Fâtır 22)
“Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah, dilediğine “Men” işittirir. Ama sen kabirde yaşayan akılı canlılara (Men) işittiremezsin!”44
41. A
 shâb, Sahib’in çoğuludur. Sahib ise insanla… sürekli beraber olan kişi
veya bir mekânda sürekli olarak bulunan insan anlamına gelir, “Süreklilik” mânasından ötürü “Arkadaş” ve “Malik” e de Sahib denir. Ashabul-Cenne, Cennet’te sürekli olarak kalan /kalacak olan insanlar anlamına geldiği gibi Ashâbül-Kubûr da Kabir’de sürekli olarak kalanlar/
kalacak olan insanları ifade eder. (Bak. Rağib Müfredât; Umdetül-Huffaz Sahib mad.)
42. “ Men” lafzi,”Konuşanlar ve akıl sahibi olanlar için kullanılır. (Bak. Rağib
Müfredât; M. Zihni el-Müktazab “Men” Maddesi.)
43. K
 abirlerinde sabah-akşam Cehennem’deki yerlerinin kendilerine gösterilmesi sebebiyle (Mümin 46) derin bir umutsuzluk içine düşecekler,
âhiretten de ümitlerini keseceklerdir. Onların Mümtehine 13’de beyan
edilen ümitsizlikleri de bu olsa gerektir.
44. Y
 üce Allah Neml sûresinin 80. âyetinde “Sen ölülere işittiremezsin.”
buyuruyor. İyice düşünülerse, bu ifade ile kabir hayatının varlığına delil olarak aldığımız “Sen kabirde yaşayan akıllı canlılara (Men) işittiremezsin!” âyeti arasındaki fark anlaşılır.
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IV. Kur’ân Kabir için de “Merkad /”مر َقد
demektedir. Merَْ
kad hayat dolu rüyaların benzerlerinin yaşandığı uyku, uyku
yeri ve uyku zamanı anlamına gelmektedir.
“Merkad /”مر َقد
(Yâsîn 52)
َْ
“Onlar şöyle derler: Vay başımıza gelenlere! Bizi Merkad’imizden kim Ba’s etti / uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? Rahman olan Allah’ın vaadi meğer buymuş, gönderilen peygamberler de doğru söylemişler.”45
V. Yüce Kitabımız Kıyâmet Günü kabirlerden kaldırılış
için genelde insanların uykudan kaldırılışı, özelde Ashâb-ı
Kehf’in uykudan kaldırılışı için kullandığı “Ba’s/“ َب ْعثkelimesini kullanmaktadır.46 Ba’s kelimesinin geçtiği Yasîn 52’nin anlamı yukarıda verildi. Kullanıldığı diğer sûrelerden En’âm 60’
da ise şöyle buyrulmaktadır:
46

“Geceleri canınızı alan, gündüzün yaptığınız işlerinizi bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye sizi
gündüzün ba’s eden/uykudan kaldıran da Allah’tır. Dönüşünüz O’nadır ve O size yaptıklarınızı haber verecektir.”
45. Ayrıca Rukûd/ ر ُقودkelimesi için bak.. Kehf 19
ُ
a. Yer aldığı Yâsîn sûresindeki bağlamı içinde incelendiğinde, ”Vay başımıza gelene!” diyerek feryad edecekler, -Allah bilir- Kâfirler ve Münafıklar olacaktır. Çünkü onlar, canları alınırken Melekler tarafından yerilip dövüleceklerdir. Üstelik onlara “Tadın yakıcı azabı.” denilecektir. Uykudan kaldırışlarıyla birlikte asıl ceza gününün geldiğini anlayacaklardır.
(Enfâl, 50; Muhammed, 27; Nisa, 97) Mü’minlere ise Selâm ve müjde verilecektir. (Nahl, 32)
b. Mahşer için kabirlerinden kaldırıldıklarında Müminlerin böylesi bir
korku yaşayabileceğine ilişkin Kur’ân ve Sünnet’te yer almış bir işaret
yoktur. Ama onların korku duymayacakları ve mahzun olmayacakları ile ilgili (Fussılet, 30-31) hattâ ölürken Melekler tarafından verilmiş
Cennet’e girecekleri ile alakalı müjdeler vardır:
“Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, “Selâm
size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin Cennet’e” derler.”
(Nahl 32)
46. Yasin, 52; En’âm, 60; Kehf, 19

VI. Kur’ân’da Şehîdlerin Hayatı
Kur’ân’ın şehîdler için kesin bir dille doğruladığı dünya
ile âhiret arası hayat da, bu hayatın bir benzerinin kabirde yaşandığını ve yaşanacağını göstermektedir.47
“Allah yolunda öldürülenleri sakın ‘ölüler’ sanmayın.
Hayır, onlar, Rableri katında diridirler ve rızıklanmaktadırlar.
Allah’ın, lütfuyla kendilerine bağışladıklarından da
sevinç duymaktadırlar. Arkada kalıp henüz kendilerine
katılmamış olanlara, hiç bir bir korku ve üzüntü duymayacaklarını müjdelemek isterler.”
Bu âyetlerin ölüm sonrası ve Kıyâmet’le başlayacak Âhiret
öncesi bir hayata, bir diğer anlatımla Kabir hayatına delaleti apaçıktır.” Arkada kalıp henüz kendilerine katılmamış”
şeklinde ki ifadeler de pekiştirici kanıttır.
VII. Kabirle Bağlantılı Diğer Âyetler
Yukarıda meâlleri verilen iyice kavranıldığında sunacağımız âyetlerin kabir hayatı ile bağlantısı görülebilir:
a- Mü’minûn 99-100
“(Ölümden sonraki hayata inanmamakta direnip de kendi kendilerini aldatanlardan) herhangi birine sonunda ölüm
gelip çatınca: “Ey Rabbim!” der, “Beni (hayata) geri döndür, izin ver döneyim de (daha önce) gözardı ettiğim konularda güzel ameller yapayım. Yok, onun söylediği, şüphesiz, yalnızca (boş ve anlamsız) bir sözden ibarettir; çünkü
(bir kere dünyayı terk etmiş bulunanların) ardında, yeniden
diriltilecekleri Gün’e kadar (aşılması imkânsız) bir berzah/
engel bulunmaktadır! “48
47. Âl-i İmran 169-170
48. Kabir Sorgusu da Hak’tır
Mü’minûn sûresinin yukarıda meâlleri verilen 99-100. âyetlerine göre
ölüm geldiğinde, dolayısıyla ölüm melekleri geldiğinde Berzah oluşarak
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Bu âyetlerde söz edilen dünyaya dönüş arzusu, Kıyâmet
Günü veya Cehennem içinde azaplanırken yapılacak dönüş
isteğinden farklıdır. Çünkü ölümün hemen ardından gerçekleşecektir.49
b- Yâsîn 26-27
(Kentin öbür ucundan gelip hakka çağrıda bulunan ve
de îmanını pekiştiren kişiye) Cennet’e gir, denir. O da şöylece vahlanır:
“Ah ne olaydı! Rabbimin beni bağışladığını ve yüceltip nimetlendirdiğini kavmim bilseydi.”
Eğer “keşke” li bu istek Kıyâmet günü veya Cennet’te olsaydı “Kavminin bilmesinin” bir anlamı olmazdı.
c- Nûh 25
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“Nûh’un inkârcı kavmi günahlarından dolayı suda boğuldular, sonra da bir tür ateşe atıldılar. Artık kendileri
için Allah’tan başka yardımcılar da bulamadılar.”
kabir hayatı başlayacağına göre, yukarıda anlamları açıklanan âyetler
Kabir’de de sorgulama yapılacağını da kanıtlamaktadır.(Nahl 32; Enfâl
50, Muhammed 27-28) Çünkü Melekler Allah’ın bildirmediklerini bilemezler. (Bakara 32, Nisa 97)
Bilemedikleri ve bilemeyeceklerine göre, sorgulama yapmadan ölenin
mü’min veya kâfir olduğunu nasıl bilecekler?
Amel Kitapları’na göre mi? Neye dayanarak “Cennet’e girin” diyecekler?
Neye müsteniden yüzleri ve sırtları darbeleyecekler? Kaldı ki, Nisa 97,
sorgulama yapılacağını açıkça beyan etmektedir.
Bu durum, bize ölüm Melekleri ile sorgu meleklerinin aynı olabileceğini de göstermektedir.
Eğer ölüm ve sorgu melekleri ayrı iseler, ölüm meleklerinin sorgulayıp
dosyaladığı bilinen bir konuda, sorgu melekleri niçin işlem yapsınlar?
Kur’ân, can verdikleri sırada Kâfir ve Münafık’ın melekler tarafından
dövüldüğünü bildirirken, hadîsler de onların kabirde, sorgulama sonrasında sorgu Melekleri tarafından demirden bir topuzla dövüleceklerini açıklamaktadır. (M. Tecrîd-i Sarîh Ter. H. 658) Bu durum da ölüm
melekleri ile sorgu meleklerinin aynîliğini doğrular niteliktedir. Doğruları en iyi bilen Allah’tır.
49. bak. Secde 12-14, Fatır 37

Onların boğuldukları Kur’ân’ın diğer âyetleri ile sabittir.
Ateşe atılmış olduklarını ifade eden “Udhılû/ ”أُ ْد ِخ ُلوmazi fiili,
boğulduklarını ifade eden “Uğrikû/ ”أُ ْغرِ ُقوmazi filine matuftur.
Yaşanmış bir olayın üzerine, ancak kendisi gibi yaşanmış bir
olay atfedilebilir. Mâkul olan budur. Bu da onların boğulmaları akabinde azaba uğratıldıklarını gösterir.
Kaldı ki Kur’ân’da Cehennem ateşi Ma’rife olarak en-Nâr
şeklinde kullanılır.50 Nûh 25 de ise “Nâren” ifadesi Nekire’dir.
Bu da onun Cehennem ateşi dışında bir başka tür ateş olabileceğine işarettir. Peygamberimizin Kabri, Ateş Çukuru olarak
nitelemesi de bu sebeple olsa gerektir.

Sünnet’te Kabir Hayatı
Kur’’ân çizgisini izleyen Peygamberimizin Sünneti de kabir hayatının varlığını doğrulamaktadır. -Salât ve Selâm üzerine olsun- O, konumuzla ilgili açıklamalarında:
a. Kabri, insanların inançlarına göre gruplara ayrıldığı
konak olarak vasıflandırır; azap ve nimet mahalli olarak niteler.51
b. Kur’ân’ın (Tevbe 84) dolaylı emri gereği cenaze namazı kılar/kıldırır ve kabirleri ziyaret eder.
c. Kabirlerine götürülen ölülerin mutlu olacakları veya
feryatlar koparacağını bildirir.
Buhârî’nin rivayetine göre Peygamberimiz duyulacak
mutluluğu ve korkuyu anlayabileceğimiz bir benzetmeyle
şöyle açıklar:
“Ölü tabuta konulub da insanlar onu omuzladığı zaman, şayet o iyi bir kişi idiyse ‘Beni çabuk götürünüz,
beni çabuk götürünüz!’ diye yırtınır. Kötü bir kişi ise ‘Ey50. Bakara, 81; Teğabun, 10
51. İbn Mâce Zühd 32; Tirmizî, Kıyâme 26.
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vah! Beni nereye götürüyorsunuz?’ diye feryad eder. Bu
çığlığı insanlardandan başka her varlık duyar. Eğer insalar
duysaydı dehşetle irkilerek kendilerinden geçerlerdi.”52
Peygamberimiz:
d. Kabirlere Selâm verir ve verilmesini öğütler,53
e. Kabir azabından Allah’a sığınır ve sığınılmasını emreder.54
f. O, kabirdekilere Selâm verirken “Ehil” kelimesini kullanır.
“Ehil” kelimesi de “Ashâb” ve “Men” lafızları gibi akıllı
canlılar için kullanılmaktadır.55
g. Kur’ân’ın dünya ve âhiret, Cennet ve Cehennem için
kullandığı “Dâr” kelimesini, Peygamberimiz de kabirlere se
lâm verirken kullanır:
50

“Peygamberimiz Bakî Mezarlığı’na geldi ve şöylece
selâm verdi: Size selâm olsun ey Müminler Dârı! İnşaallah
biz de size katılacağız.”56
Bu da onun anlayışında Kabir’in dünya ve âhiret gibi hayat sürülen hareketli bir âlem olduğunu göstermektedir. Nitekim Peygamberimiz, Hz. Îsa, Yûsuf, Mûsa ve İbrahîm gibi
bazı Peygamberlerin rûhlarının göklerin 1-7. katları arasında yaşam sürdüğünü açıklamaktadır.57 Peygamberimiz ayrıca
kabirdekilerin dünyadakilerin yaşamından haberdar edildiklerini de şöylece bildirmektedir:
52. Buhârî Cenaiz 50,53,90; Nesâî, Cenâiz 44.
53. Müslim Tahâre 38;İbn Mâce, Zühd 36
54. Buhârî Cihad 25.
55. b
 ak. Buhârî Cenaiz 50; Müslim Cenâiz 104; Tirmizî Cenâiz 59; Rağib
Müfredat “Ehl” maddesi.
56. Müslim, Cenaiz 102, Tahare 39.; Ebû Davud, Cenaiz 79
57. Bak.Buharî, Menakıbül-Ensar 42; Müslim, Îman 74.

“Yaşayanların yaptıkları ameller, kabirlerinde yatan
yakınlarına bildirilir. Yapılan ameller hayırlıysa onunla sevinirler. Eğer değilse öyle duâ ederler: Allahım! Bizleri razı
olduğun dînine uygun amellere yönelttiğin gibi onları da yöneltmeden canlarını alma.”58
Yukarıda yedi madde hâlinde değinilen Kur’ân âyetleri
gibi yedi madde halinde özetlediğimiz Sünnet ölçüleri de kabir hayatının varlığına delâlet etmektedir.

n
Salih Rüyalar
Salih rüyalar sırasında aktif olan rûhun yaşadığı ve herkesin tecrübe edebildiği dünya ve âhiret dışı üçüncü hayat da,
üçüncü tür bir hayat olan kabir hayatına ışık tutmaktadır.59
Dünyada yaşanan ve zaman zaman görülen korkutucu veya huzur verici rüyaların daha canlı ve etkili bir biçimde yaşanması olarak nitelenebilecek olan kabir hayatı, Kıyâmet’le başlayacak Âhiret Hayatı ile karıştırılmamalıdır.
Kabir hayatı bahsini, Peygamberimizin yapmamız için
öğrettiği bir duâ ile bitirelim:
“Allah’ım! Mâlî kulluk görevlerimi yapmama olan
cimrilikten, tembellikten, ihtiyarlığın zaaflarından ve kabir azabından… sana sığınırım.”60

58. İbn Kesîr Tevbe 105.
59. bak. Zümer 42; Yûnus 64
60. Buhârî Tefsîrul-Kur’ân İbrahim 2.
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k2
E
A’râf Nedir? Ashâbül-A’râf Kimdir?
Bu soruların cevaplarını verebilmek için önce A’râf kelimesini ve Ashâbül-A’râf tamlamasının geçtiği Arâf sûresinin ilgili âyetlerini ve anlamlarını sunalım:
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ون ُك اًّل
ۚ ٌ َو َبي َن ُه َما ِح َج
ٌ اب َو َع َلى اْالَ ْع َر ِاف رِ َج
َ ال َي ْعرِ ُف
ْ
ِ
۪
اب ا ْل َج َّنة اَ ْن َس اَل ٌم َع َلي ُكم َلم
َ يه ْ ۚم َو َن
ُ بِس ٰيم
َ اد ْوا اَ ْص َح
ْ ْ ْ
ار ُهم
﴾ و ِاذا صرِ فت ابص46﴿ ون
َ وها َو ُه ْم َي ْط َم ُع
َ َي ْد ُخ ُل
ْ ُ َ َْ ْ َ ُ َ َ
ِ
النارِ ۙ َقالُوا َر َّب َنا اَل َت ْج َع ْل َنا َم َع ا ْل َق ْو ِم
ِ ٓاء َا ْص َح
َّ اب
َ ت ْل َق
۟ َ الظَّ ِال ۪م
اب اْالَ ْعر ِاف رِ َج اًال
ٓ ٰ ﴾ َو َن47﴿ ين
ُ ادى اَ ْص َح
َ
يهم َقالُوا َ ٓما اَ ْغ ٰنى َع ْن ُكم َج ْم ُع ُكم َو َما
َي ْعرِ ُفو َن ُهم ب ِ۪سيم
ْ
ْ
ُْ ٰ
ْ
ِ
۪
ين َا ْق َس ْم ُتم اَل َي َنالُ ُهم
َ ُك ْن ُت ْم َت ْس َت ْكب ُِر
َ ﴾ َا ٰه ُٓؤ َ آ۬لء ا َّلذ48﴿ ون
ْ
ُ
اللُ بِر ْح َم ٍ ۜة اُ ْد ُخ ُلوا ا ْل َج َّن َة اَل َخ ْو ٌف َع َلي ُكم َو َ آل َا ْن ُتم
ْ
ْ ْ
َ ّٰه
﴾49﴿ ون
َ َُت ْح َزن
“İki taraf (Cennetlikler ve Cehennemlikler) arasında
bir Hicab/Sûr vardır.61 Sûrun en yüksek yerinde (A’râf’da62
Cennetlikler ve Cehennemliklerin) her birini sîmalarından
tanıyan (Ashâbül-A’râf denilen) adamlar bulunmaktadır;
bunlar henüz Cennet’e giremedikleri halde girmeyi uman
61. İ ki taraf arasında bulunan Hicab’ın Hadîd sûresinin 13. âyetinden hareketle Sûr olduğu ileri sürülmektedir. Bize göre de doğrudur.
62. A
 ’râf’ın tekili olan Urf, bulunduğu nesnenin veya yerin en yüksek kısmı
anlamındadır. “Ve alel-A’râfi Ricalün” ifadesinde elif-lâm, mahzuf muzafun ileyh olan Hicab yerine geldiği için takdir-i ibare “Ve ala hicâbilArâfi” şeklindedir. Hicab’ın Sûr anlamına geldiği dikkate alındığında
mâna, ‘Sûrun en yüksek kısmında bulunan adamlar’ şeklinde olur. Onlar da Ashâbül-A’râf’tır.

Cennetliklere yüksekçe bir sesle: “Selâm olsun size! “diyerek selâm verirler.
Onların gözleri Cehennemlikler tarafına çevrilince
de: Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber kılma! şeklinde duâ ederle “İşte bu Ashâbül-A’râf, (Cehennemlik olduklarını) sîmalarından tanıdıkları birtakım kişileri de etkili bir sesle şöylece yererler: ‘Ne çokluğunuz ne
de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir yarar sağlamadı.’
(Onlar Cennetlikleri işaret ederek de kınamalarını şöylece sürdürürler:) ‘Allah’ın, kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? “(Sonra da Cennetliklere dönerek): ‘Girin Cennete; artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz.’
(derler.)”63
Bu âyetler iyice incelendiği zaman Mahşer yeri denilen
sorgulama alanında üç zümre olduğu görülür. Bunlar, Cennetlikler ve Cehennemliklerle, bulundukları A’raf’ta onlara hakim bir konumda olan ve onları selâmlayan ve yeren AshâbülA’râf’tır. Bir diğer anlatımla Ashâbül-A’râf değil Cehennemliklerin, Cennetliklerin de üstünde olacak seçkin insanlardır. İnsanlardır diyoruz, çünkü onlar için anlamlarını aktardığımız
âyetlerde erkekler anlamına gelen Rical sözcüğü kullanılmaktadır. Peki kimdir bu Ashâbül-A’râf?
Kur’ânda özgür iradeli amelleri tartıya gireceklerden tartıları ağır geleceği için mutlu olacaklarla hafif geleceği için
ateş azabına uğrayacaklar üç ayrı sûrede anılmakta, fakat tartıları eşit geldiği için ortada kalacaklardan söz edilmemektedir.64 Kaldı ki söz edilse bile onların mahşer alanının en yüksek mekânı olan A’râf’ta Cennetliklere üstten bakar konumda
olamayacakları açıktır.
63. Arâf 46-49
64. Araf 8-9; Müminûn 102-104; Kâria 6-11
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O halde sorumuzu yineleyerek soralım: Ashabül-A’raf
kimdir? Bu sorunun cevabını alabilmemiz için tek ana kaynağımız olan Kur’ân’da araştırma yapmak, Mahşer’de ve sonrasında iki grubunu Cennetlikler ve Cehennemliklerin, üçüncü grubunu Cennetliklere de hakim olacakların oluşturacağı üç ayrı sınıfın kimler olacağını belirlemek durumundayız.
Vâkıa sûresinde şöyle buyrulmaktadır:
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ِ
اب
ً َو ُك ْن ُت ْم َا ْز َو
ُ اب ا ْل َم ْي َم َنة َ ٓما َا ْص َح
ُ ﴾ َف َا ْص َح٧﴿ اجا َث ٰل َث ً ۜة
ِ
ِ
اب ا ْل َم ْشـ َ َم ِ ۜة
ُ اب ا ْل َم ْشـ َٔ َمة َ ٓما اَ ْص َح
ُ ﴾ َواَ ْص َح٨﴿ ا ْل َم ْي َم َن ۜة
ٔ
﴾١١﴿ ۚون
َ ﴾ اُو۬ ٰلٓ ِئ َك ا ْل ُم َق َّر ُب١٠﴿ ۙون
َ السا ِب ُق
َ السا ِب ُق
َّ ون
َّ ﴾ َو٩﴿
۪
ِ
ِ الن ۪ع
يل ِم َن
ۙ َ ﴾ ثُ َّل ٌة ِم َن اْالَ َّو ۪ل١٢﴿ يم
ٌ ﴾ َو َق ۪ل١٣﴿ ين
َّ في َج َّنات
﴾ مت ِك ۪ـ١٥﴿ ﴾ َع ٰلى ُسررٍ َم ْو ُضو َن ٍ ۙة١٤﴿ ين
ۜ َ ۪ال ِخر
ين َع َلي َها
ٰ ْا
ْ َ ٔ َّ ُ
ُ
﴾١٦﴿ م َت َقاب ِ۪لين
َ
ُ
“(Kıyamet gerçekleştiğinde) Sizler de üç sınıf olacaksınız: (Onlardan biri İslâm Dîni’ne îman eden ve ona göre
yaşayan) Ashâbül-Meymene’dir, ne mutludur o AshâbülMeymene!
(Diğeri, Bâtıl inaç ve yaşantıların sahipleri olan) AshâbülMeş’eme’dir, ne bahtsızdır o Ashâbül-Meş’eme!
(Üçüncüleri de) es-Sâbıkûn; önde olanlardır. Onlar
(yüksek dereceleriyle de) öndedirler. İşte yalnızca onlardır,
(Allah’a) en yakın olanlar. Onlar Naîm Cennetlerindedirler. Onların çoğu önceki ümmetlerden, birazı da sonrakilerdendir. Ve onlar cevherlerle işlenmiş tahtları üzerine,
karşılıklı olarak kurulacaklardır.”65
Vâkıa sûresi’nin bu ilk âyetlerinden Cennetlik olan Ashâ
65. Vâkıa 7-16

bül-Meymene ile Cehennemlik olan Ashâbül-Meş’eme’nin
yanı sıra, Ashâbül-Meymene’ye de üstün olacak üçüncü bir
grubun varlığını öğreniyoruz ki bunlar es-Sâbikûn olan öncülerdir ve bunların konumları Ashâbül-A’râf’la bire bir örtüşmektedir. Çünkü Ashâbül-A’râf da Cennetliklere hakim konumda olacaktır.
Buradan hareketle es-Sâbikûn’un Ashâbül-A’râf olduğunu, Ashâbül-A’râf’ın da Peygamberler ve Şühedâ’dan /
Şâhidlerden oluşacağını söyleyebiliriz.66
Çünkü mahşer sorgulamasının Peygamberler ve Şühe
dâ’nın huzurunda yapılacağını bize bizzat Kur’an haber vermektedir:

ِ
ِ
ِ
يء
ٓ ۪ اب َو
َ ج
ُ َو َا ْش َر َقت اْالَ ْر ُض بِنُورِ َر ّب َِها َو ُوض َع ا ْلك َت
ون
ُّ ِالنب ِّي َ۪ن َو
َ الش َه َ ٓد ِاء َو ُق ِض َي َب ْي َن ُه ْم بِا ْل َح ِّق َو ُه ْم اَل يُ ْظ َل ُم
َّ ب
﴾ َو ُو ِّفي ْت ُك ُّل َن ْف ٍس َما َع ِم َل ْت َو ُه َو اَ ْع َلم ب َِما٦٩﴿
َ
ُ
﴾٧٠﴿ ۟ون
َ َي ْف َع ُل
“(Sûr’a ikinci defa üflenmesi ile birlikte insanlar çevrelerine bakar oldukları halde ayağa kalkarlar.) Artık Rabbinin nûruyla ortalık aydınlanır, yargıya esas olacak Amel
Kitapları ortaya konur, Peygamberler ve Şâhidler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adaletle hüküm verilir, onlara aslâ haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karlılığı gereğince ödenir; Allah onların yaptıklarını en iyi
bilendir.”67
66. Ş âhidler, bütün Peygamberlerin ve kutsal kitapların ortak teblîği anlamına İslâm’ın îman ve hayat kurallarını doğrulayan ve içinde yaşadıkları toplumlarının hak veya batıl yaşantılarına tanıklık yapacak olan her
ümmetten temsilcilerdir. Kur’ân’da değişik bağlamlarda anılmaktadırlar. (Nisâ 59; Hadîd 19)
67. Zümer 69-70.
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Sonuç olarak Ashâbül-A’râf’ın Peygamberler ve Şâhid
lerden oluşacağı hükmüne varabiliriz.
Burada sorulaştırılarak yapılmakta olan bir itirazı da cevaplandıralım.
“Ashâbül-A’râf nasıl Peygamberler ve Şâhidlerden oluşabilir ki, biz Ashâbül-A’râf’ın “Cehennemlikler tarafına döndürülünce, Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!” şeklinde duâ ettiklerini öğreniyoruz. Onlar Peygamberler ve Şahidlerden oluşsaydı tedirginlik içinde
böyle duâ ederler miydi?”
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Bu şekilde bir itiraz yapılamaz. Çünkü Peygamberlerin
sonuncusu ve evrenseli kılınan Peygamberimizin dünya hayatında çokça yaptığı ve yapılmasını öğütlediği duâ Bakara
sûresinin 201. âyetinde yer alan duâdır. Bu duâ da “Rabbimiz! Bize dünyada güzellik ver, âhirette de güzellik ver
ve bizi Cehennem ateşinden koru.” şeklindedir ve görüldüğü üzere Cehennem azabından korunmayı içine almaktadır.
Furkan sûresinin 65. âyetinde Rahman olan Allah’ın seçkin kullarının yaptığı bildirilen duâ da Cehennem azabından
korunmayı içermektedir. Bu sebeple onların Cehennemlik olduklarını sîmalarından tanıdıkları zalimlerle aynı ateş azabını
paylaşmaktan Allah’a sığınmaları tabîidir.
Doğruları en iyi bile Allah’tır ve dâvamız O’na Hamd etmektir.

Ek 3

Amel Kitabı Sol Taraftan Verilecekler
Hakka 25-37
“Amel Kitabı kendisine sol taraftan verilene gelince…
o şöylece vahlanıp sızlanacaktır:
Keşke Amel Kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın
ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir fayda sağlamadı. Saltanatım/gücüm, imkânlarım da yok olup gitti.
Allah da Cehennem görevlilerine şöyle buyuracak:
Tutun onu bağlayın, ardından Cehennem’e yaslayın.
Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire vurun.
Çünkü o, Yüce olan Allah’a inanmaz, yoksulu doyurmaya
da ön ayak olmazdı. Bu sebeple onun bu gün burada hiçbir candan dostu olmayacaktır. Günahkârlardan başka hiç
kimsenin yemeyeceği kanlı irinden başka bir yiyeceği de
olmayacaktır.”
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İkinci Bölüm

Maddî - Mânevî Yapısı
ve
Nimetleriyle Cennet

Kur’ân’dan Cennet Müjdeleri

ِ ات
ٍ الل مبي َِن
ِ ول يت ُلوا ع َلي ُكم ٰاي
ات ِلي ْخرِ َج
ْ َ ًَر ُس ا
َ ْ ْ َ
ّ َ ُ ّٰه
ُ
ِ ات ِمن الظُّ ُلم
ِ ا َّل ۪ذين ٰامنُوا وع ِم ُلوا الص ِالح
ات
َ َ
َ
َ َّ
َ َ
َ
ِ ّٰالنورِ ومن يؤ ِمن ب ه
ِ
ِالل َو َي ْع َم ْل َص ِال ًحا يُ ْد ِخ ْل ُه
ْ ْ ُ ْ َ َ ُّ ا َلى
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َ ْ ْ
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ْ
ُ َ
﴾١١﴿

اللُ َل ُه رِ ْز ًقا
َّٰق ْد اَ ْح َس َن ه

Allah, iman edip Salih amellerde bulunanları karanlıklardan nûra çıkarması için apaçık âyetlerini size okuyan bir elçi (olarak da
Muhammed’i gönderdi).
Kim Allah’a iman edip Salih ameller yaparsa, (Allah) onu, içinde ebedî kalıcılar olmak
üzere altından ırmaklar akan Cennetlere koyar.
Allah, (Cennet’e koymakla) ona gerçekten ne güzel bir rızık vermiştir.

Kur’ân’da Cennet
Ana Hatlarıyla Cennet1
Cennet:
Ebedî hayattır.
Sonsuz mutluluktur.
Bitmez tükenmez nimetlerdir.
Câzibeli eşlerdir,
Tasavvur edilemez güzelliklerdir.
Başta Peygamberler olmak üzere insanlığın yıldızları olan
yüce şahsiyetlerle beraberliktir.
Bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah’ın güzelliklerine
bakmaktır. Onun sevgisiyle zirvede yaşamaktır.
1. Bütün Topluluklara Peygamber Gönderilmiştir
Kur’âna göre istisnasız bütün topluluklara Peygamber/Nezîr gönderilmiştir. (Fatır 24) Peygamberler teblîğ ettikleri, -Kur’ân’daki özel adı
İslâm olan- ed-Dîn ile Âhiret Hayatı’nı; Cennet ve Cehennem’i bildirmişlerdir. Bu sebeple başta Eski Mısır, Roma, Aztek, Hind, Çin ve Japon kültürleri olmak üzere dünyanın bütün kültürlerinde -aslî özelliklerinden uzaklaştırılmış olsa da- Cennet inancı vardır. (T.D.V. İslâm Ans.
7374-376)
Mevcut yapısıyla bâtıl olan Mazdeizm’in kurucusu Zerdüş’ten (Doğumu
M.Ö. 628) vereceğimiz örnek de bu gerçeği kanıtlamaktadır. Ona göre:
“Öldükten sonra her ferdin yaptığı işleri Raşnu adında bir Melek
hata yapmayan bir terazi ile tartacak ve layık olduğu dereceyi tayin
edecektir. Bu mahkemeden kurtulan rûh, Cehennem üzerinde bulunan Sinva köprüsünden geçmeğe mecburdur. Günahkârlar bu köprüden (geçerken) düşecek, faziletkârlar (inançlılar ve amelliler) ise Seauşa, İzed, Akşaspand adlı melekler vasıtasıyla Cennet’e gireceklerdir.(Cemil Sena Ongun, Buda ve Konfüçyüs, İst. 1941, s. 18.)
Neredeyse bütünüyle Kur’ân ve Sünnet ile örtüşen bu ifadeleri, Zer
düşt’ün bir Peygamber veya Peygamber Elçisi olabileceğini akla getirmektedir.
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Bütün arzulara kavuşmaktır.
Başta, Kur’ân ve Sünnet çizgisinde özetlediğimiz Cennet olmak üzere bütün Âhiret Hayatı Mutlak Ğayb’tır: Akıl
ve duyu organlarıyla kavranılamaz niteliklidir. Bu gerçek
Kur’ân’da şöyle açıklanır:
Meryem 60-61
“Tövbe ederek ve îmanlarını pekiştirek salih amel işleyenler, yarattığı bütün varlıkları rahmetiyle kuşatan Allah’ın
kullarına, kendileri için Ğayb nitelikli bir mutluluk yurdu olarak söz verdiği Adn Cennetleri’ne hiçbir haksızlığa
uğratılmadan gireceklerdir. Onun verdiği söz elbette gerçekleşecektir.”
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Allah’ın Ğayb olarak vaad ettiği, ana hatlarıyla bizzat tanıttığı ve açıkladıklarının da temsîlî/örnek nitelikte olduğunu
beyan ettiği Cennet’i biz, anlayabileceğimiz kavramlarla ancak bize anlatıldığı kadarıyla kavrayabiliriz. Biz de öyle yapacağız; Rabbimizin Kur’ânî açıklamalarını, Cennet’in kendisine
gösterildiği Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Kur’ân’a açıklık getiren beyanlarını esas alacağız.
Cennet, Yüce Allah’ın “Sen benim rahmetimsin. Seninle istediğim kuluma merhamet edeceğim.” buyurduğu,
Peygamberimizin de “Bir kamçılık (veya bir yaylık) yerinin
dünyadan ve içindekilerden daha hayırlı olduğunu” açıkladığı ebedî mutluluk yurdudur.2
Peygamberimizin hiçbir kulun doğrudan kendi amelleriyle ulaşamayacağını, ancak Allah’ın lütfunu çağlamasına sebep olacak amelleri ile varabileceğini bildirdiği Cennet, genel kabûle göre yaratılmıştır. Çok çok yükseklerde, zaman ve
2. Tirmizi, Cennet 22; Müslim, Cennet 34, Buhârî, B. Halk 8, Hn. 3250,
Bir diğer hadîste (Buhari, Cihad 5-6) şöyle buyrulmuştur:
“Cennet’te bir yay kadar yer, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır.”

mekân üstü bir âlemdedir. Şu anda var olduğu gibi ebediyyen
de var olacaktır.3
Bu bölümün sonunda “Cennet Yaratılmış mıdır?” başlığı
altında gerekli bilgiler verilecektir.

n
Kur’ân’da Cennet ve İsimleri
I – Cennet
(Cennet, namaz kılmak ve zekât vermek, zinadan ve faizden kaçınmak gibi İslâm Dîni’nin gerektirdiği salih amelleri yapan mü’minlere verilecek, ebedî mükâfat ve mutluluk
yurdunun genel adıdır.)4
Örtmek ve gizlemek anlamlı bir kökten gelen Cennet
sözcüğünün sözlük mânâsı, bitkileri toprağı örten bahçedir.
Bu anlamda Kur’ân’da yirmibeş yerde kullanılmaktadır. Altı
yerde ise Âdem ile Havva’nın çıkarıldığı Cennet maânasında
3. K
 ürs Âlemi: Kur’ân’ımıza göre Allah’ın Kürs âlemi, gökleri ve yeri içine
almaktadır. Sevgili Peygamberimizin açıklamasına göre O’nun Arş âlemi
de Kürs âlemini içine almaktadır; onu, çölün bir demir yüzüğü kuşattığı gibi kuşatmaktadır. Arş, Allah’ın, kavrayamayacağımız İstiva’sının da
üzerinde gerçekleştiği âlemdir. İşte bu Arş âlemi, Cennetlerin üstündedir. Bir diğer anlatımla Cennetler, onun altındadır. Doğruları en iyi bilen
Allah’tır. (Bakara, 255, Taha, 5, Buhârî, Tevhid 22, İ. Kesir, Bakara, 255)
4. M
 ü’min kullar için hazırlanmış âhiret yurdu mânasına Cennet ve çoğulu olan Cennât kelimelerinin herbiri Kur’ân’da yaklaşık olarak elliyedişer
(57) defa geçmektedir.
Firdevs tek başına ve Cennâtül-Firdevs şeklinde zikredilir.
Me’vâ, tekil olan Cennet ve çoğul olan Cennât kelimeleri ile, CennetülMe’vâ ve Cennâtül-Me’vâ şeklinde kullanıldığı gibi, Ne’îm de aynı şekilde Cennetü-ü Ne’îm ve Cennâtün-Ne’îm şeklinde kullanılmaktadır.
Adn ise Kur’ân’da yalnızca çoğul olan Cennât kelimesi ile, Cennât-ü Adn
şeklinde yer almaktadır.
Cennet kelimesi tekil olarak kullanıldığında bir bütün halinde Cennet
kastedilmektedir. Cennât şeklinde çoğul olarak kullanıldığında ise her
bir Cennet’in bölümleri ve dereceleri ifade edilmektedir. En doğrusunu Allah bilir.
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yer almaktadır. Cennet sözcüğünün İslâm literatüründeki asıl
anlamı “ebedî mutluluk yurdu” dur. Bir diğer anlatımla Rabbimiz onu, Kur’ân’da, salih ameller yapan mü’minlere verilecek ebedî mutluluk yurduna isim kılmıştır. Bu isimlendirmeyi, Secde sûresinin, “Hiçbir kimse Cennetlikler için... gizlenmiş olan mutluluk verici nimetleri bilmez.” anlamındaki 17. âyetinin ışığında şöyle yorumlayabiliriz:
“Cennet, içindeki eşsiz-görkemli ve ebedî olan maddî ve
manevî nimetleri insan idrakinden gizlemiş yurttur.”
Kur’ân’ın beyanına göre Cennetliklerin yaptıkları ameller
farklı olduğundan tabîi olarak girecekleri Cennetler de farklı olacaktır.
Maddî ve manevî nimetleri ile farklı olacak Cennetlerin
isimleri de değişiktir. Kur’ân’da yer alan ve tekrarlanan başlıca isimleri Firdevs, Adn, Ne’îm ve Me’vâ’dır.
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Biz bu isimleri, içinde geçtikleri âyet örnekleri ile açıklayacağız.

n
II- Firdevs (Kehf 107)
“Îman eden ve Salih Ameller yapanlara; İslâm Dîni’nin
emirleri ve yasaklarına göre yaşayanlara mükâfat olarak
Firdevs Cennetleri verilecektir.”
Mü’minûn sûresinin ilk on âyetinde nitelikleri açıklanan
kişilerin 11. ayette Firdevs Cennetine girecekleri açıklanmaktadır. Firdevs, bir hadîse göre, Cennetlerin ortasında yer almakta ve en yükseğini oluşturmaktadır. Cennet nehirleri de
oradan akmaktadır. Muhammed sûresinin 15. âyetinde açıklanan Cennet nehirleri de -muhtemelen- oradan çıkmaktadır.5
5. Buhârî Cihad, Derecatül-Mücahidîn.

III- A
 dn (Ra’d 23-24)
(Sürekli ikamet edilecek ebedî mutluluk yurdu)
“İşte onlara, âhiret yurdu olan Adn Cennetleri verilecektir. Gerçekten onlar Adn Cennetlerine, babalarından,
eşlerinden ve çocuklarından / torunlarından iyi olanlarla
birlikte gireceklerdir. Melekler de her bir kapıdan onların
yanlarına gelecekler ve onlara şöyle diyeceklerdir:
- Kulluk çizgisinde gösterdiğiniz sabrınızdan ötürü
size Selâm olsun. Âhiret yurdu ne güzeldir.”

n
Kur’ân, 10 defa yer verdiği Adn Cennet’ini, “Güzel Mes
kenler”i ve diğer Cennetlerle ortak olan özellikleri ile vasfeder. Sünnet ise onu, kendisinden Allah’ın güzelliklerine bakılacağı Cennet’lerden biri olarak niteler.6
IV- N
 e’îm (Hac 56)
(Mutluluk veren ve bütün nimetleri içine alan Cennet)
“Egemenlik, o gün yalnızca Allah’ındır. Aralarında
hükmedecekolan da O’dur. Îman edip salih amellerde bulunanlar da, Ne’îm Cennetleri’nde olacaklardır.”
Kur’ân’da 11 yerde geçmektedir.
V- M
 e’vâ (Secde 9)
(Sığınılacak, yerleşilecek yer)
“Îman eden ve Salih Ameller yapanlara, yaptıklarına
karşılık armağan olarak Me’vâ Cennetleri verilecektir.”7

6. Tevbe 72, Saff 12, Buhârî Tevhîd, 24
7. M
 e’vâ, Secde 9’da çoğul olan Cennât kelimesi ile Cennâtül Me’vâ şeklinde geçerken, Necm sûresinin 15. âyetinde ise tekil olan Cennet kelimesi
ile Cennetü’l-Me’vâ şeklinde zikredilmektedir.
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 ennetlerin Her Birini Kapsayacak Genel
C
Vasıflar
Kur’ân’da örnekleri görüldüğü üzere aşağıda açıklanacak
vasıflar, niteledikleri Cennetlerin yerine kullanılmaktadırlar
ve bu vasıflar, -Doğrusunu Allah bilir-isimleri açıklanan bütün Cennet’lerin ortak özellikleridir.
1- Dârul-Mukâme (Fatır 33-35)
(Yerleşilerek ebediyen yaşanılacak yurt)
“(İslâm’ın ve ortak aklın gösterdiği hayırlarda yarışanlar)
Adn Cennetlerine girecekler, orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri de ipekten olacaktır. Onlar da şöylece hamd edip övgüde bulunacaklardır:
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- Bizden hüznü gideren Allah’a hamd olsun. Hiç şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayan ve şükrün karşılığını bolca verendir. O, lütfuyla bizi Dârul-Mukâme olan Cennet’e
yerleştirdi. Orada ne yorgunluk çekecek, ne de usanç duyacağız.”

n
Yukarıda meâlleri verilen âyetlerde Adn Cennetleri’ne
girecek mü’minlerin diliyle, girilecek Cennetlerin DârülMukame olarak vasfedilmesi, Dârül-Mukâme ve aşağıda sunulacak benzerlerinin Cennetlerin müşterek nitelikleri olduğuna işaret etmektedir.
2- Dârus-Selâm (Yûnus 25)
(Eksik görülebilecek, üzüntü duyulabilecek ve zaaf oluşturtabilecek bütün oluşumlardan korunmuş, Allah’ın, Melekleri ve mü’minlerin “Selâm”ı ile özellikli barış yurdu. Bir ismi de
Selâm olan Allah’ın esenlik Cennet’i)
“Allah ise Dârus-Selâm’a çağırmaktadır. O, isteyeni
dosdoğru yola iletir.”

3- el-Hüsnâ (Yûnus 26)
(Tüm güzellikleri içine alan)
“İslâmî çizgide hayatlarını güzelleştirenlere (güzellikler yurdu olan) el-Hüsnâ ve Fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir kara leke ve ne de aşağılık bürüyecektir.
Çünkü onlar Cenet sahipleridir ve orada sürekli kalacaklardır.”
4- Mekâmin-Emîn (Duhan 51)
(İçinde güven duyulacak yerleşim birimi)
“Müttakîler Mekâm-ı Emin’dedirler. ”
5- Cennetül-Huld (Furkan 15)
(Yeri, nimetleri ve içindekileri ebedî olan Cennet)
“Onlara sor bakalım, (atıldıklarında ölümü çağıracakları Cehennem mi) yoksa Müttakîlere vaad edilen Cennet’ülHuld mü daha hayırlıdır? Ebedî Cennet olan Cennetü’lHuld onların mükâfatı ve dönüş yeridir.”
Konunun diğer ortak vasıflar ve ilgili âyetlerine ilişkin
devamı için bölümün sonundaki “EK1”e bakınız.

Cennet Nimetlerinin Bilinmezliği
Anlamı Rabbimizden ve sözleri Peygamberimizden olan
bir hadîsi kudsî ile özetleyerek ifade edersek “Rabbimiz, güzel kulları için Cennet’te hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kalbin de tasavvur edemeyeceği nimetler hazırlamıştır.”
Kur’ân’ımızın Secde Sûresinin 17-19. âyetleri de bu gerçeği pekiştirir:

َف اَل َت ْع َلم َن ْف ٌس َماۤ اُ ْخ ِفي َل ُهم ِم ْن ُقر ِة َا ْعي ٍن َج َزاۤ ًء ب َِما
ْ َ
ُ
ُ
َّ
ِ ان َف
اس ًقا اَل
َ َكانُوا َي ْع َم ُل
َ ان ُم ْؤ ِم ًنا َك َم ْن َك
َ ﴾ اَ َف َم ْن َك١٧﴿ ون
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ِ ﴾ اَما ا َّل ۪ذين ٰامنُوا وع ِم ُلوا الص ِالح١٨﴿ يست ۧو َن
ات َف َل ُهم
َ َ
َ َّ
َ َ
َّ
َُ َْ
ْ
﴾١٩﴿ ون
َ ات ا ْل َم ْا ٰوى نُ ُز اًل ب َِما َكانُوا َي ْع َم ُل
ُ َج َّن
“(Secdeli, duâlı ve cömert müminler için,) yapmış oldukları amellere karşılık büyük bir gizlilik içinde sürpriz olarak hazırlanmış mutluluk verici nimetleri hiç kimse bilemez.
Hiç Rabbine ve buyruklarına îman etmiş kişi ile
inkâra sapmış ve günahlara batmış olan kişi bir olur mu?
Elbette olmaz, çünkü îman edenler ve îmanın gerektirdiği işleri yapanlara, yapmış olduklarından dolayı, mutluluk içinde yaşayacakları Me’vâ Cennetleri verilecektir.”8

 ennet Nimetlerinin Dünya Nimetlerine İsim
C
Benzerliği
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Cennet’teki mânevîleştirilerek ebedîleştirilecek maddî nimetler ve zevklerin dünya hayatındaki nimetler ve zevklerle yalnızca isim benzerlikleri vardır. Bu gerçek Kur’ân’ımızda
şöylece açıklanır.
“Îman eden ve İslâm’la ortak aklın gerektirdiği güzel işler yapanlara, içinde ırmaklar akan Cennet’lerin verileceğini müjdele. Orada her ne zaman kendilerine rızık olarak meyve türü bir ürün verilse, -Bu bize daha
önce de verilmişti - derler. Çünkü onlara Cennet’te ikram edilecekler, dünyada verilenlerin benzerleri olacaktır. Üstelik orada onların Ezvacün Mütahhara/tertemiz
kılınmış eşleri de olacaktır ve onlar orada ebedî bir hayat süreceklerdir.”9
Cennet nimetleriyle dünya nimetleri birbirleriyle kıyaslanamayacak kadar farklı olmalarına rağmen aralarında benzer8. Buhârî Bedül-Halk 8, Hn. 3244, Darimi Rikak 103
9. Bakara 25

lik kurulması, Cennet nimetlerini bir ölçüde tahayyül edebilmemiz içindir. Bu tesbitten sonra şu ilaveleri yapabiliriz:
İnsanlardan hayvanlara, dağlardan denizlere, bitkilerden
meyvelere ve hattâ gözle görülemeyen mikro varlıklara kadar
dünyamızda yaratılan bütün yaratıklar orijinaldir. Aynı cinsten olup da birbirinin tıpa tıp benzeri olan varlık bile yoktur.
Dünya hayatında izlediğimiz bu durum Cennet hayatında daha bir mükemmelleşecektir.
Bu sebeple Cennet nimetlerinin dünya nimetlerine yalnızca isim benzerliği içinde oluşunun bir diğer anlamı da yiyeceklerinden takıları ve konutlarına kadar aynı sınıftaki nimetlerin bile sürekli olarak yenilenecek olmasıdır. Çünkü onlar tabîi olarak yenilenecekleri gibi bizim istediğimiz ve görmekten haz alacağımız şekle de bürüneceklerdir. Bunun için
Cennet’te hiçbir nimetten bıkılmayacaktır.

 ennet’in ve Nimetlerinin Bütünüyle
C
Kavranılamazlığı
Cennet, bizim akıllarımız ve duyu organlarımızla kavrayamayacağımız mutluluklar yurdudur. Güzel kulları için
Cennet’i yaratan Allah, bildiğimiz nimetler ve zevklerden hareketle bize bir ölçüde anlayabileceğimiz, fakat gerçek mahiyeti ve enginliği içinde asla tahayyül edemeyeceğimiz Cennet
nimetleri ve zevklerini Kur’ân’da açıklamaktadır.
Muhammed 6
“Allah, onları, kendilerine tanıttığı Cennet’e sokacaktır.”
Başta, Âdemoğullarının yaratılışını açıklama ile başlayan İnsan sûresi ile Kıyâmet olgusunu işleyen Vâkıa sûresinde
ve Allah’ın rahmetini, Cennet nimetleriyle örneklendiren
Rahmân sûresinde olmak üzere Kur’ân, Cennet hayatına genişçe yer vermektedir.
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Gaye, hayatımızı anlamlandırmak, kulluk zevkimizi artırmak ve bizi ebediyet insanı olarak yaşatmaktır. Cennet’e
yöneltmektir.
Dünya hayatında bilmediklerimizi yaratmakta berdevam
olan Allah’ın, Cennet için yarattıkları ve yaratacaklarını bizim
bütünüyle kavramamız elbette mümkün değildir.10
Çünkü Kur’ân diliyle ifade edersek, ekilen îman ve Salih
amellerin meyvesi olacak olan Cennet “Büyük bir mülktür.”
ve “Hiç bir kişi, yaptıkları amellere karşılık Cennetlikler
için hazırlanan mutlu kılıcı nimetleri bilemez.”11

 ennet Nimetlerini Maddî ve Mânevî Olarak
C
Ayırma Gereği
Kur’ân, Cennet nimetlerini bir arada ve yer yer de ayrı
ayrı olarak fakat genelde bir bütün halinde sunmaktadır.
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Kur’ân’ın kolaylaştırma ilkesinden hareketle, Cennet nimetlerini maddî ve mânevî nimetler olarak iki kısımda sunacağız. Aslında, buna ihtiyaç da duyulmaktadır:
Biz, Allah’ın güzelliklerine bakmak gibi Cennet’ten
de büyük ve güzel olarak kabûl edebileceğimiz bir nimeti,
Cennet’in içinden nazar/bakma ile gerçekleşeceği için mânevî
nimet olarak ifade ediyoruz. Bunun gibi diğer bazı nimetleri
de mânevî olarak niteliyoruz.
Mânevî olarak vasıfladığımız nimetlerden ayırmak için
örneğin yenilecek, içilecek, giyilecek, takılacak ve içinde yaşanılacak bazı nimetlere de maddî nimetler diyoruz. Aslında
bizim maddî dediğimiz nimetler, Cennet ortamı için mâne
vîleştirilmiş; mânevî kalıplarla zarflanmış nimetlerdir. Bu se10. N
 ahl, 8: “…Allah, bunlardan başka sizin bilmediklerinizi de yaratıyor.”
Ayrıca bak. Yasin, 36
11. İnsan, 20, Secde, 17

beple Cennetin maddî olarak beyan edilecek nimetlerini de
mânevîleştirilmiş nimetler olarak algılayabiliriz.
Cennetliklerin, Cennet için yeniden yaratılacakları, Cennet nimetlerinin dünya nimetleriyle yalnızca isim benzerliği
olacağı ve yenilecek-içilecek nimetlerin misk kokuları halinde vücuttan yayılacağı düşünülürse bu gerçek daha iyi idrak
edilebilir.
Ancak özelliklendirilmiş olsa da bu maddî nimetleri, dokuz madde halinde sayacağımız mânevî nimetlerle eşitlemek
de mümkün değildir.

Cennetin Maddî Nimetleri İnsanlığın Özlemidir
Dünyanın hangi coğrafi bölgesi ve ikliminde ve hangi
kültürel düzeyde yaşanılırsa yaşanılsın, saraylar, köşkler, düzenli bahçeler, nehircikler, fışkıran pınarlar, bin bir çeşit yiyecekler, hazırlanmış özel içkiler, porselen takımlar, altın-gümüş ve inci takılar, renk-renk ipek giysiler, birbirinden eğitimli ve endamlı hizmetçiler, güzel eşler, dalga dalga yayılan
mûsikî... bütün bunlar insanlar için özlemi duyulan ve uğrunda mücadeleler ve hatta savaşlar verilen nîmetlerdir.12
12. K
 aderin sevki ile olacak, kitabımızı yazarken gezdiğim Rusya’nın Saint
Petersburg’u, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Yılda bir ay güneş gören bu şehir, bol yağmurlu ve yemyeşil bitki örtülüdür.
Böyle iken şehir, yapay kanalları, sarayları, göz alıcı bahçeleri, bahçelerinde oluşturulan nehircikleri, fıskiyeleri, altın- gümüş takı ve eşyaları
ve de sanat eserleriyle ünlüdür.
Bu da gösteriyor ki, insan fıtratı; eğilimleri ve özlemleri aynıdır.
Bu sebeple M. Hamidullah (Merhum) ve benzeri âlimlerimizin ”Arabistan gibi çöllük bir ülkenin, okur yazar olmayan basit köylüleri olan
Bedevîlerine bu ilâhî ve göksel kavramları anlatabilmek için başka hangi çare ve yöntemlere baş vurulabilirdi ki?” şeklindeki Cennet tasvirlerini, onlar için seçilmiş anlatımlar olarak belirleyen ifadelerine katılmamız mümkün değildir. (M. Hamidullah. İslâm Peygamberi, Beyan, İst.
2004, s. 600, Madde 1166)
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Yaratan, yarattıklarını bilmez mi?
Bunun içindir ki, Cennet’in maddî nimetleri bu sayılanlar
ve benzerleri ile tasvîr edilmiştir.
Burada, ”Cennet ortamı içinde maddî olarak nitelenecek
nimetlere gerek var mıydı?” şeklinde sorulabilecek soru da
şöylece cevaplandırılabilir:
İnsan beden ve rûhtan teşekkül etmektedir. İlâhî denemeye uğratılan da bu ikilidir. Rabbimizin emirlerini uygulama, yasaklarından kaçınma ve uğranılan musibetlere dayanma bu ikili tarafından üstlenilmektedir. Binbir çeşit zevkleri
tanıma ve tatma yeteneği de bedene verilmiştir.
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Bu sebeple rûh-beden beraberliği içinde girilecek Cen
net’te, Cennetin maddî nimetleri içermesi, ilâhî hikmet ve
adaletin gereğidir. Rabbimizin kudret izharına bir vesîledir.
Burada değinmişken, Kur’ân’ın, rûh-beden ayrılığını ileri süren bir insan tasavvurunu onaylamadığını açıklamış olalım ve
doğrulayıcı ve özetleyici bir tesbitle pekiştirelim:
“Cennet ve cehennem hayatı bazı İslam felsefecilerinin ve
Batınî eğilimli kesimlerin iddia ettiği gibi sadece rûhanî bir
hayat değil; insanın bizzat yaşayacağı hem rûhanî hem bedenî
gerçek bir hayat olacaktır…”13

13. H. Kırbaşoğlu Âhir Zaman İlmihali s.117

Kur’ân ve Sünnet’te Cennet’in Büyüklüğü,
Dereceleri ve Yapısal Özellikleri
Kur’ân’da Cennet’in Büyüklüğü
Âl-i İmran 133

ٍ
ات
ُ َو َسارِ ُع ۤوا ِا ٰلى َم ْغ ِف َر ٍة ِم ْن َر ّب
ُ الس ٰم َو
َّ ِك ْم َو َج َّنة َع ْر ُض َها
ِ
﴾١٣﴿ ت ِل ْلمت ۪قين
َ َّ ُ ْ َو اْالَ ْر ُض اُع َّد
“Rabbinizin bağışlamasına ve eni göklerle yer kadar
olup Müttakîler için hazırlanmış Cennet’e erişmek için
koşuşun.”
Hadid 21
“Rabbinizin affına/bağışına ermek için, Allah’a ve
Peygamberlerine îman edenler için hazırlanmış olup genişliği gökle yer genişliği gibi olan Cennet girmek için yarışın. İşte bu bağışlanma ve Cennet’e girme, Allah’ın lütfudur. Onu dileyene/layık gördüğüne verir. Gerçekten de
Allah büyük lütuf sahibidir.”

n
a- Cennet’e ilişkin olarak Kur’ân’da yer alan genişliği göklerle yer arası büyüklük ve Sünnet’te geçen, yüz yılda aşılamayacak uzunlukta gölgelik ve benzeri tahayyül sınırlarını aşan
ifadeler, Cennet’in büyüklüğünü göstermektedir.14
14. Vakıa, 30, Buhârî, Rikak 114, Hn. 2841-2, Buhârî, B. Halk, 8, Hn. 3253
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Cennet’in büyüklüğünü açıklayan bu gibi beyanları,
hakîkat olarak algılamalı, gerekmedikçe mecâzi yorumlara gidilmemelidir.
Yukarıda mânaları sunulan âyetlerde büyüklüğü konu
edilen Cennet, îmanları ve salih amelleriyle Cennet’e gireceklerin her birine mi, yoksa bütün Cennetliklere mi verilecektir? Bunu bilmiyoruz.
Bildiğimiz evrenin fizik boyutunda yedi kat semayı, yeri
ve milyarlarca gezegeni halk eden Allah’ın, fizik ötesi boyutta dilediği büyüklükte ve sayıda Cennetler yaratabileceği hakikatidir. Çünkü Mülk O’nundur.
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b- Cennet için yaratılarak böylesi büyük bir âlemde yaşatılacağımıza göre ışık hızı benzeri hareket kabiliyetimizin, son
derece gelişmiş iletişim imkânlarımızın ve dilimizi ve bakışlarımızı anlayacak çevremizin olacağı açıktır. Bu konuda ileride
bilgi verilecektir. Unutulmamalıdır ki Cennet, düşünülebilenlerin çok üstünde ve ötesindedir.

Sünnet’te Cennet’in Büyüklüğü

«إ َِّن أَ ْه َل ا ْل َج َّن ِة َلي َتر َاء ْو َن أَ ْه َل ا ْل ُغر ِف ِم ْن َف ْو ِقهِ م َك َما
ْ
َ
َ َ
الد ِّر ِ ّي ا ْل َغابِر ِفي أْالُ ُف ِق ِم َن ا ْل َم ْشرِ ِق أَ ِو
ُّ َت َر َاء ْو َن ا ْل َك ْو َك َب
َ
ِ َّول ه
 ِت ْل َك،الل
َ  َيا َر ُس:» َقالُوا.اض ِل َما َب ْي َن ُه ْم
ُ  ِل َت َف،ا ْل َم ْغرِ ِب
ِ
«ب َلى َوا َّل ِذي
َ :َم َنازِ ُل أْالَ ْنب َِياء اَل َي ْب ُل ُغ َها َغ ْي ُر ُه ْم؟ َق َال
ِ َّال آمنوا ب ه
ِ
».ين
ُ َ ٌ  رِ َج،َن ْف ِسي َب َي ِد ِه
َ ِالل َو َص َّد ُقو ا ْل ُم ْر َسل
Ebû Saîd El- Hüdrî’den...

“Allah’ın Resûlü Cennet hayatını anlatırken şöyle buyurdu:
- Cennet sakinleri, aralarındaki (amel ve ihlâs) farklılık-

ları sebebiyle kendilerinden bir üst derecedeki Cennet yurtlarında oturan Cennet’likleri doğu ve batı ufkunda akıp giden
parlak yıldızları gördükleri gibi göreceklerdir.
Sahâbiler de şöyle dediler:
- Ya Resûlellah! Cennet’in bu yüksek yurtları, şüphesiz
Peygamberlerin mevkileridir. Elbette onlardan başkaları oralara ulaşamaz.
Onların bu sözleri üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdular:
- Evet, (Peygamberlerin dereceleri yüksektir.)
Ancak canım kudret ve tasarrufu altında bulunan Allah’a
yemin ederim ki, (sizlere açıkladığım Cennet sahipleri) Allah’a
îman eden ve peygamberlere inanan mü’min kişilerdir.”15

 ur’ân ve Sünnet’te
K
Cennet’in Muhteşem Kapıları
Kapılarının veya kapıları konumundaki giriş yerlerinin
ihtişamı ve sanatsal görkemi, girilecek sarayların, kentlerin
ve ülkelerin muhteşemliğini gösterir. Genişliği gökle yer arası olan Cennetlerin ve bir o kadar büyüklükteki Cennet derecelerinin kapıları da onların büyüklüğü ve yüceliğini gösterir
nitelikte olacaktır. Cennet’in kapılarının açılışı da büyük bir
merasimle gerçekleştirilecektir.
Kur’ân ve Sünnet değinilen bu gerçeklere işaret etmektedir.
Sad 49-51
“Bu bir hatırlatmadır. Müttakîler için elbette güzel bir
gelecek vardır; kapıları ardına kadar açılacak Adn Cennetleri vardır. Orada tahtlarına kurulmuş olarak her bir tür
meyve ve içecekten isterler.”
15. Müslim, Cennet 11, Buhârî, Rikak 51
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Zümer 73
“Rableri olan Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunanlar da bölük bölük Cennet’e sevk edilecekler; oraya vardıkları ve kapıları (merasimle) kendilerine
açıldığında Cennet’in bekçileri olan Melekler onlara şöyle diyecek:
- Selâm ve saygılarımızı sunarız size! Mutlu geldiniz.
Ebedîyen mutlu olarak yaşamak üzere giriniz Cennet’e.”16
“Cennetin Kapıları” ile ilgili olarak Peygamberimiz de
şöyle buyurmuşlardır:
“Cennet’in birden çok giriş kapıları vardır.
Namaz kılan kişi namaz kapısından (Cennet’e) çağırılacaktır. Zekât/sadaka veren kişi sadaka kapısından davet olunacaktır. Cihâd eden kişi de cihâd kapısından buyur edilecektir. Oruç tutan kişi için ise Reyyan kapısı açılacaktır.
76

Allah’ın Resûlü’nün bu açıklaması üzerine Hz. Ebu Bekir sordu:
- (Anam-babam sana feda olsun) Ya Resûlellah! Cennet’e
çağrılacak kişinin bu kapılardan her hangi birinden çağırılması kuralı var mıdır? Bir kişi bu kapıların her birinden Cennet’e
çağırılamaz mı?
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- Evet çağrılabilir, (Ya Eba Bekir!) Senin onlardan olacağını ümit ediyorum.”17
Allah’ın Resûlü bu hadîsi ile Kur’ân’ın gerçekliğine yer
verdiği Cennet kapılarına açıklık getirirken, -mecâzî anlatımlı
olarak yorumlanabilecek- bir diğer hadîsleriyle de Cennet’in
16. C
 ennet kapıları ile ilgili olarak kitabımızın “Sünnet’te Cennet’in yapısı ve
maddî nimetleri” bölümündeki 7 nolu kısma bakınız.
17. N
 esâî, Zekât 1. Buhârî bu kapıların sekiz (8) adet olduğunu kayd eder:
Bedül-Halk, 9.

kapılarının kanatları arasındaki uzaklığın kırk yıllık mesafeli
olacağına işaret etmektedir.
Peygamberimiz ayrıca Cennet kapılarının sekiz olduğunu, Cennet’in açılışının, meleklerin de katılacağı bir
merasimle kendisi tarafından yapılacağını ümit ettiğini ve kendisini, hayatlarını yetîmlerine adamış anaların
tâkib edeceğini de açıklamaktadır.

Kur’ân’da Cennet’in Dereceleri
Kur’ân, Cennet’liklerin derecelerine işaret ederken dolaylı olarak Cennet’in derecelerine de değinmektedir. Enfal 4 ve
İsra 21 de bunun açık örneklerini görüyoruz. Bu konu ilgili bölümünde Kur’ân ayetleriyle genişçe açıklanacaktır. Burada Tevbe sûresinin 20-21. âyetlerinin meâllerini vermekle yetiniyoruz.
“Allah katında en büyük dereceler, îman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin olacaktır. İşte, kurtuluşa/mutluluğa erecekler de bunlardır. Rableri onlara, katından rahmetini, hoşnutluğunu ve kalıcı nimetlerle dolu Cennetleri müjdeler.”

Sünnet’te Cennet’in Dereceleri
Ebû Saîd t anlatıyor:
“Allah’ın Resulü bir açıklamalarında şu müjdeyi verdi:
- Allah’ı ibâdet olunacak Rab, İslâm’ı emirleri ve yasakları uygulanacak dîn, Muhammedi izinden gidilecek Peygamber olarak kabul eden, yürekten inanıp benimseyen kişi mutlaka Cennet’e girecektir.
Bu müjdenin etkisiyle (sevincinden) hayretler içinde kalan Ebû Saîd şöylece ricada bulundu:
- (Aman) Ya Resûlellah! Bu müjdeyi bana tekrarlasanız.
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Allah’ın Resulü müjdesini ona tekrar edip, sözlerine devamla şöyle buyurdu:
- (Size derecelerinizi artıracak) bir amelin müjdesini
daha vereyim mi? Allah, bu amel sebebiyle kulunu Cennet’te
yüz derece yükseltir. Cennet’te iki derece arasındaki mesafe ise
gökler ile yer arası gibidir.
(Bu ikinci müjde üzerine) Ebû Saîd sordu:
- Bu sözünü ettiğiniz amel nedir? (Ya Resûlellah!)
- Allah yolunda cihad etmektir. Allah yolunda cihad etmektir. Allah yolunda cihad etmektir.”18

n
Cennetlerin her birinde yüz derece olursa, birbirinden
bağımsız Cennet’lerdeki derecelerin toplamının ne kadar çok
olduğu/olacağı anlaşılır. Firdevs, Cennetlerin en yükseğidir.
En yüksek Cennet dereceleri de ondadır.19
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İlgili bölümünde meâllerini vereceğimiz âyetlerde görüleceği üzere Kur’ân sayı vermeksizin Cennetliklerin, dolayısıyla
da Cennet’in derecelerine işaret buyurmaktadır. Bu derecelere konu yerler, farklı olacağına göre onlar, Cennetliklerin özel
Cennet’leri olacaktır.

Cennet’in Yapısal Özellikleri
Cennetin Yapı Maddeleri
Şanlı Peygamberimiz Cennet’le ilgili bir hadîslerinde şöyle buyurdular:
“Firdevs Cennetleri dört tanedir. İkisinin yapı maddesi, süs eşyaları ve servis takımları altındandır. Diğer ikisinin
yapısı, süs eşyaları ve servis takımları da gümüştendir…”20
18. Müslim, İmare 116; Nesâî, Cihad 18. Cihad için bak. s. 138-139.
19. Tirmizi, Cennet 4.
20. D
 ârimî Rikâk 101. Az farklı rivayetler için bak. Buhârî, Tefsirul-Kur’ân
Rahman 1, Tirmizî, Cennet 3.

Kur’ân, Firdevs ile irtibatlandırmaksızın Rahman sûresi
nde toplamı dört olan birbirinden farklı iki ayrı Cennet’in varlığını bildirmektedir.
Cennet’in Yapı Taşlarının Altından ve Gümüşten Oluşu
Ebû Hüreyre anlatıyor:
“(Allah’ın Resûlü’ne bizlerde oluşan rûhî değişliklerden
söz ederek şöylece) içimizi döktük:
- Ya Resûlellah! Sizleri gördüğümüz (ve öğütlerinizi dinlediğimiz) zaman kalplerimiz yumuşuyor; duygularımız inceliyor. Âhiret özlemi ile dolup taşan insanlardan oluyoruz.
Fakat huzûrunuzdan ayrılınca dünya sevgisi bizi kuşatıyor,
kadınlarımızla (oynaşıyor) çocuklarımızla koklaşıyoruz. (Ne
olacak bizim bu halimiz?)
Hz. Peygamber -bu rûhî değişikliklerin tabîi olduğunu
açıklamak için- şöyle buyurdu:
- Eğer sizler benim huzûrumda bulunduğunuz anlardaki rûhî coşkunluk halinizi sürdürebilseydiniz melekler sizlerle tokalaşır, sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi.
Eğer sizler hiç günah işlemeyen insanlar olsaydınız Allah
sizin canlarınızı alır, affetmek için günah işleyen insanlar yaratır yerlerinize onları yerleştirirdi.
Ebû Hüreyre anlatımını şöyle sürdürüyor:
- (Allah’ın Resûlü’nden gönüllerimize huzur saçan bu
sözleri dinleyince içimizde yine âhiret sevdası çağladı da) sorduk:
- Ya Resûlellah! Bize Cennet’ten söz etseniz. Onların yapısı nedir; nedendir?
- Cennet’in yapı taşları altından ve gümüştendir. Kum
ve çakılı inci ve mercandandır. Ara maddesi de misk’tir. Toprağı ise za’ferandır. Cennet’e giren nimetlerine kavuşur. Ar-
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tık ihtiyaç duymaz. (Çokluğu ve çeşitliliğinden ötürü) Elbiseleri eskimez, gençlik çağı geçmez, ebediyen yaşar, ölmez.
(Allah’ın Resûlü daha sonra da şu öğütleri verdi:)
- Üç sınıf insanın duâsı kabul olunur, geri çevrilmez.
Adaletli idareciler, Orucunu açıncaya kadar oruçlular ve
(zulme uğramış kişiler.)
Mazlumun duâsı bulutlara yükseltilir; bu duâya göklerin
kapıları açılır. Yüce Allah da şöyle buyurur:
- Yüceliğime and veririm ki bir süre sonra da olsa
sana mutlaka yardım edeceğim.”21
Cennetin Yapı Taşlarının Yâkût ve Zeberced’den Oluşu
Ebû Hüreyre’nin anlatımın göre Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
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“(Mü’minlerden bir toplulukla birlikte) Hz. Peygamber’le
beraberdim. Allah’ın Resûlü Cennet’i anlatırken bize şöyle buyurdu:
- Cennet’te, Yâkût’tan sütunlar üzerinde kurulmuş olup
parlak yıldızlar gibi ışıklar saçan, kapıları (sahiplerine)
açılmış Zeberced’den (özel) daireler vardır.
Dinlemekte olan)sahâbîler sordular:
- Ya Resûlellah! Bu daireler kimlere verilecektir?
- Birbirini Allah için sevenlere, Allah için birleşerek bir
arada oturanlara ve Allah için birbirlerini ziyaret edenlere
verilecektir.”
Kur’ân, Cennet nimetleri/eşyasının bir kısmının altın, gümüş ve inciden yapıldığına ilişkin bilgi vermekte ise de yapı
maddeleri ile alakalı doğrudan bilgi vermemektedir. Sunulan
hadîsler bu konuya açıklık getirmektedir.
21. Tirmizi, Cennet Hn. 2528; Müsned 2/304; Dârimî, Rikak 100

Peygamberimiz konu ile ilgili diğer hadîslerinde “İçindekilerle birlikte altından ve iç eşyaları ile birlikte gümüşten Cennetler olduğunu” bildirmektedir. Götürüldüğü “Adn
Cennet’lerinde bir tuğlası altından ve bir tuğlası gümüşten
şehir gördüğünü” açıklamaktadır.22
Cennet’in Eşi ve Benzerinin Olmayışı
Zeyd Oğlu Üsame t anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü r bir gün sahâbilerine şöyle buyurdu:
- Haydi, söyleyin bakalım! Cennet’e girmek için kolları çekip paçaları sıvazlayarak (büyük bir gayretle ileri atılacak yiğit) var mı?
Cennet... Evet Onun Bir Eşi-Benzeri Yoktur.
Kâbe’nin Rabbi olan Allah’a yemîn ederim ki Cennet,
parıldayan nurlar, yayılan hoş kokular, yüksek köşkler, sürekli akan nehirler, olgunlaşmış bol bol meyveler, pek güzel
eşler, çok çok giysilerdir.
(Evet, Cennet hayatı) eksiksiz, yüksek ve güzel yurtlarda nimetler ve güzellikler içinde ebedî bir yerleşmedir.
Sahâbiler büyük bir coşku ile ileri atılarak cevap verdiler:
- Biz ne güne duruyoruz. Biziz, Cennet’e girmek için kolları çekip paçaları sıvazlayacak biziz (Ya Resûlellah!)
Bu ifadeleri üzerine Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- “İnşaallah” deyiniz.
Sahâbîler de inşaallah, dediler.
22. Buhârî, Tefsîr Rahman 1-2, Tevbe, 15
Kurân ve Sünnet Cennet’in Arzı (yeri) ve Göğü olduğunu da bildirmektedir. (Bak. Zümer 113, Darimi Rikak 101
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Hz. Peygamber daha sonra cihad’dan söz edip ona teşvik etti.”23
Bu hadîsin Cennetin tasviri olan kısımları, örnekleri verilen ilgili âyetlerin açıklaması gibidir.

Cennet’in Nûrları
Hadîsimizde Cennet’in parıldayan nûrlarına değinilmektedir.
Kur’ân’da Cennet’te güneşin ve dondurucu soğuğun görülmeyeceği, gecenin istirahat için yaratıldığı, Cennet’te yorgunluk olmayacağı, Cennetliklerin yüzlerinin bembeyaz olup
parıldayacağı ve kendilerini tâkib edecek nûrlarının olacağı
bildirilmektedir.24
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Bu Kur’ânî gerçeklere, Peygamberimizin Cennetliklerin
yüzlerinin dolunay gibi parlak olacağı, Cennet’te uyku olmayacağı şeklindeki açıklamalarını ve Cennet’i Nûr olarak nitelemesini da ilave edersek Cennet’in apaydınlık olacağı, orada
kapkaranlık gecelerin bulunmayacağı söylenebilir.
Bütün bu açıklamalar Gökler’in ve Yer’in Nûr’u olan ve
Kıyâmet sonrasında Yer’i, Nûr’u ile aydınlatacak olan Rabbimizin, Cennetin ışık enerjisini kendi özgün yapısı içinde oluşturacağını göstermektedir.25

Cennet’in Renkleri
Burada Cennet’in renklerine de değinebiliriz. Sevgili Peygamberimiz, girdiği Cennet’te kendisine gösterilen renklerin
çokluğuna işaret etmektedir, böyle olması da tabîidir. Ancak
23. İ. Mace, Hn. 4332.
24. İnsan, 13; En’am, 96; Fatır, 35; Hadîd, 12-13,;Abese 38; Kıyâme 22.
25. N
 ûr 35; Zümer 69; Buhârî, Bedül-Halk 8, Enbiya, 1; M. Zevâid, 10/415,
Kur’ân’ın (Meryem 62) açıklamasına göre Cennet’te sabah akşam rızıklandırılacağız. Buradan harekeketle Cenett’e gecelerin değil, karanlık
gecelerin olmayacağı da söylenebilir.

anlamları verilen ve verilecek olan âyetler ve hadîslere dayanarak hâkim renklerin altın ve gümüş renkleri ile yeşil olacağını söyleyebiliriz. Doğruları en iyi bilen Allah’tır.26

Cennet’in Kokuları
İnsanların rağbet ettiği estetik değerlerden biri de güzel
kokudur. Devleşen kozmetik sanayi ve ürünleri bunun kanıtıdır.
Bazı Kur’ân alimlerince Muhammed sûresinin 6. âyetiyle
ilişki kurulmak isteniyorsa da Kur’ân’da Cennet’in kokusuna
yer verilmemektedir.
Peygamberimiz açıkladığımız bu hadîsimizde Cennet’in
yayılan hoş kokularına değinirken, diğer hadislerinde Cennetliklerin ve özellikle de Cennet kadınlarının saçacakları güzel kokulara dikkatlerimizi çekmişlerdir.27 Cennet’in güzel
kokularının çok çok uzaklardan algılanabilecek şekilde yoğun ve etkili olacağını da beyan eden Peygamberimiz, Cennetliklerin vücutlarından posa değil misk gibi terler çıkacağını bildirmişlerdir.
-Salât üzerine olsun- O, antlaşma yapıp güven verdikleri kişileri öldürenlerin; şeffaf giysileri sebebiyle giyinik oldukları halde çıplak gibi görünen ve cinsel câzibe odağı olmak
için alımlı yürüyen ve sebep olmaksızın boşanmak isteyen kadınların; Cennet’e götürücü amelleri insanları sömürmek için
yapan riyakâr kişilerin çok çok uzun mesafelerden duyulabilecek Cennet’in kokusunu alamayacaklarını da açıklamışlardır.28
Bütün bu hadîsler, bize, Cennet’in ve Cennetliklerin
idrak edemeyeceğimiz pek güzel kokuları olacağını göstermektedir.
26. Rahman 64, Darimî Rikak 101
27. Kaynağı ve anlam için 193. sayfaya bakınız.
28. Buhârî, Enbiya, 1, İbn Mace Diyat, 32, Talak, 21, Müslim, Libas 125
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Genel Cennet Görevlileri
İnsan idrakini aşan Metafizik âlemin bütünüyle kavrayamayacağımız devâsa bir bölümü de Cennetlerdir. Cennetlerin
sayıları gibi, Müttakî insanların ve cinlerin oluşturacağı Cennetliklere hizmet üretecek vazifeli meleklerin sayılarını da yalnızca Allah bilir. Kur’ân bu “Genel Cennet Görevlileri”nin yapacakları karşılama, dostluklar sunma ve verilecek görevleri
üstlenme gibi hizmetlerine açıklık getirmektedir.
Zümer 73
“Rableri olan Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunanlar da bölük bölük Cennet’e sevk edilecekler; oraya vardıkları ve kapıları (merasimle) kendilerine açıldığında Cennet’in görevlileri olan Melekler onlara
şöyle diyecek:
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- Selâm ve saygılarımızı sunarız size! Mutlu geldiniz.
Ebedîyen mutlu olarak yaşamak üzere giriniz Cennet’e.”
Fussilet 30-32
“Melekler, Rabbimiz Allah’tır diyenlerin ve sonra da
dosdoğru olanların üzerlerine inerler ve onlara şöyle derler:
- Korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan Cennet’le
sevinin. Biz dünya hayatında sizin dostlarınızdık. Âhiret’te
de dostlarınız olacağız. Cennet’te çok bağışlayan ve pek
merhametli olan (Allah’tan) bir ağırlama olarak canlarınızın çektiği ve arzu ettiğiniz her şey sizin olacaktır.”

Kur’ân’da ve Sünnet’te
Cennet’in Mânevîleştirilmiş Maddî Nimetleri
Sahip olunacak dolunay ve yıldızlar gibi parlak yüzler,
bağlar, bahçeler, köşkler, su-süt, -bal-şarap nehirleri, pınarlar, ağaçlar, gölgelikler, inciden otağlar, tahtlar, ipekten perdeler-halılar-giysiler, altın ve gümüşten takılar, meyveler, kuş etleri, özel kaynağından doldurulup mühürlenmiş misk kokulu leziz içkiler, altın ve gümüşten servis takımları ve benzerleri... Ayrıca sedeflerindeki inciler misali genç erkek ve kadın
görünümündeki Vildân ve “Hûr’un ‘În” isimli hizmetçiler…
Bütün bunlar Cennet’in manevîleştirilmiş maddî nimetlerini oluşturacaktır. Aşağıda örnek olarak sunacağımız âyetler
ve hadîsler bu nimetlere vurgu yapmaktadır. Biz, yücelikleri
ve erişilmezliklerini gücümüz ve kültürel düzeyimize göre tahayyül edebilmemiz için gizem dolu bu âyetlerin ve hadîslerin
anlamlarını sunacağız. Yer yer de açıklamalar yapacağız

 ennet’in Güzel Meskenleri - Köşkleri - Evleri C
Sarayları ile İlgili Kur’ân Âyetleri
Dünya hayatında insanların özlem duydukları, sahip olabilmek için ömür verdikleri, iç ve dış mimarilerini özenle belirlemeye çalıştıkları, güzelce tefriş edebilmek için derin çabalar sarf ettikleri, bilhassa deniz, nehir ve göl görür olmalarını
ve genişçe yemyeşil bahçeler içinde bulunmalarını istedikleri nimetlerin başında, içinde yaşam sürecekleri konutlar gelmektedir.
Yarattığı insanları ve arzularını en iyi bilen Rabbimiz,
Cennet’te onlar için amellerine göre tahayyül edilemez gü-
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zellikte görkemli konutlar hazırlamıştır / hazırlayacaktır.
Kur’ân’da Cennet’in yerleşim birimleri Mesakine Tayyibe, Ğuref, Beyt ve Kusûr kelimeleri ile ifade edilmektedir.

Mesâkine Tayyibe / طيِبه
مساكن
ّ

“Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde
ebedî kalmak üzere, içinden ırmaklar akan Cennetler ve
Adn Cennetleri’nde Mesâkine Tayyibe/güzel meskenler
vaad etmiştir. Allah’tan Rızası /hoşnutluğu ise nimetlerin
en büyüğüdür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk da budur.” 29
Kur’ân, iki yerde Adn Cennetleri’ndeki güzel meskenlerden (Mesâkine Tayyibe) söz etmektedir. Güzel Meskenler ifadesi, başta dış ve iç mimari olmak üzere konutla ilgili tahayyül edilebilecek ve edilemeyecek bütün güzelliklere işaret etmektedir.
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Ğurfe / ُغر َفة

ْ
“Buna karşılık, Rablerinin emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunanlar, üst üste bina edilmiş altından ırmaklar akan Ğurfe’lere/ yüksek köşklere/saraylara sahip
olacaklardır: Bu, Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden asla
dönmez.”30
Kur’ân’da çoğul kipleri olan Ğuref ve Ğurufat ile de kullanılan Ğurfe, yükseklerde kurulu odalar, saraylar, köşkler
manasına gelmektedir. Peygamberimiz, Cennet Ğurfe’lerinin
bazılarının, içi dışından, dışı içinden görülür nitelikte olduğunu beyan etmektedir.

n
29. Tevbe 72; Saff 12.
30. Z
 ümer 20. İlgili diğer ayetler için bak. Furkan, 75; Ankebut, 58; Sebe’
37.

Beyt / َب ْيت

“Ey Rabbim, benim için Cennet’te katında bir Beyt/
konut yap...”
Beyt, Kur’ân’da bu âyette Cennet konutu anlamındadır.
Peygamberimiz, Cennet Beyt’lerinin içi oyuk inciden yapılmış
türleri olduğunu açıklamaktadır.
-Salât ve Selâm üzerine olsun- O, cami yaptıranlara ve
çocukları ölen, ilâhi kadere razı sabırlı mümin ana-babaya
Cennet’te Beyt verileceğini de müjdelemektedir.31

Kusûr ve Hıyam / قصور َو ِخ َيام

Kur’ân’da ayrıca ayrıntı verilmeksizin bir yerde Cennet
Kusûr’undan/saraylarından bir yerde de Cennet Hıyam’ından/
otağlarından bahsedilmektedir.
Cennet otağları/çadırları ile ilgili olarak ileride bilgi verilecektir.32

Cennet’in Yerleşim Birimleriyle İlgili Hadisler
 ennet’in İçi Dışından ve Dışı İçinden Görülen Özel
C
Yerleşim Birimleri
Hz. Ali rivâyet ediyor.
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Cennet’te dışı içinden, içi dışından görülen özel yerleşim
birimleri vardır.
(Allah’ın Resûlü’nün bu açıklamasını dinleyen ve coşku
ile dolan) bir arabî ona doğru ayağa kalktı ve sordu:
- Bu özel daireler kimlere verilecek ya Resûlellah?
- Onlar, tatlı tatlı konuşan, (dostlara ve fakirlere) yemek
31. Tahrim 11; Buhari, Tevhid 32, Salat, 65; Tirmizi, Cenâiz, 36.
32. Furkan, 10; Rahman, 72
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yediren, oruçlara devam eden ve insanlar uykuda iken geceleri
kalkıp Allah için namaz kılanlara verilecektir.”33

n
Bu hadîsi, Cennet’in birbiri üzerine bina edilmiş Ğuref’inden (köşkleri-saraylarından) söz eden Zümer sûresinin
20. âyetinin açıklaması olarak görebiliriz.
Bu hadîs, ayrıca özel Cennetlere sahip olacak müminlerin genele açık Cennet’lerde de özel mâlikâneleri olacağına
işaret etmektedir.

Cennetin Çadırları/Otağları
Allah’ın Resûlü Rahman suresinin 72. âyetinde değinilen
Cennet’in çadırlarını şöylece tasvir etmektedir:
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“Cennet’te içi boş inciden genişliği (âhiret ölçüsüyle) altmış mil olan çadırlar vardır. Cennet’liklerin, bu çadırların her
bir bölümünde, diğer bölümlerde bulunanların göremeyeceği
Ehilleri / aile fertleri- hizmetçileri olacaktır. Cennet’likler onları ziyaret edeceklerdir. (Ancak çadırın büyüklüğünden, ziyaret edilenler birbirini göremeyecektir.”34
Cennet’in açıklanan yerleşim birimleri, bazıları altın
ve gümüşten inşa edilecek Cennet şehirlerinin ihtişamına
işaret olarak değerlendirilebilir.

 ennet Konutlarının Genç Erkek ve Kadın
C
Görünümlü Özel Hizmetçileri
Cennet, îmanla ve salih amellerle girilecek ebedî mükâfat
yurdudur. Orada hizmet edilmeyecek, hizmet alınacaktır.
Cennet’te genel hizmetleri ve ilişkileri üstlenecek görevliler
yanı sıra, özel hizmetçiler ve yardımcılar da olacaktır. Kur’ân
onları Vildân ve Hûri’ler olarak açıklamaktadır. Cennetlikle33. Tirmizi, Cennet 3
34. Tirmizi, Cennet 3, Müslim Cennet, 23-25

rin derecelerine göre Vildân ve Hûrilerin sayıları pek çok da
olabilecektir. Onlara ilişkin olarak dördünce bölümde özel
başlıklar altında gerekli açıklamalar yapılacaktır. Burada ilgil
âyetleri sunmakla yetiniyoruz.
İnsan 17-22
“Cennet’te mü’minlere, billur kâselerde Zencefil katkılı olan ve Selsebil adlı bir kaynaktan alınan içkiler sunulacaktır. Onların çevrelerinde, bu kadehleri sunacak
Vildân/ebedîliğe erdirilmiş genç erkek görünümlü hizmetçiler dolaşacaktır. Onları bir görsen saçılmış birer inci sanırsın. İşte böyle Cennetin neresine bakarsan bak, bolca
nimet ve büyük bir mutluluk saltanatı görürsün.”
Vakıa 17-21
“Ebediliğe erdirilmiş gençler olan Vildân ve sedeflerindeki inciler benzeri Hûriler, Cennet’liklerin etrafında özel pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehlerle ve beğendikleri meyveler; canlarının çektiği kuş
etleri ile dönüp durarak servis yaparlar. Üstelik Cennetlikler, içtikleri Cennet şarabından ötürü ne baş ağrısı çekecekler ve ne de sarhoş olacaklardır. Bütün bunlar onlara (dünyada iken) yaptıkları işlere karşılık olarak
verilecektir.”35

Cennet’in Nehirleri
Nehirler, Allah’ın kudretini yansıtan; içlerinde nice canlıları barındıran ve çevrelerinde nice kültürlerin oluşumuna
katkı veren tabîat harikalarıdır. Yaratıldıkları dönemlerden
beri Allah’ı zikir olarak nehir mecralarında akıp giden sular,
çıkış kaynakları çevresinde biriktirilebilseydi, sadece Allah’ın
bilebileceği ne büyük birikimler oluştururlardı.
Cennet nehirlerinin kendisinde çıktığı Firdevs Cennet’ini
35. Vildân ve Hûrilere ilişkin özel bölümünde bilgi verilecektir.
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çağrıştıran nehirler, estetik heyecanlarımızı da besleyen bizim
için halkedilmiş nimetlerdir.
Bilemediğimiz daha nice özellikleri sebebiyle olacak Cennet büyük ölçüde nehirleriyle tanıtılmaktadır. Su, süt, içki ve
bal akan türleriyle örneklendirilen ve nice çeşitleri olacak olan
Cennet nehirlerinin dünya nehirlerinden çok daha görkemli olacağı zâhirdir. Fizik değil, metafizik yasalara tabi olacak
Cennet nehirleri, Cennetlerin ve üst üste bina edilmiş Cennet köşkleri ve saraylarının önlerinden/altlarında akacaklardır. Bunun gibi Cennenetliklerin yanı başlarından ve altlarından da akacak olan bu nehirler Cennetliklerin istedikleri gibi
de yönlendirilebileceklerdir.36
En doğruları bilen Allah’tır kaydını koyarak Kur’ân’da
yaklaşık otuz beş yerde zikredilen Cennet nehirlerine ilişkin
âyetlerden değinilen özellikleri yansıtan örnekler sunalım.
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Beyyine 6-8
“Ehl-i Kitap’tan kâfir olanlar ve Allah’a ortak koşanlar, içinde sürekli olarak kalacakları Cehennem ateşindedirler. İşte, yaratılmışların en şerlileri onlardır.
Îman eden ve İslâm’ın gerektirdiği salih amelleri yapanlar; onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların mükâfâtı, içlerinden ırmaklar akan ve
içinde ebedî olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allâh
onlardan râzı olmuş, onlar da O’ndan râzı olmuşlardır.
Bütün bu maddî ve mânevî armağanlar, Rabbine saygı gösterene verilecektir.”

36. A’raf 43, Yunus 9
Kur’ân Cennetin denizlerinden bahsetmez. Peygamberimize isnnad
edilen bir hadiste şöyle buyrulmaktadır:
“Cennette su, süt bal ve şarap denizleri vardır, Cennetin nehirleri de oradan çıkar.” (Şevkanî Muhammed 15

Muhammed 15
“Müttakîlere vaad olunan Cennet’in misali şöyledir:
O Cennet’lerde değişmez nitelikli su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları
ve saf bal ırmakları vardır. Onlar için orada her türlü meyve/ yiyecek ve Rablerinden bağışlanma da vardır. Cennet’e
ve bu nimetlerine erişenlerle Cehennem ateşinde sürekli
kalacak ve içirildiği kaynar su bağırsaklarını parçalayacak
olanlar hiçbir olur mu? ”
Zümer 20
“Buna karşılık, Rablerinin emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunanlar, üst üste bina edilmiş olup altından
ırmaklar akan Ğurfe’lere; yüksek köşklere/saraylara sahip
olacaklardır. Bu, Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden asla
dönmez.”
Yunus 9
“Îman eden ve îmanının gerektirdiği salih ameller yapanları, Rableri îmanları sebebiyle dosdoğru olan yoluna
iletecektir. Na’îm Cennetlerin’nde onların (ayakları) altından nehirler akacaktır.”
“Cennet’in Nehirleri” ile ilgili olarak Peygamberimiz de
açıklamalarda bulunmuştur. O, bir hadislerinde Cennet nehirlerinin kaynaklarına ilişkin olarak şöyle buyurmuştur:
“Allah’tan istediğiniz zaman Firdevs’i isteyiniz. Zira Firdevs, Cennet’in ortası ve en yükseğidir. Üstü de Rahman olan
Allah’ın Arşı’dır. Cennet’in nehirleri de oradan çıkar.”
Sevgili Peygamberimiz Cennet nehirlerinin iki yakası,
yatağı ve özelikleri ile ilgili olarak da şu açıklamayı yapmışlardır:
“Cennetin nehirlerinden biri olan Kevser’in iki yakası al-
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tındandır. Yatağı yakut ve incidendir. Suyu baldan tatlı, kardan
daha beyazdır.”37
-Salât ve Selâm üzerine olsun- o, Kevser üzerinde yoğunlaşan bir diğer sözlerinde de şöyle buyurmuşlardır:
“Kevser Rabbimin Cennet’te bana vaad ettiği nehirdir.
Onda çok hayır vardır. Kıyâmet Günü ümmetimin kendisine varacağı havuz-bir başka- da vardır. Kapları yıldızların
sayısıncadır.”38
Cennet’teki dört ayrı nehri açıklayan yukarıda anlamı verilen Muhammed sûresinin 15. âyeti gibi, nitelikleri verilen
Kevser hadîsi de Cennet nimetlerinin temsîli olduğunu göstermekte, daha nice farklı nehirler olabileceğine de işaret etmektedir.

n
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Cennet’in Pınarları
Dünya hayatının özlem duyulan ve çevresinde oturularak
sohbet halkaları oluşturulan tabîat güzelliklerinden biri de pınarlardır. Cennet’te çok çok daha ihtişamlı pınarlar olacaktır.
Kur’ân bu pınarların varlığını, ve özelliklerini açıklamakta ve çevrelerinde eşlerimiz ve dostlarımızla nimetlendirileceğimizi bildirmektedir.
Rahman 46-49
“Rabbinin Makamı’ından / azabına uğramaktan korkanlara iki cennet vardır…Her iki cennet de çeşit çeşit
meyveler veren ağaçlarla doludur…Her ikisinde de akıp
giden iki pınar vardır…”
37. İ. Mace, Zühd 39, Hn. 434
38. b
 ak. Buhârî, Tevhîd, 22, Ebû Davûd, Müslim, Salât 14, Ebû Dâvûd,
Sünnet 22

Rahman 62-66
“Bu iki Cennet’in aşağısında yemyeşil iki Cennet
daha olacaktır…39
O iki Cennet içinde de sürekli fışkırıp gürül gürül
akacak iki pınar/ kaynak vardır. O halde sizler (Ey insanlar
ve cinler!) Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız.”
Duhan 52
“Müttakîler güvenli bir yerde, bahçelerde ve pınar
başlarındadırlar.”
Görüldüğü gibi Kur’ân, varlığını bildirdiği pınarların akıcı ve fışkırıcı özelliklerini açıklamakta, ikisinin de adını vermektedir. Bunlardan biri, Tesnîm’dir.
En yüksek dereceli Cennetlikler olup Allah’a daha bir
yakınlık ile nimetlendirilecek olan Mukarrebûn’a içirilecek mühürlü, halis ve mis kokulu, sağlık kazandırıcı içkiler
Tesnîm’den alınacaktır. Bir alt dereceli Cennetlikler olan olan
Ebrar’a ise Tesnîm’den tatlandırılmış içkiler sunulacaktır.
Cennet pınarlarının adı açıklanan bir diğeri de Selsebil’dir.
Ondan alınacak bedenî ve rûhî zindelik verecek Cennet içkileri, hoş kokulu Zencefil karıştırılarak sunulacaktır. 40

 ennet’in İklimi - Bahçeleri - Ağaçları C
Gölgelikleri
Cennet’te, ebediliğe erdirilecek Cennetliliklerin vücut yapılarıyla uyumlu dengeli bir iklim olacaktır. Allah’ın koyacağı metafizik yasalar çizgisinde bu iklim, bağları, bahçeleri, bin
bir çeşit meyveli ve meyvesiz ağaçları ve uzayıp giden gölgelikleri oluşturacaktır.
39. “ Muhtemelen ikinci derecede Cennetlik olan Ashabul-Yemîn’e (Vakıa
27) verilecek bu ikinci iki Cennet’in vasıfları Rahman 66-76 da açıklanmaktadır.
40. M
 utaffifin, 27-28; İnsan, 17-18) Âyetlerin meâlleri için Cennetin İçkileri bölümüne bakınız.
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İnsan 13-14
“Onlar Cennet’te tahtlaştırılmış koltuklarına yaslanırlar. Cennet’te ne güneş görecekler ne de kavurucu soğuk. Cennet’in (ağaçlarının) gölgeleri de üzerlerine eğilecek, meyveleri de iyice yaklaştırılacaktır.”
Allah’ın yemyeşil olarak nitelediği Cennetler,41 bahçeleriyle daha bir güzelleşecektir. Coşkularımıza da coşku katacaktır.
Şûra 22
“Zâlimleri o gün, (inkârları ve isyanları sebebiyle) kazanıp elde ettiklerinden ötürü korku içinde görürsün. Oysa
korktukları başlarına gelecektir. Îman edip Salih amellerde bulunanlar ise Cennet bahçelerindedirler. Onlar, Rableri katında diledikleri her şeye kavuşacaklardır. İşte bu,
büyük bir lütuf; büyük bir ihsandır.”
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Cennet bahçeleri, isimlerini bildiğimiz ve bilmediğimiz meyveli ve meyvesiz ağaçlarla dolu olacaktır. Kur’ân
Cennetin ağaçlarını bize kiraz, muz, hurma ve nar ağaçları ile örneklendirmektedir.42
Rahman 46-48
“Rabbinin Makamı’ından / azabına uğramaktan korkanlara iki cennet vardır…Her iki cennet de çeşit çeşit
meyveli ağaçlarla doludur…”43
Ra’d 35
“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin özellikleri şöyledir: Onun içinden ırmaklar akar, ye41. Rahman, 64
42. “Cennetin Yiyecekleri” bölümüne bakınız.
43. B
 üyük bir ihtimalle birinci derecede Cennetlik olan Mukarrebûn’a verilecek (Vâkıa 11) bu ilk iki Cennet’in vasıfları da Rahman 48-60 da
beyan edilmektedir.

mişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu, Allah’a karşı gelmekten sakınanların sonudur. Kâfirlerin sonu ise Cehennem ateşidir.”44
Cennet ağaçlarının oluşturacağı gölgelikler Kur’ân’ın anlatımına göre kopkoyu, uzun ve sürekli olacaktır. Bu gölgelikler, Cennetliklere yakın olacak, onların eşleriyle ve dostları birlikte nimetlenip eğlenecekleri mekânları oluşturacaktır.45
Cennetin gölgelikleri ile ilgili hadîslerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Cennet’te Şeceretül-Huld denilen öyle bir ağaç vardır ki,
altınd yüzyıl yürüyecek bir süvari onun gölgesini aşamaz. İsterseniz Vâkıa sûresinde yer alan, -Cennetlikler uzayıp giden
gölgeler içindedirler.- anlamındaki âyeti okuyabilirsiniz.”46

Cennet’in Yiyecekleri
Bütün yönleriyle mükemmel olan Cennet hayatında yiyecekler ve içecekler de ideal boyutlarda bol çeşitli ve lezzetli olacaktır. Dünyamızın yiyecek ve içecekleri ile yalnızca isim
benzerliği taşıyacak bu nimetler Cennet için yaratılmış vücut
yapılarımızla uyum sağlayacaktır. Yeme içme kaynaklı rahatsızlık olmayacak, boşalım gereksinimi de duyulmayacaktır.
Kur’ân Cennet yiyeceklerini et, süt ve balla örneklendirmekte, meyvelere ise genişçe yer vermektedir. Zikredilen başlıca meyveler kiraz, muz, hurma ve nar ise de Cennette her çeşit meyve bulunacaktır. Kur’ânımızın açıklamasına göre istenilen her çeşitten meyve bitmeyecek şekilde bolca olacak, üstelik yakınlaştırılan dallarından alınacak, engelleme de olmayacaktır. Peygamberimizin İfadesiyle koparılan her meyvenin
yerini de yenisi alacaktır.47
44. Cennet’in gölgeleri-gölgelikleri ile ilgili olarak bak. Vâkıa, 30; Nisâ 57.
45. Sırasıyla bak. Nisa 57, Vakıa 30; Ra’d 35; İnsan 14; Yâsîn 56.
46. Vakıa, 30; Buhârî, Bedül-Halk 8, Hn. 3252.
47. M. Zevâid 10/414
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Konumuzla ilgili misal olarak seçtiğimiz âyetlerde şöyle
buyrulmaktadır.
Tûr 22, Vakıa 17-21
“Biz onlara, canlarının çektiği meyve ve etten bol bol
vereceğiz.”
“Ebedîliğe erdirilmiş gençler olan Vildân ve sedeflerindeki inciler benzeri Hûriler, Cennet’liklerin etrafında,
özel pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler, beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri
ile dönüp durarak servis yaparlar.”
Vâkıa 27-34
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“Ashâbül-Yemîn, kimlerdir Ashabül-Yemîn? Onlar, dikensiz Sidr/kiraz ağaçlarının, meyveleri küme küme dizili muz ağaçlarının, uzamış gölgelerin, çağlayan suların,
tükenmeyen ve engellenmeyen bir çok meyvenin (bulunduğu Cennetlerde) ve yükseltilmiş döşekler üzerinde olacaktır.”
Rahman 52, 68-69
“(Rabbinin azabına uğramaktan korkanlara verilecek) iki
Cennet’te her türlü meyveden çift çift olacaktır.”
“Diğer iki Cennet’te de meyve; hurma ve nar olacaktır.
O halde siz ikiniz (Ey insanlar ve cinler!) Rabbinizin
hangi nimetini yalanlayacaksınız.”
Âyetlerde açıklanan yiyeceklerin örnek türünden olduğu
ve arzulanan nicelerinin daha verileceği bilinmelidir.

Cennet’in İçecekleri
Haram kılınan yiyecekler ve içeceklerden kaçınarak Cen
net’e gireceklerin içecekleri de görkemli olacaktır. Baş içecek-

leri çağlayan sular olacaktır. Ancak onlar, niteliği bozulmayacak sular yanı sıra özel ve özgün süt ve bal nehirlerinden içeceklerdir. Onlara Tesnîm ve Selsebil pınarlarındn doldurulmuş kadehlerle içkiler sunulaktır. Kurân içileceklerin tertemiz, bembeyaz, mis kokulu ve bazılarını mühürlü olacağını,
içenlere haz ve zinedelik vereceğini ve de aklı örtmeyeceğini
açıklamaktadır. Örnek olarak seçtiğimiz âyetlerde Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır.
Mütaffifîn 22-28
“Güzel kullar nimetler içindedirler. Tahtları üzerinde bakar dururlar. Yüzlerinde nimetlerin parıltılarını izlersin. Onlara içimi bittiğinde misk kokacak, mühürlenmiş saf bir içkiden içirilecektir, imrenip yarışacaklar işte
bunun için yarışsın. O içkinin karışımı da seçkin Tesnim
pınarından olacaktır. O pınardan ise Allah’a yakınlaştırılmış; Mukarreb kişiler içecektir.”
İnsan 17-18
“Cennet’e girecek mü’minler, Cennet’te, karışımında
Zencefil bulunan ve Selsebil olarak adlandırılan bir pınardan doldurulmuş kadehlerden içirileceklerdir.”
Hiç şüphesiz âyetlerde verilen içki örnekleri temsîlidir.
İçenler için muhtelif tat ve renklerde daha niceleri olacaktır.

Cennet’in Servis Takımları /Kapları48
Cennetin yiyecekleri ve içecekleri gibi servis takımları/kapları da muhteşem olacaktır.
Âyetlerle örneklendirildiği üzere Kur’ân’da, Cennet’te
kullanılacak tabak ve tepsiler için Sıhaf, sapı, kulpu ve emziği olmayan yuvarlak kaplar için Ekvab, emziği ve sapı olup
48. D
 ünya hayatında altın ve gümüş kaplardan yeme içmeyi Kur’ân çizgisinde bize yasaklayan Peygamberimiz, bunların âhiret hayatında bize
tahsis edileceğini açıklamaktadır.

97

parlayan kaplar için Ebârîk, boş veya içki dolu kadeh için
Ke’s, her türlü yemeğin konduğu kaplar için ise Âniye kelimeleri kullanılmaktadır. Kur’ân ve Sünnet bunların altın gümüş ve kristalden mamul olacağına değinmektedir.

n
Zühruf 71
“Çevrelerinde altın tepsiler ve kadehler (Sıhaf ve Ekvab) dolaştırılacak Cennetliklere şöyle denecektir: Cen
net’te canlarınızın çektiği ve gözlerinin hoşlandığı her şey
olacaktır ve siz orada ebediyen kalacaksınız.”
Vâkıa 17-21
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“Ebediliğe erdirilmiş gençler olan Vildân ve sedeflerindeki inciler benzeri Hûriler, Cennet’likler etrafında
özel pınarlarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler, (Ekvab, Ebârîk ve Ke’s) beğendikleri meyveler ve
canlarının çektiği kuş etleri ile dolaşarak servis yaparlar.”
İnsan 15-16
“Etraflarında gümüşten kaplar (Âniye), billur (gibi görünen ama aslında) gümüşten olan kâseler (Ekvab) dolaştırılacaktır, Onların ölçülerini de kendileri belirleyecektir.”

n
Cennet’in Giysileri-Takıları
Cennet’in giysileri ve takıları konusunda Kur’ân’ımızda
şöyle buyrulmaktadır.
Hac 23
“Hiç şüphesiz Allah, îman edip Salih ameller yapanları altlarından ırmaklar akan Cennet’lere koyacaktır. Onlar orada altın bilezikler ve inciler süsleneceklerdir. Cennet’teki elbiseleri ise ipekten olacaktır.”

Duhan 53
“Onlar, ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecekler ve karşılıklı olarak oturacaklardır.“
İnsan 21-22
“Cennet halkının üzerinde ince ipekten ve sırmalı atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz içecekleri ikrâm edecek
ve onlara şöyle denecektir: Şüphesiz bütün bu nimetler
dünyadaki çalışmalarınızın mükâfatıdır, çünkü çalışmalarınız ka bul edilmiştir.”
Görüldüğü gibi zikredilen âyetler ve benzerleri, Cennetliklerin giysilerini yeşil renkli ince ve kalın ipekle, takılarını da
altın, gümüş ve inci ile örneklendirmektedir. Pek tabii ki kumaşları, renkleri ve madenleri farklı daha pek çok giysiler ve
takılar olacaktır.
Hadîsler ise Cennet elbiselerinin genelde cennet ağaçlarının, özelde Tûba ağacının tomurcuklarından olacağını duyurmaktadır. Baş örtüsünün aksesuar olacağı kadın giysilerinin
bazı türlerinin vücudun doğal rengini yansıtacak ölçüde saydam olacağı da açıklanmaktadır. İncili takılar ise bir hadîste
şöylece nitelenmektedir:
“Cennet kadınlarının başlarında taçlar olacaktır. O taçlarda bulunan sıradan inciler bile, uzak çevresini aydınlatacak özelliktedir.”49

Cennet’in Eşyaları
Cennet’in konakları/köşkleri /sarayları gibi onları tefriş
eden eşyaları da gözü ve gönlü doyurucu güzellikte olacaktır. Müze saraylarda ve modern yapılarda da görülen eşyalar
isim benzerlikleri sebebiyle onları çağrıştırabilirse de ihtişamlarını yansıtamaz.
49. Müsned 3/71,2/224483, Tirmizî Cennet 23
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Kur’ân bize bildiğimiz “Erâik, Furuş, Sürur, Nemârik,
Zerabî, Refref ve Abkarî” gibi kavramlarla örnek niteliğinde
bazı açıklamalar yapmaktadır.

n
İnsan 13
“Cennet’e girecekler tahtlaştırılmış (nakışlı ve süslü)
koltukları (Erâik) üzerine yaslanarak otururlar. Ne güneş
görürler orada ne de kavurucu soğuk.”
Rahman 54-55
“Onlar, astarları kalın ipekten olan minderlere (Furuş) yaslanacaktır. (Cennetliklere verilecek) iki cennetin
meyveleri, kolayca toplanacak kadar yakın olacaktır. O
halde siz ikiniz (Ey insanlar ve cinler!) Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız?”
100

Ğâşiye 8-16
“O gün yüzler/kişiler vardır mutludur. Yaptıklarından ötürü hoşnuttur. Onlar yüksek Cennet’tedir. Orada
çağlayarak akan pınarlar vardır. Orada makamlaştırılmış
yüksek divanlar (Sürur) vardır. Orada sunulacak kadehler
vardır. Orada sıra sıra dizilmiş yastıklar (Nemârik) vardır.
Orada serilmiş halılar (Zerâbî) olacaktır.”
Rahman 76-77
“Onlar yemyeşil örtülü yastıklara (Refref), olağan üstü
güzel yaygılara (Abkarî) yaslanacaklardır.

n

Kur’ân ve Sünnet’te Cennetliklerin Görülür
Bazı Maddî Özellikleri
Cennetliklere verilecek mânevîleştirilmiş maddî nimetleri açıklamışken onlara ilişkin maddî olarak nitelenebilecek
bazı özellikleri de beyan etmek istiyoruz.
Eşler ve cinsellik konusu dördüncü bölümde özel başlıklar altında genişçe inceleneceğinden burada cinsellik dahil ilgili âyetler ve özellikle de hadîslerden bazı örnekler sunmak
ve açıklamakla yetineceğiz.

Kur’ân’dan Misaller
“Îman eden ve İslâm Dîni’nin gerektirdiği güzel ameller yapanlara gelince; Biz onları içinde ırmakların çağıldadığı Cennetler’e koyacağız, onlar orada sürekli olarak kalacaklardır. Orada onların Ezvacün Mütahhara / tertemiz
kılınmış pek güzel eşleri olacaktır. Üstelik onlar üzerine
mutluluk duyacakları gölgeler salacağız.”50
“Biz Cennet’e girecek kadınları yeniden yaratacağız da onları eşlerine aşık, hep bir yaşıt olan bâkirelere
dönüştüreceğiz.”51

Sünnet’ten Örnekler52
Cennetliklerin Yüz Aydınlığı
Kur’ân’ın “Yüzlerindeki mutluluğun parıltılarını…” dile
getirdiği Cennetliklerle ilgili olarak -Sallât ve Selâm üzerine
olsun- Sevgili Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur:
50. Nisa 57
51. Vakıa 35-37
52. B
 iz Peygamberimize nisbet edilen sözleri, genelde yalnızca Hadîs İlmi’-

101

“Cennet’e ilk gireceklerin yüzleri dolunay gibi parlayacaktır. Onların ardından Cennet’e gireceklerin yüzleri ise semadaki en ışıltılı yıldız gibi aydınlık olacaktır…”53
Cennetliklerin Yaşları
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed şöyle buyurur:
“Bir kimse ergen ve Cennetlik olarak ölünce, yaşı ne
olursa olsun otuz yaş sınıfında olarak Cennet’e girecektir.
Bu yaş ebediyen değişmeyecektir. Bu durum Cehennemlikler
için de geçerlidir.”54
Kur’ân, Cennet’e girecek kadınlardan birbirinin yaşıtı anlamına gelen Etrâb kelimesi ile söz etmekte, ama kaç yaşlarında olacakları konusunda bilgi vermemektedir.
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Bu hadîsde açıklanan otuz yaşın erkeklerle ilgili bir örneklendirme olması gerekir. Çünkü Cennet’e girecek kadınları Nebe’ sûresinini 33. âyetinde Kevâ’ib olarak yani göğüsleri
henüz oluşmuş; kadınlığa ilk adımını atmış kızlar şeklinde tasvir edilmektedir. Bu durum ise çok daha erken yaşları, örneğin 18 yaş grubunu çağrıştırmaktadır. Doğrusunu Allah bilir.
Cennetliklerin Cinselliği
Enes İbn-ü Malik anlatıyor:
Allah’ın Resûlü, muhtemelen değişik konular arasında
kendisine yöneltilen cinselliğe ilişkin bir soru üzerine şöyle
buyurdu:
 koyduğu ictihadî nitelikli kurallara göre, râvilerinin yaşantısı ve hanin
fızalarını inceleyerek değerlendiriyoruz. Oysaki daha ileri bir titizlikle Kur’ânî ilkelere uygunluk veya aykırılık yönünden de incelemeliyiz.
Çünkü senedi yönünden kuvvetli olan bazı hadislerin içerik yönünden
Kur’ân’a aykırılığı bilindiği gibi, zayıf olan bazı hadislerin de Kur’ân’la
örtüştüğü bilinmektedir. Biz bütün hadîsler gibi Cennet ve Cennet Hayatı ile ilgili olan hadîslerin de Kur’ân’dan bağımsız olarak ele alınmayacağı ilkesine inandığımız için ana konumuz olan Cennet’le ilgili hadîsleri,
Kur’ân ile Hadîs bütünlüğünü dikkate alarak seçmeye çalıştık.
53. Buhârî, Enbiya 1, İ. Mace, Zühd 9
54. Tirmizî, Cennet 25. Hadis Ğarip’tir.

“Cennet’te kadın-erkek her bir mümine (çok farklı ve üstün güçler verileceği gibi cinsel yönden de) yüz kişi kuvveti
verilecektir.”55
Peygamberimize aidiyetini kabul edebileceğimiz bu
hadîste geçen “Yüz kişi” ifadesi hiç şüphesiz mecâzîdir ve çokluğu yansıtmaktadır. Cennetliklerin, Cennet için yeniden yaratılacakları Kur’ân’ın beyanı olduğuna göre, güçlerinin her
yönde farklı ve ileri derecede olması tabîidir. Cinselliğin Cennet şartlarına uygun letâfet ve zerâfet kazanacağı da şüphesizdir. Nitekim bir hadîste “Cennet ehli Cennet’e vücutları kılsız, yüzleri sakalsız ve gözleri sürmeli olarak gireceklerdir.”
buyrulmuştur.56
Cennetliklerin Çocuk Sahibi Olabilmeleri
Bir soru üzerine Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
“Cennette çocuk isteyen kişiye anında verilir. Çünkü
onun hamileliği, doğumu ve (istenilen) yaşa ermesi anında
gerçekleştirilir.”57
Dünyamızda olduğu gibi Cennet hayatında da çocuk özlemi duyulabilir. Özellikle çocuksuz olarak Cennet’e girecekler için bu arzu tabidir. Cennette her istenen verileceğine
göre, arzu edilen çocuk da zahmet çekilmeksizin anında ihsan olunacaktır.
Çocuk ihtiyacının, ana-baları Cennet’e giremeyecek çocuklarla karşılanması da muhtemeldir.
Cennet’te Siyah Tenlilerin Beyazlaşması
İbn-i Ömer anlatıyor:
“Siyah tenli bir çöl adamının sorusu üzerine Allah’ın
Resûlü şöyle buyurdu:
55. Tirmizi, Hn. 2539
56. M. Zevâid, 10/399. İsnadı Ceyyid’dir.
57. Darimi Rikak 110, Hn. 2837
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Nefsimin kudreti altında bulunduğu Allah üzerine yemin
ederim ki siyah tenlilerden Cennet’e gireceklerin beyazlığı bin
yıllık bir mesafeden görülecektir.”58

n
a-	Cennet’in uzaktan görüleceği bir mesafe olacağı hakikattir. Bu uzaklığın bin yıllık olarak ifadelendirilmesi
mecâzî bir anlatım olabilir.
b-	Kur’ân, “Dilediğini yaratan ve seçen…” Rabbimizin kulluk denemesi gereği ten renklerini farklı yarattığını ve bunu kudretinin göstergesi kıldığını şöylece
açıklamaktadır:
“Allah’ın sınırsız kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin/lisanlarınızın ve ten
renklerinizin farklı olmasıdır. Şüphesiz bunda anlayış ve
kavrayış sahipleri için ibretlik dersler vardır.”59
104

O, Cennet’e girecek siyahî kullarını siyahlığı içinde parlayan güzeller güzeli kişilere dönüştürebileceği gibi, kimlikleri içinde çok çok uzaklardan görülecek şekilde bembeyaz
da kılabilir. Kaldı ki Kıyâmet Günü yüz beyazlığı ve siyahlığı
inanç ve amel durumlarına göre oluşacak, kâfirler kararırken
mü’minler de beyazlaşacaktır.
Âl-i İmrân, 106-107
“Bazı yüzlerin [mutluluktan] bembeyaz olup parladığı
ve bazı yüzlerin [acıyla] karardığı o [Hesap] Günü’nde yüzleri kararanlara şöyle denilecek:
- Îmana erdikten sonra kâfir mi oldunuz? O halde
inkâr ettiğiniz için “tadın bu azabı!”
Bembeyaz/Nûr yüzlülere gelince, onlar Allah’ın rahmeti içinde olacaklar, orada ebedî kalacaklardır.”
58. M. Zevaid, 10/420
59. Kasas 68; Rûm 22.

 ennet’in Resim Galerileri ve Cennetliklerin Değişik
C
Şekillere Bürünebilecek Oluşu
Hz. Ali’den…
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu;
“Cennet’te farklı kadın ve erkek resimlerinin sergileneceği galeriler vardır. Ama orada alış veriş benzeri işlem
yoktur. Kişi, bu resimlerdeki sûretlerden istediğine anında
bürünebilecektir.”60
Cennetliklere ilişkin çok değişik bir özelliği dile getiren
bu hadîsi farklı vücut yapısına sahip olacağımız Cennet şartları içinde değerlendirmek lazımdır.
Allah Musavvirdir; her bir varlığı sûretlendirendir. Rahimlerde iken biz insanları sûretlendiren de O’dur.61
Allah’ın güzel isimlerinden olan Musavvir’in Cennet hayatı içinde de zuhûr edeceği açıktır.
Dünya hayatında doğuştan gelen veya sonradan oluşan
bazı görünümler rûhsal bunalımlara sebebiyet verebilmektedir. Görülen güzeller karşısında içten kıskançlık veya özlem
duyulduğu, -yanlış da olsa- estetik ameliyatlara başvurulduğu da bilinmektedir. Çünkü insanın daha güzele tutkunluğu
da gerçektir.62
Dünyamızda insanlar ve nesli tükenenler dahil canlı varlıklar milyonlarcadır.
Her bir türün birbirlerinden farklı canlılarının sayıları da
milyarları aşmaktadır. Bunlara bir de cansız olarak nitelediğimiz varlıkları ilave edersek belirecek sûretlerin mikdarını yalnızca Allah’ın bilebileceği anlaşılır.
60. Tirmizî Cennet 15.
61. Haşr 24, Âl-i İmran 6
62. Â
 l-i İmrân 14. Estetik ameliyatların caiz olup olmadığına ilişkin olarak
bak. A. Rıza Demircan İslâmî Kimliğimizi Korumak s. 220
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Ebedî olan Cennetler mükemmellikler âlemidir. Orada
yaratılacak sûretlerin daha çok ve daha güzel olacağı açıktır.
Sunulan bütün bu gerekçeler çizgisinde, Cennet içre aslî
kimliğimizle irtibatlı istenilen yüz değişimleri olabileceğini
kabûle bir engel yoktur.
Beğeneceğimiz değişik sûretlere girebilme özelliğimiz ile
bizler ve Cennet’e girecek eşlerimiz belki de değişik, farklı ve
çok eşlerle birlikte olma arzularımızı gerçekleştirmiş olacağız.
Doğruları en iyi bilen Allah’tır ve istenebilecek her şeyi
yaratmak Ona kolaydır.

n

Cennetliklerin Uykusuzluğu ve Ölümsüzlüğü
Cabir b. Abdullah anlatıyor:
Allah’ın Resûlüne soruldu.
Ya Resûlellah! Cennetlikler uyuyacaklar mı?
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Şöyle buyurdular:
Uyku ölümün kardeşidir. Cennet ehli uyumayacaklardır.63
Cennetliklerin yorulmayacağını açıklayan Fâtır sûresinin
35. âyeti, bu hadîsi doğrulamaktadır. Yorulmayacak insanların uyumaması doğaldır. Hiç uyumayan insanların varlığı da
bunu kanıtlamaktadır. Kaldı ki Cennet içre ebedî bir hayat sürecek şekilde yaratılacağımızdan muhtemelen uykuya da gerek duyulmayacaktır.

n

Cennetliklere İsteyecekleri Her Şeyin Verilecek Oluşu
Süleyman İbn-ü Yezidî’den...
“Peygamberimizin Cennet’in nimetlerini anlatımı sırasında bir sahâbî sordu:
- (Ya Resûlellah!) Cennet’te deve var mıdır?
63. M. Zevaid 10/415.

- Allah seni Cennet’e koyarsa orada canının arzu ettiği ve gözünün görmekten haz duyacağı her şey senin için
hazırlatılır.”64

n

Kur’ân’ın, dolayısıyla Sevgili Peygamberimizin ilk muhatapları için deve son derece önemli bir nimetti. Onu günümüzün en ileri ulaşım araçları gibi görebiliriz. Sahâbîlerin deve
ve at için yönelttikleri soruların benzerleri, devrimizde otomobiller-uçaklar için, gelecekte de örneğin uzay araçları için
sorulabilir.
Kur’ân, Cennet nimetlerini sınırlamamakta, Kıyâmet’e
kadar geçerli olacak hıtabı ile, verilecek nimetlerin hiçbir insan tarafından bilinemeyecek enginlikte ve sınırsızlıkta olacağını duyurmaktadır. Üstelik bu nimetler, ihtiyaç gidermek
için değil, hazları/zevkleri artırmak ve çeşitlendirmek için ikram edilecektir.

 ennet’te ve Cennet’e Gireceklerde
C
Bulunmayacaklar
Metafizik âlem olan Cennet’te, ebedi yaşam sürecek şekilde ve bilemediğimiz bir yapıda yaratılacakları için Cennetliklere bekârlık, yorgunluk, hastalık, ihtiyarlık ve ölüm yoktur.
Ebediyyen sağlıklı yaşayacak ve genç kalacaklardır. Vücutlarından misk kokulu terler şeklinde çıkacağından Cennetliklerde tükürük, balgam, sidik, dışkı ve âdet kanı gibi boşalımlar olmayacaktır.
Ahlâkî yücelikte birbirlerinin benzerleri olacakları için de
Cennetlikler arasında boş ve çirkin söz, ihtilaf, düşmanlık kıskançlık, kavga ve tecavüz gibi günah nitelikli davranışlar ve
işler de bulunmayacaktır.65
64. Tirmizi Hn. 2546.
65. Bakara 25; A’râf 43; Fatır 35; Buhârî Enbiya 1.
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Kur’ân ve Sünnet’te
Cennetin Mânevî Nimetleri
Allah’ın zâtî güzelliklerine bakmak, O’nun ebediyen sürecek sevgisi altında bulunmak, O’nun Selâmı ve konuşmalarına muhatap olmak, başta Peygamberimiz ve diğer Peygamberler olmak üzere yüce şahsiyetlerle birliktelik kurmak, içten arzularla hamd ve senâlar etmek, Meleklerle
selâmlaşmak ve dostluklar oluşturmak, Cennetliklerle sohbetler yapıp mûsiki oturumlarına katılmak, Cehennemliklerle konuşarak kurtuluşun ve sahip olunan nimetlerin büyüklüğünün hazzını yaşamak ve Cennet’te ebediyen yaşanacağı bilincinde olmak… Cennet’in mânevî nimetleri olacaktır.
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Asıl büyük nimetler de bunlardır. Mânevîleştirilmiş de
olsa diğer nimetler bunlarla mukayese edilemezler.
Aşağıda sunulacak âyetler ve bu âyetlerin açıklamalarında geçen hadîsler mânevî nimetleri özetlemektedir:

I Allah’ın Güzelliklerine Bakmak (Rabbimize Nazar)
Güzel isimlerin/sıfatların sahibi ve bütün güzelliklerin
yaratıcısı olan Allah’ın güzelliklerine bakmak, kalpleri dolduracak ilâhî aşkla cezbelenmek Cennet’in en büyük mânevî nimeti olacaktır.
Kıyame Sûresi 22-23
“O gün insanlar vardır, yüzleri ışıl ışıl parlar. Onlar
Rablerine; (O’nun güzelliklerine) bakar dururlar.”
Allah’ı ve O’nun yarattıkları üzerindeki hâkimiyetini tanımayan Kâfirlerin bu azîm nimetten yoksun kalacakları da
şöylece açıklanmaktadır.

Mütaffifîn 15
“Hayır! Onlar o gün Rablerine (bakamayacak) şekilde
perdeleneceklerdir.”

n

 eygamberimizin Allah’ın Güzelliklerine Bakma
P
Konusundaki Açıklamaları:
a. Sevgili Peygamberimiz “İslâmî çizgide hayatlarını güzelleştirenlere güzellikler yurdu olan Hüsna (Cennet) ve
Allah’ın güzelliklerine bakma olan Ziyadesi (artı ilâvesi)
verilecektir, ” anlamında ki Yûnus sûresinin 26. âyetinin
açıklamasında şöyle buyurmuştur:
- Cennetlikler Cennet’e girdiği zaman Allah tarafından bir
yetkili, -Allah’ın size vaadi vardır, - şeklinde duyuruda bulununca, onlar da şöyle diyeceklerdir:
- Allah bizim yüzümüzü nûrlandırmadı mı, bizi Cehen
nem’den kurtarıp Cennet’e koymadı mı? Bu sözleri üzerine Allah ile aralarındaki engel kaldırılır.
Peygamberimiz açıklamalarını şöylece sürdürür:
- Allah’ın zâtına yemin ederim; Allah, Cennetliklere,
kendisine bakar olmaktan daha çok sevebilecekleri bir nimet vermemiştir.66
b. Allah’ın Resûlü sahâbilerine şöyle buyurur:
- Sizler dolunay halindeki ayı apaçık görüyor musunuz?
(Gündüz vakti bulut engeli yok iken) güneşi de tam olarak izleyebiliyor musunuz?
- Evet, görüyor ve izliyoruz.
- Dolunayı gördüğünüz gibi Rabbinizi de rahatlıkla göreceksiniz.67
66. Tirmizi. Cennet 16, Hn.2555.
67. Tirmizi Cennet 17, Hn. 2553.
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Peygamberimiz konumuzla ilgili diğer hadîslerinde de
şöyle buyururlar:
Cennetliklerin Allah katındaki en değerlisi, her gün sabah
akşam (gibi süre aralıklarıyla) olmak üzere Allah’ın güzelliklerine bakanlar olacaktır.68

n
Adn Cennet’inde mü’minler, üzerinde yalnızca Kibriya
(büyüklük) örtüsü olduğu halde Allah’ın güzelliklerine bakacaklar. Onlarla bakışları arasında sadece bu Kibriya örtüsü
bulunacaktır.69

n
Biz, yerküresi benzeri olan ayı ve dünyamızdan bir onda
üç milyon kat büyük olan güneşi ne ölçüde görebiliyorsak
Allah’ın cemalini/güzelliğini de o ölçüde görebileceğiz.
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Sevgili Peygamberimiz bile Allah’ı ancak bir nûr tecellisi halinde görebilmiştir. Ona, Rabbini gördün mü diye sorulduğunda, “O, bir Nûr’dur, Onu nasıl görebilirim?” buyurmuştur. Üstelik ay ve güneş yeryüzünden görüldüğü gibi
mekândan berî olan Allah da Cennet’te değil, Cennet’ten görülecektir.
Kaldı ki Kur’ân’da görme değil, nazar/bakma ifadesi kullanılmaktadır. Ayrıca, “Gözler Onu idrak edemez, ” buyurulmaktadır.70
( Cennet’te dünya ölçeğinde gün olmayacağına göre görmenin sıklığına
vurgu yapılmaktadır.)
68. Tirmizi Cennet 17, Hn. 2556.
69. M
 üslim Îman 180; Buhârî Tevhid B. Vücûhün Yevmeizin Nâdıretün;
Dârimî Rikâk 101.
70. Müslim Îman 78, Kıyame 23, En’am 103,
Kur’ân, sülasi mazileri ile söylersek Nazara/bakma, Rea/görme ve Ebsere/kalp gözü ile görme fiillerini birbirinden ayırmaktadır. Bu fiiller
farklı anlamlarıyla A’raf 198’de bir arada şöylece kullanılmaktadır:
“...Sen onları sana bakarken görüyorsun, oysa ki onlar gerçeği görmüyorlar.”

Allah’ın güzelliklerine bakma, Cennet’te erebileceğimiz
en büyük nimet olacağı içindir ki güzellikler örneği Sevgili
Peygamberimiz, bize de örnek oluşturan yakarışlarında şöylece duâ etmişlerdir:
Allah’ım! Senden güzelliklerine baktıracağın kullarınla
birlikte beni de Cennet’e ulaştırmanı isterim.
Kehf sûresinin 29. âyeti de, Allah’ın güzelliklerine bakmak isteyenleri, beraber olunacak kişiler olarak nitelemektedir:
“Sabah akşam Rablerine, sadec O’nun vechini/zâtî güzelliklerini dileyerek duâ edenlerle beraber olmaya bak.
Dünya hayatının geçici güzelliklerini arzulayarak gözlerini onlardan ayırma. İsteklerine uyup gittiği, işlerinde de
ölçü tanımaz olduğu için kalbini bizi anmaktan yoksun bıraktığımız kişiye de baş eğme.” 71

II Allah’ın Rızası ve Sevgisi (Rıdvanullah)
Allah, güzelliklerini izlettireceği Cennetliklere rızası ve
sevgisini de saçacaktır.
Bu büyük mânevî nimet bizlere Tevbe Sûresi’nin 72.
âyetinde şöylece tanıtılmaktadır:

ٍ ات جن
ِ الل ا ْلم ْؤ ِم ۪نين و ا ْلم ْؤ ِم َن
ات َت ْجر۪ ي ِم ْن
َّ َ
ُ َ َ
ُ ُ َّٰو َع َد ه
ِ َتح ِتها اْالَ ْنهار َخ ِال ۪د ين ۪فيها و مس
طيِب ًة ۪في
اكن
َ ْ
َ
ُ َ
ََّ َ َ َ َ َ
ِ ات عد ٍن و رِ ضو ا ن ِمن
ِ جن
الل اَ ْكبر ٰذ ِل َك ُه َو ا ْل َف ْو ُز
َّ َ
ُ َ َّٰ ْ َ ْ َ ٌ َ ه
۪ ا لع
﴾٧٢﴿ ظيم
ُ َْ
71. A
 llah’ın Vechi, Onun zatı anlamındadır. Paygamberimizin diliyle Allah
güzel ve güzelliklerin kaynağı olduğu için O’nun Vechi’ni istemek, güzelliklerine bakmayı istemektir. (Bak. A’raf 180, Haşr 24, Et-Tac 5/32,
Rağıb Vech maddesi)
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“Allah, îman eden erkeklere ve kadınlara, içlerinden
ırmaklar çağlayan, içinde ebedî olarak kalacakları Cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel meskenler vaad etmiştir.
Rıdvanullah; Allah’ın onlardan razı olup onları sevgisiyle kuşatması ise daha büyük bir nimettir. İşte büyük
kurtuluş budur.”
Rıdvanullahı açıklayan bir hadîs-i kutsîde ise şöyle buyrulmaktadır:
Size Sevgimi Veriyorum
Ebû Saîd El- Hudri t anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed, Allah’ın, kullarına şöyle buyuracağını anlattı:
- Ey Cennet Ehli (Kullarım!) Ey Cennet Ehli (Kullarım!)
- Buyur Rabbimiz! Emirlerine amadeyiz.
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- Sizlere verdiğim nimetlerden hoşnut ve razı mısınız?
- Nasıl hoşnut ve razı olmayız. (Yâ Rab?) Yarattığın kullardan hiç birine vermediğin nimetleri bize verdin.
- Size, verdiklerimden daha da yüce olanını vereceğim.
- Hangi nimet bundan yüce olabilir? (Ya Rab!)
- Size sevgimi/rızamı bahşediyorum. Bundan sonra ebediyen size öfkelenmeyeceğim.72
Böylece Allah onları sever ve onlardan râzı olurken, onlar
da Allah’tan râzı olacaklardır. Kur’ân bu gerçeği açıklamaktadır. Maide sûresinde şöyle buyrulur:
“Sorgulamanın yapılacağı gün, (İslâmî çizgide) dosdoğru olanlara doğruluklarının fayda vereceği gündür.
Onlara altlarından ırmaklar akan Cennetler verilecektir
ve onlar orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah, onlar72. Buhârî Rikak 51, Tirmizî Hn. 2558.

dan râzı olacaktır, onlar da O’ndan râzı olacaklardır. İşte
bu, çok büyük bir kurtuluştur.”73

III Allah’ın Cennetliklerle Konuşması ve Selâmı
Cennet’e girecek mü’minlerin erecekleri bir mânevî nimet de aracısız ve sözlü olarak Rabbimizin “Selâm”ına muhatap olacak olmalarıdır. Bu Selâm hakkında Kur’ân’da şöyle buyrulmaktadır:
Yasîn 55-58

ِ ِا َّن اَصحاب ا ْلجن ِة ا ْليوم ۪في ُش ُغ ٍل َف
﴾ ُهم٥٥﴿ ون
َ اك ُه
َ َ ْ
َ ْ َ َّ َ
ْ
وازو
﴾ َل ُهم٥٦﴿ اج ُهم ۪في ِظ اَل ٍل َع َلى اْالَ َراۤ ِئ ِك ُم َّت ِك ُۧؤ َن
ْ ُ َ َْ َ
ْ
ِ ۪فيها َف
﴾ َس اَل ٌم َق ْو اًل ِم ْن َر ٍّب٥٧﴿ ون
َ اك َه ٌة َو َل ُه ْم َما َي َّد ُع
َ
ٍ ر ۪ح
﴾٥٨﴿ يم
َ
“Cennet’e girecekler ‘Bu Gün’ hiç şüphesiz sevinecekleri uğraşılar içinde olacaklar. Onlar ve eşleri (mutluluk)
gölgeleri içinde koltuklarına yaslanarak oturacaklar; onlara orada her bir tür meyve sunulacak ve istediklerinin
bütününe de kavuşacaklardır. Merhameti engin olan Rablerinden aracısız ve sözlü olarak onlara “Selâm olsun” da
denilecektir..”74
Mahiyetini bilemediğimiz fakat Cennetliklerin rûhla
rında derin coşkular oluşturacak bu Selâm hakkında sevgili
Peygamberimiz r şöyle buyurur:
“Cennet ehli nimetler içinde mutlu iken birden üzerlerinde bir Nûr belirir. Başlarını kaldırıp bakarlar. Rablerinin üstlerinden kendilerine nazar ettiğini ve ‘Selâm olsun size Ey Cennetlikler!’ diyerek Selâm verdiğini anlarlar.
73. Maide 119. Ayrıca bak. Mücadele 22, Fecr 28, Beyyine 8
74. Yâsîn 55-58.
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Yâsîn sûresinin ilgili 58. âyetinin mânası budur.
Rableri onlara, onlar da Rablerine bakar. Bu sırada hiçbir nimetle de ilgilenmezler. Bu durum Rableri ile araları perdeleninceye kadar devam eder. Ne var ki perdelendikten sonra
bile Rabbin Nûr’u ve o Nûr’un bereketi onların ve bulundukları yerlerin üzerinde etkisini sürdürür.”75

IV Yüce Kişilerin Dostluğu
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Cennet’te başta Sevgili Peygamberimiz olmak üzere insanlık semasının yıldızları olan Peygamberlerle, milyonları erdemlere yönlendirmiş olan mü’min âlimler ve yöneticilerle, insan hakları ve hürriyetleri uğruna Allah için can vermiş şehîdlerle, özetlersek, Allah’ın rızasını kazanmış büyük
insanlarla beraberlik ve sohbet de pek azîm nimetlerden birini oluşturacaktır. Cennetliklerin dereceleri arasındaki farklılık birlikteliği engellemeyecek, belki şekli ve süreyi etkileyecektir.
Nisa 69

ِ
۪
ِ
َ الل َوالر ُس
ّٰين اَ ْن َع َم ه
َ ول َفاُوۨ ٰلۤئ َك َم َع ا َّلذ
َ َّٰو َم ْن يُط ِع ه
ُالل
َّ
ِ ُّ الص ۪ ّد ۪يقين و
ِ۪
ِ
ِ
ين
َّ َع َل ْيهِ ْم م َن
َ الصالح
َ َ
ّ الن ِب ۪ ّي َن َو
َّ الش َه َداۤء َو
ِ
﴾٦٩﴿ ك ر ۪في ًقا
َ َ َو َح ُس َن اُوۨ ٰلۤئ

“Allah’a ve O’nun elçisi Muhammed’e itâat edenler,
Allah’ın kendilerini nimetlendirdiği Peygamberlerle, inançları ve yaşayışlarında dosdoğru olanlarla, hakîkatin şâhitleri/
şehîtleriyle ve İslâm’a ve ortak akla uygun işler yapanlarla
beraber olacaklardır. Onlar ne güzel arkadaşlardır.”
Yüce insanlarla birliktelik âhiretin yaşanan ilk mânevî
nimetlerinden olacaktır. Çünkü Şanı büyük olan Allah, “Gir
75. İ bn Kesîr Yasin 58. Rabbimizin Cennetliklerle konuşacağına ilişkin dolaylı delil için bak. Âl-i İmrân 73.

Cennet’ime.” emrini vermeden, “Gir kullarımın arasına.”
emrini verecek, Cennet’e beraberce sevk olunacaklardır. (Fecr,
29-30)

V Allah’ı Tesbîh ve O’na Hamd
Kıyâmet Günü’nün korkuları ve elemlerinden korunarak Cennet’e girmiş olma sebebiyle ve çeşitlenerek artacak
mânevî ve maddî nimetlere erme nedeniyle içten içe duyulacak ve vecdin doruğuna yükseltecek Allah’a övgü de mânevî
nimetlerdendir. Görevimiz olmaksızın yapılacak hamd ü sena
ile ilgili olarak Kur’ân’da şöyle buyrulmaktadır:
Fâtır 33-35
“(İslâm’ın ve ortak aklın gösterdiği hayırlarda yarışanlar)
Adn Cennetlerine girecekler, orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri de ipekten olacaktır. Onlar da şöylece hamd edip övgüde bulunacaklardır:
- Bizden hüznü gideren Allah’a hamd olsun. Hiç şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayan ve şükrün karşılığını da
çokça verendir. O, lütfuyla bizi Dârul-Mukâme olan
Cennet’e yerleştirdi, Orada ne yorgunluk çekecek, ne de
usanç duyacağız.”76
Yûnus 9-10
“Îman edip de kendilerine emredilen güzel işleri yapanları, Rableri îmanları sebebiyle altlarından ırmaklar akan Na’îm
Cennetlerine iletir. Onların oradaki duâsı şöyle olur:
- Allah’ım! Sen her türlü eksiklerden berîsin.
Birbirlerine sağlık dilekleri de ‘Selâm’dır. Duâlarının
76. C
 ennet’te yorgunluğun olmayacağını açıklayan Fâtır 35, “Ölümün kardeşi olduğu için Cennet’te uyku olmayacağına” ilişkin Peygamberimiz
tarafından söylendiği ileri sürülen hadîsin doğruluğunu kanıtlamaktadır. İstisnaî de olsa hiç uyumayan insanların mevcudiyeti de bu doğruyu pekiştirmektedir.
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sonu ise ‘Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun ’ şeklinde hamd ü senadır.”
Şanlı Peygamberimiz de Cennet ehlinin sabah-akşam
yani fasılalı olarak Allah’ı tesbîh edeceklerini, bir diğer anlatımla Onu bütün yüceliklerle vasıflayıp eksikliklerden berî kılacaklarını açıklamaktadır. O, kendilerine ilham edilecek bu
tesbîhlerin kişilerin nefes alması gibi tabîi bir şekilde gerçekleştirileceğini de beyan etmektedir.77

VI Meleklerin Selâmı ve Dostluğu
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Başta Vahiy Meleği Cibrîl ve diğer Elçilik Makamı’na erdirilmiş Melekler olmak üzere bize refakat ettirilerek sözlerimiz
tescil ve işlerimiz tesbit ettirilmiş Meleklerle ve ayrıca bizim
için görevlendirilmiş olan Cennet görevlisi Meleklerle ilişkilerimiz- dostluklarımız da bizler için mânevî nimetlerden birini
oluşturacaktır. Çünkü onlar bizi karşılayacak ve bizimle -bilemediğimiz şekilde- dostluklarını sürdüreceklerdir. Kur’ân bu
hakîkati şöylece açıklamaktadır:
Fussilet 30-32
“Melekler, Rabbimiz Allah’tır diyenlerin ve sonra da
İslâmî çizgide dosdoğru olanların yanı başına inerler ve
onlara şöyle derler:
- Korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan Cennet’le
sevinin. Biz dünya hayatında sizin dostlarınızdık. Âhiret’te
de dostlarınız olacağız. Cennet’te çok bağışlayan ve pek
merhametli olan (Allah’tan) bir ağırlama olarak canlarınızın çektiği ve arzu ettiğiniz her şey sizin olacaktır.”
Zümer 73
“Rableri olan Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan
korunanlar da bölük bölük Cennet’e sevk edilecekler; oraya
77. Müslim Cennet 17-18; Buhârî Enbiya 1.

vardıkları ve Cennet’in kapıları (merasimle kendilerine) açıldığında Cennet’in özel görevlileri olan Melekler onlara şöyle diyecek:
- Selâm olsun size! Mutluluk içindesiniz. Ebedîyen
mutlu olarak yaşamak üzere giriniz Cennet’e.”
Burada meleklere ilişkin özet bilgiler verme gereğini duyuyoruz:
Meleklerin varlığına îman etmekle mükellefiz. Onlar insanlardan önce yaratılmış varlıklardır. Yaratılış özellikleri
farklıdır. Evrenle ve insanlarla ilgili görevleri vardır. Biz, dünya hayatında, bizimle alakalı görevleri sebebiyle bize refakat
eden ve ilhamlar saçan Melekleri göremiyoruz. Ama Cennet
hayatımızda onları aslî hüviyetleri içinde göreceğiz.78

VII Cennetliklerin Sosyal Çevreleri, Kendi
Aralarındaki Dostlukları-Sohbetleri
Dünya hayatında kadınsız ve erkeksiz bir mutluluk hayatı düşünülemeyeceği gibi toplumsuz bir hayat da düşünülemez. Cennet’te ise eşler yanı sıra târihler boyu yaşamış îmanlı
insanlar, Cin’ler ve Meleklerden oluşan zengin bir çevre ve
ilişkiler ağı içinde yaşanacaktır.
Genel nitelikli büyük çevre ile birlikte özel dostluklarsohbetler de Cennet’te yaşanacak mânevî nimetlerden olacaktır.
Her istenilenin gerçekleştirileceği Cennet hayatında dünyada yaşanılan dostlukların sürdürülmek istenmesi doğaldır.
Bunun için de gidiş gelişler olacaktır.
-En doğrusunu Allah bilir- Metafizik bir âlem olan Cen
net’te Cennetlikler, derece farklıları sebebiyle bir üst derecedeki Cennetlikleri doğu ve batı ufkundaki akıp giden parlak
78. Bak. Hac 75; İnfitar 10-12; En’am 61…
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yıldızları gördükleri gibi göreceklerdir.79 Bir diğer anlatımla bir üst derecede bulunan Cennetlerdeki akraba ve dostlarını değişik ışık yılı uzaklıktan izleyeceklerdir. Onlar yer çekimi ve hız kısıtlamasına maruz kalmayacakları için dereceleri farklı akraba ve dostları ile sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilecekler, dahası kısa zamanda bizzat ziyaret de edebileceklerdir.
Kur’ân, dünyada yaşanılan ve Cennet’te oluşturulacak
olan dostlukların sürdürüleceği konusuna şöylece açıklık getirmektedir:
Hıcr 45-48
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ٍ ِا َّن ا ْلمت ۪قين ۪في جن
ٍ ات وعي
وها ب َِس اَل ٍم
َ ﴾ اُ ْد ُخ ُل٤٥﴿ ون
َّ َ
َ َّ ُ
ُُ َ
ِ۪
﴾ َو َن َز ْع َنا َما ۪في ُص ُدورِ ِهم ِم ْن ِغ ّ ٍل ِا ْخ َوا ًنا َع ٰلى٤٦﴿ ين
َ ٰامن
ْ
۪
۪
ب َو َما ُهم ِم ْن َها
َ ﴾ اَل َي َم ُّس ُه ْم ف٤٧﴿ ين
َ ُس ُررٍ ُم َت َقابِل
ٌ يها َن َص
ْ
﴾٤٨﴿ خر ۪جين
َ َ ْ ب ُِم
“Müttakîler; İslâmî îman ve hayat çizgisinde yaşayanlar, Cennetler’de ve pınar başlarında olacaklardır. Onlara ‘Bulunacağınız bu yerlere güven içinde selâmetle girin.’
denilecek. Biz onların kalplerinden kin ve nefret gibi (her
türlü kötü duyguları) çıkaracağız. Böylece onlar, kardeşler olarak yüzleri birbirlerine dönük bir şekilde tahtlarına kurulacaklardır. Artık onlar, orada asla yorulmayacaklar ve oradan çıkarılmayacaklardır.”
Kur’ân, Müttakîlerin oluşturduğu dünyevî dostlukların
Cennet’te bütün ihtişamıyla yaşanacağına, “O gün Müttakîler
dışındaki dostlar birbirlerinin düşmanıdırlar.” âyetiyle de
işaret etmektedir.80
79. Buhârî, Rikâk 51.
80. Zuhruf 67.

Sevgili Peygamberimiz de “Cennet’te dünyada dostlukları olan kişilerin birbirlerine özlem duyacaklarını ve bir araya geleceklerini” açıklamaktadır.81
Sevgili Peygamberimizin Cennet’te mü’minlerin toplantı
yerlerinin olacağı ve buralarda buluşulacağına ilişkin hadîsleri
de açıklamalarımızı pekiştirmektedir.
Kalplerindeki kin, haset ve kıskançlık gibi duygulardan
arındırılarak Cennet’e konulacakları, Cennet’te boş ve günah
nitelikli sözler ve de işlerden korunacakları, yalnızca aklı başa
getirici içkiler içecekleri ve sürekli barış ortamında yaşayacakları için Cennetliklerin dünyadan getirdikleri dostluklarla
kendi aralarında oluşturacakları dostlukları ve sohbetleri onların mutlulukları olacaktır.
Cennetliklerin bir mutluluğu da birbirlerini kendi özel
Cennetlerine dâvet ederek ağırlamaları, hediyeler sunmaları
olacaktır.82

VIII C
 ennet’te Olanların Cehennem’de
Olanlarla Konuşmaları
Birbirlerinden yalnızca Allah’ın bilebileceği ışık yılı uzaklılarda bulunacak olan Cennetliklerle Cehennemlikler arasındaki diyaloglar da Cennetlerde yaşanacak mânevi nimetlerden olacaktır.
Cennetliklerin dünya hayatındaki inkârcı olan arkadaşlarının; nefislerini ve toplumlarının materyalist yasa ve yargılarını putlaştırarak yaşamış çevrelerinin âkibetlerini araştırmaları da doğaldır.
Onlardan Cehennem’e atılmışlarla sesli ve görüntülü irtıbatlar kuracaklardır.
81. M. Zevaid 10/421.
82. Münziri et-Tergib... 4/508.
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Böylece onlar, Kur’ân’da “Mefaz” ifadesiyle dile getirilen azaptan kurtulmuş olmanın derin saadetini duyacaklardır.83 Kur’ânın Tûr sûresininin 27. âyetindeki anlatımına göre
onlar,“Allah bize lütufta bulundu ve bizi o iliklere kadar
işleyecek azaptan korudu.” diyecekler ve şöylece hamd edceklerdir:
- Bizden hüznü gideren Allah’a hamd olsun. Hiç şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayan ve şükrün karşılığını çokça verendir.84
Aşağıda sunulacak âyetler yaşanacak diyalog gerçeğini
açıklamaktadır.
Saffât 40-59
“Allah’ın ihlâsa erdirilmiş kulları başkadır.
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Onlar için nitelikleri belirlenmiş rızıklar; çeşit çeşit
meyveler vardır. İkramla karşılanacak bu kişiler nimetlerle dolu Cennetler’dedirler.
Karşılıklı olarak oturur, koltuklarına yaslanırlar.
Kendilerine, özel kaynağından doldurulan, içenlere
lezzet veren ama başlarını döndürmeyen, sarhoş da etmeyen içki dolu kadehlerle servis yapılır.
Yanlarında da bakışlarını yalnızca kendilerine yönlendirip başkalarına bakmayan iri gözlü eşler olacaktır.
Onlar tıpkı sedefindeki inciler misali gün yüzü görmemiş
yumurtalar gibidirler.
Onlar yüz yüze gelip sohbete koyularak dünya hayatları hakkında; birbirleri hakkında bilgi edinmek isterler.
İçlerinden biri etrafındakilere yaşadıklarını şöylece
dile getirir:
83. Nebe’ 31, Saffât 60
84. Fatır 34

Benim bir arkadaşım vardı. Bana şöyle deyip dururdu:
- Yoksa sen bizim toprak ve kemik yığını olduktan
sonra (hesap vermek üzere) tekrar diriltileceğimize inanıyor musun?
(Arkadaşından söz eden kişi sohbet ettiği dostlarına sorar da,)
Siz (onun durumunu) araştırabilir misiniz, der. Kendisi de araştırır ve sonunda onu Cehennem’in tam ortasında
görür ve ona şöyle çıkışır:
-Allah’a and olsun ki az kalsın kendin gibi beni de helak edecektin. Rabbimin (doğru yola erdirici)nimeti olmasaydı şimdi ben de orada olurdum.
(Sonra da mutluluğunu dostlarıyla paylaşmak isteyerek
onlara şöyle der:)
- Biz artık ilk ölümümüz dışında bir daha hiç ölmeyecek, azaba da uğratılmayacağız, değil mi? İşte en büyük
kurtuluş budur.”85
Cennetlikler, Cehennemliklerle görüntülü konuşmaları sırasında ateş azabından kurtulmuş olmanın derin hazzını
duyacaklardır. Onlar bu hazzın benzerini, Cennet’te iken Cehennemdeki yerlerini görmüş olmaları sebebiyle de duyacaklardır. Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Bütün Cennetlikler Cehennem’deki yerlerini görürler.
Kurtulmuş olmaları sebebiyle de şöyle derler:
- Allah, bizi İslâm’a yönlendirmeseydi (bu azap içinde halimiz nice olurdu?)
Onların bu yürekten ifadeleri de onlar için şükür olur.86
85. C
 ennetliklerle Cehennemlikler arasındaki diğer konuşmalar için bölüm sonunda yer verilen Ek2”ye bakınız.
86. “M. Zevaid 10/399
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Burada sözü Peygamberimizin şu hadisleriyle bağlayalım:
“Nimetlerin tamamı Cehennem’den kurtulmak ve Cennet’e
girmektir.”87

IX Alay Eden Kâfirlerle Alay Edilmesi
Kur’ân’ın açıklamasına göre dünya hayatında iken kendilerini alaya alan kâfirlerle alay edecek olmaları da, Cennetlikler için büyük bir haz kaynağı olacaktır.
Mütaffifîn 29-36
“(Allah’ın egemenliğine ve Cennet hayatının varlığına
inanmayan) kâfirler dünyada iken îman edenlere gülerlerdi/alaya alırlardı. Onlar, yanlarından geçerlerken birbirlerine göz-kaş işaretleri yaparak onları küçümserlerdi ve
yandaşları yanına döndüklerinde ise yaptıkları ile öğünüp
eğlenirlerdi.
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Îman edenlere gözcü olarak gönderilmedikleri halde
onları gördüklerinde -Bunlar sapık kimselerdir.- derlerdi.
Bu gün ise îman edenler inkârcı günahkârların haline
güleceklerdir. Çünkü onlar sedirlerinin üzerinde etraflarını seyredecekler ve kendi kendilerine -Acaba bu kâfirler
yaptıklarının karşılığını gereğince buldular mı?- diyeceklerdir.”
Kur’ân-ı Kerîm, Cennetliklerin kendi aralarındaki sohbetleri ve Cehennemliklerle diyalogları ile alakalı başkaca misaller de vermektedir.88
Bu âyetlerin ilme ufuk açıcı mesajları:
Cennet ve Cehennem gibi iki farklı âlem arasında sesli ve
görüntülü görüşmelerin olacağını vurgulayan bu âyetler, yaşanılan kıtalar arası iletişim doğrultusunda daha iyi kavranı87. Tirmizî
88. A’raf 44, 49, Müddessir, 41-47

labilmektedir. Bu âyetler, hizmetimize verilen farklı gezegenlerle ve varlıklarını Kur’ânımızın haber verdiği uzaydaki canlılarla ilişki kurulabileceğini çağrıştırarak bilim dünyamıza yeni
ve geniş ufuklar da açmaktadır. 89

X Mûsiki Oturumları
Cennet’in maddî nimetleri yanı sıra mânevî nimetleri arasında da zikredilebilecek olan bir mânevî nimeti de mûsikî
ziyafetleridir. Normal konuşmaların bile mûsiki zerâfeti ve
letâfetine bürüneceği Cennet’te özel görevli Hûrilerin sunacağı konserlerle ilgili olarak Peygamberimiz - Kur’ân çizgisinde
- şöyle buyurmaktadır:
“Cennet Hûrilerinin mûsiki oturumları/ziyafetleri vardır.
Hiç bir yaratılmış varlığın duymadığı güzellikteki sesleriyle
sık sık şu anlamdaki şarkıları da seslendireceklerdir:
Biz ebedîyiz, ölmeyiz. (Sedeflerindeki inciler gibi) güzeliz, câzibemizi yitirmeyiz. Sevgi ile doluyuz, hiç mi hiç öfkelenmeyiz. Bize ve kendilerinin hizmetine verildiğimiz Cennet’liklere müjdeler olsun.”90
Sevgili Peygamberimiz, bu tür mûsiki ziyafetlerinin kadın-erkek eşlerimiz tarafından verileceğini de açıklamaktadır.91
O, Cennet’te müzik ziyafeti çekecek rûhâniler isimli bir
diğer grubun varlığını da müjdelemektedir.
Doğruları en iyi bilen Allah’tır.

n
89. Bak. Şûra 29
90. B
 ak. İbn Abdüs-Selâm, Zemahşeri ve Şevkânî Tefsirleri Rûm 15. Ayrıca
bak. Zuhruf 70; Tirmizî Hadîs no. 2567. Hadîs Garib’tir.
“İslam ve Mûsiki” başlıklı bir çalışmamız için bak, Cuma Mesajları, Beyan, İst. 2008, s. 584-592.
91. M. Zevaid 10/419, Feyzül Kadir 6/60, Kurtubi 14/54
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 ennet’le İlgili Kur’ân ve Sünnet Açıklamaları
C
Yorumsuz Kabul Edilmelidir
Cennet’in yapısı ve içindeki nimetlere ilişkin olarak
Kur’ân’da ve Kur’ân’la örtüşen Sünnet’te bize verilen bilgiler,
istiğnai olabilecekler bir tarafa hakikat olarak kabul edilmelidir.
Bize bildirilen hakîkatlerin mahiyetini ise yalnızca Allah
bilir. Biz onları, bildirildikleri gibi kabul ederiz. Çünkü Cennet bizim bütünüyle kavrayamayacağımız mutluluk yurdudur. Bir diğer anlatımla akıl ve duyu organları yoluyla kavranılamayacak Ğayb’dır.
Cennet’in bir ölçüde vahiy yoluyla idrak edilebileceği
hakikatinden yoksun olanlar, inkarcı bir mantıkla ve Ömer
Hayyam’la ağız birliği ederek şöyle derler:
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“Kim görmüş bu Cenneti, bu Cehennemi?
Kim gelmiş de getirmiş haberini.”
Onlar bilmiyorlar ki Cennet’e ilişkin bilgileri, ölümle gidip de geri dönemeyenler değil, Cennet’in Yaratıcısı’ndan aldıkları bilgilerle gelen Peygamberler getirmişlerdir. Kaldı ki
ebedîlik özlemi içinde olan insanların gördükleri fakat ulaşamadıkları nice geçici güzellikler de kalıcı Cennet nimetlerinin habercisidir.
Cennet’tin manevî nimetlerini ve -cinsellik dahil- maddî
nimetlerini, delalet ettikleri anlamların dışında şu veya bu şekilde yorumlamaya kalkışmak sınırları aşmak olarak basî
retsizliktir.
Çünkü değil Cennet’e özgü kılınacak mânevîleştirilmiş
maddî nimetler, dünyevî olan nimetler bile rûhsal yüceliğe ve
enginliğe engel kılınmamıştır. İsra ve Mirac gibi nihâî kemali,
vecdin doruğunda yaşayan çok eşli Peygamberimizin hayatı,
bu konuda bize yol göstericidir.

Bu sebeple Cennet nimetlerinin müşahhas/somut aslını kabûl, inancımız gereğidir. Zahirden saparak Kur’ân ve
Sünnet’in belirlemediklerini açıklamaya kalkışan görüşler,
İslâm’ı ve biz mü’minleri değil, ancak söyleyenlerini bağlar.
Cennet’te olup olmadıklarıyla ilişkili olarak tarıma, hayvancılığa, iletişime, iletişim araçlarına, otomobil-uçak-uzay
araçları gibi ulaşım vasıtalarına, sosyal ilişkilere, konserlere,
konferanslara, tahayyül edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz
maddî ve mânevî türden bütün nimetlere kadar sorabileceğimiz tüm soruların cevaplarını Rabbimizin şu genel beyanlarında bulabiliriz.
[“…Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı her
şey olacaktır ve siz orada ebediyen kalacaksınız.”
“Onlar için orada istedikleri her şey vardır. Katımızda
fazlası da mevcuttur.”]92

n

92. Zuhruf 71; Kaf 35.
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Cennetliklerin Hayatına Topluca Bakış
Cennetin maddî ve mânevî nimetlerini açıklamaya çalıştık. Anlaşılacağı üzere Kur’ân, bu nimetleri yer yer birbirinden ayırarak sunmaktadır. Ancak aşağıda meâlini aktaracağımız âyette görüleceği üzere, altından ırmaklar akan bahçeler-güzel meskenlerlerle Allah’ın rızası/hoşnutluğunu bir arada birleştirme yoluyla da açıklamaktadır:
Tevbe 72
“Allah, îman eden erkeklere ve kadınlara, altlarından
ırmaklar akan, içinde ebedî olarak kalacakları Cennetler
ve Adn Cennetlerinde güzel meskenler vaad etmiştir.
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Rıdvanullah; Allah’ın onlardan razı olup onları sevgisiyle kuşatması ise daha büyük bir nimettir. İşte büyük
kurtuluş budur.”
Burada sunulan bilgiler ışığında Cennetliklerin nasıl bir
hayat yaşayacağına ilişkin bir özet çıkarmakta fayda görüyoruz. Önce hatırlatıcı ön bilgiler verelim:
Cennet’te hayat hiç şüphesiz bedenî ve rûhî olacaktır. Ancak bilinmesi gereken husus, kabirden kaldırılışta aynen yaratılacak olan vücudun Cennet’e girerken yeni bir yapıya dönüştürüleceğidir.93 Bu yeni vücut/beden mânevîleştilmiş beden olacaktır, bir diğer anlatımla Cennet hayatına uyum sağlayacak şekilde değişime ve gelişime uğratılacaktır. Rûhlarımız
ise daha bir nûranileştirilecektir.
Sorgulanarak Cennet’e girmeye hak kazanacak kadın ve
erkek mü’minler, yargılarına esas olan Amel kitaplarını Cennet vizesi olarak sağ taraflarından alırlar.
93. Bak. s. 197

Kendileriyle aynı konumda olanlarla birlikte Cennet’e
sevk edilirler. Önlerinde ve sağ taraflarından kendilerine eşlik
eden nûrlarının aydınlığında, yaklaştırılan Cennet’lerine gelirler. Kapıları açılan ve melekler tarafından merasimle karşılanacakları Cennetlerinde, onları görevli melekler selâmlayarak
karşılarlar.
Cennet hayatına başlayan kişi, artık ebediyen yaşayacağı güvenli yerdedir.
Yaşıtları olan, âşıkları olarak bakışlarını kendilerine odaklamış, Yakut ve Mercan gibi, göz değmemiş, ahlakı bütün, güzeller güzeli eşleri yanlarında, ergenliğe ermeden ölen çocukları saçılan inciler örneği çevrelerindedir.
O, artık özel kullanımında olan bağlar, bahçeler, köşkler,
su-süt, -bal-şarap nehirleri, fışkıran pınarlar, ağaçlar, gölgelikler, inciden çadırlar içindedir.
Rengarenk ipekten giysilerle görkemli, altın-gümüş-inciden takılarla süslüdür. Müzeyyen tahtına kurulur. Eşyaları;
döşekleri- perdeleri- halıları şaheserdir.
Sedeflerindeki inciler misali genç erkek ve kadın görünümündeki Vildân ve “Hûrun În” isimli hizmetçileri emrindedir. Servis takımları, altın ve gümüştendir.
Dilediği zaman birbirinden lezzetli meyveler, kuş etleri,
kaynağından doldurulup mühürlenmiş misk kokulu leziz ve
sağlık veren içkilerle nimetlenir.
Cennet’te ebediyen yaşayacağı bilincinde olarak Allah’ın
zatî güzelliklerine bakmak, O’nun ebediyen sürecek sevgisi
altında bulunmak, başta Peygamberimiz ve diğer Peygamberler olmak üzere yüce şahsiyetlerle birlikte olmak, içten arzularla hamd ü senalar etmek, Meleklerle selâmlaşmak ve dostluklar kurmak, Cennetliklerle sohbetler yapmak, Cehennemliklerle konuşmak ve mûsiki oturumlarına katılmak gibi daha
nice mânevî nimetler güzellikler içinde yaşar da yaşar.
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Özetlediklerimiz Kur’ân ve Sünnet’te doğrudan açıklananlardır.
Daha geniş bir zâviyeden bakılarak tabii çevre ve sosyal
hayata ilişkin şu tesbitler de yapılabilir:
Kişiye özel Cennetler’le müştereken sahip olunacak Cen
netler’de dünyadakilerden daha büyük dağlar, denizler, nehirler, ormanlar, bin bir çeşit meyve ağaçları konut saraylar olacaktır. Cennetlerde Hz. Âdem’den Kıyâmet’e kadar yaşamış
olup Cennet’e girecek insanlar, bir o kadar Cinler ve sayılarını yalnızca Allahın bileceği sayıda Meleklerden oluşan zengin
tabîi ve sosyal bir çevre de olacaktır
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Bu çevrelerin oluşturacağı ortak şehirler, kültürel merkezler ve toplantı alanları ve daha niceleri, âyetler ve hadîslerin
doğrudan ve dolaylı olarak haber verdiği Cennet nimetleridir.
Üstelik bunlar sadece örnektir. Asıl nimetler bildirilmeyenlerdir. Çünkü onlar bildiğimiz beşerî dil kavramlarıyla anlatılamayacak olanlardır.

 ennet Nimetleri Sınırsızdır,
C
Açıklananlar Misal Türündendir
Mânevîleştirilmiş maddî ve de mânevî nimetler içinde yaşayacak olan Cennetliklerin sahip olacağı nimetler sınırsızdır.
Açıklananlar temsîlidir, bir diğer anlatımla örnek türündendir.
Kur’ân, çok açık bir şekilde hiçbir nefsin kendisi için hazılananan mutlu edici nimetleri bilemeyeceğini açıklamaktadır. Bu nimetlerin hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kalbin tasavvur edemeyeceği türden olacağı
da Peygamberimizin diliyle beyan edilmiştir.
Bu Kur’ânî ve Nebevî bildiriler, Cennet’teki nimetlerin,
verilen örneklerinden ibaret olmadığını, temsîlî nitelikte olduğunu göstermektedir. Açıklayalım:

Rabbimiz, Kitabı Kur’ân’la ilk muhataplarına ve onların
düzeyindeki insanlığa anlayacakları dille hitap etti. Bildikleri
kavramları kullandı. Cennet hayatı ile ilgili olarak tanıdıkları mânevî zevkleri hatırlattı. Tattıkları nimetlerle örnekler verdi. Böylece onların rûhlarında heyecanlar oluşturdu, fırtınalar
koparttı. İradelerini yönlendirdi. O’na kulak verenler, Hak ve
Halk insanı oldular. Cennetlere kanat çırptılar. Çünkü onlar
büyük ölçüde Rabbin Kur’ânî mesajını aldılar. Verilen örneklerin temsîlî nitelik taşıdığını kavradılar. Bilinenlerden bilinmeyenleri içselleştirdiler.

 ennet’e İlişkin Açıklamalar Tatmin Edecek,
C
Vecde Erdirecek Yüceliktedir
Hiç şüphe yoktur ki Cennet’in maddî ve mânevî olarak
nitelenen nimetleri özellikle de mânevî nimetleri Kıyâmet
Günü’ne kadar yaşayacak her kültür seviyesinden insanları
tatmin edecek, vecde erdirecek yüceliktedir. Ancak bu nimetlerin temsîlî vasıflarıyla algılanması gerekir.
Biz burada bir an için maddî nimetlere yoğunlaşarak
açıklamalarımızı sürdürelim.
Nehirlerinden ağaçlarına, meyvelerinden mis kokulu içeceklerine, rengarenk ipek giysilerinden altın-gümüş takılarına, güzellik örneği eşlerinden sedeflerindeki inciler benzeri
hizmetçilerine kadar Kur’ân’ın sunduğu maddî nimetler sınırlıdır. Bunları, örnekleri verilenlerden ibaret olarak anlarsak tabîi olarak câzibelerini yitirirler. Özellikle de asrımızda.
Bilindiği gibi teknolojik gelişmeler, iletişim ve ulaşım
imkânları, devleşen ithalatlar-ihracatlar, açılan devasa fuarlar,
kurulan pazarlar ve bütün dünyaya açık turistik organizasyonlar, bizi binbir çeşit nimetle bir araya getirebiliyor.
Cennet güzelliklerine sembol olan ormanlara, nehirlere,
şelalelere ulaşabiliyoruz. Kur’ân’ın ilk muhataplarının hayal
bile edemeyeceği kumaşlara, sanat harikası takılara sahip ola-
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biliyoruz. Dev gemileri ve uçakları kullanabiliyoruz. Anında
kıtalar arası iletişim kurabiliyoruz.
Üstelik bütün bu nimetler ve benzerlerine sahip oldukları ve onların içinde yaşadıkları halde tatmin olamayıp intiharlara kalkışanlar var.
İnsanların çok büyük çoğunluğunun rûhî zevklerden
yoksun olduğu böylesi bir dünyada, sayıları ve çağrıştırdıkları sınırlı maddî Cennet nimetlerinin rûhlarda devrim yapamayacağı, erdemli Cennet yollarına taşıyamayacağı düşünülebilir. Bu düşünce, ilk nazarda doğru gibi de görülebilir.
Ama unutulmamalıdır ki ebedî mutluluk yurdu olan
Cennet’le ilgili olarak Kur’ân’ın açıklayıp Sünnet’in pekiştirdiği nimetler yalnızca maddî olarak nitelenebilenler değildir.
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Cennet denilince ilk akla gelmesi gerekenler, onlardan
çok özel bölümünde açıklanan mânevî nimetlerdir. Kaldı ki
Cennet’te, yalnızca örnekleri verilen maddî nimetler değil,
onları ve tasavvurları çok çok aşan nimetler vardır. Neye sahip olunursa olunsun, Cennet nimetleri onların üstünde ve
ötesindedir. Bu dünyada elde edilemeyecek yüceliktedir, lezzetleri de kıyaslanamayacak enginliktedir. Üstelik de ebedîdir.
Kur’ân-ı Kerîm açıklanan nimetlerin temsîlî/örnek türünden olduğuna, Bakara sûresinin 25. âyeti yanı sıra verdiği iki
örnekle şöylece açıklık getiriyor.
Muhammed 15
“Müttakîlere vaad olunan Cennet’in misali şöyledir:
O Cennet’lerde değişmez nitelikli su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları
ve saf bal ırmakları vardır. Onlar için orada her türlü meyve/ yiyecek ve Rablerinden bağışlanma da vardır. Cennet’e
ve bu nimetlerine erişenlerle Cehennem ateşinde sürekli
kalacak ve içirildiği kaynar su bağırsaklarını parçalayacak
olanlar hiçbir olur mu?”

Ra’d 35
“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin kimi özellikleri, içinde ırmakların çağıldaması, meyvelerinin/ürünlerinin ve insana huzur veren serinlikteki
ikliminin sürekli olmasıdır. Allah’a karşı gelmekten sakınanların sonuçta karşılaşacakları yer işte burasıdır. İnkâr
edenlerin sonu ise Cehennem ateşidir.”
Âyetlerin verdiği müşterek örnekten hareket edersek,
Cennetin nehirleri, yalnızca açıklanan dört türden ibaret değildir. Tahayyül edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz daha nice
nehirler vardır. Kur’ân, açıkladığı nimetlerin çok daha ötesine
geçerek şöyle buyurmaktadır:
“…Orada nefislerin arzu edeceği, gözlerin zevkleneceği her şey vardır ve siz orada sürekli kalacaksınız.”94
Kur’ân bununla da yetinmemekte ne istenirse istensin verileceğini, geride de fazlası kalacağını ve tükenmeyeceğini beyan etmektedir.
{“Cennet’te onlara diledikleri verilecektir. Katımızda
fazlası da vardır.”
“İşte bu bizim verdiğimiz bitip tükenmeyecek rızık
tır.”}95
Sonuç olarak söyleyebileceğimiz şudur:
Cennet nimetleri her alanda sayısız ve sınırsızdır. İdrak94. Zühruf 71
95. Kaf 35, Sad 54
Bu âyetlerin ışığında, “Cennet’ten boş kalan yerler için Allah’ın dilediği varlıkları/nesilleri yaratacağı” ile ilgili olarak rivayet edilen
hadîsleri izaha/yoruma muhtaç görüyoruz. Zira doluluk oranı ne ölçüde olursa olsun “Katımızda fazlası da vardır.” ifadesi Cennet nimetlerinin daima artıda olacağına ve fazlasının bulunacağına işaret etmektedir. Böyle olmakla beraber biz Cennetlikler için -cinsimizden olan ve
olmayan- varlıklar yaratılacağını kabule bir engel de göremiyoruz. (bak.
Müslim, Cennet 13/36-39; Buharî Tevhid 7)
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lerimizin üstünde ve ötesinde, erişilemez güzelliktedir. Açıklanan Cennet nimetleri ise somut örnekler olarak vardır. Dünyadaki nimetlerle yalnızca isim benzerliği olan bu nimetlerden rûh beden bütünlüğü içinde yararlanılacaktır. Bu nimetler, lafzî anlamları dışına çıkılarak entellektüel tavırlı atılımlarla şu veya bu şekilde yorumlanamazlar.
Bu sebeple iyi niyetle ve farklı amaçla yazılmış olsa da;
“Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle, birkaç hûri
İsteyene ver onları
Bana seni gerek seni”
türünden ifadeleri/ yaklaşımları son derece yanılgılı, yanıltıcı
ve düzeysiz buluyoruz.
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Allah, yalnızca kendisinden ve Cehennem’inden korkulması ve korunulmasını emreder, güzel kullarını korku ve
ümit içinde duâ eder olmakla niteler, onları, rahmetini ümit
eden ve azabından korkan kullar olarak över ve onlara Melekleri ve Peygamberleri diliyle Cennet istemeyi öğütler. Böyle
iken Cehennem’den korunma ve Cennet’e erme amacını, ilâhî
aşktan yoksunluk olarak vasfetmek bilgisizlik ve bilinçsizliktir. Biz Allah’ı ancak eserleri ile anlayabilir, nimetleri ile tanıyabilir, yürekten zikirlerimiz, ibâdetlerimiz ve dileklerimizle
de içimizde duyabiliriz.96
Sözü Rabbimizin övdüğü ve Peygamberimizin de sürekli
olarak yaparak bizim için örneklendirdiği Kur’ânî duâ ile bitirelim:
“Ey Rabbimiz! Bize dünyada güzellik ver. Ahret’te de
güzellik ver; güzellikler yurdu olan Cennet’e erdir. Bizi
Âteş azabından koru.”97
96. Â
 l-i İmrân 175; Zümer 16; Tahrîm 6; Secde, 16; İsra, 57; Ğafir, 7-8;
Şuara, 84-85
97. Bakara 201. Ayrıca bak. Şuara 85, Ğafir 7-8, Tahrim 11

Cennet’e gireceklerin hayatıyla ilgili olarak yapılan açıklamaların devamını bir sonraki bölümde “Cennet’e gireceklerin hayatına bir başka açıdan bakış” başlığı altında okuyabilirsiniz.

Cennet Ebedî/Sonsuz Olacaktır
Biz insanlar için dünya hayatı önemlidir. Çünkü bu hayatta denemeye uğratılıyoruz.
Âhiret saadetini burada kazanacağız. Ne var ki dünya hayatı fânidir. Bir diğer anlatımla çok kısa sürelidir. Bilinmesine rağmen öneminden ötürü Kur’ân bu hakîkate çokça vurgu yapmaktadır.
Hadid 20
“Bu dünya hayatı, sadece bir oyundan, geçici bir eğlence ve güzel bir gösteriden, birbirinizle büyüklük yarışına girişmenizden ve daha çok servet ve çocuk sahibi olma
hırsınızdan ibarettir. Bu dünyanın durumu, (hayat getiren)
yağmurun hikâyesine benzer:
Yağmurun yeşerttiği bitki, toprağı ekenlere sevinç verir; ama sonra kurur ve sen onun sarardığını görürsün; sonunda toprak haline gelir. Ama âhiret böyle değildir. Orada kişinin durumuna göre şiddetli azap, yahut Allah’ın bağışlayıcılığı ve hoşnutluğu vardır. Bu dünya hayatı, aldatıcı tutkulardan başka bir şey değildir.”
Üzüntünün, korkunun, yorgunluğun, hastalığın, yaşlılığın, kıskançlık dahil hiçbir ahlâki düşüklüğün... ve de ölümün olmadığı Cennet hayatı ise ebedîdir. Onun en büyük
özelliği ebedî olmasıdır.
Ne kadar çok ve çeşitli ve ne kadar uzun süreli olursa olsun bitecek nimetler ve sona erecek bir hayat insan rûhunu
tatmin edemez. Mahrum kalınacağı düşüncesinin doğuracağı elemlerden koruyamayacağı için hüzün sebebi de olabi-
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lir. Çünkü insan ebedîlik için yaratılmış ve ona kodlanmıştır.
Cennet özlemi onun doğasına işlenmiştir:

ِ ِا َّن ا َّل ۪ذين ٰامنُوا وع ِم ُلوا الص ِالح
ات ا ْل ِفر َد ْو ِس
ات كانت لهم جن
َ َ َ َ
َ َّ
ْ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ
ِ
۪ ﴾ َخ ِال ۪د١٠٧﴿ نُز اًل
﴾١٠٨﴿ حو اًل
ُ
َ
َ ين ف َيها اَل َي ْب ُغو َن َع ْن َها
“Îman eden ve Salih ameller yapanlara Firdevs Cennetleri verilecektir. Onlar orada ebedî olarak kalacaklar;
çıkmak/ayrılmak da istemeyeceklerdir.”98
Cennet hayatını ebedîliğine ilişkin olarak Hicr suresinde
de şöyle buyurulmaktadır. “Onlar Cennet’ten çıkarılacak da
değillerdir.”99
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Kur’ân’ımız, Cennet hayatının ebedîliğini / sonsuzluğunu, Cennetül-Huld / Ebediyet Cenneti ve Yevmül-Hulûd /
Ebediyet Günü gibi söz dizileriyle ve daha çok da “Halidîn”
ve “Ebeden” ifadeleriyle açık bir şekilde ve tekrarlayarak beyan etmektedir.100
Cennetin ebedîliğine, Sâd 54 de açıklandığı üzere nimetlerinin bitmez tükenmezliği ile de işaret edilmektedir:
“Size açıkladıklarımız bizim vereceğimiz rızıklardır.
Onlar bitip tükenecek de değildir.”
Ayrıca, Cennet’te ölümün olmayacağı, nimetlerinin ve
hizmetçilerinin ebedî olacağı açıklanarak da Cennet’in ebe
dîliği vurgulanmaktadır.101
Bu gerçek, özellikli ifadelerle Hûd sûresinde de şöylece
bildirilmektedir.

n
98. Kehf, 107-108
99. Hıcr 48
100. Furkan, 15; Kaf, 34
101. Duhan, 50, Ra’d, 35, Vakıa, 17)

Hûd 107-108
“(İnkârcı ve İslâmî doğrular yüz çevirici oldukları için)
bedbaht olacaklar Ateş’tedirler. Onlar orada ah çekip inleyeceklerdir. - Rabbinin dilediği kişiler/oluşumlar dışındagökler ve yer durdukça onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini yapandır.
(Allah’ın lütfuyla îmanları ve amelleri sebebiyle) mutlu olacaklara gelince, onlar da Cennet’tedirler. -Rabbinin
dilediği kişiler ve oluşumlar dışında - gökler ve yer durdukça onlar da orada sürekli olarak kalacaklardır. Çünkü
Cennet kesintisiz bir lütuftur.”102
Cennet ve Cehennem’in ebedî olacağı gerçeğini Peygamberimiz r de şöylece açıklamıştır:
Cennet’te ve Cehennem’de Ölüm Yoktur
Ebû Saîd t anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (âhiret hayatı ile ilgili) şu açıklamada bulundu:
- Kıyâmet Günü ölüm bembeyaz bir koç halinde getirilir
ve Cennet’le Cehennem arasına konulur.
102. İsm-i Mevsul olan “Ma” lar, “Men” manasını da kapsar.
Kur’ân, yerin ve göklerin Kıyâmet’le birlikte yok olmayacağını, ama
değişikliğe uğratılacağını bildirmektedir. (İbrahim, 48)
Gökler ve yer durdukça Cennet ve Cehennem’in var olacağı şeklindeki Kur’ânî beyan, Cennet ve Cehennem’e dönüşecek gökler ve yer
durdurdukça Cennet ve Cehennem de varlığını sürdürecektir, şeklinde anlaşılabilir.
Konu edindiğimiz bu âyetler, fizik ötesi alemin göklere ve yere sahip
Cennetleri ve Cehennemleri gibi, onlarla irtibatlı fizik alemin gökleri
ve yerinin de devam edeceği, dolayısıyla onlar gibi Cennet ve Cehennemin ebedî olacağı şeklinde de anlaşılabilir.
Müfessir Emalı, İbrahim sûresinin 48. âyetine şöylece not düşürmektedir: “…Dünyadaki yer ile göğün yerine, ahirette yeni bir yer ve gök
kurulacak.”
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Cennet ehline sorulur. “Ey Cennetlikler!” Bunu tanıyor
musunuz? Onlar, kafalarını kaldırıp bakarlar ve “Evet tanıyoruz, bu ölümdür.” derler.
Cehennemliklere de sorulur. “Ey Cehennem ehli!” Bunu
tanıyor musunuz? Onlar da kafalarını kaldırıp bakarlar. ”Evet
tanıyoruz, bu ölümdür.” derler.
Sonra da emredilir. (Ölümü sembolize eden) koç kesilir.
Daha sonra da şu genel duyuru yapılır:
Ey Cennet ehli! Artık ölüm yok; ebedîlik vardır.
Ey Cehennem ehli! Artık ebedîlik var, ölüm yoktur.”
Peygamberimiz yaptığı bu açıklamadan sonra Meryem
sûresinin 39. âyetini okudular:
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“Her şeyin hükme bağlanmış olacağı o derin Pişmanlıklar Günü konusunda onları uyar, çünkü onlar hala
umursamazlık gösteriyor ve o Gün’ün geleceğine inan
mıyorlar.”103
Cennet’in yapısı ve onun maddî ve mânevî nimetleri hakkında bilgiler sunduk. Şimdi Cennet’le ilgili bazı sualleri cevaplandırabiliriz.

n

103. Müslim Cennet 13740, Hn. 2849.

Cennet Yaratılmış mıdır?
Hadid 21

ِكم َو َج َّن ٍة َعر ُض َها َك َعر ِض
َسا ِب ُق ۤوا ِا ٰلى َم ْغ ِفر ٍة ِمن رب
ُْ َّ ْ
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
۪
ِ
ِ
ِ
۪
ِالل َو ُر ُسله ٰذل َك
ّٰين ٰا َمنُوا ب ه
َ الس َماۤء َو اْالَ ْرض اُع َّد ْت ل َّلذ
َّ
ِ
۪
ِ
۪
ِ الل ُذو ا ْل َف ْض ِل ا ْلعظ
﴾٢١﴿ يم
َّٰف ْض ُل ه
َ
ُ ّٰالل يُ ْؤتيه َم ْن َي َشاۤ ُء َو ه
“Rabbinizin bağışlamasına ermek ve genişliği gökle
yerin genişliği gibi olan Cennet’e girmek için birbinizle
yarışın. Kendisi için koşup yarışacağınız Cennet Allah’a
ve Peygamberlerine îman edenler için hazırlandı. İşte bu,
Allah’ın dileyene/layık gördüğüne vereceği bağışıdır. Allah, çok büyük lütuf sahibidir.”
I- İslâm bilginlerinin çok büyük bir bölümü Cennet’in
yaratılmış olduğu görüşündedirler.
Onların başlıca delilleri yukarıda anlamı verilen Hadid
sûresinin 21. ve benzeri olan Âl-i İmran sûresinin 133.
âyetinde kullanılan geçmiş zaman kipli “Ü’iddet /  ”اُ ِع َّد ْتfiilidir. Ne var ki bu delil itiraz edilebilir niteliktedir.
Çünkü, Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın vaadi olarak gerçekleşmesi kesin olan olgular için mazi kiplerinin kullanılması
yaygın bir uygulamadır ve bunun Cennetlikler bağlamındaki örnekleri de çoktur.104 Kaldı ki Kur’ân’da Cennet ve içindeki nimetler Cennetliklerle birlikte zikredilir. Bu da Cennetlikler gibi Cennet’lerin de henüz yaratılmadığına işaret olarak alınabilir.
104. A’râf 43; Fatır 34-35; Zümer 71, 73; Müminûun 1.
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II- Yeryüzü toprağından yaratılan Hz. Âdem’in, Havva ile
birlikte çıkarıldıkları Cennetin Âhiret Cenneti mi yoksa dünya cenneti mi olduğu ilk dönemlerden beri ihtilaf konusu olmuştur. Bu konuda birbirinin karşıtı deliller sergilenmiştir.
Kur’ân’ın, yeryüzünde Halîfe kılınacak varlık olarak
Âdem’in topraktan yaratıldığını, Cennet’e ancak iradeli îman
ve amellerle girileceğini, orada yükümlülük olmayacağını,
günah işlenmeyeceğini ve oraya girenlerin çıkarılmayacağını
açıklaması, Âdem ile Havanın Cennet’ten çıkarılmasına ilişkin olarak kullandığı “İhbitû” fiilini çölden şehre, gemiden
karaya iniş anlamına kullanması ve benzerleri, bizi Âdem’in
Cenneti’nin Âhiret Cennet’i olamayacağını kabûle yönlendirmektedir. Bu sebeple Hz. Âdem olayı, Cennet’in yaratılmış olduğuna kesin delil kılınamaz.105
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Burada teberrüken İnsan oğlunun yeryüzü toprağından
yaratıldığını açıklayan Tâhâ sûresinin 55. âyetinin meâlini sunuyoruz:
“Sizi ondan/topraktan yarattık, ölümünüzle birlikte
yine ona döndüreceğiz ve sonra Âhiret Hayatı için oradan
bir defa daha çıkaracağız.”
III- Necm sûresinin ilk âyetlerinde Peygamberimizin vahiy meleği Cibrîl’i, Sidretil-Münteha’nın yakınında gördüğü,
onun yanı başında da Cennetül-Me’vâ ‘nın bulunduğu açıklanmaktadır ki bu durum, Cennetül-Me’vâ’nın yaratılmış olduğunu göstermektedir.
“And olsun o, onu bir başka inişinde Sidretül-Mün
105. Âl-i İmrân 59; Bakara 30,36,61,82; Hûd 48;Vâkıa 25; Hıcr 48.
Mütekabil deliler için Hadil-Ervah’ın ilk 8 babına bakılabilir.
Urfalı Nabi’ye ait aşağıdaki beytte görülceği üzere Âdem’in Cenneti’nin
Ebediyet Cenneti olduğuuna ilişkin görüş, İslâm Edebiyatı’na girmiştir:
Kimdir bizi men’ eyleyecek bâğ-ı cinândan
Mevrûs-i pederdir, gireriz, hâne bizimdir

teha’da yine görmüştü. Me’vâ Cenneti de onun yanın
daydı.”106
İlgili şu hadîs de bunu doğrulamaktadır:
(İsra-Mirac yolculuğunda) Cibrîl beni daha önce görmediğim renklerle örtülü Sinderetül-Müntehaya kadar götürdü. O anda Cennet’e girdim ve mis kokulu toprağını ve
inciden göğünü gördüm.”107
Kur’ân, Me’vâ Cennet’ini, Cennetül-Me’vâ ve CennâtülMe’vâ şeklinde ebediyet Cennet’i anlamında kullanmaktadır.108
IV- Kur’ân-ı Kerîm’de, ölüm Meleklerinin, güzel insanlar
olarak canlarını alacakları mü’minlere “Cennet’e giriniz…”
şeklinde beyanda bulunacaklarının açıklanması da Cennet’in
yaratılmış olduğuna işaret etmektedir.
Nahl 32
“Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken,
“Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin
cennete” derler.”
Yâsîn sûresinin aynı anlamdaki 26. âyeti de Cennet’in yaratılmış olabileceği gerçeğini pekiştirmektedir.
V- Peygamberimizden nakledilen, Cennetin yaratıldığı,
kendisine Cennet’in veya Cennet’ten bir bölümün gösterildiği ve hatta Cennet’e girdiğine ilişkin açıklamalar, ayrıca onun,
Cennet’le Cehennem arasında geçtiğini bildirdiği diyaloglar
da Cennet’in yaratıldığı gerçeğini doğrular vasıftadır.109 Kişiye
106. N
 ecm 13-15. Buradaki Cennetül-Me’vâ’yı ancak Secde 9 da ki kullanımı eşliğinde doğru olarak anlayabiliriz. Orada ise şöyle buyrulmaktadır: “Îman eden ve Salih Ameller yapanlara, yaptıklarına karşılık armağan olarak Me’vâ Cennetleri verilecektir.”
107. Buhârî Salât 79, Müsned 5/144.
108. Necm 13-15, Secde 19.
109. S ırasıyla bak. Ebû Davûd, Sünnet 25, Buhari, Tevhid, 9, 25, Nesâi, Küsuf, 16, Müslim Cennet 3,
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Kabir hayatında Cennet’ten bir kesitin gösterileceğiyle ilgili rivayetler de bu hakikati pekiştirici niteliktedir:
“Sizden birininiz öldüğü zaman (kabrinde) sabah-akşam
ona varacağı yer gösterilir. Cennetliklerden ise Cennetliklerin
yerlerinden bir yer, Cehennemliklerden ise Cehennemliklerin
yerlerinden bir yer gösterilir ve ona şöyle denir:
Kıyâmet günü uyandırılacağın ana kadar bulunacağın
yer burasıdır/ iletileceğin yer sana gösterilecektir.”110
Yapılan izahlar Cennetül- Me’vâ gibi bazı Cennetlerin yaratılmış olduğunu göstermektedir.
Milyarlarca gezegenin var olduğu büyüyen evrende bu
kabûl akla da yatkındır. Kaldı ki önemli olan Cennet’in hâlen
mevcût olup olmadığı değil, var olacak olmasıdır.111
Doğruları en iyi bilen, şanı yüce olan Allah’tır.
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Cennet Nerededir?
Bilimsel verilere göre milyarlarca gezegenin yer aldığı bir
Evrende yaşıyoruz..
“Sema” nın giderek genişletildiğini bildiren Kur’ân, evrenin her bucağında yer alan ve seyreden Meleklerin ilâhî buyrukları alma ve uygulamada “ellibin” yıllık mesafeleri kat ettiklerini açıklamaktadır.112
Böylesi, büyüklüğü insan idrakini aşan bir kâinatta/evrende Kur’ân, bizi göklerlerle yer arası genişlikteki Cennetler’e
çağırmaktadır.
110. İ . Mace, Zühd 32, Hn. 4270; Tirmizi, Cenaiz 70, Hn. 1072; Müslim,
Cennet 17, Hn. 2866.
111. B
 ak. Buhârî Enbiya B. Zikr-i İdrîs; Müslim Îman 163, Fedail 134. Cennetin yaratılıp yaratılmadığına ilişkin olarak bak. İbn-i Kayyim elCevziyye Hadil-Ervah İla Bilâdil-Efrâh, Tahkik Yusuf Ali Bedvî, Dâr-u
İbn Kesîr Beyrut 2008, Bablar,1-7.
112. Zâriyât 47; Me’âric 4.

Bu Cennetler Nerededir? Kavrayamayacağımız veya bütünüyle yaratılmadıkları ya da bizim amellerimizle tamamlanacakları için Kur’an ve Sünnet bize bu konuda yer belirleyici bir açıklama yapmamaktadır.113 Bazı âyetlerde Cennet yükseklikle vasfedilmektedir.114 Cehennem’e nisbetle Cennet’in
yükseklerde, yedi kat göğün üstünde olduğuna da işaret edilmektedir. Mesela Allah’ın gökleri ve yeri içine alan Kürs âlemi
ve üzerinde İstivâ ettiği Arş Âlemi Cennetlerin üstündedir.
En yüksek Cennet olan Firdevs’in tavanının Allah’ın Arş
Âlemi’nin altında olduğu Peygamberimiz tarafından açıklanmıştır.115
Kur’ân’da mekânla ilişkili tek açıklama, Cennetlerden
biri olan Cennetül- Me’vâ’nın Sidretül-Münteha’nın yanında yer aldığı, şeklindedir. Sevgili Peygamberimizin İsra ve
Mirac’la ulaştırıldığı; zaman ve mekânın sonlandığı sınır olarak nitelenen Sidretül-Münteha gerçek anlamıyla nedir, nerededir? Bunu bilmiyoruz.
Allah’tan başkasının bilemeyeceği Ğayb’la igili olduğu
için Peygamberimiz de bilmiyordu.
Bunun içindir ki Peygamberimiz, akıl ve duyu organlarıyla kavranılamayacak Ğayb olan Kıyâmet’in ne zaman ko113. P
 eygamberimiz ”Allah’ı an. Onu... her anışına karşılık Cennet’te senin
için bir ağaç dikilir.” buyurmaktadır. Bu hadîs ve benzerleri, gireceğimiz Cennetlerdeki nimetlerimizin bizim amellerimizle artırıldığına
işaret olsa gerektir. Rûm 44’ de buna işaret etmektedir.
114. Hakka 22; Ğaşiye 10.
115. K
 ur’ân’ımıza göre Allah’ın Kürs âlemi, gökleri ve yeri içine almaktadır.
Sevgili Peygamberimizin açıklamasına göre O’nun Arş Âlemi de Kürs
âlemini içine almaktadır; onu, çölün bir demir yüzüğü kuşattığı gibi
kuşatmaktadır. Arş, Allah’ın, kavrayamayacağımız İstivâ’sının da üzerinde gerçekleştiği âlemdir. İşte bu Arş Âlemi, Cennetlerin üstündedir.
Bir diğer anlatımla Cennetler, onun altındadır. Doğruları en iyi bilen
Allah’tır. (Bakara, 255; Taha, 5; Buhârî, Tevhid 22; Tirmizî Cennet 4;
İbn Kesîr, Bakara, 255.
Bir diğer Kur’âni işaret için bak. Mütaffifin, 18-22
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pacağını soran sahâbîye, “Kıyâmet için ne hazırladın?” sorusunu sorarak konuyu farklı bir alana taşımıştır. Cehennem’in
nerede olduğunu soran Hirakl’e de aynı yöntemle cevap vermiştir.116
Biz burada yapabileceğimiz tek şeyi yapacak, bir diğer
anlatımla onun Hirak’le, Cehennem üzerinden dolaylı olarak
verdiği cevabı yorumsuz bir şekilde aktarmakla yetineceğiz.

Cehennem Nerededir?
Bizans İmparatoru Hrakl, Allah’ın Resûlü’ne r bir mektup yazdı (ve şöyle sordu:)
“- Sen beni eni göklerle yer arası genişlikte olan
Cennet’e çağırdın. Peki Cehennem nerededir?
Allah’ın Resûlü (bu suali hayretle karşıladı ve mukâbil bir
sualle) cevaplandırdı.
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- Sübhanellah! Gündüz geldiği zaman gece nerede
dir?”117

n
Cennet İçin Yürekten Çaba Gerekir
Yukarıda ana hatlarıyla açıkladığımız Cennet, Peygamberimizn ifadesiyle “Her birimize ayakkabı bağımızdan daha
116. Buhârî Edep 95; Müslim Birr 163.
Sahâbi Enes’in anlatımına göre bir kişi sorar:
-Ya Resûlellah! Kıyâmet ne zaman?
-Aklını başına alasıca. Sen Kıyâmet için ne hazırladın?
-Bir şey hazırlayamadım, ama Allah’ı ve Resûlü’nü pek severim.
-Sen sevdiklerinle beraber olacaksın.
Enes aktarımına devamla şöyle diyor:
Hz. Peygamberden duydukları “Sevdiklerinle beraber olacaksın.” sözünden ötürü Müslümanlar öyle sevindiler ki, ben onları İslâm’a girişlerinde duydukları sevinç bir tarafa hiç böylesine sevinmiş görmedim.
117. İbn Kesîr, Âl-i İmrân, 133.

yakındır.” Ancak yine onun beyanıyla “Cennet Nefse ağır gelen fakat aşılması gereken engellerle kuşatılmıştır.”118
İlâhî emirlerin yapılması, haramlardan sakınılması ve
kulluk denemesi gereği gelebilecek musibetlere sabır gösterilmesi gibi nefse ağır gelecek engeller aşılmadan Cennet’e ulaşılamayacağını Rabbimiz de Kur’ân’ımızda şöyle buyurarak
açıklamaktadır:
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۪
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“Sizden önce gelip geçen mü’minler gibi sıkıntı çekmeden Cennet’e girebileceğinizi mi zannediyorsunuz?
Onların başına öyle ezici sıkıntılar ve katlanılmaz darlıklar geldi ve öylesine sarsıldılar ki, mü’minlerle birlikte Allah’ın Elçisi olan Peygamberleri de: “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?” diye feryat ediyordu. Gözünüzü
açın, Allah’ın yardımı daima yakındır/ her zaman da yakın olacaktır!” 119
“Allah, kendi yolunda cihad ettiğinizi/üstün çaba gösterdiğinizi ve zorluklara karşı sabırlı olduğunuzu görmedikçe cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz?”120
Anlaşılacağı üzere Cennet’e girmek zordur. Ama Kur’ân’ın
diliyle söylersek zorluklarla beraber kolaylıklar da vardır.121

n
118. Sırasıyla bak. Buhârî Rikak 29, Müslim Cennet 1
119. Bakara 214
120. Âl-i İmran 142. Ayrıca bak. Tevbe 16
121. İnşirah 5-6
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İkinci Bölümün Sonu

Ek 1
 ennet’lerin Ortak Vasıflarının (Metinde açıklanan
C
ilk beşi dışındaki) Diğer Başlıcaları da Şunlardır:
* Mek’ad-i Sıdk (Kamer 54-55)
(Dosdoğru amellerle oturulacak, doğrulara has taht/yer)
“Müttakîler bağlar içinde ve nehirler başındadır; güçlü
Melik olan (Allah)’ın huzurunda Mek’ad-ı Sıdk’ tadır.
* Cennetün ‘Âliyeh (Hakka 22)
(Yüksek Cennet)
“O gün bazı kişiler mutludur. Yaptıklarından ötürü hoşnuttur. Onlar Yüksek Cennet’tedir.”
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* Müdhalen Kerîmen (Nisa 31)
(Yerleşilecek Görkemli Yurt )
“Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin orta dereceli günahlarınızı örteriz ve sizi güzel/
görkemli bir yere koyarız.”
* Zıllen Zalîlen (Nisa 57)
(Uzayıp giden huzur verici/mutu edici gölge)
“Îman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar
çağlayan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere koyacağız.
Onların orada tertemiz eşleri olacaktır. Onları, mutlu edici
gölgeler altında bulunduracağız.”
* Ecrün Azîm (Mâide 9)
(Büyük Ödül)
“Allah, îman edenlere ve salih amellerde bulunanlara
va’detmiştir, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.”

* Rizkun Kerîm (Enfal 2-4)
(Üstün/Değerli rızık),
“Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman
yürekleri ürperir. O’nun âyetleri okunduğunda, bu âyetler
onların îmanlarını arttırır ve onlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler/güvenirler. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve
kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (Allah yolunda)
harcayan kimselerdir.
İşte gerçek mü’minler bunlardır. Rableri katında onlar
için dereceler, bağışlanma ve üstün/bir rızık vardır.”
* Heyevân (Ankebût 64)
(Asıl hayat/Hayatın ta kendisi)
“Şu iğreti dünya hayatı geçicibir eğlence ve oyundan
başka bir şey değildir. Âhiret yurduna gelince, asıl hayat işte
odur. Ah bilebilselerdi.”
* Kadem-i Sıdk (Yûnus 2)
(Doğruluk Makamı)
“İçlerinden seçip Peygamber kıldığımız bir adama, İnsan
ları uyar ve îman edenlere, Rableri katında kendileri için bir
doğruluk makamı bulunduğunu müjdele’ diye vahyetmemiz,
insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, “Bu adam
elbette apaçık bir sihirbazdır” dediler?”
* Dârul-Âhireti (Kasas 83)
(Âhiret Yurdu)
“Dârul-âhiret’e gelince, Biz onu yeryüzünde büyüklük
taslamayı ve bozgunculuk çıkarmayı arzu etmeyenlere vereceğiz. Güzel âkibet Müttakîlerindir.”
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k2
E
Cennetliklerle Cehennemlikler Arasındaki
Konuşmalar
A’râf 44
“Cennetlikler, Cehennemliklere seslenecekler:
- Rabbimiz bize ne söz verdiyse, bütünüyle gerçekleşmiş
bulduk; ya siz, siz de Rabbinizin size vaad ettiği şeyi gerçekleşmiş buldunuz mu?”
Cehennemlikler de: “Ah, evet!” diye karşılık verecekler.
Bunun üzerine içlerinden bir ses haykıracak: Allahın lâneti,
zâlimler üzerinedir.”
A’râf 49
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“Cehennem ateşindekiler de Cennetliklere: “Ne olur, suyunuzdan, Allah’ın sizi rızıklandırdığı nimetlerden biraz da
bize gönderin!” diye yalvarırlar. Onlar da:
- Allah bunları kâfirlere haram etmiştir, ” diye cevap verirler.”
Müddessir 41-47
“Her can kendi kazancına bağlıdır.
Ancak Cennet’e girmeye hak kazanacaklar özelliklidir.
Onlar Cennet’tedirler. İnkarcı ve isyancı kişileri soruştururlar da onlara sorarlar:
Sizi şu yakıcı azaba sokan nedir?
Onlar da şöyle derler:
Namaz kılanlardan değildik,
Yoksulu doyurmaz/ sosyal adaletten yana tavır koymazdık,
İnkara ve isyana yönelenlerle birlikte dalıp giderdik.
Sorgu ve ceza gününü de yalanlardık. Sonunda ölüm bize
gelip çattı/gerçeği kavradık.”

Üçüncü Bölüm

Cennet’e Girecekler
ve
Giremeyecekler

Kur’ân’dan Cennet Müjdeleri
Furkan 70

اب َو ٰا َم َن َو َع ِم َل َع َم اًل َص ِال ًحا َفاُوۨ ٰلۤ ِئ َك يُب ِّد ُل
ِا اَّل َم ْن َت
َ
َ
ٍ الل سيِـ ِاتهِ م حس َن
۪
﴾٧٠﴿ حيما
ّٰان ه
َ ات َو َك
ً اللُ َغ ُف
َ َ ْ َٔ ّ َ ُ ّٰه
ً ورا َر
Ancak tövbe edip de inanan ve Salih ameller* işleyenler başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır,
çok merhamet edendir.
*Salih amel:
Özellikle Cennet’le ilgili olarak çokça kullanılan “Salih
ameli” kısaca İslâm Dini’nin emirleri ve yasaklarına uygun
söz, davranıış ve iş olarak tarif edebiliriz.
Salih amellerin başında namaz, zekât ve cihad gibi farz
kılınan görevlerimizi yapmak ile yalan, zina ve faiz gibi kaçınmamız gereken haramlardan sakınmak gelmektedir.
Salih amelin Kur’ân’daki zıt karşılığı Seyyie ve
Hatîe’dir. Salih amelleri bildiren ayetlerin yalanlanması ve
hayatın Seyyie ve Hatîe ile kuşatılması, Cehennem’e düşme
sebebidir. Bkz. Bakara, 39, 81-82

Kur’ân’da Cennet’e Girecekler
Salih Amelli Mü’minler Cennet’e Girecektir
Kur’ân, Cennet’e gireceklerin, bildirdiği ölçülere göre
îman edenler ve salih ameller yapanlar olacağını açıklamaktadır.1
Yüce Allah mü’minlerden, kendisinin verdiği canlarını ve mallarını Cennet karşılığında satın almayı dilemiştir.2
Mü’minler de îman ederek yaptıkları kulluk sözleşmeleriyle satmayı kabul etmişlerdir.3 Canların ve malların satılması
Rabbimize teslim olmak, emirleri ve yasaklarını uygulamaktır. Bir diğer Kur’ânî anlatımla îman edenler ve Salih amellilerden olmaktır.
Söz ve mâna olarak Rabbimizin Kitabı olan Kur’ân, Cen
net’e girecekleri dört ana gruba ayırmaktadır. Bunlar, Peygamberler yanı sıra Allah’ın rızasına ve özel nimetlerine erdirdiği Sıddîklar, Şühedâ ve Salihler’dir. Mü’minler îman derecele1. İ lk Peygamber Hz. Âdem’den Hz. Muhammed dönemine kadar, kendilerine gönderilen Peygamberleri izleyerek, onların teblîğ ettiği ilâhi esaslara göre îman edenler ve Salih ameller yapanlar da hiç şüphesiz Cennet’e
gideceklerdir.
Salih amellerin tanımı için bir önceki. sayfaya bakınız.
2. Tevbe 111:
“Allah, Cennetle mükâfatlandırma karşılığında mü’minlerin canlarını ve mallarını satın almıştır. Bu mü’mimler Allah’ın koyduğu
kurallar doğrultusunda savaşırlar, bazen öldürürler ve bazen de
şehîd edilirler. İşte bu Cennet vaadi, Allah’ın yerine getirilmesini
Tevrât’ta, İncîl’de ve Kur’an’da bizzat güvence altına aldığı kesin bir
sözüdür. Kimdir verdiği sözü Allah’tan iyi tutacak? O’nunla yaptığınız böyle bir kârlı alış verişten ötürü size müjdeler olsun; artık sevinebilirsiniz. Çünkü budur pek büyük bahtiyarlık!”
3. Bakara, 207.
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ri ve Salih amellerine göre bu üç zümreden birine girecekler,
Cennet’te ebedî nimetler içinde onlarla beraber yaşayacaklardır. Kur’ân’da şöyle buyurulur:
Nisa 69
“Kim Allah’a ve Peygambere itâat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerini nimetlendirdiği peygamberlerle,
sıddîkîn, şühedâ ve sâlihîn ileberaber olacaklardır. Bunlar
ne güzel arkadaşlardır.”4
Bu girişten sonra Kur’ân’ın genelde îman edenler ve Salih ameller yapanlar olarak tanıttığı ve Salih amellerini de örneklendirdiği Cennet’e girecekleri açıklamaya başlayabiliriz.
Mü’minûn 1-13
“Gerçek mü’minler kurtuluşa ermişlerdir:
Onlar namazlarında huzur içinde bulunanlardır.
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Onlar boş söz ve işlerden uzak duranlardır.
Onlar, zekât verici güce ulaşmak için çalışanlardır.
Onlar cinsel organlarını koruyup zinadan korunan,
yalnızca karşı cinsten olan hür veya esir eşleri ile cinsel
ilişkiye girenlerdir. Onlar bu ilişkileri sebebiyle kınanmayacaklardır. Yasaklı ilişkilere girenler ise; helâl kılınan sınırları aşanlardır.
4. Âyette Geçen Kavramların Açıklaması:
Sıddıkîn: Allah’ın, genelde Peygamberleri, özelde Peygamberi Hz. Muhammed aracılığıyla gönderdiği Kur’ân’ın bildirileri, emirleri ve yasaklarını sözleri, davranışları ve işleri ile doğrulayan ve bu yönde özellik kazanan kişiler.
Şühedâ’: Allah’ın yüceliğine ve O’nun Kitabı Kur’ân’la açıklanan hakî
katlere, kafa ve kalb gözüyle yakından izlercesine şahit/tanık olanlar.
Yukarıda iki maddede yapılan açıklamalar, Hadîd 19 ile de örtüşmektedir.
Sâlihîn: Allah’ın rızası ve ve kamu yararını amaçlayarak İslâm Dîni’ne
uygun işler yapanlar.
Kavramların kök anlamları için Rağıb’ın Müfredat’ına bakılabilir.

Onlar, kendilerine verilen görevleri ve verdikleri sözleri yerine getirenlerdir.
Onlar namazlarını devamlı olarak kılanlardır.
İşte bu vasıfları sayılanlar; sadece onlar, Firdevs
Cenneti’ne girecekler ve orada sürekli kalacaklardır.”
Mücâdele 22
“Allah’a ve âhiret gününe îman eden hiçbir topluluğu, Allah’a ve Resûlü’ne karşı başkaldıran kimseleri sever
olarak göremezsin. Onların sevmeyeceği bu insanlar, onların babaları veya çocukları, veya kardeşleri ya da kendi
aşiretleri (soyları) olabilir.
Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah) onların kalplerine îmanı kökleştirmiş ve onları kendinden bir rûh/güç
ile desteklemiştir. Allah onları, altlarından ırmaklar akan
Cennet’lere koyacak ve onlar da orada ebedî olarak kalacaklardır.
Allah, onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın Hizbi/bağlılarıdır. Çok iyi
bilin ki, umutları gerçekleşecek olanlar Allah’ın bağlılarıdır.”
Âl-i İmrân 133-136
“Rabbinizin bağışlamasına ermek ve genişliği göklerle
yer kadar olup Müttakîler için hazırlanmış olan Cennet’e
erişmek için koşuşun/yarışın.
Müttakîler ise bollukta ve darlıkta Allah için harcayanlar, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah, böylesi kendisini görür gibi güzel işler
yapanları sever.
O Müttakîler, çirkin bir iş yaptıkları yahut (günaha
girerek) nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar
ve günahlarının bağışlanmasını isterler.
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Zaten günahları Allah’tan başka bağışlayan kim var?
Onlar işledikleri günahlara bile bile ısrar etmezler. İşte
onların ödülleri, Rablerinden bir bağışlanma ile altlarından ırmaklar akan Cennet’lerdir. Orada ebedî olarak kalırlar. Çalışan için ne güzel bir ödül!”5
Ra’d 20-24
“Düşünüp ibret alan akıl sahipleri, Allah’a verdikleri kulca yaşama sözünü yerine getirirler, O’na ve insanlara karşı pekiştirerek verdikleri sözleri-sözleşmeleri asla
bozmazlar.
Onlar, Allah’ın yapılmasını istediklerini yaparlar, Rableri olan Allah’a içten saygı duyarlar, Kıyâmet Günü’nde
azaba sürükleyici bir sorguya / hesaba çekilmekten korkarlar.
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Rablerinin rızası-sevgisini istedikleri için sabır gösterir; güçlüklere göğüs gererler, namazlarını kılarlar, kendilerine verdiğimiz nimetlerden gizlice ve açıkça (başkaları
için de) harcarlar, kötülüğe iyilikle karşılık verirler.
İşte onlara, âhiret yurdu olan Adn Cennetleri verilecektir. Onlar da Adn Cennetlerine, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından / torunlarından iyi olanlarla birlikte
gireceklerdir. Melekler de her bir Cennet kapısından onların yanlarına gelecekler ve şöyle diyeceklerdir:
- Kulluk çizgisinde gösterdiğiniz sabrınızdan ötürü
size Selâm olsun. Âhiret yurdu ne güzeldir.”

n
5. M
 üttakî: Sülasisi Vekâ olan İttekâ’dan ism-i faildir. Tanımlandığı Bakara 3-4, Âl-i İmrân 133-134 ve diğer âyetlerden hareketle Müttakî’yi, Hz.
Muhammed’e ve ondan önceki Peygamberlere indirilen vahiylere inanan,
başta namaz ve Allah’ın verdiği rızıklardan bollukta ve darlıkta harcamak
olmak üzere, ilâhi emirlere ve yasaklara aykırılıktan nefsini koruyan ve de
günah işlediklerinde tövbe eden kişi olarak tarif edebiliriz.

Yukarıda misal olarak sunulan âyetlerin benzeri daha
bir çok âyette, Cennet’e gireceklerin vasıfları açıklanmaktadır. Mesela Şûra 37-39’da büyük günahlar ve açık çirkinliklerden kaçınma, danışma/seçim ve zulme karşı birlikte savunma; Fâtır 29’da Kur’ân âyetlerini okuma; Enfal 2’de Allah anıldığı zaman kalpleri ürperme, Kur’ân âyetleri okunduğu zaman îmanları artma ve Rablerine dayanıp güvenme; Mâide
8’de adâlet; Nisa 95’de cihad... Cennet’e gireceklerin vasıfları
arasında zikredilmektedir. Bu vasıfların bir kısmına da, konular işlenirken yer verilecektir.
Bütün bu Cennet’e götürücü amelleri ve alınacak Cennet
armağanını Ahkaf Sûre’sinin 13-14. âyetleri ile özetleyebiliriz:
“Rabbimiz Allah’tır deyip de İslâmî çizgide dosdoğru olanlara hiç mi hiç korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar Cennetlik olanlardır. Yaptıkları amellere
karşılık orada sürekli kalacaklardır.”

n
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Hz. Peygamberimizin Dilinde
Cennet’e Girecekler
Ön Bilgi
Kur’ân gibi Sünnet de, bir diğer anlatımla Peygamberimiz
de Cennet’e gireceklerin vasıflarını açıklamaktadır. Bu vasıfları açıklayan bir çok örneği sunarak, onun dilinden konumuza
açıklık getirmeye çalışacağız. Önce önemli bulduğumuz bir
husûsa değinmek istiyoruz:
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Kur’ân, bütün Peygamberler gibi Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in de sorguya çekileceğini bildirmektedir.6 Çünkü o da emrolunduğu gibi dosdoğru yaşama konumundaydı. Peygamberimiz ünlü Veda Haccı hutbesinde sorgulanacağı
gerçeğini bizzat kendisi dile getirmişlerdir.7
Sevgili peygamberimiz, Cennet’te kendisiyle beraber olmak istediğini söyleyen sahâbîye çokça namaz kılmasını öğütlemiştir. Kızı Fâtıma’ya da güzel kulluk yapmasını, yapmazsa kendisini azaptan kurtaramayacağını açıklamıştır. Çünkü
6. A’râf 6; Hûd 112; Nûr 54; Ahkâf 9.
“Elbette kendilerine Peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen
Peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz.” Â’râf 6.
7. P
 eygamberimiz Veda haclarındaki Arafat hutbesi sonunda sahâbîlerine
şöyle buyurmuştur:
- Rabbiniz tarafından benimle ilgili olarak sorgulanacaksınız. Ne cevap vereceğinizi bilmek isterim.
Onların, görevini yaptığına tanıklık edeceklerini söylemeleri üzerine,
şehâdet parmağına göğe doğru yükseltip insanlara doğru çevirerek üç
defa şöyle der:
- Şâhit ol Allahım! Şâhit ol Allahım! Şâhit ol Allahım!
(Ebul-Hasen en-Nedvî, es-Sîrtün-Nebeviyye, s.399; Buhârî, Hn. 4406;
Müslim. Hn.1218,1679; Ebû Dâvûd Hn.1905)

Peygamberimizin, hiç kimsenin Cennet’e gireceğini bilme yeteneği ve bildirme yetkisi yoktur. Her hangi bir kişi için kesin olarak Cennet’e gireceği şeklinde bir açıklama da yapmamıştır.8
Hiç şüphesiz, Cennet gibi “Gelecek” de akıl ve duyu organlarıyla bilinemez Mutlak Ğayb’tır. Bildirmediği sürece
Ğayb’ı Allah’tan başka hiç kimse bilmez-bilemez. Bildirilenler
de Kur’ân’da açıklanmıştır.9
Bunun içindir ki Peygamberimiz, bütün mü’minlere yönelik açıklamalar yapmıştır.
O, mü’minlerin, İslâmî ilkeler çerçevesinde yapacakları
Salih amelleri sürdürmeleri halinde Cennet’e girebilecekleri
müjdesini vermiştir.
Aşere-i Mübeşşere denilen on sahâbi de bu cümledendir.
Onlar hakkında hüsn-ü zanda bulunulmuştur. Yâni onlara da
garanti verilmemiştir-verilememiştir.10 Kaldı ki Peygamberimiz
sağ olan sahâbîleriyle ilgili olarak onların geleceğine ilişkin bir
şâhidlikte de bulunmamıştır:
Uhud harbi sonrasında şehîd sahâbîler defnedilir. Peygamberimiz, “Ben onlara; onların îmanına ve büyük günahlardan berî olarak salih amelli kullar olarak yaşadıklarına şâhidim,” buyurur. Hz. Ebû Bekir, “Biz onların, onlar gibi
müslüman olan ve onlar gibi silahlı cihâd yapan kardeşleriyiz. Bizim için de şâhidlik yapar mısınız?” deyince de şöyle
buyurmuştur:
-Ben sizin benden sonra neler yapacağınızı bilemem;
8. Ahkâf, 9; Buhârî, Edeb 55, Menâkıbul-Ensar, 19.
9. S ırasıyla bak. A’raf, 6; Cin, 26-27; Buhârî, Vesaya 11; Müslim, Cennet
333.
10. B
 ak. T.D.V. İslâm Ansiklopedisi (DİA) cild 3, s.547.
Başta Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer olmak üzere onların hiçbiri kendisini
Cennet ehli olarak görmemiş; üstelik herbiri derin bir ümit ve de korku içinde kulca yaşamıştır.
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bu sebeple şehîdlerimiz için şâhidlik yaptığım gibi sizin
için de şâhidlik yapamam.11
Vereceğimiz misaller arasında kadın-erkek hepimizi kuşatan genel nitelikli müjdeleme örnekleri görülecektir.
Şimdi “Her birimize ayakkabısının bağından daha yakın
olan” fakat “Nefse ağır gelebilecek görevlerle kuşatılmış bulunan” Cennet’e girecekleri; Cennnet’e ilk girecek kişi olmasını dilediğimiz Peygamberimizin dilinden aktarmaya başlayabiliriz.12
Örnekler, özellikle temel görevlerimizle ve de toplumsal hayatımızla ilgili alanlardan seçilmiştir. Peygamberimizin,
Cennet’e götürücülüğünü açıkça dile getirdiği bu örnekler,
hiç şüphesiz erkekleri de, kadınları da içine almaktadır. Bunlar, Kur’an’dan bağımsız değildir, ona açıklamadır. Bu hususa
yer yer açıklık getirilecektir.
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1 Allah’a ve Peygamberlerine Îman Edenler
Ebû Saîd el-Hudrî’den... t
“Allah’ın Resûlü Cennet hayatını anlatırken şöyle buyurdu:
- Cennet’e girecekler aralarındaki (ihlâs ve amel) farklılıkları sebebiyle kendilerinden bir üst derecedeki Cennet
yurtlarında oturan Cennet’likleri doğu ve batı ufkunda akıp
giden parlak yıldızları gördükleri gibi göreceklerdir.
Sahâbîler de şöyle dediler:
- Ya Resûlellah! Cennet’in bu yüksek yurtları, şüphesiz
Peygamberlerin makamlarıdır. Elbette onlardan başkaları oralara ulaşamaz.
Onların bu sözleri üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdular:
11. Muvatta, Cihad 32 (eş-Şühedâü fî Sebîlillah)
12. M. Zevâid 8/162; Feyzül-Kadîr 3/29, Hn. 2688

- Evet, (Peygamberlerin dereceleri yüksektir.)
Ancak canım kudret ve tasarrufu altında bulunan Allah’a
yemin ederim ki, (sizlere açıkladığım Cennet sahipleri) Allah’a
îman eden ve peygamberlerine inanan mü’min kişilerdir.”13
Yukarıda sunulan hadîs, Hadîd sûresinin 19. ve 21. âyetl
erinin anlamını açıklamakta ve pekiştirmektedir: 19. âyette
Allah’a ve Peygamberlerine îman edenlerin, Rablerinden
ödüller alacak Sıddîklar ve Şühedâyı oluşturacakları açıklanmaktadır. 21. âyette ise şöyle buyurulmaktadır:
“Rabbinizin affına ermek ve Allah’a ve Peygamberlerine îman edenler için hazırlanmış olup eni gökle yer arası
kadar olan Cennet’e girmek için yarışın. İşte bu, Allah’ın
ikramıdır. Onu dileyene/layık gördüğüne verir. Gerçekten
de Allah büyük lütuf sahibidir.”
Cennet’e girmenin ana şartı Allah’a ve peygamberlerine îmandır. Bilinmesi gerektiği üzere bütün topluluklara Peygamber gönderilmiştir. İslâm Dîni, Hz. Âdem’den Hz.
Muhammed’e, bütün Peygamberlerin ortak teblîğidir. Peygamberlere îman onların teblîğ etiği Kutsal Sayfalar’a, Tevrat ve İncîl gibi mukaddes kitapların asıllarına îmanı gerektirir. İslâm’ın son peygamberi Hz. Muhammed, son Kitabı da
Kur’ân’dır.
Peygamberler arasında ayırım yapan, bir diğer anlatımla
Kur’ân’la açıklanmış Peygamberlerden birine, mesela Hz. İbrahim, Mûsa, Îsa ve Muhammed’den birine inanmayan kişi
kâfir olur. Kâfir ise Kur’ân’da açıklandığı üzere Cennet’e giremez.14
Bütün Peygamberlere îmanın gerekliliği konusunda
Kur’ânda şöyle buyurulur:
13. Müslim, Cennet 11, Buhârî Rikak 51
14. Nisa, 150-152
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Âl-i İmran 84-85
“Açıkça şöyle de: Biz Allah’a îman ettik. Bize indirilene (Kur’ân-ı Kerîm), İbrâhîm’e, İsmâîl’e, İshâk’a, Yakûb’a
ve onun oğullarına indirilenlere, Mûsâ’ya, Îsâ’ya ve diğer
peygamberlere Rablerinden verilenlere de (inandık.) Onlardan hiç biri arasında (peygamberlikleri yönünden) fark
gözetmeyiz. Biz O’na (Allah’a) teslim olmuşlarız.
Kim İslam’dan başka bir dîn ararsa, o dîn ondan asla
kabûl edilmeyecektir. O, âhirette de kayba uğrayanlardan
olacaktır.”

2 Helâlleri Helâl, Haramları da Haram Bilenler
“Hz. Cabir anlatıyor:
Bir adam gelerek Peygamberimiz Hz. Muhammed’e sordu:
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- Üzerimize farz kılınan namazları kılsam, Ramazan orucunu tutsam, helâl kılınanları helâl kabul etsem, (Allah’a ortak koşma, insan öldürme, zina ve faiz gibi) haramları da haram olarak içime sindirsem, Cennet’e girebilir miyim?
Peygamberimiz -Evet girebilirsin.- cevabını verince,
adamcağız şöyle demekten kendini alamadı:
- Söylediklerimle yetinecek, fazlaca bir şey yapmayacağım.

15

`
Kur’ân’ın bildirdiği şekilde ticaret yapmak, helâl kılınmış
hayvanların etlerini yemek ve evlenmek gibi helâlleri helâl;
faiz, zina ve zulüm gibi haramları da haram bilmek İslâm
Dîni’nin îmanın gereğidir.
Bu sebeple kişinin helâl olduğuna inanmadan haram15. Müslim, Îman 4

ları işlemesi, onu yalnızca günahkar kılar. Şartlarına uygun
olarak tövbe eder, bağışlanır. Fakat helâllere haram, haramlara da helâl diye inanırsa, bu durum, Allah’a başkaldırı ve
âcizlik isnâdı olacağı için Allah korusun onu kâfirlerden kılar
ve kâfir olduğu için de Cennet’e değil, Cehennem’e gireceklerden olur. Kur’ân’da bu gerçek şöylece açıklanır:
“…Sizler Kitabın bir kısmına inanıyor, bir kısmını da
inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanların cezası,
dünya hayatında zilletten başka bir şey değildir. Kıyâmet
Günü’nde ise onlar, azabın en ağırına uğratılacaklardır.
Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.”16

3 Ana İbâdetleri Yapanlar
Bir çöl adamı gelerek:
- Ey Allah’ın Peygamberi! Yaptığım zaman Cennet’e girebileceğim işleri bana öğretir misin? şeklinde soru yöneltince,
Peygamberimiz şöyle buyurur:
- Allah’a ibâdet eder, hiç bir şeyi ona ortak koşmazsın,
farz kılınan namazları kılar, zekâtı verirsin, Ramazan orucunu da tutarsın.
Bu cevabı alan adamcağız, şöyle söylenir:
- Nefsim kudreti altında bulunan Allah’a yemin ederim
ki, bunları yapacak fakat ne artıracak, ne de eksik bırakacağım.
Böyle diyerek ayrılınca, Peygamberimiz sahâbîlerine şöyle buyurur:
- Cennetlik bir adama bakmaktan sevinç duyacaklar, bu
adama baksın.17
`
16. Bakara, 85
17. Buhârî, Savm 4, Müslim, Zekât 85
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Namaz, zekât, oruç ve cihad…bunların her biri, kişiyi Hak ve Halk insanı kılan Cennet’e götürücü, son derece
önemli amellerdir. Namaz ve oruç kişiyi rûhen geliştirirken
zekât sosyal adaletçi, zalim yönetimlerle mücedeleyi de içine alan cihad ise bilinçli bir toplumcu kılar. Bunun içindir ki
Kur’ân’ın Cennet’e götürücü baş salih amelleri bunlardır. Bu
ameller, Cennet kapılarına da isim olmuşlardır.
Hiç şüphesiz yapılması gereken İslâmî emirler, açıklananlardan ibaret değildir. Fakat bunlar, Kur’ân’ın üzerinde
önemle durduğu, olmazsa olmaz görevlerdir. Bir kırsal kesim
adamı gibi basit toplumsal ilişkiler içinde yaşayan kişi, bunları şuurlu bir şekilde yerine getirdiğinde kulluk çizgisini koruyabilir; Cennet’e de girebilir.

4 İnsanlardan Bir Şey İstemeyenler
Hz. Sevban t anlatıyor:
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“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Cennet’e gireceğinin sorumluluğunu üstlenmem karşılığında kim bana açıklayacağım hususta garanti verebilir?
(Bu Peygamberî dâvete ye muhatap olan sahâbîler arasından ortaya çıktım ve)
- Ben (verebilirim Ya Resûlellah!) dedim.
Şu öğüdü verdi:
- İnsanlardan hiç bir şey istemeyeceksin.
`

Sevban’ın dostları diyorlar ki; Allah’ın Resûlü’ne söz verdiği için o, bineği üzerinde iken kamçısı yere düşse, herhangi birimize onu bana alıp veriniz, demezdi. Bizzat iner ve
alırdı.”18
18. Müsned, 5/277, Müslim, Zekât 108

Şartları gerçekleştiğinde kişi mesela zekât alabilir. Nafaka
ve ameliyat gibi zarûret hallerinde de borçlanabilir.
İslâm “Veren el alan elden üstündür.” ilkesini koyduğu
için “Ne alabilirimden çok, ne verebilirim?” prensibini uygulatmaya çalışmaktadır.
İstemenin meşrû olabileceği durumlarda bile, câhillerin
zengin sanacağı şekilde hiç kimseden bir şey istememek, bir
diğer anlatımla kendine yetmeye çalışmak; taşınması pek ağır
bir yük olacağı içindir ki bu özellik Cennet’e girme sebebi olmuştur.

5 Allah İçin Birbirlerini Sevenler
Ebû Hüreyre t anlatıyor:
“(Mü’minlerden bir toplulukla birlikte) Hz. Peygamber’le
beraberdim. Allah’ın Resûlü (Cennet’i anlatırken bize) şöyle
buyurdu:
- Cennet’te, Yakût’tan sütunlar üzerinde kurulmuş olup
parlak yıldızlar gibi ışıklar saçan, kapıları (sahiplerine) açılmış Zeberced’den (özel) daireler vardır.
Dînlemekte olan sahâbîler sordular:
- Ya Resûlellah! Bu daireler kimlere verilecektir?
- Birbirlerini Allah için sevenlere, Allah için birleşerek
bir arada oturabilenlere ve Allah için birbirlerini ziyaret
edenlere verilecektir.”
Peygamberimiz bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurmuşlardır:
Sizler îman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz, birbirinizi
-Allah için-sevmedikçe de hakîki Müslüman olamazsınız.
Size, birbirinizi sevmenize sebep olacak bir iş öğreteyim
mi?
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Aranızda Selâmı/barışı yayın.“19
`

Sevgili Peygamberimizin bir açıklamasına göre Allah için
sevme ve Allah için nefret duyma, Allah katındaki amellerin
en büyüğüdür. Onun diğer bir açıklamasına göre de onlara,
diğer kullara verilmeyecek, pek çok âhiret armağanı verilecektir.
Bu sebeple birbirimizi sevmeliyiz. Peygamberimizin tavsiyeleri doğrultusunda hediyeleşme, kendi nefsimiz için sevdiğimizi diğer insanlar için sevme, sevdiklerimize sevdiğimizi bildirme ve Esselâmü Aleyküm şeklinde duâ niteliği
olan Selâm verme gibi sevgi vesîlelerine yapışmalıyız. Peygamberimizi izleyerek kadınlara ve çocuklara da Selâm vermeliyiz.20
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İkinci hadîste geçen Selâm’ı yaymayı, barışı yayma şeklinde de anlayabiliriz. Çünkü Selâm kelimesinin anlamlarından biri de barıştır. Kaldı ki birbirimize Selâm yoluyla Allah’ın
korumasını dileme de barış ortamı oluşturmadır.

6 Kabûl Olunur Hac Yapanlar
Cabir b. Abdullah t anlatıyor:
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed r, dönemindeki Müslümanları hacca teşvik etmek için haccın mükâfatını dile getirerek şöyle buyurur:
- Mebrûr olacak hacca verilecek mükâfat, hiç şüphesiz
Cennet’tir.
Bu müjdeyi alan Müslümanlar tarafından soruldu:
- Ya Resûlellah! Hac nasıl mebrûr olur?
19. S ırasıyla bak. M. Zevaid 10/278, 422, Müslim, Îman 93-94, İ. Mace
Edep 11
20. Ebu Davud Edeb 147-148

- (Günahlara bulaşmaksızın hac görevlerini yerine getirmekle) fakirlere ve dostlara yemek yedirmekle ve herkesle tatlı tatlı konuşmakla (ve bir de bolca selâm verip barışı yaymakla) mebrûr olur.21
`

Peygamberimiz, Kur’an (Bakara 203) çizgisindeki bir hadîs
leriyle, şartlarına uygun olarak yapılacak haccın günahları bağışlatacağını açıklarken, bu hadîsleri ile de Cennet’e götüreceğini müjdelemektedir.

n
7 Tatlı Tatlı Konuşanlar ve Yemek Yedirenler
Hz. Ali t rivâyet ediyor.
“Allah’ın Resûlü r şöyle buyurdu:
- Cennet’te dışı içinden, içi dışından görülen özel yerleşim birimleri vardır.
(Allah’ın Resûlü’nün r bu açıklamasını dinleyen ve coşku ile dolan) bir arabî ona doğru ayağa kalktı ve sordu:
- Bu özel daireler kimlere verilecek ya Resûlellah?
- Onlar, tatlı tatlı konuşan (dostlara ve fakirlere) yemek
yediren, oruçlara devam eden ve insanlar uykuda iken geceleri
kalkıp Allah için namaz kılanlara verilecektir.”22
`

Cennet’e girmeye hak kazanacak kişiye, büyük mü büyük, özel Cennetler verileceği gibi bu hadîste açıklandığı üzere, genel Cennetler’den câzip yerleşim merkezleri de verilecektir.
21. Müslim, Hac 79, İ. Mace 2/969
Hac ve Umre ile ilgili bilgiler için bak. A. R. Demircan, Hac ve Umre Yüceliğe Çağrıdır Beyan, İst. 2008
22. Tirmizî, Cennet 3, Müsned 1/126
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Bu yerlerin, diğer Cennetliklerle ilişkiler kurulması için
kullanılacak merkezler olması muhtemeldir.
Doğruları en iyi bilen Allah’tır. İnşaallah Cennet’e girdiğimizde gerçekleri görerek öğreneceğiz.

8 Yetîmin ve Kız Çocuklarının Bakımı ve
Terbiyesini Üstlenenler
Allah’ın Resûlü bir öğütlerinde şöylece müjde verdiler:
- (Kız olsun, erkek olsun) bir yetîmi yiyeceği ve giyeceğine ortak kılan; onun geçimini üstlenen kişiyi (Allah’a ortak
koşmak ve zulüm gibi) bağışlanmayacak bir günah işlemedikçe Allah onu mutlaka Cennet’e koyacaktır.
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Üç kızının veya kız kardeşinin geçimini sağlayan, onları güzelce terbiye eden, (Allah, kendilerini mîras, evlilik veya
benzeri yollarla ihtiyaçsız kılıncaya kadar şefkatini esirgemeyen ve) onlara ilişkin görevleri konusunda Allah’ın buyruklarına aykırılıktan korunan kişiyi de Allah mutlaka Cennet’e erdirecektir.
Konuşmasının bu bölümünde bir mü’min Allah’ın Resû
lü’ne sordu;
- Ya Resûlellah! İki kızı veya iki kız kardeşi olsa da, kişi
böyle mükâfatlandırılacak mıdır?
- Evet, iki de olsa…23
`

Kendileri ergenlik çağına ermeden ana-babaları ölen erkek ve kız çocuklar yetîmdirler. Kur’ân, yetimlerin mallarını
zimmete geçirip yemeyi, Cehenneme götürücü büyük günah
olarak açıklamaktadır. (Nisa 10)
Müslümanlar, kendi ailelerinin ve toplumun yetîmleri ile
23. Tirmizî, Birr 13-13. Muhtelif rivayetler için bak. M. Zevaid 8/157

yakından ilgilenmek, bakımlarını üstlenmek ve terbiyelerini
iyi vermekle yükümlüdürler.
Kendi kız çocuklarımız da Allah’ın lütfettiği hediyeler
olarak ilgi odağımız olmalıdır.
İlgi ve terbiye/eğitim yönünden yetîmlerle öz çocuklarımız aynıdır. Onların genel ve İslâmî eğitimleri yanı sıra namaz
ve tesettürleri üzerinde de titizlikle durulmalıdır.
Yetîmler ve çocuklarımızla alakalanmanın Cennet’e erdirici olması, onların bakımı ve eğitiminin sürekli ilgiyi gerektirici olması sebebiyle olsa gerektir.

n
9 Alçak Gönüllü Mü’minler
Sahâbî Hârise b. Vehb’in anlatımına göre Sevgili Peygamberimiz çevresindeki mü’minlere sorarlar:
- Size Cennet’likler den bazılarını bildireyim mi?
Sonra da şöyle buyururlar:
Birilerinin toplumsal konumunu zayıf bularak önemsemediği, (sevilen ve kaynaşılan) her alçak gönüllü mü’min Cennetliktir.24
Allah’ın kulluk imtihanı sebebiyle verdiği; kazanılması
sebeplerini kolaylaştırdığı nimetler kişiye ayrıcalık ve üstünlük sağlamaz. Bu sebeple maddî imkânlar ve sosyal konumlarımız bizi aldatmamalıdır.
Sıradan kişi olarak görülen fakat bulunduğu basit şartlar
içerisinde ihlaslı kulluk yapan nice insanlar vardır ki îmanları
ve bir kaçı geçmez Salih amelleri sebebiyle Cennet’e girecek
şekilde Rabbimiz katında değer kazanabilir. Bu sebeple, özellikle huşû ile namaz kılan sevimli insanlara saygıda kusûr
edilmemelidir.
24. Buhârî, Eyman 9
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İradeleriyle alçak gönüllü olan kişileri Cennetlik olarak
vasfeden Peygamberimiz, kaba, cimri ve kibirli kişileri de Cehennemlik olarak nitelemiştir.25

10 Kendilerine Yapılmasını İstediklerini Diğer
İnsanlara Yapanlar
Şanlı Peygamberimiz inançlı insanlara bütün erdem yollarını açacak yücelikteki öğütlerinde şöyle buyurdular:
- Cehennem’den uzaklaştırılarak Cennet’e konulmayı isteyen kişi Allah’a ve Âhiret Günü’ne îman üzerinde ölmeye
baksın. Bir de kendisine karşı yapılmasını sevdiği şeyleri, diğer insanlara karşı yapsın.26
Görüldüğü üzere Peygamberimiz Allah’a ve âhiret gününe îmanla, kendine yapılmasını istediklerini diğer insanlara
yapmayı Cennet’e götürücü ameller olarak öğretiyor.
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Çünkü onun dilinde, nefsimiz için istediklerimizi diğer
insanlar için yapmak İslâm Dîni’nin namaz, zekât ve oruç gibi
olmazsa olmaz ibâdetlerindendir.
O, bu gerçeği İslâm’n esaslarından soran bir kişiye verdiği cevaplarında şöylece açıklamıştır:
- Allah’tan başka (ibâdet olunacak ve yasalarına boyun
eğilecek) hiçbir ilâh olmadığına, Muhammed’in de Allah’ın
Peygamberi olduğuna inanırsın, namaz kılarsın, zekât verirsin, Ramazan orucunu tutarsın ve bir de nefsin için sevdiğini diğer insanlar için seversin ve nefsin için sevmediğini onlar
için de sevmezsin.”

11 Yedi Büyük Günahtan Korunanlar
Sahâbi Ebû Saîd anlatıyor:
25. Buhârî Edep 61
26. Müslim, İmara 46, İ. Mace Fiten 9

Ağlayıp ağlattığı bir hitabelerinin sonunda Allah’ın Resû
lü Hz. Muhammed şöyle buyurdu:
- Beş vakit namazını kılan, Ramazan orucunu tutan,
zekâtını veren ve yedi büyük günahtan kaçınan kişiye Cennet kapıları açılır da ona -Esenlikle Cennet’e gir, - denir.27
`

Hiç şüphesiz büyük günahlar daha fazladır. Peygamberimizin, dikkatlerimizi çektiği yedi büyük günah, büyüklerinde büyüğü olan günahlardır. Bir diğer hadîslerinde onları şöylece açıklamışlardır:
Yedi büyük günah, Allah’a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek,
yetîm malı yemek, namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmak, İslâm’ın gerekli kıldığı savaşta cepheden kaçmak
ve faiz yemektir.28

12 Allah Yolunda Cihad Edenler
Ebû Saîd t anlatıyor:
“Allah’ın Resulü bir açıklamalarında şu müjdeyi verdi:
- Allah’ı Rab, İslâm’ı Dîn, Muhammed’i (izinden gidilecek) Peygamber olarak kabul eden; yürekten inanıp benimseyen kişi mutlaka Cennet’e girecektir.
Bu müjdenin etkisiyle sevincinden hayretler içinde kalan
Ebû Saîd şöylece ricada bulundu:
- (Aman) Ya Resûlellah! Bu müjdenizi tekrarlar mısınız?
Allah’ın Resulü, müjdesini ona tekrarladı ve sözlerine
şöylece devam etti:
- (Size derecelerinizi artıracak) bir amelin müjdesini daha
27. Nesâî, Zekât 1
28. Bak. Buhârî Vesaya 23, Ebu Davud Vesaya 10
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vereyim mi? Allah, bu amel sebebiyle kulunu Cennet’te yüz
derece yükseltir. Cennette iki derece arasındaki mesafe ise
gökler ile yer arası gibidir.
Bu ikinci müjde üzerine Ebû Saîd sordu:
- Müjdelediğiniz bu amel nedir? (Ya Resûlellah!)
- Allah yolunda cihad etmektir. Allah yolunda cihad etmektir. Allah yolunda cihad etmektir.”29
`

Cihad, İslâmî emirleri ve yasakları uygulamada bütün
gücümüzü kullanmaktır. Bu anlamda Peygamberimizin açıklamalarına göre mesela namaz kılmak, helâl kazanç sağlamak
ve ana-babaya ihsanda bulunmak da cihaddır.
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Hadisimizin açıkladığı cihad ise silahlı savaştır. Mümtehine sûresinin 8-9. âyetlerinde açıklandığı üzere Müslüman
olduğumuz için bizimle savaşacak, bizi yurtlarımızdan çıkaracak, çıkarılmamız için ittifaklar oluşturacak topluluklarla yapılacak savaş meşrûdur. Yalnızca böylesi bir savaşta ölen
kişi şehîd olur.
Irkımızın egemenliği için veya başka toplumların tabîi
kaynaklarını ele geçirmek için ya da zalim müttefiklerimize
yardım etmek için yapılacak savaş zulümdür. Şehid de düşürmez. Üstelik Cehennemlik kılar. Bu gibi zulüm nitelikli savaş kararları almaktan ve onlara katılmaktan şiddetle sakınılmalıdır.
Bu hadîsi, Saff sûresinin aşağıda anlamını sunacağımız
âyetlerinin pekiştirici bir açıklaması olarak değerlendirebiliriz:
“Ey îman edenler! Size, sizi elem dolu bir azaptan
kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda
29. Müslim, İmare 116, Nesâî Cihad 18

cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için pek hayırlıdır. O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi içlerinden ırmaklar çağlayan Cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte, büyük mutluluk/kurtuluş
budur.”30

13 Vermeyene Verenler, Gelmeyene Gidenler,
Zulmedeni Bağışlayanlar
Ebû Hüreyre’den… t
- Salât ve selâm üzerine olsun-Allah’ın Resûlü bir sohbetlerinde şöyle öğüt verdi:
- Üç haslet vardır ki bunlara sahip olan kişiyi, Allah kolay ve basit bir muhâkeme ile hesaba çeker ve onu rahmeti ile
Cennet’e koyar.
Ebû Hüreyre sordu:
- Anam babam sana fedâ olsun Ya Resûlellah! Bu hasletler nelerdir?
- Seni yoksun bırakana verir, seninle ilgiyi kesene alâka
gösterir, sana zulmedeni affedersin... Allah da seni Cennet’e
koyar.31
`

Bir meyve, tatlı bir çift söz ve basit bir bilgi de olsa, verilebilir olanlardan verme anlamına cömertlik, Peygamberimizin ifadesi ile müslümanı Cennet’e götürücü ameldir. Hiç
şüphesiz vermeyene vermek daha da erdemlidir. Bağışlayıcılığın Cennetliklerin sıfatı olduğunu ise Kur’ân’ımız da müjdelemektedir. (Âl-i İmrân, 134)
30. Saff 10-12.
Cihad’ın anlamı ve türlerine ilişkin olarak bak. A. Rıza Demircan Süleymaniye Minberinden İslâm Nizamı Beyan İst. 2008, s. 553-567
31. M. Zevaid 8/189
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14 Akrabaya Sıla Yapanlar
Halid İbn-ü Zeyd Eba Eyüp El-Ensarî t rivayet ediyor:
“Bir sahâbi Allah’ın Resûlü’ne r şöylece ricada bulundu:
- Ya Resûlellah! Beni Cehennem’den uzaklaştıracak ve
Cennet’e sokacak amelleri bana öğretir misiniz?
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- (Emir ve yasaklarına itâat ederek) Allah’a ibâdet eder,
ona hiç bir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılarsın, zekâtı
verirsin ve akrabana sıla yaparsın.”32
`
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Akrabaya sıla, temel İslâmî görevlerimizdendir. Sıla,
İslâm’ın ve ortak aklın emrettiklerine çağırıp yasakladıklarından sakındırarak, gerektiğinde maddî yardımda bulunarak ve
bir de ziyaret ederek yapılır. Üstelik akrabaya yapılacak yardım, diğer insanlara yapılacak yardımın iki katı sevap kazandırır.

n
15 Takvaya ve Güzel Ahlâka Sahip Olanlar
Ebû Hüreyre’den… t
“Allah’ın Resûlü’ne r soruldu:
- İnsanları Cennet’e sokan daha çok (hangi amellerdir Ya
Resûlellah?)
Şöyle buyurdu:
- Takva; Allah’ın emirleri ve yasaklarına göre yaşamaya çalışmak ve güzel ahlâktır.”33
`
32. Buhârî, Zekât 48, Müslim, Zekât 45
33. Tirmizî, Bir 62, İ. Mace, Zühd 29

Güzel ahlâkı, İslâm’a uygun sözler, davranışlar ve işler
olarak tarif edebiliriz.

16 Haklarında İyi Denilenler
Ebu Züheyr Es-Sekafi t anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü r “Benave” mıntıkasında bize hitap ederek şöyle buyurdu:
- Sizler, Cennetliklerle Cehennemlikleri hemen hemen
tanıyabilirsiniz.
Ashâb-ı Kirâm sordular:
- Hangi ölçüyle; nasıl tanıyabiliriz, Ya Resûlellah?
- İyi ve kötü şâhitliklere tanık olarak; gerçek mü’minlerin
haklarında iyi şâhitlikte bulundukları kişilerin Cennet’lik,
kötü şâhitlikte bulundukları kimselerin de Cehennem’lik olduğunu bilerek tanıyabilirsiniz. Zira sizler birbirlerinize karşı
Allah’ın şâhitlerisiniz.”34
`

-Salât ve Selâm üzerine olsun- Sevgili Peygamberimiz bu
hadîsleriyle bizlere, Cennet’e girebilmek için iyi bir toplum
insanı olmamız gerektiğini öğretmektedir.

17 Güven Duyulanlar
Ebû Saîd El-Hudrî t rivayet ediyor:
“Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- Helâl (kılınmış nimetleri helâl kılınmış yollardan kazanarak) yiyen, Allah’ın ve Peygamber’inin emirlerine ve yasaklarına göre hayatını düzenlemeye çalışarak yaşayan ve zarar gelmeyeceği husûsunda insanlar tarafından kendisine güven duyulan kişi muhakkak Cennet’e girer.
`
34. Tirmizî, Kıyame 61
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(Bu açıklamayı müjdeli bulan) bir sahâbi şöyle der:
- Ya Resûlellah! Devrimiz insanları arasında bu vasıfları
taşıyan pek çok insan vardır.
Hz. Peygamber (bu sözleri doğruladı ve gelecekle ilgili
olarak da) şu açıklamayı yaptı:
- Evet, devrimiz insanları arasında çoktur. Bu gibiler benden sonraki dönemlerde de bulunacaktır.”35

18 Günahkâr Olsalar da Allah’a Ortak
Koşmayanlar
Sahâbi Ebu Zer’in aktarımına göre Sevgili Peygamberimiz
şöyle buyurdular:
- Rabbimden gelen bir elçi bana şu müjdeyi verdi:
Senin Peygamberliğine inananlardan Allah’a ortak koşmadan ölen kişi Cennet’e girecektir.
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Ben de “Zina etse de, hırsızlık yapsa da mı?” diye sordum.
Evet, zina etse de, hırsızlık yapsa da, cevabını aldım.36
`

Varlığı, birliği ve yaratıcılığına inanıldığı halde; haya
tı yönlendirici temel kuralların Allah’ın Kitabı Kur’ân-ı Ke
rîm’den değil de örneğin yalnızca akıl ve bilimden alınması
gereğine inanmak, Allah’a ortak koşmaktır.
Mesela, Müslümanın İslâm’ın öngördüğü temel haklar ve
özgürlüklerle ve onayladığı demokratik taleplerle çelişip çatışan maddeci sistemleri laiklik adına yürekten kabulü Allah’a
ortak koşmaktır. Buradan hareketle Allah’a ortak koşmamayı
hiçbir varlığı, kişiyi, ilkeyi, kurumu ve rejimi O’na ve O’nun
emirleri ve yasaklarına üstün veya eş tutmamak olarak da tarif edebiliriz.
35. Tirmizi, Kıyame 61.
36. Müslim, Îman 163.

Peygamberimiz, Allah’a ortak koşmadan ölen kişilerin
Cennet’e gireceğini müjdelemiştir.37 Allah, Kur’ân’da tövbe etmeden ölen kişilerin kendisine ortak koşulması dışındaki günahlarını doğrudan bağışlayabileceğini açıklamaktadır. Şartlarına uygun olarak yapılacak tövbenin kabûl edileceği ise vaad
edilmektedir.38
Ancak Allah, adaleti gereği tövbe edilmeyen günahlardan ötürü cezalandırabileceği için gecikmeden tövbe edilmeli, Cennet kapılarını açmalıdır.
Bazı islâm alimleri, Allah’a ortak koşmadan fakat zina ve
hırsızlık gibi günahlarına tövbe etmeden ölenlerin, Cennet’e
ancak cezalarını çektikten sonra girebilecekleri görüşündedirler. En doğrusunu Allah bilir.

19 Adaletle Yönetenler
Sahâbî İyaz b. Hımar Hz. Peygamberden bizzat dinlediğini açıklayarak onun şöyle buyurduğunu bildirmiştir:
“Şu üç grup da Cennetlik olacaklardandır:
Adaletli ve başarılı yöneticiler, bütün yakınlarına ve
mü’minlere karşı merhametli olanlar ve ailesi kalabalık olduğu ve geçim sıkıntısı çektiği halde haram kazançlardan kaçınan ve üstelik kimseden bir şey istemeyen kişiler.
Bunlar da Cennet’e gireceklerdir.”39
`

Bu hadîsimiz bir çok Kur’ân âyetine açıklık getirmektedir. Çünkü Kur’ân, adaletin Allah’ın rızasına yaklaştıracağını
açıklamakta, Onun ihsankâr/merhametli kulları sevdiğini bildirmektedir. İhtiyaç içinde kıvranırken insanlara halini anlatmayan-anlatamayan kişileri de övmektedir.
37. Müslim, Îman 94.
38. Bak. Nisa 48, Şûra 25
39. Müslim Cennet Bab 16, 63/2865
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Bu özellikleri taşıyan amellerin Cennet’e yol olacağı açıktır.40

20 Meşrû Yöneticilere İtâat Edenler
Aziz Peygamberimiz geleceğimizi Cennet’le aydınlatan
bir hadîslerinde de şöyle buyururlar:
“Allah’a karşı kulluk üzerinde olun. Beş vakit namazı kılın. Ramazan orucunu tutun, mallarınızın zekâtını da verin.
Bir de yöneticilerinize itâat edin ki Cennet’e giresiniz.”
`
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Kur’ân’ımızın görevleştirdiği adalet ve liyakat gözetilerek
şûra/seçim sistemine göre seçilen, Allah’ın ve Peygamberinin
emirleri ve yasakları doğrultusunda yöneten ve yönetilenlerle ihtilaf halinde İslâm’ı hakem tanıyan yöneticilere itâat etmek farz görevimizdir. Onlar, esirlikten salınmış siyahîlerden
oluşsalar da itâat gerekir. Konuyu bir hadîsle özetlemek istersek şöyle diyebiliriz:
“İtâat ancak Maruf olanda / Dînin ve ortak aklın gerektirdiklerindedir.” 41
Laik/Seküler yönetimlerde yöneticilere saygı, dînî değil,
vatandaşlık görevimizdir

21 Didişip Çatışmayanlar
Sevgili Peygamberimiz, erdemlerle değerler yurdu olan
Cennet’in bağlantısına dikkatlerimizi çeken bir hadîslerinde,
faziletli toplumcular olmamızı amaçlayarak bizleri şöylece yüreklendirmişlerdir:
“(Zulme onay verme dışında) haklı da olsa çekişip didişmeyen-çelişip çatışmayan kişiye ortaklaşarak girilecek Cen
net’in her hangi bir yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
40. Mâide, 8; Bakara, 195, 273; Âl-i İmrân 134.
41. S ırasıyla bak. Tirmizî, Cuma 80, Nisa, 58-59; Şûra, 38, Buhârî, Fiten 2,
Müslim, İmare 35

Şaka da olsa yalan söylemeyen kimseye Cennet’in ortasında bir köşk verileceğine kefilim.
Ahlâkı güzel olan şahsa ise Cennetin en yüksek yerinde
bir köşk verileceğine kefilim.”42
Bu hadîs yalan söylemememizi, dîni, ilmî, siyasî ve ekonomik tartışmalarımızı en güzel yöntemlerle yapmamızı ve
özverili davranmamızı emreden Kur’ân âyetlerinin açıklaması gibidir.
Yalanı yasaklayan Rabbimiz, doğru olmayı ve doğrularla birlikte bulunmayı da emretmektedir. Doğru sözlülerin işlerini düzelteceğini ve günahlarını bağışlayacağını da müjdelemektedir.43
Görüleceği üzere Peygamberimiz somut kişilere değil, uzlaşmacı, doğru sözlü ve öz verili insanlara, bu güzel amelleri
sebebiyle ilkeler üzerinden garanti vermektedir. Yaratılış özelliklerini koruyan insanların, yapabilecekleri bu ahlâkî amelleriyle Cennet’e girebilmeleri için, pek tabîi ki îmanlı olmaları, namaz ve zekât gibi temel görevleri de yapmaları gerekir.

22 Dillerini ve Cinsel Organlarını Koruyanlar
Allah’ın Resûlü Cennet’e girişle sonuçlanacak ameller dizisine şöylece açıklık getirmiştir:
(Ey Mü’minler!) Kim bana iki çenesi arasındaki ağzınıdilini ve iki uyluğu arasındaki üreme organını, haram kılınan
işlerden koruyacağına garanti verebilir ki ben de ona Cennet’e
gireceği garantisini vereyim.44
Allah’ın Resûlü bir soru üzerine de insanları en ziyade
Cehenneme sürükleyecek günahların/suçların dille ve cinsel
organla işlenecekler olduğunu açıklamaktadır.45
42. Ebû Dâvûd, Edeb, Hüsnül-Hulk, Hn. 4167.
43. Hac, 31; Nahl, 125; Haşr, 9; Tevbe, 119; Ahzab 70-71.
44. Buhârî, Hudud 19
45. Mişkâtül-Mesabih, Hn. 4832
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İslâm Dîni’nin îman esasları, emirleri ve yasaklarından
birini aşağılayıcı, gericilik olarak niteleyici sözler, insanlara
yönelik gıybet, alay, iftira, tehdit, sövme, jurnal… ve aşağılama dille işlenecek günahlardandır.
Bunun gibi faiz, içki, kumar, fuhuş işletmeciliği, rüşvet,
hırsızlık ve yetim malı yemek gibi haram yollarla kazanılanları yemek de ağız yoluyla işlenecek günahlardır.
Nikâh dışı ilişki olarak zina, dost tutma ve eşcinsellik de
üreme organının işleyeceği günahlardır.
Özetlersek ağız-dil ve cinsel organla yapılabilecek günahların hepsi de orta ve büyük derecede günahlardır. Hak sahiplerinden helâllik alınarak tövbe edilmedikçe ilâhi adaleti harekete geçirecek bu günahlar, Cennet’e girmeyi engelleyebileceği gibi îmandan ederek Cehennem’e de yuvarlayabilir.
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23 Ana-babalarına İhsankâr Olanlar
Ebû Umame t anlatıyor:
“Bir sahâbi Allah’ın Resûlü’ne r sordu:
- Ya Resûlellah! Anne-babanın çocukları üzerindeki hakkı nedir?
- Onlar senin Cennet’in ve Cehennem’indir.
(Onlara itâat ve ikram Cennet’e girmene, onlara saygısızlık, ilgisizlik ve kırıcı muamele de, Cehennem’e düşmene sebep olur)”46
Peygamberimizin, Kur’ân çizgisindeki “Ananın ayaklarına kapan. Cennet orada, ananın yanındadır,” şeklindeki sözleri ve görevlerini yapmış “Babanın rızasını Cennet
kapısı“olarak niteleyen beyanları yukarıda sunulan hadisimizin anlamını pekiştirmektedir.47
46. İ. Mace, Edep 1
47. İ. Mace Hn. 2781

Yüce Allah, önce kendi zâtına ibâdet edilmesini, sonra da
ana-babaya, özellikle de anaya ihsan edilmesini emretmektedir.48
İhsan, Allah’a Onu görür gibi ibâdet etmek, yapılanı güzel yapmak ve iyilikte bulunmaktır. Bu anlamıyla ana-babaya
ihsan, Peygamberimizin de açıkladığı üzere Cennet’e götürücü ameldir.
Ana-babanın Kâfir olması bile onların evlâd üzerindeki haklarını düşürmez. Bu sebeple onları aşağılama, arzularını hiçe sayma, fakirlikleri ve yaşlılıklarında onları kaderlerine terk etme Cehennem’e götürücü en büyük günahlardandır.

24 Hayırla Yad Edilenler
“Hz. Peygamber’in yanından bir cenaze ile geçtiler.
Sahabîler onu ‘Hayırlı bir cemiyet insanıydı.’ diyerek övdüler.
Allah’ın Resûlü “Gerekli oldu.” buyurdu.
Sonra diğer bir cenaze ile daha geçtiler. Sahâbîler onu da
“Cemiyete/topluma zararlı bir kişiydi.” diyerek yerdiler.
Allah’ın Resûlü r aynı şekilde “Gerekli oldu” buyurdu.
Hz. Ömer sordu:
- (Ya Resûlellah!) Haklarındaki görüşlerimizi açıkladığımızda her bir cenaze için “Gerekli oldu” buyurdunuz. Ne, gerekli oldu?”
- (Ya Ömer!) İlkini hayırla andınız. (Toplumun sevgisini kazandığı için) ona Cennet gerekli oldu; Cennet’e girmeyi hak etti. İkincisinin fenalığında birleştiniz. (Toplumun nefretini kazandığı için) ona da Cehennem gerekli oldu. Allah’ın
Resûlü r daha sonra sözlerini sahâbîler topluluğuna yönelterek şöyle buyurdu:
48. İsra 23-24, Lukman 14-15, Ahkâf 15
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- (Ey Mü’minler!) Sizler yer yüzünde Allah’ın şâhitleri
siniz.”49

25 Hz. Muhammed’e İtâat Edenler
Sevgili Peygamberimizin, Cennet’e gireceklerle ilgili bir
hadîslerinde de şöyle buyurmuşlardır.
- İstemeyip diretenler dışında, benim Peygamberliğime
îman edenlerin hepsi Cennet’e girecektir.
Sahâbiler tarafından soruldu:
- Ya Resûlellah! İstemeyip diretenler kimlerdir?
- Bana itâat edenler Cennet’e girecektir. İtâat etmeyenler istemeyip diretenlerdir.
`
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Sevgili Peygamberimizin açıklamalarına göre kadın veya
erkek Cennet’e gireceklerin önemli bir bölümünü açıkladık.
Dolayısıyla Cennet’e girmeye sebep olacak işlerin en mühimlerini beyan ettik.50
Hiç şüphesiz örneklerimizi, doğruluk ve cömertlik gibi
daha bir çok Cennet’e götürücü amellerle çoğaltabiliriz.

49. Buhârî, Cenaiz 86; Müslim, Cenaiz 60.
50. Buhârî, İtisam 2.

Cennet’e Götürecek Amelleri Değerlendirme
Sıkça değinildiği gibi Kur’ân-ı Kerîm’de Cennet’e girecekler genel bir ifade ile “Îman edenler ve Salih ameller yapanlar”
olarak açıklanır.
Salih amellerin neler olabileceği de örneklendirilir.
Yukarıda beş sûreden yaptığımız alıntılar ve işaret ettiğimiz diğer âyetler çizgisinde Salih amelleri şöylece özetleyebiliriz:
“Gerektiği şekilde îman etmek, iç huzuru ile devamlı
olarak namaz kılmak, faydasız sözler ve işlerden kaçınmak,
zekât verici olabilmek için çalışmak, zekât vermek, zina ve
eşcinsellikten korunmak, sözlere ve sözleşmelere bağlı kalmak, Allah’a ve Peygamberi Muhammed’e karşı çıkanlarla
sevişip kaynaşmamak, öfkeye hakim olmak, affetmek, bilerek günahlarda ısrar etmemek, tövbe edip bağışlanma dilemek, sabır göstermek, şirk-insan öldürme ve zinâ gibi büyük
günahlar ve açık çirkinliklerden kaçınmak, danışmak/seçimi
önemsemek, zulme karşı birlikte savunma yapmak, Kur’ân
âyetlerini okumak, Allah anıldığı zaman kalpleri ürpermek,
Kur’ân âyetleri okunduğu zaman îmanları artmak ve Rablerine dayanıp güvenmek, âdil olmak... ve cihad etmektir.
Sevgili Peygamberimiz de Kur’ân çizgisini takip ederek
Cennet’e götürecek amelleri misallendirmiştir.
Verilen bu Salih amel örneklerini şöylece hulâsa edebiliriz:
“Îman, namaz, zekât, oruç, hac, Allah için sevmek, cihad, helâlleri helâl, haramları haram bilmek, tatlı sözlü olmak, yemek yedirmek, yetîmin geçimini üstlenmek, kız ço-

179

cuklarını güzelce terbiye etmek, vermeyene vermek, gelmeyene gitmek, zulmedeni bağışlamak, akrabayla ilişkileri sürdürmek, güzel ahlâklı olmak, helâl yiyip içmek, güven
vermek, hayırla yad edilmek, meşrû idarecilere itâat etmek,
ağzı-dili ve cinsel organı korumak, uzlaşmacı olmak ve anabaya ihsanda bulunmaktır.
Bir de Allah’a ortak koşmak, haksız yere cana kıymak,
zina, faiz, zina iftirası, sihir, meşrû savaşta cepheden kaçmak gibi haramlardan kaçınmaktır.”

Salih Ameller İnsanlığın Ortak Erdemleridir
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Kur’ân ve Sünnet’te Cennnet’e girecekleri açıklanan insanların özetlenen bu vasıflarının büyük çoğunluğu erdemli bir insan olmak için gereklidir ve dünyamızın bütün kültürlerinde saygı değerdir. Toplumları da yücelticidir. Çünkü
Yüce Allah ve Onun Peygamberi bize yalnızca insanlık fıtratı
ile güzelliklerini kavrayabileceklerimizi emretmiştir. Bize ancak, kötülüklerini ve çirkinliklerini idrak edebileceklerimizi
yasaklamıştır.

 u Güzel Amellerin Hepsinin Bir Kişide
B
Toplanması da Gerekmez
Bu, mümkün de değildir. Meselâ kişinin çevresinde yetîm
olmayabilir, silahlı cihad gereği duyulmayabilir. Yaratılışı gereği herkes her hayrı yapmaya yetenekli olmayabilir. Üstelik
bazı kişiler için vermeyene vermek, bazıları için hac yapmak
daha önemli ve öncelikli olabilir.
Bunun içindir ki Peygamberimiz îman esaslarına ilişkin
olanlar dışında kendisine Cennet’e götürecek amelleri soranlara, soranların kişilikleri ve yapabileceklerine göre değişik
cevaplar vermiştir. Örneğin bazılarına oruç, bazılarına cihad,
bazılarına de affedici olmak cevabını vermişlerdir. Verilen örnekler de bunu göstermektedir.

Ancak hakîki müslüman olmak için gerekli olan, bir diğer
anlatımla kişiyi Allah’a bağlayan îman, temel şarttır. Îmanın
temel şart olduğuna Peygamberimiz, “Cennet’e ancak mümin olan girecektir.” buyurarak açıklık getirmiştir.51
Îmanın yanı sıra kişiyi Hak insanı yapan namazın ve Halk
adamı kılan zekâtın olmazsa olmaz ameller olduğu da bilinmelidir.
Peygamberimiz, “Cennet’te seninle beraber olmak istiyorum.” diyen sahâbiye, ”Pek çok namaz kılarak kendin için
bana yardım et.” buyurmuştur. Kendince gerekçelerini sunarak zekât vermeyeceği ve cihada katılamayacağını beyan eden
sahâbiye de:
“Zekât yok, cihad da yoksa nasıl Cennet’e gireceksin?”
demiştir.52
Çünkü Kur’ân’a ve Sünnet’e göre Salih amellerin ilkleri namaz ve zekâttır. Îman, namaz ve zekât yanı sıra adalet,
merhamet ve güvenilir insan olmak gibi ahlâki erdemlerimiz
de bizi Cennet’e götürecek amellerdendir. Cennet’e götürücü amellerimiz ne kadar çok olursa -ilgili bölümünde açıklayacağımız üzere- Cennet’teki derecelerimiz de o nispette büyüyecektir.
Böyle inanmalı, Rabbimize hüsn-ü zanda bulunmalıyız.
Çünkü Rabbimiz, bir kutsî hadîste kendisini şöylece tanıtmaktadır: “Ben kulumun beni zannettiği gibiyim.”
Rabbimizle ilgili olarak Peygamberimiz de bizleri şöylece uyarmaktadır:
“Sizden her biriniz Allah’a tam bir hüsn-ü zan içinde
can vermelidir.”53
51. Müslim, Îman 163,
52. Ö
 zetlenen bu iki hadîsi ve önemli bulduğumuz izahlarını, bölüm sonundaki Ek’ de okuyabilirsiniz.
53. İ. Mâce, Zühd 20.
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Îman ve Ameller Vesîle, Allah’ın Lütfu Sebeptir
Açıklanan âyetler ve hadîslerden anlaşılacağı üzere Cen
net’e ancak İslâmî îman ve amellerle girilebilir. Bir diğer anlatımla îmanlı, erdemli, zulme karşı dirençli ve sosyal adaletçi olmakla, nefis için sevileni diğer insanlar için sevmekle, almayı değil vermeyi ilke edinmekle girilebilir. Cennetliklere, armağanlarının İslâmî çizgide sabır göstererek yaptıklarına karşılık verileceğini açıklayan âyetler de bu hakîkati pekiştirmektedir.54
Ne varki îman ve ameller ebedî Cennetleri kazanmak için
yeter değildir. Allahın lütfu da gerekir. Bilinmesi gereken husus, ilâhî lutfun da îman ve ameller sebebiyle geleceğidir.
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İlâhî lütfa ihtiyacımızı, Sevgili Peygamberimiz şöylece
açıklamaktadır:
Ebû Hüreyre’den...
“Allah’ın Resûlü bir sahâbî topluluğuna şöyle buyurdu:
- (Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarını) uygulamada aşırılığa düşmekten kaçının. Orta yolu tutun. İyice
biliniz ki, sizden hiç birinizi, yapmış olduğu amelleri kurtarıp Cennet’e sokamaz.
Sahâbîler sordular:
- Yoksa sizi de mi amelleriniz kurtarıp Cennet’e sokamaz
Ya Resûlellah?
- Evet beni de. Rabbimin rahmeti ve ikramı beni kuşatır
da ben de böylece kurtulup Cennet’e girerim.55
54. A’râf 43; Ra’d 24.
55. Müslim, Zikir 2, Cennet 82; Ebû Dâvûd, Edeb 81.

Cennet’e, îman ve amellerin sebep olacağı ilâhî lütufla girileceği gerçeğini pekiştiren bir diğer hadîste de şöyle buyurulmaktadır:
“Cennet’e ancak Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adına
kişiye özel olarak düzenlenmiş bir kurtuluş belgesinin gösterilmesi ile girilecektir…”56
İslâm’ın gerektirdiği; bir bölümü de Rabbimizin ve Peygamberimizin dilinden açıklanan güzel amelleri sebebiyle ve
Allah’ın (c.c.) lütfuyla Cennet’e girecek mü’minler, mânevî ve
mânevîleştirilmiş maddî nimetler içinde ebedî bir hayat süreceklerdir.

n
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56. M. Zevaid, 10/398.

Kur’ân ve Sünnet’te Cennet Derecelerinin
Farklılığı ve Ebedîliği
Kur’ân, Cennet’e girecek mü’minlerin Firdevs, Adn,
Ne’îm ve Me’vâ, gibi Cennetler’de farklı derecelerde bulunacaklarını açıklamaktadır. Dereceleri farklı olan mü’minler
Sâbikûn ve Ashâbül-Yemîn olarak iki ana guruba ayrılmaktadır. “Sabikûn/öne geçenler birinci derecede yer almaktadır.57

 ennet’e Gireceklerin Derece Farklılıklarını
C
Gösteren Âyetler’den Misaller
Ahkaf 19
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ات ِم َّما َع ِم ُلوا َو ِلي َو ِّفي ُهم اَ ْع َما َل ُهم َو ُهم اَل
ٌ َو ِل ُك ّ ٍل َد َر َج
ْ
ْ
ْ َ ُ
﴾١٩﴿ ون
َ يُ ْظ َل ُم

“Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri olacaktır. Allah, onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir ve
onlar hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacaktır.”
İsra 21
“Bak! İnsanların bir kısmını diğerine nasıl üstün kılmışız; elbette âhiret hem dereceler bakımından, hem de
üstünlük bakımından daha büyüktür.“
Enfal 2-4
“Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman
yürekleri ürperir. O’nun âyetleri okunduğunda, bu âyetler
onların îmanlarını artırır ve onlar yalnızca Rablerine tevekkül
ederler/güvenirler. Onlar, namazlarını dosdoğru kılan ve ken57. Vakıa, 10, 27

dilerine rızık olarak verdiklerimizin bir kısmından (Allah yolunda) harcayan kimselerdir.
İşte gerçek mü’minler bunlardır. Rableri katında onlar
için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır.”
Nisa 95-97
“Mü’minlerden mazeretsiz olarak meşrû savaştan ger
kalanlar ile mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir olmaz. Bu sebeple Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri, derece bakımından geri kalanlardan üstün kılmıştır.
Her ne kadar Allah hepsine el-Hüsnâ olan Cenneti vaad
etmişse de, vereceği büyük bir karşılıkla cihad edenleri
geri kalanlara üstün kılmıştır; onları, kendisinden bir lütuf olarak dereceler, bağışlanma ve rahmetle yüceltecektir.
Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.”58

Derece Farklılıklarını Gösteren Hadîsler
Kur’ân’ın yanı sıra Sevgili ve şanlı Peygamberimiz de
Cennet’e gireceklerin derecelerinin farklı olacağını açıklamışlardır.
Mücahidlere Cennet’te yüz derece vardır
Ebû Said t anlatıyor:
“Allah’ın Resulü müjdeleyici açıklamalarının birinde şöyle buyurdu:
- Size derecelerinizi artıracak bir amelin müjdesini daha
vereyim mi? Allah, bu ameli sebebiyle kulunu Cennet’te yüz
derece yükseltir. Cennet’te iki derece arasındaki mesafe ise
gökler ile yer arası gibidir...
58. Y
 ukarıda sunulan âyetlerle, Allah’ın, amellere tam olarak karşılık vereceğini ve katından fazlasını da ihsan edeceğini bildiren âyetleri bir arada
incelediğimizde dünya hayatımıza yönelik olup uygulamamız gereken
bir temel iktisadî/ekonomik kuralı da öğrenmiş oluyoruz. O da adama
göre değil, işe göre ücret vermektir, gerektikçe de ücret üstü ikramiye
ödemektir. (Nisâ, 173; Şûrâ, 26)
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Açıklamak istediğim bu amel, Allah yolunda cihad etmektir. Allah yolunda cihad etmektir. Allah yolunda cihad
etmektir”59
Dereceleri farklı olacak mü’minlerin, bu farklılıkları onların güzelliklerinin artmasına ve yararlanacakları nimetlerin
çoğalmasına sebep olacaktır. Bunun gibi farklılıkları yüzlerinin nûruna da yansıyacak, daha ışıltılı olmalarına ve Allah’ın
güzellik tecellilerine daha çok bakmalarına neden olacaktır.
Aşağıda sunacağımız hadîs bu gerçeği açıklamaktadır.
Cennetliklerin Öncelikleri ve Nûrları Farklı Olacaktır
Ebû Hüreyre t rivâyet ediyor:
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
Cennet’e ilk gireceklerin (yüzleri) dolunay gibi parlayacaktır.
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Onların ardından Cennet’e gireceklerin yüzleri ise semadaki en ışıltılı yıldız gibi aydınlık olacaktır…”60
Kur’ân-Sünnet bağlantısını gözeten yöntemimiz gereği
bu hadîsi aşağıda sunacağımız âyetlerin bir tefsîri gibi anlayabiliriz:
[“Yüzler vardır o gün parıltılı.”
“Yüzler vardır o gün, pırıl pırıl. Gülen, aldığı müjdelerle parıldayan.”]61
Değerlendirme
-Salât ve Selâm üzerine olsun- Peygamberimizin Kur’ân
çizgisindeki bu açıklamalarına göre Firdevs, Adn, Ne’im ve
Me’vâ gibi birbirinden farklı olan Cennetlerin her birinde yüz
59. Müslim, İmare, 116, Nes’aî, Cihad, 18.
60. Buhârî, Enbiya 1; İbn Mace, Zühd 9.
61. Kıyame 22; Abese 38-39.

ayrı derece vardır. Her iki derece arasındaki mesafe göklerle
yer arası gibidir.
Doğrusunu Allah bilir, ilim, amel ve ihlâsa göre farklı olacak bu dereceler, erkek veya kadın kişilerin özel Cennet’lerini oluşturacaktır.
Cennetliklerin inançları ve amellerine göre yerleşecekleri bu derecelere değişik sekiz ayrı bölümden/kapıdan girilecektir.62
Bu giriş bölümlerinin Namaz, Cihad, Sadaka ve Reyyan
gibi isimleri vardır.
Sunulan örneklerde görüleceği üzere, Kur’ân ve Sünnet’te
derecelerin Cennet’le değil Cennetliklerle irtibatlandırılması,
Cennet’e ancak îman ve amelle girileceğine, kişilere verilecek
özel Cennetlerin, onların ibâdetleri ve ibâdet vasfındaki hayırları ile yapılandırılacağına işaret olsa gerektir.63
Hadîsimizde açıklandığı üzere Cennet’teki iki derece arası gökle yer arası gibi olacaktır. Bir alt derecedeki Cennetliklerin bir üst derecedeki Cennetlikleri doğu-batı ufkunda kayan
yıldızları gördükleri gibi göreceklerdir.
Kur’ân, dünya hayatında, cinlerin denizlerin derinliklerine dalabildiklerini ve ışık hızı ile hareket ederek gökle temas
edebildiklerini bildirmektedir.64 Metafizik âlemin bir bölümünü oluşturacak Cennet için yeniden yaratılacak olan Cennetliklerin vücut yapılarının cinlerden çok çok daha mükemmel olacağı açıktır.
Buradan hareketle farklı dereceliler arasında dostlukları yaşatmak için yapılacak gidip gelmelerin yıldızlara çıkmak
ve yıldızlar arası seyahat etmek gibi olacağını söyleyebiliriz.
62. Buhârî, Savm 4, Müslim, Zekât 85
63. C
 ennet’in Firdevs gibi bir diğer derecesinin, Peygamberimizin kendisine verileceğini ümit ettiği Vesîle olacağına ilişkin hadîsler için bölüm
sonundaki Ek kısmına bakınız.
64. Sâd 37, Cin 8
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Cennet’e En Son Girecek Kişi Örneği İle
Cennet’liklere İstediklerinden Fazla Verilecektir
Sevgili Peygamberimiz, “Allah’tan istediğiniz zaman Fir
devs’i isteyiniz. Zira Firdevs, Cennet’in ortası ve en yükseğidir. Üstü de Rahman olan Allah’ın Arşıdır. Cennet’in nehirleri
de oradan çıkar” buyurarak en yüksek dereceli Cennet’e işaret etmişlerdir.65
- Salât ve Selâm üzerine olsun- O en alt dereceli Cennet’i
de, Cennetliklere istediklerinden fazla verileceğini beyan
ederken dolaylı olarak şöylece açıklamışlardır:
“Ben Cehennem’den en son çıkacak kişiyi biliyorum. Bu
kişi Cehennem’den sürünerek çıkacak ve ona haydi git Cennet’e
gir, denilecek. O da gidip Cennet’e girecek ve insanları yerlerine yerleşmiş bulacak.
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Ona, geçmişte içinde bulunduğun zamanı; (şahların-kıralların-Karun gibilerin dünyevî ihtişamlarını) hatırlıyor musun, diye sorulacak, evet cevabını verince de ona şöyle denilecek:
İste. O da isteyecek. Sonra da ona şöyle denilecek:
- Dilediğin sana verilecektir, dünya nimetlerinin on katı
fazlası da ilave edilecektir. Bunun üzerine o kişi, şöylece Rabbine yönelecek:
- Allahım! Sen bütün varlıkların malikisin, benimle alay
mı ediyorsun?
Hz. Peygamber anlatımının bu bölümünde arka dişleri
görülecek şekilde güler.66
65. Tirmizî, Cennet 4
“Cennet’in ortası ve en yükseği” ifadesi Metafizik âlemde Firdevs
Cennetlerinin diğer Cennetlere nisbetle orta ve en yüksek konumda olduğuna işaret olsa gerektir.
66. Müslim, Îman Bab 83. Hn. 186/308.
Cehennem’den Çıkış var mı? başlıklı kısma bakınız.

Cennet Saltanatı...
Kur’ân ve Sünnet’in en alt dereceli mü’minler için açıkladığı Cennet hayatı, sınırsız nimetler içerisinde saltanatlı bir
hayatı işaret etmektedir.
Bazı alimler, Ahkâf sûresinin aslında kâfirler ve azgınlıkları ilgili olan anlamını sunacağımız 20. âyetinden hareketle
Cennet hayatına ermek için dünyanın görkemli nimetlerinden kaçınma gereğini ileri sürmektedir. Bu görüş doğru olabilir mi?
“Ateşle yüzleşecekleri gün kâfirlere şöyle denilecektir: Siz dünya hayatında bütün güzel şeyleri harcayıp tükettiniz; onların zevkini çıkardınız, durdunuz. Ancak, siz
bu gün, yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan
ve isyanlarınızdan dolayı aşağılatıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.”
Varlık içinde iken bile mütevazi bir hayat yaşanması, peygamberimizin tercihi ve tavsiyesi olmuştur. Sadelik, hiç şüphesiz azgınlıktan ve şımarıklıktan koruyacak mânen daha güvenli bir hayat tarzıdır.
Ancak helal yollardan kazanılması, zekât ve nafaka gibi
malî görevler yapılması, içki, kumar, zina ve israf gibi haramlardan kaçınılması şartı ile görkemli nimetlerden/zenginliklerden yararlanılmasını yasaklayan İslamî bir kural yoktur.
Kur’ân A’raf 32 de şöyle buyurur:
“Sor bakalım: Alah’ın kulları için çıkardığı süs eşyaları ve güzel-temiz rızıkları kim yasakladı? Cevaplayarak de
ki: Bunlar dünya hayatında îman edenler içindir. Kıyâmet
gününde de yalnızca onların olacaktır. Bilen topluluğa
ayetlerimizi Biz böyle açıklarız.”

n
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Cennet’e Girecekler Dünyada
Yapamayacaklarını da Yapacaklar
Mesela Cennetlikler, Cennet varlıklarına karşı onların
anlayacağı dilde konuşacaklar ve emirler vereceklerdir.
a- Maddî ve mânevî nimetler içinde ebedî bir hayat sürebilmek için Cennet’e girecek erkekler ve kadınlar yepyeni
bir şekilde yaratılacaklardır. Onların gençlikleri, fiziki güçleri,
güzellikleri ve câzibeleri pek gelişmiş olacaktır.
{“Biz (Cennet’e girecek kadınları yeni bir yaratışla) inşa
edeceğiz; yaratacağız. Sonra da onları eşlerine aşık, hep
bir yaşıt bâkirelere dönüştüreceğiz.”
“… Sizi bilmediğiniz bir şekilde inşa edeceğiz.”}67
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Fizyolojik ve psikolojik yapıları yeniden inşa edilerek
Cennet’e girecekleri için, Cennetlikler nihâî kemali yansıtan
bir hayat sürecekler, olumsuz davranışlar ve işler yapma gereğini de duymayacaklardır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm onların
kalplerinin kin ve haset duygularından arındırılacağını, boş
söz dinlemeyeceklerini ve günaha sokucu işlerin faili ve tanığı
olmayacaklarını açıklamakta, içkilerinin de sarhoşluk vermeyecek türden olacağını beyan etmektedir. Onlar zaaf, yorgunluk ve usanç duymayacaklardır.68
b- Kur’ân, Cennetliklerin eni göklerle yer arası büyüklükteki Cennet içinde ve istenilen her şeye sahip olacak şekilde yaşayacaklarını ve iki ayrı devasa âlem olan Cennet’le Cehennem arasında karşılıklı ve görüntülü görüşmeler bile yapabileceklerini bildirmektedir.69
67. Vakıa, 35-37, 61
68. A’raf, 43, Vakıa19, 25-26, Fatır 35
69. Hadid, 21; Fussılet, 31; Saffât, 50-57; Müddessir, 41-47

Doğrusunu Allah bilir, bunları yapabilen Cennetlikler
ışık hızı benzeri hareket sür’atine ve son derece gelişmiş iletişim araçlarına da sahip olacaklardır. Rüyada misalî vücûdun
gösterebildiği uçuş ve uçuş sür’ati de bunun kanıtıdır.
Dünyada katıldıkları canlı yayınlar aracılığıyla yüz görüntülerini yeryüzünün her noktasına taşıyabilen insanların,
Cennet’e girerken kazanacakları müstesna vücut yapılarıyla,
fizik ve zaman üstü Cennet şartlarında elbette bir anda değişik yerlerde bulunabilme özelliğini de kazanabileceklerdir.
Daha da önemlisi onlar, Cennetteki şehir, deniz, köşk,
nehir, pınar, ağaç, meyve, giysi, takı, hayvan ve değişik araçlar gibi maddî ve bilemediğimiz manevî varlıklarla anlaşabilecekler, onlara anlayabilecekleri dilde emirler verebileceklerdir. Onlar da bizim bilmediğimiz ve bilemeyeceğimiz şekilde
algılayacakları emirlere göre hareket edeceklerdir. Şimdi bu
tesbitleri doğrulayacak genel nitelikli Kur’ânî beyanları sunmaya çalışacağız:
1- Kur’ân göklerin ve yerin söyleneni anladığını, Rabbimizin, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” emrine “İsteyerek geldik” şeklinde cevap verdiklerini, Onun sunduğu
Emanet’i yüklenme görevi karşısında direttikleri ve üstlenmekten korktuklarını açıklamaktadır. Kur’ân, sulara gömülen
Firavun bağlıları örneği ile göğün ve yerin kâfirler için ağlamadıklarını duyurmaktadır. Yedi göğün ve arzın ve hatta istisnasız her bir varlığın Allah’ı hamd ile tesbih ettiği de Kur’ân’ın
bildirdiği hakîkatler arasındadır.70
2- Kur’ân, Rabbimiz tarafından yerin içindekilerin insan
için yaratıldığını, güneşin ve ayın insana hizmet verecek şekilde yapılandırıldığını, hatta hangilerimizin daha güzel ameller
70. Fussılet, 11; Ahzab, 72; Duhan, 29; İsra 44
Verilen örneklerdeki amacımız ifadelerin hakikat veya mecaz olduğunu
açıklamak değil her bir varlığın kendine özgü bir dili, emir alma ve cevap verme yeteneği olduğunu beyan etmektir.
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yapacağını denemek için göklerin-yerin ve aralarındakilerin
halk edildiğini bildirmektedir. Böylece insanın yüceliği belgelendirilmektedir.71
3- Kur’ân, Hz. Süleyman’ın insanlar tarafından görülmez
varlıklar olan Cinleri yönettiğini, Hüdhüd örneği ile kuşlarla
konuştuğunu, rüzgarın ondan emir aldığını, “Kitap” bilgilisi
olan kişinin Belkıs’ın tahtını uzaklardan göz açıp kapayıncaya
kadar getirdiğini açıklamaktadır.72
4- Kur’ân, Cehennemin gördüğünü, dağların Hz. Da
vûd’la ve de kuşlarla birlikte Allah’ı tesbîh ettiklerini ve arılara vahyedildiğini duyurmaktadır. Hz. Peygamber de “Uhud”
dağı bizi sever, biz de onu severiz, ” buyurarak dağların
duygu dünyasına dikkatlerimizi çekmektedir. Göğün ve yerin mü’minlerin ölümüne ağladığını bildirmektedir. Ayrıca
Cennet’le Cehennem’in duâ etiklerini ve birbirleriyle konuştuklarını haber vermektedir.73
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Bütün bunlar ve “Âhiret yurdunu, canlılığı sembolize
eden hayatın ta kendisi” olarak vasfeden Ankebût sûresinin
64. âyeti, bize bütün varlıkların kendilerine özgü dilleri olduğunu; anlama ve anlatma kabileyetlerine sahip olduklarını kanıtlamaktadır.
Bütün bu açıklamalar, mükemmelliklerin yaşanacağı
Cennet’te, Cennetliklerle Cennet varlıkları arasında tam bir
iletişimin kurulacağına işaret etmektedir. Bir diğer anlatımla
Cenetlikler, Cennet nimetleri/varlıkları ve görevlilerine doğrudan emirler verebilecektir.
Kaldı ki Kur’ân’ın, Cennetin meyvelerinin Cennetliklere
pek yakın olacağı, gelindiğinde Cennetin kapılarının kendiliğinden açılacağı ve istenenlerin anında verileceği şeklindeki
71. Bakara, 29; Casiye, 13; Hud, 7
72. Sebe, 12; Neml, 22, 23, 40; Enbiya, 81, 82
73. F
 urkan 12, Sad, 18-19, Buhari, Tevhid, 25; Müslim, Cennet, 3; İbn-i
Kesîr Duhan, 29; Nesâi İstiaze 56

Cennet’e ilişkin özel açıklamaları da bu tesbiti doğrulamaktadır.74
Cennet’e konulacak ve zirvede yaşayacak Cennetliklere,
onları mutluluğun doruğuna çıkaracak şekilde şöyle buyurulacaktır:

 َوإ َِّن َل ُكم أَ ْن َت ِص ُّحوا،وتوا أَ َب ًدا
ُ ِإ َّن َل ُك ْم أَ ْن َت ْح َي ْوا َف اَل َت ُم
ْ
، َوإ َِّن َل ُكم أَ ْن َت ِش ُّبوا َف اَل َت ْهر ُموا أَ َب ًدا،َف اَل َت ْس َق ُموا أَ َب ًدا
ْ
َ
.َوإ َِّن َل ُكم أَ ْن َت ْن َع ُموا َف اَل َتبأَ ُسوا أَ َب ًدا
ْ
ْ
- Ebedîsiniz; ölüm yüzü görmeyeceksiniz.
- Sağlık

içinde yaşayınız; hastalanmayacaksınız.

- Gençliğinizi yaşayınız; ihtiyarlamayacaksınız.
- Nimetler içinde hayat sürünüz; hiçbir şeye ihtiyaç
duymayacaksınız.75
Doğruları en iyi bilen Allah’tır.

74. Sad, 50; Hakka, 23; Fussılet, 31
75. Müslim, Hn. 2837; Dârimî, Rikak 103
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Salih Amelli Olmayan Müminler
Doğrudan Cennet’e Giremeyecektir
Kur’ân ve Sünnet ile Cennet’e girecekleri ve onları
Cennet’e götürücü amelleri ana hatlarıyla açıkladık. Cennet’e
götürücü salih amellerin namaz, zekât ve adâlet gibi ilâhi
emirleri yapmak; insan öldürme, faiz ve zina gibi haramlardan kaçınmak olduğunu beyan ettik.
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İslâm’a inandığı halde örneğin onun emirlerinin bir kısmını yapmayan, haram kıldıklarının bir kısmını veya bir çoğunu işleyen insanların durumu ne olacaktır?
Onlar, Cehennem’e girmeksizin doğrudan Cennet’e girebilecekler midir?
Mesela: Ben Müslümanım dediği ve İslâm’la iftihar ettiğini söylediği halde kişisel çıkar amaçlı siyaset ve yöneticilik
yapanlar, hakları çiğneyenler, ekonomik faaliyetlerini faiz
ve yanıltıcı reklamlar üzerine kuranlar, kişilerin ve toplumun mallarını tekellerine akıtanlar, eşcinsel ilişkileri sürdürenler ve zina yapanlar, fizik güzellikleri, sosyal konumları
ve malları ile büyüklük duygusuna kapılıp üstünlük krizine
tutulanlar, Allah’a bağlayan ana rabıta olan namazı kılmayanlar, İslâmî ölçülere aykırı giyinmeyi hayat tarzı edinenler ve benzerlerini yapanların durumu ne olacaktır?
Kur’ân ve Sünnet, Cennet’e doğrudan ancak îmanlı ve salih amellilerin veya tövbe gibi salih bir amelle günahlarından
arınarak kendilerini İslâmî çizgiye getirenlerin gireceğini açıklamaktadır.

Kur’ân, Cehennem’e de ancak ve ancak İslâm’ın îman
esaslarını yalanlayanların ve onun emirleri ve yasaklarından
yüz çevirenlerin ya da günahları kendileri tamamen kuşatmış
olanların gireceklerini açıklamaktadır. Rabbimiz şöyle buyurur:
[“Ben sizi köpürerek yanan (Cehennem) ateşine karşı uyardım/uyarıyorum. O ateşe ancak ve ancak İslâm’ı
yalanlayan ve ona arka dönen azgın girecektir.”
“Hayır, sanıldığı gibi değil; Günahlar işleyen ve günah nitelikli hataları kendilerini kuşatanlar Cehennemliktirler ve orada kalacaklardır.]76
Bu ön tespitlerden sonra Kur’ânî açıklamalarımızı sürdürerek yaşantıları İslâm dışı olan insanların doğrudan Cennet’ giremeyeceklerine ilişkin Nebevî ve Kur’ânî ölçüleri sunalım.

 eygamberimizin Açıklamalarına Göre
P
Ertelenecekleri İçin Doğrudan Cennet’e
Giremeyecekler
Peygamberimizin (s.a.v.) uyarıcı açıklamalarını da bazı
başlıklar altında örneklendirelim:
Gereğince çalışmayan yöneticiler / kibirliler
{“Allah bir kişiyi yönetici olarak bir toplumun başına geçirir, o da onlara karşı yürekten bağlılık göstermez, onlar için
çalışmazsa onlarla birlikte Cennet’e giremez.”
“Yalancı yöneticiler Cennet’e giremez.”
“Haksız yere vergi koyan yöneticiler Cennet’e gire
mez.”}77
76. Leyl 14-16; Bakara 81.
77. Müslim Îman 63;Müsned 3/14, Ebu Davud İmare 7
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[“Kalbinde zerre miktarı kibir olan kişi doğrudan Cen
net’e gidemez.
Kibir Hakkı ret etmek ve insanları küçük görmektir. “
“Kibirli fakir de Cennet’e giremez.]78
Komşularınca güven duyulmayanlar
“Komşuları, kötülük yapmayacağı/zarar vermeyeceği ko
nusunda kendisine güven duymadığı kişi Cennet’e giremez.”79
Alkolikler ve meşru kıskançlıktan yoksun olanlar
{“Alkolikler Cennet’e giremez.”
“Eşini, kızını, kız kardeşini vs. erkeklerden kıskanmayan/ailesinin pisliğini; yabancı erkeklerle düşüp kalkmasını
kabullenen kişi Cennet’e giremez.}80
Akrabalık bağlarını koparanlar/ara bozanlar
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“Ana-baba ve akrabasıyla ilişkileri koparanlar Cennet’e
giremez.”81
“Ara bozmak için insanlar arasında söz taşıyan koğucular
Cennet’e giremez.”82
Zalim, Cimri kaba ve merhametsiz olanlar
[“(Misvak ağacından bir dal parçası da olsa) yalan yere
yemin ederek Müslümanın/insanın hakkını gasp eden kişiyi
Allah, Cehennem’lik kılar, Cennet’i de haram eder.”
“Toplumunun zayıflarına yardım görevini yapmayan cimri zengin, kaba ve merhametsiz kişi Cennet’e giremez, ”
78. Müslim Îman 18;
79. Müslim Îman 19,73
80. N
 esâi Eşribe 45; M. Zevaid 4/327. Meşru olan ve olmayan kıskançlık
için bak. Ali Rıza Demircan İslâm’a Göre Cinsel Hayat Beyan İst. 2008,
s.311-325
81. Buharî Edeb 11; Nesâî Zekât 69,
82. Buharî Edeb 49

“Haram kazançlarla beslenenler Cennete giremezler.”]83
Cana ve canına kıyanlar
“İslâm ülkesinin gayr-ı müslim vatandaşını haksız yere
öldüren Cennet’in kokusunu alamaz.”
Allah (c.c.) intihara eden kişi hakkında şöyle buyurur:
“Kulum canını almakta beni geçti. Ben de ona Cennet’i
haram kıldım/yasakladım.”84
Yalnızca kendi nefisleri için yaşayanlar
“Allah’ın rızasının kazanılacağı her hangi bir ilmi-sanatı, yalnızca kişisel çıkar için öğrenip kullanan kişi, Kıyâmet
Günü Cennet’in kokusunu bile duyamaz.”85
Cinsel mesaj verir şekilde giyinenler
“Cehennemliklerden dünyada kendilerini henüz görmediğim iki zümre vardır. Onlardan biri sığır kuyruklarını andırır kırbaçlarla insanları dövenlerdir. Diğeri de giyinik oldukları halde çıplak gibi görünen, diğer kadınları da kendileri gibi
giyinmeye yönlendiren ve başları da deve hörgücüne benzeyen kadınlardır. İşte bu kadınlar doğrudan Cennet’e gidemedikleri gibi, şöyle şöyle uzaklıktan duyulur olan kokusunu da
alamazlar.”86
Verdiğimiz örneklerle yetiniyoruz.
Peygamberimiz Kur’ân çizgisindeki uyarılarının anlamı:
Peygamberimiz, Kur’ân çizgisindeki bu uyarıları ile hiç
şüphesiz, “Yönetim sorumluluğunun, kibirden korunmanın,
güvenilir olmanın, cimrilik ve merhametsizlikten kaçınmanın,
akrabalık ilişkilerini korumanın, insan hayatına değer ver83. Nesâî Âdâbül-Kudat 30; Tirmizî Birr 41; Darimî Rikâk 25
84. Müslim Îman 180
85. Ebu Davûd İlim 12
86. Müslim Cennet 52; Libas 125
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menin, haram kazançlar ve alkolden uzak durmanın, kişisel
amaçlı olarak yaşamamanın, cinsel mesaj verir şekilde giyinmemenin…” önemine, uyarıcı bir üslüpla vurgu yapmaktadır.
Ayrıca o, bu mesajları ile sürekli olarak işlenecek bu gibi zarar verici günah işlerin, doğrudan Cennet’e girmeyi erteletebileceğine/engelleyebileceğine, korkutucu bir dille dikkatlerimizi çekmektedir.
Hiç şüphe yoktur ki gereği yapılmayan ilâhi emirler ve
yasakların her biri Cennet yolunun giderilmesi gereken günah
engelleridir. Bunun içindir ki Peygamberimiz “Cennet, Nefse
ağır gelecek emirler ve yasakların oluşturacağı engellerle
kuşatılmıştır” buyurmuştur.87

 u’ân’ın Açıklamalarına Göre Doğrudan
K
Cennet’e Giremeyecekler Cehennem’e de
Düşebilir.
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Sunulan hadisler, günahların doğrudan Cennet’e girmeyi engelleyeceği veya erteleteceğini açıklarken Kur’ân da bazı
günahların Cehennem’e düşürebileceğine işaret etmektedir.
Şimdi bu âyetlerden bazılarını görelim.
Mütaffifîn 1-6
“Ölçüde ve tartıda hîle yapanların vay haline! Onlar insanlardan bir şey ölçüp alırlarken, tam olarak alırlar. Ancak, kendileri onlara bir şey ölçerler veya tartarlarken eksik verirler. Onlar büyük bir gün için, insanların, Âlemlerin Rabbinin huzurunda durup sorgulanacakları gün için diriltileceklerini bilmiyorlar mı?”
Hûd 113
“(İnsanların haklarını gasp edip hürriyetlerini çiğneyen) zalimlere sakın meyledip arka çıkmayın. Meyledip
arka çıkarsanız (Cehennem) ateşi size dokunur. O zaman
87. Buhârî, Rikak 29

Allah’ın dışında yardımcı dostlar bulamaz, yardım da görmezsiniz.”
Nisa 10
“Zulmederek yetîmlerin mallarını yiyenler, aslında
ateş yiyerek karınlarını doyuruyorlar. Çünkü onlar alev
alev yanan bir ateşe gireceklerdir.”
Nisa 29-30
“Ey îman edenler! Birbirinizin mallarını karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla da olsa haksız yere yemeyin. Birbirinize kıymayın. Allah size karşı gerçekten merhametlidir. Kim düşmanca davranarak ve sınırları aşarak
bunu yaparsa ileride onu ateşe atacağız. Allah’a göre bunu
yapmak pek kolaydır.”
Kur’ân, meâllerini sunduğumuz âyetleriyle mümin kişilerin, işledikleri fakat tövbe etmedikleri suçları/günahları sebebiyle, Cehennem’e girebileceklerine değinmektedir.88
Kur’ân’da müminlere, canlarını ve ailelerini ateşten korumalarının emredilmesi ve onların Cehennem azabından korunmak için duâya ve tövbeye yönlendirilmesi de günahkâr
müminlerin Cehennem’e girebileceklerine işaret etmektedir.89
Ayrıca, -faillerinin mümin olup olmadığı tartışılabilirse
de- haksız yere insan öldüren, zina eden, faiz yiyen ve işkence
yapanların Cehennem’e girecekleri de açıklanmaktadır.90
***
Yukarıda Kur’ân’ın Cehennem’e ancak İslâm’ın îman
esaslarını yalanlayıp onun emirleri ve yasaklarından yüz çevirenlerin veya günahları kendilerini tamamen kuşatmış olanların gireceklerine işaret etmiştik. Onun bu âyetleri ile, mümin
88. Nisa 93, Furkan 68-69, Bürûc 10
89. Tahrîm 6, 8, Bakara 201, A. İmran 191
90. Furkan 68, 69, Bakara 275, Buruc 10
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olan fakat İslâmî bir hayat yaşamayan insanların Cehennem’e
girebileceklerine işaret eden âyetlerini nasıl örtüştürebileceğiz?
Büyük ve orta ölçekli günahlar salih ameli olmayan insanı tamamen kuşatır, kalbi de karartırsa91 îmandan edebilir
ve Cehennem’e de düşürebilir. Çünkü Kur’ân, esir azat etme,
yoksulu ve yetimi doyurma gibi amellerin îmana götürebileceğini bildirdiği gibi namaz kılmamak ve zekât vermemek
gibi büyük günahların da Âhiret Hayatı’nı inkâra iletebileceğine işaret etmektedir.92 İnkâr da Cehennem’e düşürür.
Ancak günahların insanı kuşatmasını ve kalbini karartmasını engelleyecek imkânlar /ameller vardır. Allah’a ve âhiret
hayatına; Cennet ve Cehennem’e îmanları gerektireceği için
îmanlı kişilerin bunların bütününden veya bir kısmından yararlanma ihtiyacını duyacağı ve gereğini yapacağı açıktır.
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Aşağıda, ne derece çok günah işlenirse işlensin ve ne derece büyük günahkâr olunursa olunsun, günahları bütünüyle
eritebilecek ve kalbi aklatabilecek ve böylece Cehennem’e girişi engelleyecek imkânları/amelleri sunacağız:

 ehennem’e Girişi Engelleyerek Cennet’e
C
Götürecek İmkânlar/Ameller
Salih Ameller
Rahmeti sonsuz Rabbimiz, namaz, zekât, adalet, af ve
sevgi gibi amellerimizi orta dereceli günahlarımızı bağışlama
sebebi kılacaktır. O, şöyle buyurur:
“(Allah’ın emirleri ve yasaklarına uygun) salih ameller yapanların elbette ki kötülüklerini örteceğiz ve onları, yaptıkları işlerin en güzellerini ölçü alarak ödüllen
direceğiz.”93
91. Mütaffifîn 14-16
92. Beled 13-17, Müddessir 42-47
93. Ankebût 7

Büyük Günahlardan Korunma
Bağışlayıcılığı sınırsız olan Mevlâmız faiz işkence, zina,
aldatma ve iftira gibi büyük haramlardan sakınıcı davranışlarımız sebebiyle de günahlarımızı bağışlayacaktır:
“Siz yasaklandıklarınızın büyüklerinden kaçınırsanız
sizin günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir giriş yeri olan
Cennet’e sokarız.”94

En Az On Katı Sevap
Rabbimizi pek büyük bir bağışı da, müminlerin günahları bire bir yazılırken, sevaplarının en az en az on katı yazılacak
oluşudur. Pek tabiî ki bu da çok büyük bir lütuftur:
“Allah’ın huzuruna bir güzel amelle gelene, onun on
katı sevap verilir. Kötülükle gelen ise yalnızca onun karşılığı ceza verilir, onlara haksızlık da edilmez.”95

Kadir ve Ramazan Geceleri
Allahımız, Kadir Gecesi gibi Ramazan geceleri içinde yer
alan ve her yıl bizi kuşatan müstesna bir gecede alınacak sevapları, bin ayda alınacak sevaplardan daha hayırlı kılarak
da bize lütuflarını yağdırmaktadır. Böylece günahlarımızdan
arınma ve pek çok sevap sağlama imkânları bize verilmiş olmaktadır.

Tövbe Etmek
Bütün bu açıklananların üstünde Rabbimiz, hakları sahiplerine ödemek gibi şartlarına uyularak yapılacak yürekten
tövbeleri kabul ederek günahlarımızı affedeceğini de müjdelemektedir.
“…Gerçek şu ki Allah, [insanların] kalplerinde olanı
tümüyle bilendir. O, kullarının tövbelerini kabul eder, kö94. Nisa 31
95. En’âm 160
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tülükleri bağışlar, yaptığınız her şeyi de bilir. O, inanıp salih ameller yapanların dileklerini kabul eder. [Üstelik O,
Âhiret hayatında] lütfuyla onlara [hak ettiklerinden] fazlasını da verecektir. Hakîkati inkâr edenleri/kâfirleri ise [yalnızca] çetin bir azap beklemektedir.”96

Şirk Dışı Günahların Affı
Rabbimiz, -gereğince tövbe edilmese bile dilediği kişilerin- kendi varlığına ortak koşulması dışındaki bütün günahlarını bağışlayabileceğini de bildirmektedir. Bu da büyük bir
kurtuluş vesilesidir.97 Mesela Nisâ 116’da şöyle buyrulmaktadır:
“Allah kendisine Şirk/ortak koşulmasını aslâ bağışlamaz. Ancak dilediği kulların Şirk’in dışındaki günahlarını bağışlar. Zira Allah’a Şirk koşanlar derin bir sapıklık
içindedir.”
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Tövbe İle Günahların Sevaplara Dönüşmesi
Kur’ân’ımızın açıklamasına göre, tövbelerimizin ardından îmanımızı pekiştirerek yapacağımız güzel amellerimiz sebebiyle de günahlarımız sevaplara dönüştürülecektir:
“Ancak tövbe edip de inanan ve Salih ameller işleyenler başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”98

Allah’ın İzniyle Şefaat Edilme
Allah’ın izni ile başta Peygamberimiz Hz. Muhammed
(sav) olmak üzere kendilerine şefâat etme izin verilenlerin
şefâati de Cehennem’e girişi engelleyecek nitelikte olacaktır.
Bu konuya ileride değinilecektir.
96. Şûra 25-26
97. Nisa 48, 116
98. Furkan 70

İslâmî îmana sahip olup da açıklanan bütün bu imkân
ların/amellerin bütününü veya onda bir ölçüsünde olsun bir
bölümünü değerlendiremeyecek mümin düşünülemez. Onlar,
kısmen de olsa günahlarını eritmiş olacak, onların kuşatıcılığı ve karartıcılığını engelleyerek amel terazilerinin ağır basmasını sağlayabileceklerdir. Bir diğer anlatımla salih amelleri -günahlarına nispetle onda bir ölçüsünde- çok az da olsa
îmanlı olarak ölenler Cehennem’e girmeden Cennet’e girebileceklerdir. Kaldı ki Kur’ân yalnızca Allah’a ve Peygamberlerine
îmanla da Cennet’e gidileceğini bildirmektedir:
“Rabbinizin affına/bağışına ermek ve Allah’a ve Peygamberlerine îman edenler için hazırlanmış olup genişliği gökle yer genişliği gibi olan Cennet’e girmek için yarışın. İşte bu bağışlanma ve Cennet’e girme, Allah’ın lütfudur. Onu dileyene/layık gördüğüne verir. Gerçekten de Allah büyük lütuf sahibidir.” (Hadîd, 21)

Tartıları Hafif Gelenler Cehennem’e Girer
Tek tek değerlendirilen bazı âyetlere göre Salih amelli
müminlerin tartıya girmeden doğrudan Cennet’e girecekleri
gibi Kâfirlerin de tartıya girmeden doğrudan Cehennem’e girecekleri ileri sürülebilir. Muhtemelen bu gibiler de olacaktır. Ancak Müminûn sûresinin 101. âyeti ve devamı, Allah’ın
âyetlerini yalanlayanların da tartıya gireceklerini göstermektedir. İlgili âyetlerin bütününden hareketle söylenebilecek olan,
istisnalar bir tarafa herkesin amelleriyle tartıya gireceğidir.99
Temelde olumlu veya olumsuz yönde tartı sonuçlarını
belirleyecek olan îman ve küfür olacağı için tartısı önem kazanacaklar daha çok İslâm’la Kâfirlik arasında gidip gelenler
olacaktır. Onların inançları-amelleri, mağdur ettikleri hak
sahiplerine ödemeler yapıldıktan sonra tartıya alınacaktır.100
99. Kehf 105; Müminuûn 101; Hakka 20-22,
100. K
 ur’ân’ın müeaddit açıklamalarına göre insanların haklarına tecavüz dahil günahlardan tövbe edilebilmesi için günahların bırakıla-
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Peygamberimizin açıklamasına göre Kelime-i Şehâdet’in
bulunduğu kefe ağır basacağı için îmanlarını koruyabilmiş
olanların sevapları ağır gelecek, böylece onlar kurtuluşa erecek, Cennet’e gönderilecektir. Peygamberimiz şöyle buyu-

rur:
“Tartıda Kelime-i Şehâdet’in bulunduğu kefe ağır basacaktır. Çünkü hiçbir şey Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adından ağır gelemez.”101
İslâmî ölçülere uygun îmanlarını koruyamadıkları için
tartıları hafif gelecekler de azaba uğratılacaklardır:
“O Gün adalet terazileri mutlaka kurtulacaktır. İslâm’a
uygun inançları ve işleri ağır basanlar kurtulacaktır. Tartıya vurulacak (inançları ve amelleri yetersiz olup) hafif gelecekler ise âyetlerimize karşı zalimce tavır koymaları sebebiyle kendilerini zarara uğratmış olacaklardır.”102
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Cehennem’den Korunma
İslâm Dîni’nin îman ve yaşam kurallarına tam anlamıyla
inanmadıkça ve az da olsa amel yapmadıkça kişi Şirk’ten; kişileri, kurumları, ilkeleri ve sistemleri Allah’a ortak koşmaktan
korunamaz. Çünkü kişiler, inandıkları gibi yaşayamazlarsa
yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Kendisine Şirk koşmaktan korunanları ise Allah, azabına uğratmadan Cehennem’den
kurtaracaktır:
“Allah’a karşı (emirler verip yasaklar koymadığı şeklinde) yalan uyduranların Kıyamet/Diriliş Günü yüzlerinin
rak islah-ı nefs edilmesi ve haklar tazmin edilerek veya helâllik alınarak Salih ameller yapılması gerekir. Çünkü günahlardan ve haklardan
arındırıcı tövbe ancak böylece yapılmış olur. (Bakara 160, Âl-i İmran
89, Furkan 70-71) Bunlar yapılmazsa Peygamberimizin açıklamasına göre Kıyamet Günü kişilerin sevaplarından alınarak hak sahiplerine ödemeler yapılır.
101. (Tirmizi Îman 17; İbn Mâce Zühd 35)
102. Â’raf 8-9

nasıl simsiyah kesileceğini göreceksin. Büyükleneler için
Cehennem’de yer mi yok? İnkârdan ve isyandan korunanları ise Allah kutulaşa/kurtuluş yerlerine erdirecektir. Onlara her hangi bir kötülük dokunmayacak ve onlar üzüntü
de çekmeyeceklerdir.”103
Bu âyetlerdeki kurtarma, Cehennem’e düşmeden olacaktır. Çünkü âyette kullanılan “Ellezinet-Tekav” formu Kur’ân’da
doğrudan Cennet’e gitmeye işaret etmektedir.104
Allah’ın Cehennem’den kurtarmasına, doğrudan Cennet’e
girecek babalarını, yalnızca îmanlarıyla tâkib edebilmiş soyların babalarına İlhak edileceğini beyan eden âyetler de işaret etmektedir:
“Kendilerini Rablerinin ateş azabından koruduğu
Müttakîler Cennet’lerde ve nimetler içindedirler. Onlar
özel hizmetlerine verdiğimiz iri gözlü Hûriler yanı başlarında ve kendilerini îmanlarıyla izledikleri için kendilerine ilhak edeceğimiz zürriyetleri de beraberlerinde oldukları halde, tahtları üzerinde kurulmuş iken onlara, - yapmakta olduğunuz amellerin karşılığı olarak afiyetle yiyin,
için, - denilir…”105
Îmanlı soyların babalarına ilhakı, Cennet’te alt derecelerden babaların bulunduğu üst derecelere çıkarma şekline
olabileceği gibi106 Allah’ın izniyle şefâat yoluyla Cehennem’e
düşmeden de olabilecektir. Çünkü Kur’ân, ”Rahman olan
Allah’ın kendileri için şefâat izni verdiği ve kendileri için
aracılık yapılmasına razı olduğu kullara” şefâat edileceğine
işaret buyurmaktadır.107
103. Z
 ümer 60-61. Nebe’ sûresinin 31. âyeti bu kurtarmanın Cehennem’e
düşmeden olabileceğine işaret etmektedir.
104. Âl-i İmran 15, 198;Yusuf 100;Zümer 7.
105. Tûr 19-21
106. M. Zevaid 7/114.
107. T
 aha 109. Peygamberimiz dahil, Allah’ın izni olmadan hiç kimsenin
şefâat etme hakkı yoktur. (Bak. Bakara 48, 123, 254)
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Peygamberimiz de kendisine şefâat izni verileceğini müjdelemektedir. Sunacağımız hadiste görüleceği üzere o, ümmetinden bazı kişilere şefâat hakkı verileceğini de duyurmaktadır:
“Cennet’e girmelerini sağlamak için Ümmetimden bazıları çok sayıda kişiye şefâat eder. Bazıları bir kabileye, bazıları akrabalarına, bazıları da bir kişiye şefâat eder.”108
Doğruları en iyi bilen Allah’tır.109

 orguları/Tartıları Sonucu Sevapları ve
S
Günahları Eşit Olacaklar Cennet’e Girer
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İlgili âyetler, tartıların ağır veya hafif geleceğini bildiriyor, kefelerin denk gelebileceğinden söz etmiyorsa da sunulacak hadisten hareketle denkliğin oluşabileceğini kabulümüze
bir engel de yoktur.110 Peygamberimiz tartıları eşit geleceklerin Allah’ın lütfuyla Cennet’e gireceklerini şöylece açıklamaktadır:
- Allah sorgularını bitirince onlara şöyle buyuracaktır:
Sizler kendilerini Cehennem’den koruyan ama Cennet’e
girdiremeyen bir topluluksunuz. Sizler benim azatlılarım/
Cennet’e girmelerini onayladıklarımsınız. Artık dilediğiniz
gibi Cennet nimetlerinden yararlanınız.111

108. Tirmizî, Sıfatül-Kıyame 12,
109. C
 ehennemden çıkışa işaret eden âyetler için “Cehennem ve Azabı” bölümünün sonuna bakınız.
110. Tartıları denk geleceklerle Ashâbü-A’raf arasında bir ilgi yoktur.
111. İ. Kesir Â’raf 47-48.

Kâfirler ve Münafıklar Cennet’e Giremeyecektir
Rabbimizin Kitabı Kur’ân, insanları inançlarına göre,
Mü’minler, Kâfirler ve Münafıklar olmak üzere üç kısma ayırmaktadır. Ayrıca, Kafirlerin ve Münafıkların Cennet’e giremeyeceklerini de açıklamaktadır.112
İslâm Dîni, bütün Peygamberlerin ortak teblîğidir.
Kâfir, bu dînin son ve evrensel Peygamberi kılınan Hz.
Muhammed’e ve onunla tüm insanlığa gönderilen Kur’ân’ın
bütününe veya bir kısmına inanmayan ya da uygulanması gereğini kabul etmeyen kişidir.
Münafık ise, dış görüntüsü ve ifadeleriyle mü’min olup
iç dünyasında kâfir olan kişidir.
Başta maddeyi ilâhlaştıranlar olmak üzere inanç temeli ne olursa olsun Muhammed- Kur’ân ikilisinin oluşturduğu
İslâm Dîni’ne -mâzeretleri olmaksızın- bilerek ve bilinçli olarak inanmayan kişiler kâfirdirler ve Cennet’e giremezler. Cehalet ve baskılardan kaynaklanan kabûl edilebilir istisnalar bu
genel kuralın dışındadır. Ehl-i Kitap olarak nitelenen Hıristiyanlar ve Mûsevî yahûdilerin Cennet’e girip giremeyecekleri
konusu işlenirken bu istisnalara değinilecektir.
Şimdi ilgili âyetlerden bir demet sunarak hükmümüzü
belgelendirelim:
Bakara 39
“Kâfir olanlar ve (emirlerimiz ve yasaklarımızı oluştu112. M
 ü’min, Kâfirûn ve Münafikûn sûrelerini içine alan Kur’ân-ı Kerîm’de
değinilen ayırım, yaygın bir şekilde görülmektedir.
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ran) âyetlerimizi yalanlayanlar sürekli kalmak üzere Cehennemlik olacaklardır.”
Beyyine 8
“Ehl-i Kitap’tan ve Allah’a ortak koşanlardan kâfir
olanlar, içinde sürekli olarak kalacakları Cehennem ateşindedirler. İşte, yaratılmışların en şerlileri onlardır. Îman
eden ve Salih ameller yapanlar; onlar da yaratılmışların
en hayırlılarıdır. Rableri katında onların mükâfâtı, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî olarak kalacakları Adn
cennetleridir. Allâh onlardan râzı olmuş, onlar da O’ndan
râzı olmuşlardır. Bu armağanlar, Rabbine saygı gösterene
mahsustur.”
Bakara 161-162
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“Kâfir olan ve kâfir olarak ölenlerin cezası, Allah’ın,
meleklerinin ve tüm [dürüst ve erdemli] insanların lânetine
uğramaktır. Onlar bu lânet içinde kalacaklardır. Onların
ne azapları hafifletilecek, ne de soluk almalarına imkan
verilecektir.”
Âl-i İmrân 91
“Kâfir olan ve kâfir olarak ölenlerden her biri (kendisini kurtarmak için) dünya dolusu altını fidye olarak verse bile asla kabûl edilmeyecektir. İşte onlar için acıklı bir
azap vardır ve kendilerine yardım edecek hiç kimse bulamayacaklardır.
Nisa 145
“Şüphe yok, Münafıklar Cehennem ateşinin en alt tabakasında olacaklardır. Onları kurtarmak için bir yardımcı da bulamayacaksın.”

İnançları ve Amelleri Kur’ân ve Sünnet’e Aykırı
Olanlar Cennet’e Giremeyecektir
Kur’ân’a göre kafirler ve münafıkların Cennet’e değil,
Cehennem’e gireceklerini açıkladık.
Şimdi de özel kâfirler konumunda olanların durumunu
ana hatlarıyla açıklamaya çalışacağız.
Bunlar, materyalistler gibi mutlak inkârcılar değildir. Buunların Allah’a îmanları vardır ve çizgileri belirsiz olsa da
Âhiret’e inançları vardır. Erdemli gördükleri amelleri de vardır. Ancak inaçları ve amelleri İslâm’ın son kaynakları olan
Kurân ve Sünnet’e uygun değildir.
Anlaşılırlığı kolaylaştırmak için başlığa çıkardığımız hükmü, aktüel hayatımıza giren şekliyle şöylece sorulaştırabiliriz:
İnançları ve amelleri Kur’ân’a ve Sünnet’e aykırı olanlar Cennet’e girebilirler mi?
Önce, cevaplarımıza kaynak oluşturacak temel bilgiler
sunacağız.
I- Kur’ân ve Sünnet’e göre Cennet’e gireceklerin vasıflarını açıklamıştık. Kur’ân bu vasıfları yer yer ayrıntılı olarak
açıklamakla birlikte genelde ikiye indirgemekte; îman edenlerin ve salih amellerde bulunanların Cennet’e gireceğini mesela şöylece açıklamaktadır:

ات
ُ َج َّن
ا ْل َعز۪ ُيز

َل ُهم
ْ
َو ُه َو

ِ ِا َّن ا َّل ۪ذين ٰامنُوا وع ِم ُلوا الص ِالح
ات
َ َ
َ َّ
َ َ
ِ ّٰ﴾ َخ ِال ۪دين ۪فيها وع َد ه٨﴿ يم
ِ الن ۪ع
الل َح ًّقا
َّ
ْ َ َ َ
۪ الح
﴾٩﴿ كيم
ُ َ ْ
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“Hiç şüphesiz îman eden ve Allahı’n rızasını hedefleyerek İslâm’ın gerektirdiği salih amelleri yapanlar nimetlerle dolu; Neîm Cennetlerine gireceklerdir. Orada ebedî
olarak kalacaklardır. Bu, Allah’ın değişmez nitelikli vaadidir. O, karşı konulamayacak güç sahibidir. Her işini yerli
yerinde yapandır.”113
Şimdi “Îman edenler” ve “Salih ameller yapanları” ayrı
ayrı inceleyelim.
I- Sunulan âyetler ve benzerlerinde açıklanan “Îman
edenler” İslâm Dîni’ne inananlardır.
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Genel mânasıyla İslâm, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e
bütün peygamberlerin teblîğ ettiği dindir. Bunu içindirki
örneğin Hz. İbrahim, Mûsa ve Îsa gibi Peygamberler İslâm
Dîni’nin peygamberleri olduğu gibi onların teblîğ ettiği Kutsal Sayfalar ve Kitaplar da tebliğ edildikleri dönemlerdeki orijinal yapılarıyla bu Dînin Kutsal Metinleri olmuştur. İslâm’ın
Kıyâmet Günü’ne kadar geçerli olacak son Peygamberi ise Hz.
Muhammed’dir. Son İlahi Kitab’ı da onun tebliğ edip örneklendirdiği Kur’ân’dır.
Son Peygamber olan Peygamberimiz Hz Muhammed,
Kur’ân’dan ve özellikle aşağıda meâli verilecek Nisâ 136 dan
hareketle İslâmî îmanı şöylece tanımlar:
“Îman, Allah’a, O’nun Meleklerine, gönderdiği Peygamberlerine, onlara vahyettiği Kitaplara, ve ölümden sonra dirilişe (Cenne ve Cehennem’e) inanmaktır.”114
Kur’ân, bu esaslara inanılmasını emreder.115 Onları tanımamayı ve onlara inanmamayı sapıklık olarak niteler. Rabbimiz Kur’ân’da bu gerçeği şöylece açıklar:

113. Lokman, 8-9.
114. Müsned 4/114, M. Zevaid 1/59.
115. Âl-i İmran 84-85.

Nisa 136
“Ey îman edenler! Allah’a, Peygamberine ve Onun
Peygamberi (Muhammed’e) safha safha indirdiği vahye
îmanınızı pekiştirin/ sımsıkı sarılın. Zira Allah’ı, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini ve Âhiret Günü’nü inkar
eden, gerçekten şiddetli bir sapıklığa düşmüştür.”
İnanmakla yükümlü olduğumuz İlahî Kitapların sonuncusu olduğu ve İslâm’ın yürürlükteki bütün buyruklarını içine aldığı için İslâm Dîni’ne îman, özelde Kur’ân’a ve onun
sunduğu insan hayatını yönlendiren ilâhi yasalara îmandır.
Kur’ân kendisine îmanı da şöylece emretmektedir:
Teğabün 8
“Allah’a, O’nun Elçisi Muhammed’e indirdiğimiz
Nûr’a; Kur’ân’a îman edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
Açıkça anlaşılacağı üzere îman edenler, İslâm’a inananlardır; bütün Peygamberler ve Kutsal Kitaplarla birlikte, Hz.
Muhammed’e ve Kur’ân’a îman edenlerdir.
II- Kur’ân, “Salih ameller yapanların” yaptıkları salih
amellerle de genelde bütün kutsal Sayfalar ve Kitaplar’la, özelde Kur’ân’la emredilenleri göstermektedir.
Örneklendirirsek; Kur’ân, salih amellerle cana-malainanca saygıyı; eşitlik, namaz, zekât, oruç, hac, cihad, danışma, barış, adalet, merhamet, liyakatlileri görevlendirme, sözleşmelere bağlılık, çevreyi koruma gibi görevleri yapmayı;
koyduğu evlilik, mîras, cezalar (hadler) ve kısas gibi sistemleri uygulamayı kasd etmektedir. Ayrıca ana-babaya, akrabaya,
komşulara ihsanı, muhtaçlara yardımı, tüm insanlara merhameti göstermektedir.
Kur’ân, salih amellerle Allah’a ortak koşma, insan öldürme, zulüm, işkence, içki, kumar, zina, fâiz, yalan, kibir ve ırkçılık gibi haramlardan kaçınmayı işaret etmektedir.
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Örnekler çoğaltılabilir. Çünkü İslâm’ın emirleri-yasakları, ahlâkî erdemleri bunlar ve benzerleridir. Özetlersek,
Cennet’e götürebilmesi için Allah’a ve Âhiret Günü’ne îmanla
yapılacak amellerin Kur’ân ve Sünnet’e uygun olması gerekir.
Kişisel beğenilere ve ideolojik tercihlere göre belirlenen
inançlar ve ameller genelde hayır değil, şer üretirler. Cennet’e
değil, Cehennem’e yol açarlar.
Bu ön bilgilerden sonra ilk sorumuzu sorabiliriz:
Allah’a ve Âhiret Günü’ne inançları ve yapa geldikleri
amelleri, Kur’ân’a ve Hz. Muhammed’in sözlü ve fiilî açıklamalarına aykırı olanlar Cennet’e girebilirler mi?
Bu soruya Kur’ân’la verilebilecek cevabın özü ve özeti şudur:
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Îmanları ve salih amelleri Kur’ân ve Kur’ân çizgisindeki Sünnet’e uygun olanlar Cennet’e girebilir, olmayanlar ise giremezler.
Çünkü İslâm, yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere,
Kur’ânın belirlediği ve Azîz Peygamberimizin örneklendirdiği
çerçevede inanılmasnı ve yaşanılmasını istemektedir.
Burada yapılan îman ve Salih amel temelli açıklamaların
bazı âyetlerle örneğin aşağıda meâllerini sunacağımız âyetlerle
çeliştiği ileri sürülemez mi?
[“Hayır; iş onların anladığı gibi değil. Kim görür gibi
Allah’a inanarak bütün benliğini O’na teslim edecek olursa onun Rabbi katında mükâfatı olacaktır. Onlar korkmayacak ve üzülmeyeceklerdir.”
“Rabbimiz Allah’tır deyip de dosdoğru olanların, korkuları olmayacak ve onlar üzülmeyeceklerdir. İşte onlar
Cennetlik olacaklardır. Yaptıklarına karşılık sürekli olarak orada kalacaklardır.”]116
116. Bakara 112, Ahkâf 13-14

Bu âyetlerin Cenet’e girmek için “Allah’a teslimiyeti”
veya “Rabbimiz Allah’tır diyerek dosdoğru olmayı” yeterli
gördüğü ve dolayısıyla zâhiren çelişki oluşturduğu doğrudur.
Ancak herhangi bir konuda olduğu gibi bu konuda da Kur’ân
âyetleri genelde Kur’ân’ın bütününden hareketle; özelde ilgili diğer Îman ve Salih amellere ilişkin âyetlerle birlikte okunmalıdır. Kural budur. Kur’ân, bütününden veya konu ile alakalı âyetlerinden bağımsız olarak okunamaz.
Okunamayacağı içindir ki; “Allah’a teslimiyet” göstermekle ya da “Rabbimiz Allah’tır deyip dosdoğru olmakla”
Cennet’e girileceği söylenemez.
Kaldı ki örneğin “Allah’a teslimiyet” ve “Rabbimiz Allah’tır
deyip kendince doğru olmak” da diğer âyetlerin açıklamasına muhtaçtır.
İslâm’ın îman esasları ve salih amelleri ile tanışma imkâ
nına eremediği için yalnızca akılla hareket ederek inanan ve
fıtratları doğrultusunda erdemli bir hayat sürmeye çalışanlar
ise hiç şüphesiz açıklanan genel kuralın dışındadır; istisnadır.
Çünkü onlar -ilerde değinileceği üzere-mâzûrdurlar.
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İstisnâlar Bir Tarafa Hıristiyanlar ve
Mûsevîler de Cennet’e Giremeyecektir
Başlığa çıkardığımız hükmü sorulaştıralım:
Hıristiyanlar, Mûsevîler ve benzerleri Cennet’e girebilecekler mi?
Cevap nitelikli açıklamalarımıza geçmeden önce hükmümüze temel oluşturan gerçeği beyan edelim:
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Bütün Peygamberlerin ortak tebliği olan İslâm Dîni,
Kur’ân’la bildirilen peygamberin hepsine inanılmasını
emreder. Bu sebeple değil son ve evrensel Peygamber kılınan Hz. Muhammed’e ve teblîğ etttiği Kur’ân’a inanmayan Mûsevîler, Hıristiyanlar ve benzerleri; Hz. Mûsa’ya ve
Tevrat’a veya Hz. Îsa’ya ve İncîl’e inanmayan Müslümanlar bile doğrudan Cennet’e giremez.
Yahûdiler, Hıristiyanlar ve onlar gibi temelde İlâhî vahye dayalı inançlılar Hak Dîn olan İslâm’dan sapmış topluluklardır.
İslâm’ın nihâî ve kemal merhalesi olan Muhammed
-Kur’ân ikilisine îman etmeyen Yahûdiler, Hıristiyanlar ve
benzerleri, başta Allah’a inançları olmak üzere Meleklere, Peygamberlere, Kutsal Kitaplara ve Âhiret hayatına îmanları bâtıl
ve eksik olduğu, Salih amelleri de Hak niteliği taşımadığı için
Cennet’e giremezler. Çünkü Kur’ân diliyle ifade edersek onlar kâfirdirler veya kâfirliğin bir türü olan Allah’a ortak koşanlardır.
Hz. Mûsa’yı ve Tevrat’ı, Hz. Îsa’yı ve İncîl’i inkâr eden
Müslümanın Cennet’e gireceğini söylemek Kur’ân’a aykırılık
olduğu gibi Muhammed’e ve teblîğ ettiği Kur’ân’a îman etme-

yenin doğrudan Cennet’e gireceğini dile getirmek de Kur’ân’a
aykırılıktır. Onunla çelişmek ve çatışmaktır.
Açıklamalarımıza, -Kur’ân ve Sünnet’in, Allah’a ve Âhiret
Günü’ne îman edenler ve salih ameller işleyenlerden kimleri anladığını ve neleri görevleştirdiğini belirlemeden,- Hıristiyanlar, Yahûdiler ve benzerlerinin Cennet’e gireceklerine delil kılınmak istenen Bakara sûresinin 62. âyetinin meâlini vererek başlayalım. Mâide sûresinin 67. âyetiyle aynı anlamdaki
bu âyette şöyle buyrulur:

۪
۪
۪ ِ
ين َم ْن
َّ ادوا َو
ُ ين َه
َ ين ٰا َمنُوا َوا َّلذ
َ ا َّن ا َّلذ
َ ٔ الصابِـ
َّ الن َص ٰارى َو
ِ ّٰٰامن ب ه
ال ِخرِ َو َع ِم َل َص ِال ًحا َف َل ُهم اَ ْجر ُهم ِع ْن َد
ٰ ِْالل َوا ْل َي ْو ِم ا
َ َ
ْ ُ ْ
﴾٦٢﴿ ون
َ َُر ّبِهِ ْم َو اَل َخ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َو اَل ُه ْم َي ْح َزن
“Şüphesiz, îman edenler ile yahûdiler, hıristiyanlar
ve sâbîiler den kim Allah’a ve âhiret gününe îman eder ve
salih ameller yaparsa onların Allah katında mükâfatları
vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.”
Bu âyette, Yahûdiler, Hıristiyanlar, Sabîiler, Mecûsiler ve
benzerleri dahil hangi dînin ve felsefî sistemin bağlısı olurlarsa olsunlar Allah’a ve Âhiret Günü’ne îmanla salih ameller yapanların Rablerinden mükâfatlarını alacakları, onların
korkuya kapılmayacakları ve elem çekmeyecekleri, dolayısıyla Cennet’e girecekleri beyan edilmektedir.
Doğrudur. Ancak bu doğruluk, bir önceki sorunun cevabında açıklandığı üzere Allah’a ve Âhiret Günü’ne îmanla salih amellerin Kur’ân’a uygun olması ile şartlıdır. Çünkü bütün
peygamberlerin tebliği olan İslâm’ın asliyetini koruyan ve koruyacak olan kaynağı Kur’ân’dır ve Kur’ân’dan sapılmıştır, üstelik delil kılınmak istenen bu âyet de Kur’ân’dadır.
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Cennet’e girmeyi engelleyecek bu sapmaların önemli olan
bölümlerini dört madde halinde örneklendirmeye çalışacağız.
a- Allah’a Tevhid inancı üzere îmandan sapılmıştır.
Bütün kutsal kitapların özeti olan Kur’ân, Allah’ı, tüm
yüceliklerle vasıflı, bütün eksiklerden beri, yaratıcı, buyrukları ile hayata müdâhil, yaşatıcı, yönlendirici, bir ve benzeri gibisi olmayan bir Rab olarak tanıtmaktadır. Kur’’an, hiçbir
mahlûku kendisinin benzeri gibisi bile olmayan; âlemlerin,
doğmamış, doğurmamış Rabbi olan Allah’a teslîs ve benzeri
inançlar çizgisinde inanmayı da kâfirlik olarak görmektedir.
Üstelik, Allah’a oğul isnad etmeyi gökleri ve yeri çatlatacak bir
kâfirlik olarak açıklamaktadır.117
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Kur’ân, teslîsçileri (Allah’ı üçleyenleri), onlar gibi Allah’ı
insan gibi tasavvur eden ve Üzeyir’i Allah’ın oğlu olarak vasfedenleri ve tabîi olarak da uzak doğuda görülen benzerlerini de
Allah’a Şirk koşan Cehennemlikler olarak ilan etmektedir.118
Maide sûresinin 72. âyetinde de şöyle buyrulmaktadır:
“Andolsun, “Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesîh’tir”
diyenler kâfir olmuşlardır. Oysa Mesîh’in dediği şudur:
-Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibâdet edin. Çünkü O, kendisine ortak ko117. Meryem, 88-92
118. Tevbe 30-31
“Yahudiler: “Üzeyir Allah’ın oğludur” diyorlar; Hıristiyanlarsa:
“İsa Allah’ın oğludur” diyorlar. Bu sözler, özleri itibariyle, geçmiş
çağlarda Kâfirlerin; hakkı inkar edenlerin uydurduğu asılsız iddialara özenerek dillerine doladıkları söylentilerdir!
İşte şu bedduâyı hak ediyorlar: “Allah kahretsin onları!” Zihnen
nasıl da saptırılıyorlar!
Hahamlarını, rahiplerini, bir de Meryem oğlu Mesîhi, Allah’la beraber Rableri olarak gördüler; Oysa ki onlar, Tek İlâh’a/Tek Tanrıya
ibâdet etmekle emrolunmuşlardı. O!ndan başka tanrı da yoktur, (O
Tek Tanrı ki,) sınırsız kudret ve izzetiyle, (böylelerinin) Onun tanrılığına ortak koştukları her şeyden bütünüyle uzaktır.”

şana şüphesiz Cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri
ateştir. Zulmedenlere hiç bir yardımcı da yoktur.”
Şimdi muharref Kitab-ı Mukaddes’ten alıntılarla soralım:
Haşa oğul edinen, maddî bir varlık gibi insanlara görünen, pişmanlık duyup acı çeken, ıslık çalan, bahçede gezen,
sapıklığa düşüren, katliam ve ırza tecavüz emri veren, Papa ve
ruhbanlar tarafından adına af yetkisi kullanılan, görevler yüklenen ve yasaklar konan bir Allah inancı, yüceliklerle vasıflı,
eksikliklerden berî olan Allah’a Tevhîdî îman olabilir mi? Böylesi Cehennemlik batıl inançlar, Cennet’e götürücü îman kabul edilebilir mi?119
119. M
 evcut Tevrat, Zebûr ve İncil’de Tevhid inancıyla çelişen ve çatışan yığınla sözler vardır. Allah’ın söylemeyeceği ve Peygamberlerin dile getiremeyeği bu sözler, -Tevrat, Zebûr ve İncîl’in baş vurulacak orijinal nüshaları olmayışı sebebiyle- tahrife uğratıldığını
kanıtlamaktadır. Bu sözlerden bazıları şöyledir:
Mezmurlar 2, 7:
”Rabbin bildirisini ilan edeceğim; Rab bana (Davut) dedi: Sen benim
oğlumsun. Bu gün Ben sana baba oldum.”
Çıkış 24, 9-11
“Ve Musa ile Harun, Nadab ve Abihu ve İsrailin ihtiyarlarından yetmiş
kişi çıktılar, İsrailin Allah’ını gördüler; ve Allah’ın ayakları altında lacivert taşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu. Ve İsrail oğulları asılzadelerine dokunmadı; ve Allah’ı gördüler ve yiyip içtiler.”
Tekvin 6, 6-7:
“Ve Rab yeryüzünde adamı (Âdem’i) yarattığına nadim (pişman) oldu
ve yüreğinde acı duydu, Ve Rab dedi: Yarattığım adamı ve hayvanları ve
sürünenleri ve göklerin kuşlarını toprağın yüzü üzerinden sileceğim;
çünkü onları yarattığıma nadim oldum.”
Zekeriya 10, 8:
“Onlara ıslık çalıp kendilerini toplayacağım; çünkü onları fidye ile kurtardım ve nasıl çoğaldılarsa öyle çoğalacaklar.”
Tekvin 3, 8-9
“Ve günün serinliğinde bahçede gezmekte olan Rab Allah’ın sesini işittiler; ve adamla karısı Rab Allah’ın yüzünden bahçenin ağaçları arasında
gizlendiler. Ve Rab Allah adama seslenip ona dedi:Neredesin?”
İşaya 63, 17:
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b- Allah’a, Tevhîd üzere inanmaktan sapıldığı gibi,
O’nun Peygamberlerine ve onların tebliğ ettiği kutsal kitaplara îmandan sapılmıştır.
Kur’ân ve Sünnet’e göre, İslâm’ın bütün Peygamberlerine
ve onların Kutsal Sayfalar ve Kitaplar teblîğ ettiklerine inanmak gerekir, örneğin Hz. İbrâhîm’e, Hz. Mûs’a ve diğerlerine
inanmak gerekir. Hz. Îsa’nın ilâh değil Peygamber olduğuna
ve onun geleceğini müjdelediği Hz. Muhammed’in Peygamberliğine îman gerekir. Kur’ân’da şöyle buyrulur:
Âl-i İmran 84-85
De ki: “Biz, Allah’a; bize indirilene; İbrahîm’e, İs
maîl’e, İshak’a, Yakûb’a ve onun neslinden gelenlere indirilene; Rableri tarafından Mûsa’ya, Îsa’ya ve (diğer) tüm
peygamberlere bahşedilene inanırız; onlar arasında hiçbir
ayrım yapmayız. Ve kendimizi O’na teslim ederiz.
218

Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa (bilsin ki böyle bir
dîn) ondan kabûl edilmeyecektir. O Âhiret’te de kayba uğrayanlardan olacaktır.”
Kur’ân Hz. Muhammed’in son, evrensel ve Kıyâmet Gü
nü’ne kadar geçerli peygamber kılındığını ve ona inanılması
gerektiğini de şöylece açıklamaktadır:
“(Ey Muhammed!) De ki: Ey insanlar, şüphesiz, ben
“Ya Rab! Kendi yollarından bizi niçin saptırıyorsun ve niçin Sen’den
korkmayalım diye yüreğimizi katılaştırıyorsun?”
Mezmurlar 44, 23:
“Uyan, ya Rab! Niçin uyuyorsun?”
İşaya 13, 15-16:
“Ele geçen her adamın gövdesi delik deşik edilecek ve tutulan her adam
kılıçla düşecek. Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak; evleri çapul
edilecek ve karıları kirletilecek.”
Yuhanna 1, 14:
“...Biz de onun izzetini /onurunu babanın biricik oğlunun izzeti gibi
gördük.”

Allah’ın hepinize gönderdiği bir elçiyim; O (Allah) ki, göklerin ve yerin egemenliği O’na aittir! O’ndan başka tanrı yoktur; hayatı ve ölümü bahşeden O’dur! Öyleyse artık Allah’a ve O’nun Elçisi’ne îman edin; okuması-yazması olmayan, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Peygamberi (Muhammed’e inanın) ve ona uyun ki doğru yolu
bulasınız!“120
Bu âyetler ortada iken, kendisinden önce gelen Peygamberleri doğrulayan Hz. Muhammed’e ve önceki ilâhî kitapları/yasaları özetleyerek içine alan Kur’ân’a inanılmadıkça, Peygamberlerin teblîğ ettiği ed-Dîn olan İslâm’a inanılmış olamayacağı açıktır.121
Çünkü hakikatin ölçüsü olan Kur’ân Peygamberlerin bir
kısmına inanmayanları da, kâfir olarak ilan etmektedir.122 Bir
diğer anlatımla Kur’ân mesela peygamberlik dönemleri sona
eren Hz. Mûsa ve Îsa’nın kendi dönemlerindeki peygamberliklerini inkârı bile kâfirlikle nitelemektedir.
Bir an için Hz. Lût, Yûsuf, Dâvûd ve Süleyman gibi
Kur’ân’ın yücelttiği Peygamberlerin ahlâksız olarak nitelenmesini bir tarafa bırakalım ve soralım:
Melekleri ve Peygamberleri inkârı sapıklık gören ve bütün Peygamberlere inanılmasını görevleştiren Kur’ân’a ve
onun tebliğ edicisi Hz. Muhammed’e inanmayı içermeyen bir
îman, Cennet’e girdirecek kabul edilebilir doğru bir îman olabilir mi? Olamayacağını Kur’ân açıklamaktadır.123
120. A’raf 158. Ayrıca bak. Furkan, 1
121. Şûra 13, 21, Nahl 52. Hac 28…
122. Nisa, 150-151:
“Allah’ı ve Peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile Peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler ‘Bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız’ diyenler ve bunlar arsında bir yol tutmak isteyenler yok mu, işte gerçek kâfirler bunlardır ve biz kâfirlere alçaltıcı bir
azap hazırlamışızdır.”
123. Nisa, 136, 150-151
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Kaldı ki Yahûdiler Hz. Muhammed gibi Hz. İsa’ya ve
İncîl’e, Hıristiyanlar da Mz. Muhammede ve tebliğ ettiği
Kur’ân’a inanmamaktadırlar.
c- Âhiret hayatına; Cennet ve Cehennem’e îmanda
Hak’tan sapılmıştır.
Kur’ân İslâmî îmana ve Salih amellere sahip olanların
ebedî kalmak üzere Cennet’e, olmayanların ise Cehennem’e
gireceğini açıklamaktadır. Bu sebeple böylesi apaçık bir îman
niteliği taşımayan, nimet ve azab çizgileri belirsiz bir inancın Âhiret Günü’ne doğru bir îman olarak kabul edilemeyeceği açıktır.
Diğer bütün İslâm Peygamberleri gibi Hz. Mûsa ve İsa’nın
da Kur’ân’ın sunduğu şekilde Âhiret hayatını; Kabri, Kıyâmeti,
Cennet’i ve Cehennem’i açıkladığı şüphesizdir.124
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Teblîğ edildikleri dillerde ve teblîğ edildikleri içerikte yazılı orijinal metinleri bulunmayan muharref Kitab-ı
Mukaddes’de, değil Kur’ân’ın anlatımına uygun, onun anlatımına yakın bir Âhiret inancı bile yok gibidir.125 Âhiret inancının çizgileri belirsizdir Bu sebepledir ki Yahûdi (Perusîm,
Sadukîm, İsiyim) ve Hıristiyan (Katolik, Ortadoks, Protestan)
 eygamberlere isnad edilen ahlâksızlıklar için aşağıdaki örnekleP
re bakınız.
“...Lutun iki kızı babalarından gebe kaldılar...” (Tekvin 19, 30-36)
“Ve Yusuf onlara dedi: Yaptığınız bu iş nedir? Bilmedininiz mi ki, benim
gibi bir adam elbette fala bakabilir.” (Tekvin 44, 15)
“Ve onun (Süleyman’ın) yediyüz karısı, kıral kızı olup üç yüz de cariyesi
vardı. Ve karıları onun yüreğini saptırdılar.” (1. Kırallar 11, 3)
“Ve Davut ulaklar gönderip (Hitti Uriyanın karısını)getirtti ve kadın
onun yanına geldi ve aybaşı kirliliğinden arınmış olduğundan Davut
onunla yattı ve kadın evine döndü.” (II. Samuel 11, 3-5)
124. Maide 12, Yûnus 88, tevbe 111.
125. K
 ur’ân, Yahûdiler ve Hıristiyanların yalnızca kendilerinin girecekleri Cennet ve içinde sayılı günler kalacakları Cehennem inancına sahip
olduklarına işaret emektedir. (Bakara 111, A. İmran 24)
K. Mukaddes’de Kur’ân’daki Cennet tasvirleri bezeri bir açıklama yoktur.

mezhebleri arasında inkâra kadar açılım gösteren genelde
Âhiret Hayatı’na, özelde Cennet’e inanç farklılıkları vardır?126
Böylesi örtülü, çelişkili bir âhiret inancı, Hak inanç kabul
edilebilir mi? Kabul edilemeyeceği içindir ki Allah, son Peygamberi Hz. Muhammed’i âhiret hayatını ayrıntılarıyla açıklayan Kur’ân’la göndermiştir.
d- Peygamberlerin teblîği olan Salih amellerden de sapılmıştır.
Peygamberlere îmanın bir anlamı da, hayatı, onların vahiy yoluyla Allah’tan alıp insanlara sunduğu salih ameller olan
ilâhî ölçülere göre yaşamaktır. Allah’ı hayatın merkezine taşıyamayacak, âdil ve fazîletli bir düzen oluşturamayacak ameller, salih ameller değildir.
Tevrat ve İncîl benzeri ilâhî kitaplar, orijinal nüshalarının yokluğu sebebiyle olacak lafızları veya anlamlarıyla
tahrîfe uğradıkları ve asliyetlerini yitirdikleri için Salih Ameller manzûmesinden de yoksun kalmışlardır.
Târihler boyunca insanlığı yönlendirmiş ve gelişimin
kaynağı olmuş ilâhi yasaları ve onların nihâî şekillerini son
ilâhî kitap olarak Kur’ân içermektedir. Peygamberlerin teblîğ
ettikleri ed-Dîn olan İslâm’ın yürürlükteki yasalarını oluşturan ve Kur’ân diliyle ancak Salih ameller olarak ifadelendirebileceğimiz kurallar dizisi olmadan, Allah’a ve Peygamberlerine îmanın pratikte bir anlamı yoktur.
126. Kitab-ı Mukaddes’de Cennet
Cennet için İncillerde “Allah’ı görme, gökte hazineler, göklerin melekütü (Matta5/3,8,6/15-21) gökte hazine (Markos 10/21) ebedî hayat (Yuhanna 6/21)” gibi ifadeler kullanılır.
Cennet için Tevrat’ta da “Allah’ın yüzünü görmek (Eyüp 33/23-26) ebediyet evi (Vaiz 12/5,) yaşam diyarı,(Mezmurlar 27/13) ebedi hayat (Daniel 12/2-3,) ”gibi ifadeler yer almaktadır.
(Ayrıca bkz. Cilacı Osman, İlahi Dinlerde Cennet İnancı 77-102; T.D.V.
İslâm Ansiklopedisi, 7/375; S. Leyla Gurkan Yahûdilik, İsam İst. 2010.
s. 102)
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İslâm’ın, Allah’ın varlığını kabûle kodlanmış insana yüklediği görev, Ona yalnızca îman etmek değildir. Yukarıda değinildiği üzere O’nu, emirleri ve yasaklarıyla kabûldür, belirlediği alanlar içinde O’na ortak koşmadan, O’nun buyruklarının egemenliği altında yaşamaktır. Bir diğer anlatımla O’na
ibâdet etmektir.
İbâdet görevini gereğince yapabilmek için O’na Şirk/ortak koşmamak gerekir. O’na ortak koşmamak için de insanları, maddeci sistemleri, kiliseler türü dinsel kurumları, hatta parlamentoları, yasa koyucu mutlak ve tek otorite kaynağı
yani Rab edinmemek gerekir. Çünkü Allah’a inanıldığı halde,
hayatı, O yokmuş gibi O’nun dışındaki Rab edinilen kaynaklardan devşirilen kurallara göre yaşamak ise O’na ortak koşmaktır.127
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İslâm’ın Allah’a ibâdeti, O’na ortak koşmamayı, insanları
ve onların üretip yücelttiği kaynakları Rab edinmemeyi, birleşilmesi gereken ortak noktalar olarak tesbit etmesinin ve bu
üçlüye çağırmasının anlamı da budur.
Âl-i İmran 64

اب َت َعا َل ْوا ِا ٰلى َك ِل َم ٍة َس َواۤ ٍء َبي َن َنا َو َبي َن ُكم َا اَّل
ِ ُق ْل َياۤ َا ْه َل ا ْل ِك َت
ْ ْ
ْ
ِ
الل َو اَل نُ ْشرِ َك ب ِ۪ه َشيـًا َو اَل َي َّت ِخ َذ َب ْع ُض َنا َب ْع ًضا َا ْر َب ًابا
َ َّٰن ْع ُب َد ا اَّل ه
ْٔ
ِ ّٰون ه
ِ ِمن ُد
﴾٦۴﴿ ون
َ الل َف ِا ْن َت َو َّل ْوا َف ُقولُوا ْاش َه ُدوا ِباَ َّنا ُم ْس ِل ُم
ْ
“De ki: Ey Ehl-i Kitap; geçmiş vahyin izleyicileri! Sizinle bizim aramızdaki (bütün Peygamberlerin teblîği olan)
şu ortak ilkeye gelin: Allah’tan başka kimseye ibâdet etmeyeceğiz, O’na ortak koşmayacağız; O’ndan başka hiçbir
şeye ilâhlık yakıştırmayacağız ve Allah ile birlikte insan127. D
 emokratik talepler ve temel haklar ve özgürlüklerle yorumlanmayan
laiklik bu tür Allah’a ortak koşmalara örnektir. İnsanlığın geldiği-getirildiği çizgi de budur.

ları Rab edinmeyeceğiz. Eğer yüz çevirirlerse, ‘Şahit olun
ki biz kendimizi O’na / Allah’a teslim edenlerdeniz,’ deyiniz!”
Hz. Muhammed’e ve teblîğ ettiği, orijinalitesini koruyan
Kur’ân’a inanmadan, İslam’ın insanlığa yönelttiği bu çağrıyı
değerlendirebilme ve ilâhî egemenlik altında yaşama imkânı
yoktur.
Konumuza dönerek Kur’ân’ın anlatımına göre örneklendirelim ve soralım:
Bütün Peygamberlerin tebliğlerinde yer alan îman esaslarına bütünüyle inanmayan, Salih ameller olarak mesela barışı, adaleti, namazı, zekâtı, suça bire bir ceza olan Kısası kabul etmeyen, fâizi, alkollü içkileri, domuz etini, zinayı ve eşcinselliği meşrû tanıyan, uygulamada gücü putlaştıran, daha
açık bir anlatımla Kur’ân’ın anlattığı şekilde Salih amellerle irtibatı olmayan insanların Cennetlik olacakları söylenebilir mi?
Kaldı ki Kur’ân’ın sunduğu Salih amelleri kabul etmemek Cehennem’liklerin niteliği olan Allah’ın âyetlerini tekzîb etmek/
yalanlamaktır?128
Üstelik Rabbimiz bir kısım Hıristiyanların ve Yahûdilerin
inandıklarını ileri sürdükleri kitaplarına göre de kâfir ve zalim
olduklarını açıklamaktadır.129
Hiç şüphesiz yapılan açıklamalar normal şartlar içindir.
Bütün insanlığa Peygamber olarak gönderilmiş Peygamberimiz Hz. Muhammed dahil tüm Peygamberlerin görevi telîğ ve örneklendirerek açıklamadır.
Bu sebeple Hz. Muhammed’in Peygamberliğini ve
onun Kur’ân’la teblîğ ettiği İslâm Dîni’ni duymuş olsalar
bile şu veya bu sebeple gereğince tanıyamamış olan insan128. Bakara, 39; Maide, 10; Teğabun, 10.
129. Bakara, 105; Beyyine, 1; Âl-i İmrân, 118.
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lar, konumuzun dışındadır. Onların durumunu Allah’a havale ederiz.
Kur’ân’ın Âl-i İmrân sûresinin 113-115. âyetlerinde
hepsi bir değildir diyerek, Allah’a ve Âhiret Günü’e inandıkları ve Salih amellilerden olduklarını açıklayıp yaptıkları amellerinin karşılıksız bırakılmayacağını duyurduğu
Ehl-i Kitab’ı da – var olabileceklerini kabûl ederek- Allah’
ın takdîrine bırakırız.130
Hiç şüphesiz Allah, kullarına merhametlidir ve onlara
zulmedici değildir. Son ve kesin hükmü de o verecektir.131
Sözü, konumuza ışık tutan Peygamberimizin açıklamalarına bırakıyoruz.
-Salât ve Selâm üzerine olsun- o şöyle buyurur:
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130. Âl-i İmran 113-115
”Hepsi bir değildir. Kitap verilenler içinde gece vakitlerinde Allah’ın
ayetlerini okuyup secdeye kapanan doğru bir topluluk vardır.
Onlar Allah’a, âhiret gününe inanır, Marûfu; salih amelleri emreder, (zıddı olan) Münker’den vazgeçirmeye çalışırlar ve hayırlara
koşuşurlar. İşte onlar, salih/iyi kimselerdendirler. Onlar yaptıkları iyiliklerin karşılığını mutlaka göreceklerdir. Allah Müttakîleri;
emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunanları bilendir.”
Bu âyetlere göre onlar, Allah’a ve âhiret gününe inanan, Allah’ın
âyetlerini okuyan, secdelere kapanan, ed-Dîn’in ve ortak aklın kabul ettiklerini emreden, red ettiklerinden men eden ve fıtratın benimseyebileceği hayırlarda yarışan Müttakî insanlardır.
Onları bu şekilde vasfeden Allah olduğuna göre, onların bu vasıfları bütün Peygamberlerin ortak tebliği olup Kur’ân’daki adı İslâm olan
ed-Dîn’e uygundur. Nitekim bunların her biri, Kur’ân’da Muhammedî
teblîğe inanan insanların vasıfları olarak sunulup övülmektedir. (bak.
Âl-i İmrân 104, 110; Tevbe 71; Fatır 29; Zümer 9)
Sonuç olarak söylemek istediğimiz şudur:
Bunlar, kabul edilebilir sebeplerle Hz. Muhammed’e îman dışında Peygamberlerin teblîğ ettiği ve Kur’ân’ın da özetlediği ed-Dîn üzerinde olan
insanlardır. Dolayısıyla onlar ayrıcalıklı bir konumdadırlar. Doğruları
en iyi bilen Allah’tır.
131. Âl-i İmrn 30; Enfâl 51; Hac 17.

{“Her bir peygamber yalnız kendi milletine peygamber
olarak gönderildi.
Ben ise bütün insanlara Peygamber olarak gönderildim.”

َوا ِلّ ِذى َن ْف ُس ُم َح َّم ٍد بِي ِد ِه اَل َي ْس َم ُع بِى اَ َح ٌد ِم ْن ٰه ِذ ِه
َ
ِ
ِ
ِ
ِ اْالُم ِة يه
وت َو َلم يُ ْؤم ْن بِا َّلذى
ُ ود ٌّي َو اَل َن ْص َران ٌّي ثُ َّم َي ُم
ُ َ َّ
ْ
ِ
ِالنار
ِ ان ِم ْن َا ْص َح
َ ت ب ِِه ِا اَّل َك
ُ اُ ْرس ْل
َّ اب
“Canım kudret ve tasarrufu altında bulunan Allah’a yemin ederim ki kendilerine Peygamber olarak gönderildiğim
-Kıyâmet gününe kadar gelecek- insanlar içinde, Yahûdi olsun, Hıristiyan olsun benim Peygamber olarak gönderildiğimi duyup da bana ve benimle gönderilen Kur’ân’a îman
(ve bâtıl dîn ve ideolojileri red) etmeden ölen her insan
Cehennemliktir.”}132
“Ben, ortağı olmayan ve bir tek olan Allah’tan başka ilâh
olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna,
Îsa’nın da O’nun kulu ve kadın kulu Meryem’in çocuğu olduğuna; onu katından Meryem’e üflediğine (inanırım), Cennet’in
Hak ve Cehennem’in de Hak olduğuna şehâdet ederim, diyen
kişiyi Allah, Cennet’in sekiz kapısından dilediğinden Cennet’e
koyar.”133
132. B
 uhari, Teyemmüm 1; Müslim, Îman 70, Hn. 153-240. Ayrıca Bak.
Müslim. Mesacid Hn.521.
133. Müslim, Îman, 28, H. 46.
Hz. Îsa ile İlgili Olarak İnanmamız Gerekenler
Hz. Îsa ile ilgili olarak inanmamız gerekenleri bildiren bu hadîste, onun
Kıyâmet öncesinde geleceğine ilişkin bir açıklama yoktur. Böylesi bir
açıklama Kur’ân’da da yoktur. Sevgili Peygamberimiz, Miraca ilişkin
(Buharî ve Müslim’n de rivayeti) olan hadîslerinden birinde Hz. İsâ’nın
Hz. Yahya ile birlikte ve diğer Peygamberler gibi yalnızca - ruh/can olarak- İkinci Sema’da bulunduğunu bildirmektedir. (Bak. Buharî, Menakıbül-Ensar 42; Müslim, Îman 74)
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Üçüncü Bölümün Sonu

kI
E
Cennet’te Seninle Beraber Olmak İstiyorum
Rabîa b. Ka’b El-Eslemî t anlatıyor:
“(Bir yolculuk sırasında) Hz. Peygamber’le r birlikte geceledim. (Hizmetinde bulundum Abdest suyunu, seccadesini
getirdim. (Diğer ihtiyaçlarını karşıladım.)
(Aramızda şu konuşma geçti:)
- (Ne arzu ediyorsun,) iste.
- (Ya Resûlellah!) Senden, Cennet’te seninle beraber olmayı istiyorum.
- Bundan başka bir şeyi değil de (gerçekten yalnız bunu
mu istiyorsun?)
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- İstediğim budur, (yalnızca bunu istiyorum.)
- O halde, pek çok namaz kılarak kendin için, bana yardımcı ol.”134
`
Rabbimiz tarafından kendisi de sorgulanacak olan Peygamberimizin günahları bağışlama ve arzularını gerçekleştirme gücü ve yetkisi yoktur. Herkes yaptıklarından sorumludur ve de kendi amelleriyle Rabbinin rızasına erecektir. Bunun içindir ki Peygamberimiz Cennet’te kendisiyle beraber
olma isteğinin gerçekleşmesini kendi duâsı ve şefâatıyla irtibatlandırmamış, kişinin ameline bağlamıştır.
Konumuz zâviyesinden dikkatleri çeken husus, Peygamberimizin bir başka ameli değil de namazı göstermesidir.
Burada yeri gelmişken şu ilaveyi yapmakta fayda görüyoruz:
134. Müslim, Salât 226, Ebu Davud, Tatavvu, Salât 22.

Peygamberimizin başkasına garanti vermek şöyle dursun, kendisiyle ilgili de yardım talebinde bulunmuştur. O,
Cennet’in en yüksek makamı olarak gördüğü ve sahibi olmayı
yalnızca ümit edebildiği “Vesîle” nin kendisine verilmesi için
ümmetinden duâ istemiştir.
O şöyle buyurur:
“Bana Salât getirdiğinizde benim için Allah’tan “Vesîle” yi
isteyiniz.
O, nedir diye sorulduğunda ise şöylece cevap vermiştir:
- O, en yüksek dereceli Cennet’tir. Ona yalnızca bir kişi
sahip olabilecektir. Ben o kişi olabileceğimi ümit ediyorum.”135
“Kim benim için Vesîle’yi isterse –Allah’ın izniyle ona şefaat edebilirim.”136
Peygamberimiz, kendisi için istediği duânın, ezanların
ardından yapılmasını isteyerek de bizleri yönlendirmiştir.137
II- Zekât yok, Cihad yok, nasıl Cennete gireceksin?
Beşir İbn-ü Ma’bed t anlatıyor:
Kendisine biat etmem için Hz. Peygamber’e r geldim. (Biatleşmek için,) Allah’tan başka ilâh olmadığına,
Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet (etmemi,) namaz kılmamı, zekât vermemi, hac yapmamı, Ramazan ayında oruç tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi
bana şart koştu.
(Bu şartlar karşısında) ben de şöyle dedim:
- Ya Resûlellah! İki şart (olan cihad ve zekât’tan başka diğer bütün şartları kabûl ediyorum.) Allah’a yemin ederim ki
bu iki şartı yerine getirmeye gücüm yetmez.
135. Müsned 2/264
136. Müslim Salat İstihbabil-Kavli Misle Kavlil-Müezzini
137. Buhârî Ezan ed-Duâu inde’l-Ezan
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Cihad yapamam; çünkü sahâbîler harpden firar eden kişinin Allah’ın öfkesi (ve azabına) uğrayacağına inanmışlar. (Bu
inanç beni korkutuyor.) Zira savaşa katılır sonra da nefsime
boyun eğer, ölümden ürkerek (kaçmaya yeltenirsem durumumun ne olacağından) korkuyorum.
Zekât da veremem. Allah’a yemin ederim ki, benim üçbeş koyun ve keçimle on kadar devem, vardır. Bunlar da ailemin ihtiyaçlarını karşılayacak malları, (binecekleri ve yük vuracakları) binekleridir.
Bu sözlerinden sonra Allah’ın Resûlü Beşir’in elini tuttu,
salladı ve şöyle buyurdu:
- (Ya Beşir!) Cihad yok, zekât yok. Peki bu durumda ne ile
Cennet’e gireceksin?
(Beşir diyor ki; baktım ki cihadsız ve zekâtsız Cennet
yok.)
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- Ya Resûlellah! Size biat ediyorum, dedim ve (Allah’ın
Resûlü’nün ileri sürdüğü) bütün şartlar üzerine biat ettim.138
`
İlk İslâm toplumu oluşurken, İslam’ın ve İslâm yurdu
olan Medine’nin silahlı savaşla korunmasının hayatî bir önemi vardı. Bu durum Filistin, Irak, ve Afganistan işgali örneklerinde görüleceği üzere dönemimizde de ehemmiyetini korumaktadır.
Zekât’a gelince, sosyal adaletin gerekli olduğu toplum hayatı için zekât, Kıyâmet’e kadar ihtiyaç duyulacak ibâdet vasıflı bir görevdir. Bunun içindir ki Cihad ve Zekât Cennet’e
götürecek ana yollar olmuştur.

n
138. Müsned, 5/224

Dördüncü Bölüm

Cennet Erkekleri, Kadınları
Çocukları ve Hizmetçileri

Kur’ân’dan Cennet Müjdeleri
Taha 74-76

ِ
وت
ُ ِا َّن ُه َم ْن َي ْا ِت َر َّب ُه ُم ْجرِ ًما َفا َّن َل ُه َج َه َّن َم اَل َي ُم
۪
﴾ َو َم ْن َي ْا ِت ۪ه ُم ْؤ ِم ًنا َق ْد َع ِم َل٧٤﴿ يها َو اَل َي ْحيى
َ ف
ٰ
ِ الص ِالح
﴾٧٥﴿ ات ا ْلع ٰلى
َّ ات َفاُوۨ ٰلۤ ِئ َك َل ُه ُم
َ َّ
ُ ُ الد َر َج
ِ۪
ِ
ِ
ٍ
ين
ُ َج َّن
َ ار َخالد
ُ ات َع ْدن َت ْجر۪ ي م ْن َت ْحت َها اْالَ ْن َه
۪
﴾٧٦﴿ كى
ّٰ يها َو ٰذ ِل َك َج ٰ ۤز ُۨؤا َم ْن َت َز
َ ف
Kavranılması gereken gerçek şudur: Kim Rab
bine inkâr ve amel suçlusu olarak gelirse, hiç şüphe yok, ona Cehennem vardır. Onun içinde ise, ne
ölebilir, ne yaşayabilir.
Kim de O’na iman edip salih amellerde bulunarak gelirse, işte onlar için de pek yüksek dereceler; içlerinde ebedî olarak kalacakları altından
ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Bu sonuç,
arınmış olanın karşılığıdır.

Kur’ân’da Cennet’e Girecek Erkekler ve
Kadınların Ortak Vasfı
Yüce Allah erkekler ve kadınları bir parçası diğer parçasını tamamlayan bir bütün olarak; Kur’ânî anlatımla Ezvâc/çiftler olarak yaratmıştır. Bu sebeple erkeklerin kadınlara eğilimi gibi hiç şüphesiz kadınlar da erkeklere eğilimlidir. Ancak
yarattığı insanları, en iyi bilen Allah, erkeklere verilen kadın
sevgisine özel bir vurgu yapmaktadır:
“Kadınlara, oğullara, yığılıp istiflenmiş altınlara, gümüşlere, cins atlara, davar ve ekinlere olan aşırı sevgi insanlara/erkeklere müzeyyen kılınmış/güzel gösterilmiştir.
Fakat bütün bunlar dünya hayatının mallarıdır. Varılacak
en güzel yer (olan Cennet) ise Allah katındadır.”1
-Erkekler için müzeyyen/güzel olarak yaratılmış olmaları sebebiyle- Kur’ân-ı Kerîm’in Mekkî sûrelerinde, kadınların
şuhlukları öne çıkarılmakta ve cinsel câzibelerine vurgu yapılmaktadır.
Dünyamızın bütün coğrafi bölgeleri ve ülkelerinde
insanların giyim, kozmetik ve reklam sanâyiinde; sinema
ve medya’da ve diğer pek çok alanda erkeklerden çok kadınların güzelliği ve çekiciliğine vurgu yapmaları, onların
Kur’ân’ın değindiği bu yaratılış özellikleri sebebiyle olsa
gerektir.

Ezvâcün Mütahhare / اج ُم َط َّهر ٌة
ٌ َا ْز َو
َ

Kur’ân’ın Medenî Bakara (25) Âl-i İmran (15) ve Nisa (57)
sûrelerinde ise Cennet’e girecek erkek ve kadınlar, Ezvâcün
1. Âl-i İmran, 14
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Mütahharatün şeklinde vasfedilmektedir.2 Bu vasfın geçtiği
âyetlerde sırasıyla şöyle buyrulmaktadır:
Bakara 25

ٍ ات اَ َّن َلهم جن
ِ وب ِ ّشرِ ا َّل ۪ذين ٰامنُوا وع ِم ُلوا الص ِالح
ات
َّ َ ْ ُ
َ َ
َ َّ
ََ
َ َ
ِ
ِ
ار ُك َّل َما ُرزِ ُقوا ِم ْن َها ِم ْن َث َمر ٍة رِ ْز ًقا
ُ َت ْجر۪ ي م ْن َت ْحت َها اْالَ ْن َه
َ
َقالُوا ٰه َذا ا َّل ۪ذي ُرزِ ْق َنا ِم ْن َقب ُل َواُ ُتوا ب ِ۪ه ُم َت َشاب ًِها َو َل ُهم
ْ
ْ
۪
۪
﴾٢٥﴿ ون
َ يها َخ ِال ُد
َ اج ُم َط َّه َر ٌة َو ُه ْم ف
َ ف
ٌ يهاۤ َا ْز َو
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“Îman eden ve İslâm’la ortak aklın gerektirdiği güzel işler yapanlara, altından ırmaklar akan Cennet’lerin
yalnızca onlara verileceğini müjdele. Orada her ne zaman kendilerine rızık olarak bir ürün verilse, -Bu bize
daha önce verilmiş olandır- derler. Çünkü bu onlara
dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Orada (onlar, yalnız da değildir,) onların Ezvâcün Mütahhara/tertemiz kılınmış eşleri de olacaktır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.”
Âl-i İmrân 15
“Şöyle de: Ben size (dünya hayatında sahip olduğunuz
ve olmak istediğiniz nimetlerden) daha hayırlı olanını bildireyim mi? İslâmî îman ve hayat çizgisini sürdürenler olan
(Müttakîlere;) altından nehirler akan Cennet’ler var. Onlar
orada ebedî olarak kalacaklardır. (Onlara) Ezvacün Mütahhara; tertemiz kılınmış eşler var. Üstelik Allah’ın sevgisi / rızası da (onları kuşatacaktır. Çünkü) Allah kullarını
görmektedir.”
2. Arap dilinin özelliği gereği erkeklere ve kadınlara şamil olmak üzere Kur’ân’da erkek kipleri kullanılır. Bu sebeple “lafzî engeller veya
lafzî yönlendirmeler” olmadıkça yapılan açıklamalar, verilen emirler, konulan yasaklar, bildirilen armağanlar ve cezalar her iki cinsi de
kuşatır.

Nisa 57
“Îman eden ve güzel ameller yapanlara gelince; Biz
onları altlarından ırmaklar akan Cennetler’e koyacağız,
onlar orada sürekli olarak kalacaklardır. Orada onların
Ezvacün Mütahhara/tertemiz kılınmış eşleri de olacaktır.
Onları koyu gölgelere sokacağız.”
İki numaralı dipnotta değinilen Kur’ân’ı okuma yöntemi gereği Müttakîler kadınlara da şamil olacağından “Ezvacün Mütahharatün” kadın ve erkek Cennet’liklerin müşterek vasfıdır.

Dil Tahlilleri
Ezvâc kelimesi, Zevc’in çoğuludur. Tekilin çifti olması sebebiyle Kur’ân dilinde-arada nikâh bağı olsun veya olmasınkadının eşine Zevc denildiği gibi erkeğin eşine de Zevc denilmektedir. Arap dilinde kadın eş için “Zevce” kullanımı yok gibidir.3
Maddî ve mânevî kirlerden, çirkinliklerden tertemiz kılınan eşler manasına “Mütahharatün” vasfını, Cennet’liklerin kalplerinin olumsuz duygulardan arındırılacağına ilişkin
âyetlerin ışığında şöylece tarif edebiliriz:4
Onlar, çirkinlik, hastalık, meni, sidik, dışkı, kan ve balgam gibi maddî; çirkin sözlülük, kin, haset, kıskançlık, elem
ve korku gibi manevî zaaflardan ve illetlerden korunmuş eşlerdir.5
3. R
 ağib Müfredat fi Ğaribil-Kur’ân, Zevc maddesi. “Zevc” Kur’ân’da tekilin çifti anlamı yanı sıra kadının erkek, erkeğin de kadın eşi mânasında
kullanılmaktadır. Bak. Bakara, 35, Nisa, 20, A’raf, 19, Taha, 117, Enbiya,
90. Hadil-Ervah Bab, 53
4. Z
 evcîn çoğulu olan Ezvac, Kur’ân’da “yandaşlar” mânasına (Saffât 22)
kullanıldığı gibi özellikle Âbâ ve Zürriyât kelimeleri arasında “nikâhlı eşler” anlamında da kullanılmaktadır. (Ra’d 23; Ğafir 8)
5. A’raf, 43, Hıcr, 47, Fethül-Barî, 6/365.
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Peygamberimiz de bu tanımı doğrulayan hadîslerinde
şöyle buyurmuştur:

، ِور ِة ا ْل َق َمرِ َلي َل َة ا ْلب ْدر
َ أَ َّو ُل ُز ْم َر ٍة َي ْد ُخ ُل
َ ون ا ْل َج َّن َة َع َلى ُص
َ ْ
ِ ثُم ا َّل ِذىن ي ُلو َنهم ع َلى أَ َش ِّد َكو َك ٍب د ِر ٍي ِفى السم
اء
َ ُْ َ َ
ّ ُّ
ْ
َ َّ
َّ
ون َو اَل
َ  َو اَل َي ْت ُف ُل،ون
َ ُ َو اَل َي َت َغ َّوط،ون
َ ُ اَل َي ُبول:إ َِض َاء ًة
، َو َر ْش ُح ُهم ا ْل ِم ْس ُك،الذ َه ُب
َّ  أَ ْم َشاطُ ُه ُم.ون
َ َُي ْم َت ِخط
ُ
ِ
ور
ِ ّود ال ِط
ُ عُ َو َم َجام ُر ُه ُم أْالَلُ َّو ُة
ُ  أَ ْز َو-يب
ُ اج ُه ُم ا ْل ُح
ِ  ع َلى َخ ْل ِق رج ٍل و،ا ْل ِعين
ِ  ع َلى ص،اح ٍد
:آد َم
َ ورة أَبِيهِ ْم
َ
َ ُ
َ ُ
َ ُ َ
ِ ون ِذراعا ِفي السم
ِ
.اء
ً َ َ س ُّت
َ َّ
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“Cennet’e ilk gireceklerin yüzü dolunay gibi parlayacaktır. Onların ardından Cennet’e gireceklerin yüzleri ise gökteki
en ışıltılı yıldız gibi aydınlık olacaktır. Cennet’e girenler orada küçük ve büyük abdeste çıkmayacaklar, tükürüp sümkürmeyeceklerdir. Onların tarakları altındandır. Terleri misk kokacaktır. Buhurdanlıkları tütsü yapılan ağaçlardandır. Ahlâkî
hususiyetleri/yücelikleri de bir/eşit olacaktır. Cennet sakinleri
orada babaları Âdem gibi atmış zira boyundadır. Onların Ezvacı/ kendilerine eşlik edecek (özel hizmetçileri de) iri gözlü
Hûrilerdir.”6
“Ezvacün Mütahharatün”ün müşterek vasıf olması, aşağıda sunacağımız Mekkî sûrelerdeki kadınlara ilişkin vasıfların,
güzellik ve cinsel câzibe yönünden erkeklere şamil olabileceğine de işaret etmektedir.7

n
6. Buhari, Enbiya 1, İ. Mace, Zühd 39
7. A
 çıkladığımız tertemiz kılınmış Ezvâc, Ra’d 23, Yasin 56, Mü’min 7, Zuhruf 70’de, değinilen îmanları ve amelleriyle Cennet’e girecek eşlerimiz
olan Ezvâc’dır.

 ur’ân’da Cennet Kadınları ve Erkeklerinin,
K
Cinselliği de İçine Alan Güzellik Vasıfları
a. Kur’ân’da Cennet Kadınlarının Vasıfları
Dünya hayatında, mü’min olarak yaptıkları İslâmî ameller sebebiyle Cennet’e girmeye hak kazanacak Cennet kadınlarının cinselliği de içine alan güzellik vasıfları, Kur’ân’ın
muhtelif Mekkî sûrelerinde açıklanmaktadır. Cennet için yaratılmış kadın görünümlü özel hizmetçiler olan Hûrilerle hiçbir ilgisi olmayan bu vasıfları, yer aldığı sûrelerdeki indiriliş
sırasına göre açıklayacağız.
Saffât 48-49
﴾۴٨﴿ ۪عين

ِ و ِع ْن َدهم َق
ات ال َّطر ِف
ُ اص َر
َ
ُْ
ْ
﴾٤٩﴿ ن
ٌ َكاَ َّن ُه َّن َب ْي ٌض َم ْكنُو
ٌ

“Na’îm Cennetlerinde Allah’ın halis kulları yanında Beyzun Meknûn gibi Kâsırâtüt-Tarf ‘în olan kadınlar vardır.”
Sâd 52

ِ
ِ و ِع ْن َدهم َق
﴾٥٢﴿ اب
ُ اص َر
ٌ ات ال َّط ْرف اَ ْت َر
َ
ُْ
“O Müttekilerin yanı başlarında Kâsırâtü-Tarf, Etrab
(olan kadınlar) vardır.”8
Vâkıa 35-37

ِ
ِ
ُ ﴾ َف َج َع ْل َن٣٥﴿ اه َّن ا ْن َشاۤ ًء
ُ ا َّناۤ اَ ْن َش ْا َن
ْ اه َّن
﴾٣٧﴿ عربا َا ْترابا
ً َ ًُُ

﴾٣٦﴿ كارا
َ اَب

ً

8. S âd ve Saffât sûreleri Hûr’un geçtiği sûrelerden önce indirilmiştir. Bu
iki sûrede Cennet kadınlarıyla ilgili Kasıratüt-Tarf, ‘în, Beyzun-Meknûn
ve Etrab olarak dört vasıf yer almaktadır. Bu durum da zikredilen dört
vasıf yanı sıra diğer vasıfların da Hûrilerle ilgili olmadığını kanıtlamaktadır.
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“Biz onları; (Cennet’e girecek dünya kadınlarını) yeniden
yaratacağız. Sonra da onları Ashabül-Yemin için Ebkâr, Urub
ve Etrab’a dönüştüreceğiz.”
Rahman 56

ِ ۪فيهِ ن َق
ات ال َّطر ِف َلم َي ْط ِم ْث ُه َّن
ُ اص َر
َّ
ْ
ْ
﴾٥٦﴿ ن
ٌّ ِۤا ْن ٌس َق ْب َل ُه ْم َو اَل َجا
“Cennetlerde/Cennet kadınları arasında “Kasıratüt-Tarf”
ve “Lem Yetmishünne İnsün Kablehüm ve Lâ Cânn” vasıflı eşler vardır…”
Rahman Sûresi 58
﴾٥٨﴿ ن
ُ وا ْلمرجا

ُ َكاَ َّن ُه َّن ا ْل َيا ُق
َ ْ َ َ وت
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“Sanki onlar Yâkût ve Mercân gibidirler.”
Rahman Sûresi 70
﴾٨٠﴿

ات ِح َسا ٌن
ٌ ۪فيهِ َّن َخ ْي َر

“Onlar arasında Hisan olan Hayrat vardır.”9
9. “ Hayrât” kelimesi Kur’ân’da 10 yerde geçmektedir. (M. F. Abdülbaki elMu’cemül-Müfehres li Elfazıl-Kur’ânil-Kerîm)
Faydalı sözler-işler veya yarar sağlayıcı vesîleler manasına çoğul olan bu
kelime, Tevbe 88 de ise alınacak armağanlar manasına kullanılmaktadır.
“Hayrat”ın seçkin kadınlar anlamına “Hayyirât”ın hafifletilmiş şekli olduğu da ileri sürülmektedir. (Müfredat Ha-ye-re, maddesi)
Kur’ân’da güzel anlamındaki “Hisan” kelimesi “Abkarî / halı” kelimesi yanı sıra “Hayrat” kelimesine sıfat olarak iki yerde isti’mal edilmektedir. (Rahman, 70, 76)
Yukarıda sunulan bilgiler ışığında “Hayrtün Hisân” terkibini güzel nimetler mânasına anlayabiliriz. Müfessirlerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edildiği üzere bu güzel nimetler arasında güzel kadınlar da
olabilir. Âyetteki mercii olmayan ve kadınları çağrıştıran “Hünne” zamiri de buna işaret etmektedir.

Nebe’ Sûresi 31-34

ِ
۪ ِ ِ
ً ين َم َف
َ ا َّن ل ْل ُم َّتق
ً ْ َ ﴾ َح َداۤئ َق٣١﴿ ازا
ِ
﴾٣٣﴿ اعب اَ ْترابا
ً َ َ َو َك َو

﴾٣٢﴿ و َاع َنابا

“Hiç şüphesiz Müttakîler için kurtuluş, bahçeler, bağlar,
Keva’ib, Etrab (kızlar) vardır.”
Açıklamalarımıza başlamadan önce ana kaynağımız olan
Kur’ân-ı Kerîm’in temel özelliğine bir daha değinmek istiyoruz:
Arap dilinin özelliği gereği erkeklere ve kadınlara şamil
olmak üzere Kur’ân’da erkek kipleri kullanılır. Bu sebeple lafzî
engeller veya lafzî yönlendirmeler olmadıkça yapılan açıklamalar, verilen emirler, konulan yasaklar, bildirilen armağanlar
ve cezalar her iki cinsi de kuşatır.
Burada “lafzî engeller veya lafzî yönlendirmeler” konusuna özellikle dikkat çekmek isteriz.
Yukarıda anlamları sunulan âyetlerde kullanılan müennes/dişil zamirler ve kelimeler türü lafzî karîneler sebebiyle
ve de fıtrî eğilimlerimiz çizgisinde kadınları sevgili olarak öne
çıkaran Kur’ânî üslûp nedeniyle bu âyetler, yalnızca erkekler
zâviyesinden bakılarak okunabilir. 10 Kadınlar zâviyesinden
okunamayacakları için bu âyetler, Cennet kadınlarının cinsel
olarak da tanımlanabilecek güzellik vasıflarını açıklamaktadır.
-Rahman sûresinde tekrarlanan ve Cennet kadınlarına
ait olan bir vasıf hariç - açıklanan âyetlerin öncesi ve sonrasında hiçbir şekilde Hûrilere değinilmediği ve beyan edileceği üzere Hûriler cinsellik dışında değişik hizmetler suna10. M
 esela: Kur’ân’da Cennetlikleri ifade eden Ashabül-Yemîn ifadesinin
kadınları da içine aldığında şüphe yoktur. Ancak Vakıa sûresinin 35. ve
36. âyetlerinde geçen zamirler, Cennet’e girecek Ebkâr, Urub ve Etrab
vasıflı kadınları işaret ettiğinden 38. âyette yer alan Ashabül Yemîn’i Cenetlik erkekler olarak algılıyoruz.
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cak kadın görünümlü Cennet hizmetçileri oldukları için, kadınsı nitelikleri verilen bu kadınlar, kendileriyle cinsel hayatın da yaşanacağı dünya kadınlarıdır. Bu kadınlara da kendileri gibi yepyeni bir şekilde yaratılacak olan Cennetlik erkekler eş kılınacaktır.
Şimdi Cennet kadınlarına özgü özellikleri zikrediliş sırasına göre açıklayalım.

Bu Vasıfların Anlamları
Kâsırâtüt-Tarf: Çekici bakışlarını yalnızca eşlerine odaklayan. Kur’ân’da üç yerde zikredilmektedir.
‘În: İri / güzel gözlü. Kur’ân’da bir yerde Cennet kadınlarının vasfı olmak üzere dört yerde geçmektedir.
Beyzun Meknûn: Saklı deve kuşu yumurtası gibi, göz
değmemiş.
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Etrâb: Kendi aralarında ve eşleriyle yaşları eşit. Diğer
Cennet kadınlarıyla ve eşleriyle aynı ahlâkî yücelikte. Bu vasıf
Kur’ân’da üç yerde geçmektedir.
Ebkâr: Her biri bâkire, bekâretleri yenilenecek şekilde
yaratılmış.11
Urub: Eşlerine aşık, işveli, aşk nameleri fısıldayan.
Lem yetmishünne insün kablehüm ve lâ cânn / İnsan
ve Cin Dokunmamış: Cennette eşlerinden önce kendileriyle
hiçbir insan ve cinnin ilişkiye girmediği.12
11. S öylediği rivayet edilen bir hadîslerinde Sevgili Peygamberimiz r şöyle buyurur:
“Yeniden yaratılarak Cennet’e girecek kadınlar arasında gözleri
görme kusurlu ve çapaklı pek yaşlı kadınlar da olacaktır.”
Tirmizi Tefsirul-Kur’ân Vakıa sûresi, Hn. 3296. Hadîs Garib’dir. İlgili “Mürsel” türü diğer hadîsler için bak. Min Mirkatil-Mefatih…6/650
12. İ bn-i Abbas ve İmam Şa’bi de bu vasfın Cennet kadınlarına ait olduğu
görüşündedir. Bak. Hadil-Efrah bab. 53, s. 320

Bu vasıf, Vakıa 36 da açıklandığı üzere Cennet’e girecek
kadınların bâkire kılınacağına işaret olsa gerektir. Ancak onlar bâkire olarak ölüp Cennet’e girecek kadınları da çağrıştırabilir. Kur’ân’da iki yerde geçer.
Yakût ve Mercan Gibi: Dudakları ve yanakları kırmızılıkta ve saydamlıkta Yakût gibi, vücutları beyazlık ve berraklıkta Mercan benzeri.
Hayrât: İçleri saf, tertemiz, seçkin, ahlâkı bütün.
Hisân: (Yüzleri) güzel mi güzel.
Kevâ’ib: Göğüsleri henüz tomurcuklanarak göz alıcı hale
gelmiş, kadınlığa yeni adım atmış.
Bu 12 niteliğe yukarıda açıkladığımız Cennet’e girecek
erkeklerle müşterek olan Mütahharetün’ü de ilave edebiliriz.
Mütahharetün: Bedenî ve rûhî kirlerden/illetlerden arındırılmış.

 imdi Bu Vasıfları Açığa Çıkaracak Şekilde
Ş
Âyetleri Yeniden Mânalandıralım:
Saffât 48-49
“Ne’îm Cennetlerinde Allah’ın halis kulları yanında saklı deve kuşu yumurtası gibi göz değmemiş, iri/güzel gözlü, bakışlarını yalnızca eşlerine odaklayan kadınlar vardır.”
Sâd 52
“O Müttakîlerin yanı başlarında bakışlarını eşlerine odaklayan, kendileri ile yaşıt (olan kadınlar) vardır.”
Vakıa 35-37
“Biz onları; (Cennet’e girecek dünya kadınlarını) yeniden yaratacağız. Sonra da onları Ashabül-Yemin için eşlerine aşık ve onlarla yaşıt bâkirelere dönüştüreceğiz.”
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Rahman 56, 58, 70, 72
“Cennetlerde/Cennet kadınları arasında bakışlarını eşlerine odaklayan ve kendilerinden önce hiçbir insanın ve cinnin ilişkiye girmediği eşler vardır…
Sanki onlar dudakları ve yanakları kırmızı, berrak ve
bembeyaz Yakût ve Mercan gibi dilberlerdir.”
“Cennet’te / Cennet kadınları arasında yüzü ve ahlâkı güzel mi güzel seçkin kadınlar vardır.”
Nebe 31-34
“Hiç şüphesiz Müttakîler için kurtuluş, bahçeler, bağlar, göğüsleri henüz tomurcuklanmış/kadınlığa henüz
adım atmış kendileri ile yaşıt eşler vardır.”
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Açıkça anlaşılacağı üzere, Cennet’e girecek kadınlar biri
erkeklerle müşterek 13 özellikle vasıflandırılmaktadırlar. Hiç
şüphesiz bu vasıfların önemli bir kısmı fiziki câzibeye, bir kısmı da rûhsal güzelliklere işaret etmektedir. Bütün bu vasıflar
cinsel hayatın varlığına da işaret etmektedir.
Vakıa sûresinin 35-37. âyetlerinde beyan edildiği üzere, yukarıda açıklanan vasıflara sahip olabilmeleri için gençihtiyar, güzel-çirkin, sağlıklı-hasta Cennet’e girecek bütün
dünya kadınları yepyeni bir yaratılışla yaratılacaklardır.
Aynı sûrenin “…Sizi bilmediğiniz bir şekilde inşa edeceğiz” anlamındaki 61. âyetinde açıklandığı üzere, erkekler
de yeniden inşa edileceklerdir. Allah’ın Resûlü’ne nispeti doğruysa “Cennet ehli erkeklerinin vücudu kılsız, yüzü sakalsız,
gözleri sürmeli ve gençlikleri süreklidir” anlamındaki hadîs ve
benzerleri de bu gerçeği pekiştirmektedir.13

n
13. Tirmizî, Cennet 2, 8, 23.

Cennet’e Girecek Dünya Kadınlarının Farklılığı
Cennet’e girecek kadınlarla, Cennet’liklere hizmet verecek Hûriler arasında bir tek müşterek vasıf, cinsel şuhluktan
daha çok görüntü güzelliğini yansıtan ‘în yani iri/güzel gözlü
olma niteliğidir.14
Burada hatırlatılması gereken bir diğer husus, “Sedefinde saklı/değerli inciler” gibi olma şeklindeki güzellik vasfının, Cennet hizmetçileri olan Vildân ve Hûriler ile, onlar gibi
fakat yalnızca neşe saçmak için dolaşıp duracak Cennet’liklerin çocukları olan Ğilman’a özgü olduğu/olacağı gerçeğidir.15
Bir diğer anlatımla oniki güzellik vasıflı Cennet kadınları,
bu inciler gibi olma vasfı ile nitelendirilmemişlerdir. Çünkü
hizmet verilecekler olarak onların daha üstün/güzel olacakları
açıktır. Nitekim Peygamberimiz Cennet’e girecek kadınların,
hizmetçileri olacak Hûrilerden namazları, oruçları ve diğer
ibâdetleri sebebiyle daha üstün olacaklarını, yüzlerine Rabbimizin nûrundan saçılacağını açıklamışlardır.16
b. Kur’ân’da Cennet Erkeklerinin Vasıfları
Örneklendirilerek açıklandığı üzere Kur’ân-ı Kerîm’de
Cennet’e girecek kadınlar, cinselliği de içeren 12 güzellik vasfı ile nitelenmiştir. Cennet’e girecek erkeklerin vasıflarına ise
açıklık getirilmemiştir. Ancak kadınlar gibi Cennet’e girecek
erkeklerin de yepyeni bir yaratılışta yaratılacakları açıklanmıştır. Vâkıa sûresinin “…Sizi, bilmediğiniz bir şekilde inşa
edeceğiz” anlamındaki 61. âyeti bu gerçeği göstermektedir.
Medenî sûrelerde Cennet kadınları yanı sıra erkeklere de
şamil olan ortak bir niteliğe yer verilmektedir.
“Ezvacün Mütahharetün/maddî ve mânevî eksikliklerden
14. Saffât, 48, Vâkıa, 22.
15. İnsan, 19, Vakıa, 23, Tûr, 24.
16. Senedi yönünden Zayıf olan bu hadîs için bak. M. Zevâid... 10/416-7.
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arındırılmış” olma şeklindeki bu ortak nitelik, erkeklerin de
kadınlar gibi özelliklere sahip olacaklarına işaret etmektedir.
Güzellik vasıfları açıklanan kadınlar erkeklere eş kılınacağına
göre erkekler de aynı güzelliklere sahip olacaklardır. Çünkü
Cennet armağanları kadınlara verildiği gibi erkeklere de verilecektir.
Cennet kadınlarının vasıfları gibi, Cennet erkeklerinin
vasıflarının açıklanmamasının -Allah bilir- bir sebebi de, kadınların dünya hayatında olduğu gibi, âhiret hayatında da
arzu edecek olmaktan çok arzu edilecek olmalarıdır. Bir diğer
sebebi de yine dünyamızda olduğu gibi fizikî özelliklerin erkekten çok kadın için önem arz edecek olmasıdır. Bir üçüncü sebeb olarak da Kur’ân’a özgü üslûp gösterilebilir. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de meselenin bazen bir yönü açıklanmakta, diğer yönünün takdîri açıklığı sebebiyle muhatabın kavrayışına bırakılmaktadır.
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c. Sünnet’te Cennet Kadınlarının Vasıfları
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
{“Cennetliklerin (kendileri gibi Cennet’e girecek) kadınları içinde öyle kadın vardır ki bacağının beyazlığı, üst üste
giyilmiş dış ve iç giysileri altından bile iliğine varıncaya kadar görülür. İşte bu, Allah’ın ‘Onlar Yakût ve Mercan gibidirler.’ buyurarak açıkladığı özelliktir. Bilirsiniz Yakût bir taştır, içinden bir ip geçirip baksan saydamlığı sebebiyle onu
görebilirsin.”
“…Cennet ehli kadınlarından biri yeryüzüne doğsaydı, doğduğu çevreyi aydınlatırdı ve ona hoş kokular yayardı. Onun baş örtüsü/tacı dünya ve içindekilerden daha
hayırlıdır.”]17

n
17. Tirmizî, Cennet 5, Ho. 2535,. Buhârî, Rikak 51, M. Zevaid 10/418

Açıklama
İlk hadîs Cennet giysileri gibi Cennet’teki vücutlarımızın
da şeffaf olacağına işaret etmektedir.
Dünyamızda vücudunun saydamlığı sebebiyle iskeleti ve
iç organları ayrıntılarıyla görülen balık türleri vardır. Onların
kendilerine özgü elbiseleri hükmündeki şeffaf/saydam derileri ve etleri iç organlarını gösterdiğine göre, yetmiş kat olarak
giyilmiş olsa da saydam Cennet giysilerinin Cennet’e özgü vücutları yansıtması gayet tabîidir.
Dünyadaki İslâmi bakış açımıza göre üreme organları ve
çevresi teşhir edilemeyeceğine göre, “üst üste giyilmiş dış ve
iç giysileri altından bile iliğine varıncaya kadar görülür” ifadesini, şeffaflığın ileri dereceliğini yansıtan ve daha da önemlisi Cennet’teki vücut yapılarımızın ebedî hayat sürecek şekilde nasıl yapılandırılacağı hakkında fikir veren mecazî bir ifade olarak da değerlendirebiliriz.
d. Sünnet’te Cennet Erkeklerinin Vasıfları
Yukarıda sebeplerine de değinildiği üzere, Kurân-ı Ke
rîm’de Cennet‘e girecek erkekler, Cennet kadınlarına da şâmil
olan “Ezvacün Mütahhara/ maddî ve manevî eksiklerden arındırılmış” olma anlamında ki bir tek nitelikle vasfedilmişlerdir.18 Ancak Kur’ân’ın genel olarak işaret ettiği erkeklere özgü
görünüm özellikleri, bir ölçüde hadîslerde açıklanmaktadır.
Örneğin Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
“Cennet’e ilk gireceklerin yüzü dolunay gibi parlayacaktır. Onların ardından Cennet’e gireceklerin yüzleri ise gökteki
en ışıltılı yıldız gibi aydınlık olacaktır. Cennet’e girenler orada küçük ve büyük abdeste çıkmayacaklar, tükürüp sümkürmeyeceklerdir. Onların tarakları altındandır. Terleri misk kokacaktır. Buhurdanlıkları tütsü yapılan ağaçlardandır. Ahlâkî
18. Bakara 25, Al-i İmran 15, Nis 57.
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hususiyetleri/yücelikleri de bir/eşit olacaktır. Cennet sâkinleri
orada babaları Âdem gibi atmış zira boyundadır.
Onların Ezvacı; kendilerine eşlik edecek özel hizmetçileri
de iri gözlü Hûrilerdir.”19
Peygamberimiz, bu hadîsleriyle Cennet’e girecek erkeklerin yüzlerinin ay ve yıldızlar gibi parlak olacağını beyan etmektedir. Bunun gibi onların bir diğer güzellik özelliklerini
de şu hadisleriyle dile getirmektedir:
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ٍ
ِ
ِ
يح
ُ ِِإ َّن في ا ْل َج َّنة ُسو ًقا َي ْأتُو َن َها ُك َّل ُج ُم َعة َف َت ُه ُّب ر
ِ  َفتحثُو ِفي وج،ال
ِ الشم
ون ُح ْس ًنا
َ  َف َي ْز َد ُاد،وههِ ْم َو ِث َيابِهِ ْم
ْ َ
ُ ُ
َ َّ
 َو َق ِد ْاز َد ُادوا ُح ْس ًنا،ون ِإ َلى أَ ْه ِليهِ م
َ  َف َي ْر ِج ُع،َو َج َم اًال
ْ
ِ ّٰ و ه:ول َلهم أَه ُلوهم
الل َل َق ِد ْاز َد ْد ُتم ُح ْس ًنا
َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ  َف َي ُق،َو َج َم اًال
ْ
ِ ّٰ وأَ ْنتم و ه:ون
الل َل َق ِد ْاز َد ْدتُم َب ْع َد َنا ُح ْس ًنا
َ ْ ُ َ َ َُو َج َم اًال! َف َي ُقول
ْ
!َو َج َم اًال
“Cennet’te bir araya gelinecek toplantı alanları (Sûk) vardır. (Dünya ölçüsüyle) İki Cuma arası gibi aralıklarla Cennet’likler oraya gelirler. Esen bir meltem onların giysileri ve
yüzlerini okşar, daha bir güzelleşirler. Dönüşlerinde ise eşleri şöyle derler:
- Allah’a yemin ederiz ki bizden bu kısa süreli ayrılışınızdan sonra bile güzelliklerinize güzellik katmışsınız. Erkekler
de kadınlarına, yemin ederiz, siz de öyle, daha bir güzelleşmişsiniz, diyecekler.”20
19. Buharî, Enbiya 1, İ. Mace, Zühd 39.
20. Müslim, Cennet 5, Hn. 2833.
Bu hadis, Cennet’te şehirler ve bu şehirlerde devasa toplantı salonları
olacağına da işaret etmektedir.

Cennet’te Cinsellik
Öneminden ötürü Cennet’te cinsellik konusuna açıklık getirme gereğini duyuyoruz. Çünkü Kur’ân’da cinsel hayatın varlığı veya yokluğuna değinilmediği iddia edilmekte, dolayısıyla yer verilmediği ileri sürülmektedir. Cinsel hayata ayrıntılı bir
şekilde özel olarak vurgu yapılmadığı bir ölçüde doğru ise de
yer verilmediği görüşü hatalıdır. Hatalıdır, çünkü aşağıda açıklanacağı üzere cinselliğe bir çok yönden işaret buyrulmaktadır.
I. Kur’ân’da, îmanları ve salih amelleriyle Cennet’e girecek erkek ve kadınların eşleriyle birlikte Cennet’e girecekleri açıklanmaktadır:
“İşte onlara, âhiret yurdu olan Adn Cennetleri verilecektir. Onlar da Adn Cennetlerine, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından / torunlarından iyi olanlarla birlikte gireceklerdir.”
Cennet’e girecek bekâr-dul erkekler ve kadınlara tertemiz
kılınmış eşler verileceği de beyan edilmektedir.
Peygamberimiz de Cennet’te bekâr/bekârlık olmayacağını duyurmaktadır.
II. Kur’ân’da Cennet’e girecek kadınların cinsel içerikli
olarak da nitelendirilebilecek olan 13 güzellik vasfı, apaçık bir
şekilde dile getirilmektedir. Bu vasıflar arasında “Ebkâr/Bakire olma” ve “Lem yetmishünne insün kablehüm ve lâ cânn
/ İnsan ve Cin Dokunmamış / Kendileriyle daha önce hiçbir insan ve cin tarafından ilişkiye girilmemiş olma,” vasıfları tekrarlanarak da öne çıkarılmaktadır. Üstelik Cennet’e girecek yaşlı kadınların da bakire ve eşleriyle yaşıt genç sevgililer
olarak yaratılacakları da vurgulanmaktadır.
III. Cennet’in, biz insanlar için yaratıldığı da unutulmamalıdır. Bizi cinselliğe özlemli ve cinselliği mutluluk sebebi
olarak gören insanlar olarak yaratan Yüce Allah tüm güzellikleri ve nimetlerine değinerek bizleri Cennet’e teşvik buyur-
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maktadır. Nehirlerin, köşklerin, yüksek döşeklerin, giysilerin, takıların, yiyeceklerin ve içeceklerin ve hatta güzel mi güzel eşlerin verileceği Cennet’te cinselliğin yaşanacak olmasından daha tabîi ne olabilir? Üstelik Rabbimiz istisna getirmeksizin Cennet’e bütün istediklerimizin verileceğini bildirmektedir. Bildiriler de cinselliği yücelten ve ana isteklerinden biri
de cinsellik olan biz insanlara yapılmaktadır.
IV. Kur’ân’ın bildirisine göre Cennet ve nimetleri, dünya
hayatında Rabbimizin emirleri ve yasakları çizgisinde yapılacak amellere karşılık olarak verilecektir.
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Bu amellerin önemli bir kısmı cinselliğe ilişkindir. Al
lah’ın haram kılması sebebiyle zinadan, metres edinmekten ve
eşcinsellikten korunma; eşlerimizle âdet/regl halinde ve sindirim organından ilişkiye girmekten sakınma ve ağza boşalma anlamına oral ilişkiden kaçınma ve benzerleri de Cennet’e
götürecek amellerdendir. Bu amellerin kendi cinsinden armağanlarla yâni Cennet’te cinsellikle ödüllendirilmesi ilâhi
adâlet gereğidir.
V. Kur’ân’ın sunduğu, açıklamaya çalıştığımız genel çerçeve, Cennet’te kendine özgü özel şartlar içinde cinselliğin yaşanacağını kanıtlamaktadır. Peygamberimizin içerikleri yönüyle Kur’ân’la örtüşen beyanları da bu gerçeği doğrulamaktadır.
Örneğin o, bir sözlerinde veya benzerinde şöyle buyurur:
- Cennet’te kadın-erkek her bir mümine (çok farklı ve
üstün güçler verileceği gibi cinsel yönden de) yüz kişi kuvveti verilecektir.”21
Sözü bir âyetle özetleyelim:
“Cennet’e girecekler Cennet sürecinde, kendilerini
mutlu edecek girişimler içinde olacaklardır. Onlar eşleriyle birlikte gölgeliklerde tahtlarına kurulacaklardır.”22
21. Tirmizi, Hn. 2539
22. Yâsîn 55-56

Cennet’te Eşleştirme
Cennet’e girecekler arasında eşler yanı sıra, şüphesiz
bekâr ve dul erkekler gibi eşleri Cennet’e girememiş erkekler
ve kadınlar olacaktır. Onların sayılarının birbirlerinden farklı
olması da muhtemeldir. Üstelik, Peygamberimizin açıklamasına göre Cennet’te hiçbir bekâr da bulunmayacaktır.
Cennet’te veli izinli, mehirli ve şahitli nikâh akdi yapılacağına ilişkin ilâhi bir beyan olmadığından eşler dışındaki Cennetliklerin nasıl birleştirileceğini bilmiyoruz. Âdem
ile Havva’nın (yeryüzü hayatında) eşleştirilmesi benzeri veya
Peygamberimizin Rabbimiz tarafından Zeynep ile doğrudan
nikâhlandırılması benzeri bir uygulama olabilir.23

 ennet Hayatında Çok Eşliliğe de Yer Verilecek
C
midir?
Gerektirici özel şartları içinde de olsa İslâm, dünya hayatımızda erkeklerin çok eşliliğini onaylamaktadır. Peygamberlerin ortak teblîğinde yer verilen çok eşlilik, Cennet’te de sürdürülecek ve çok eşliliğe orada da onay verilecek midir?
Önce Cennet hayatı ile ilgili bilinmesi gereken ve yer yer
kitabımızda da dile getirilen ana gerçeği bir daha açıklayalım:
Erkeklerin olduğu gibi kadınların da ayrı ve özel Cennetleri olacaktır. Cennet’te kıskançlık ve haset benzeri duygular yaşanmayacaktır. Orada yalnızca istediklerimiz gerçekleşecektir. Bizim onaylamayacağımız hiçbir şey gerçekleşmeyecektir. Örneğin dünyadaki eşlerimizle birleşme imkânlarımız
23. Ahzab 37
Âdem’le Havva Misali
* Tekil olan Âdem’e çifti kılınan Havva ile ilişkiye girme izni verilmediği için olacak ki, cinsel birleşmeyi sembolize eden Yasak Ağaç’a yaklaşıp onu tatmaları, Yaratana İsyan olarak Cennet’ten çıkarılma sebebi olmuştur. Doğruları en iyi bilen Allah’tır.
Bu konudaki Kur’ânî işaretler için bak Ali Rıza Demircan Hac ve Umre
Yüceliğe Çağrıdır Beyan, 2008 İst. S.122-125

247

olacak ancak zorunluluğumuz olmayacaktır; üstelik onlarla beraber olmak da istemeyebiliriz. Beklenmedik çok farklı olgularla da karşılaşabiliriz. Çünkü îman ve Salih amellerin
meyvesi olacak olan Cennet “Büyük bir mülktür.” ve “Hiç
bir kişi, yaptıkları amellere karşılık Cennetlikler için hazırlanan mutlu kılıcı nimetleri bilemez.”24
Sunulan bu ana ve temel bilgiler ışığında başlığa çıkardığımız soruyu cevaplandırabiliriz.
Kur’ân ve onu açıklayıcı Sünnet, Cennet’e gireceklerin
babaları ve çocukları yanı sıra eşleriyle beraber olabileceklerine işaret etmektedir. Erkek veya kadın her bir Cennetliğin
ayrı ve özel bir Cennet’i olacağına göre bu beraberliğin fasılalı olabileceği düşünülebilir.
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Özellikle Kur’ân Cennet’te çok eşlilik olabileceğine ilişkin açık bir beyanda bulunmamaktadır. Dünya hayatında birden fazla kadınla evli olup Cennet’e girecek kişinin, evli olduğu kadınların her birinin Cennet’e girmesi halinde, çok eşli
bir hayat sürebileceği akla gelebilirse de bu düşünce kesin bir
yargıya dönüştürülemez.
Kur’ân’ın değinmediği bu konuda Allah’ın Rasûlünün
de sarîh bir beyanı yoktur.25 Çünkü onun, “Her Cennet’lik
kişinin Zevcetânı/iki zevcesi olacağı” şeklinde, kadınlar
zâviyesinden okunarak -hizmetçiler olarak da- yorumlanabilecek- Ebû Hüreyre’nin rivayeti olan bir hadîsi ve bu anlamdaki benzeri dışında, çok eşlilikle ilgili bir açıklamasını göremiyoruz.26
24. İnsan, 20, Secde, 17
25. T
 irmizî’nin (Cennet 23) rivayet ettiği, “En alt dereceli Cennetliğe
seksen bin hizmetçi ve yetmiş üç zevce/eş verilecektir” şeklindeki,
Kur’ân’la çelişkili garip türünden zayıf hadis tek başına delil olarak kullanılamaz. Pek tabiî ki benzerleri ile de delil getirilemez. (Bu hadîsin zayıflığı ve münkerliğine ilişkin bir değerlendirme için bak. Hâdil-Ervâh,
Bâb 35, Fasıl 5, s. 331)
26. Buhârî, Hn. 3327, 3245, 3254, Müslim, Hn. 2834-38

Mutuluğun zirvede yaşanacağı ebedî Cennet hayatında cinselliğe işaret eden Kur’ân ve Sünnet erkek ve de kadın
zâviyesinden çok eşlilik konusunu bilinçli bir şekilde örtülü
bırakmaktadır. Kadın ve erkek olarak Cennet hayatındaki düşüncelerimiz ve eğilimlerimiz elbette farklı olacaktır. Bu sebeple tek veya çok eşli olma arzularımız oluşabilir.
Kur’ân ve Sünnet, Cennet’liklerin Cennet’e girerken yepyeni bir yaratılışla yaratılacaklarını, kıskançlık gibi duygulardan arındırılacaklarını, yasaklara muhatap kılınmayacaklarını ve sınırlandırılmayarak bütün isteklerinin karşılanacağını
açıklamaktadır.
Bu sebeple kadınların çok eşlilik talebi dahil, Cennet hayatına ilişkin sorularımızı -kesin hükümlere varmadan fakat tüm ihtimallere açık bir şekilde- bu geniş çerçeve içinde cevaplandırabiliriz.27
Burada değinme gereğini duyduğumuz bir önemli husus
da şudur:
Cinsellik, insan varlığına Yüce Yaratan’ımız tarafından
konulmuş bir duygu olduğu için cinsel aktivite bir ihtiyaç ennetliklere verilecek eşler konusunda içeriği yönünden değilse de seC
nedi bakımından sahîh görülen tek hadîs de budur. (Hadil-Ervah Bab,
53, s. 334)
Ebû Hüreyre (r.a.) “Her bir Cennet’liğe iki zevce verilecektir” şeklinde rivayet ettiği bu hadîsi, “Her bir Cennet’liğe Hûrilerden iki zevce
verilecektir” şeklinde de rivayet etmiştir.
“İki zevce” ile “hûrilerden iki zevce” ifadelerini bizzat Peygamberimiz
tarafından kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Ebu Hüreyre, İbn-i
Abbas gibi Hûrileri Cennet’e girecek kadınlar olarak algılamış olabilir
ve böylece verilecek iki zevceyi aynı anlama gelecek tarzda iki şekilde
ifade etmiş olabilir.
Kaldı ki Kur’ân dilinde “Zevc” in tekin çifti anlamına geldiği ve hizmet
verenin hizmet alanın çifti olduğu düşünülürse söz konusu hadîsin çok
eşliliğe değil, Cennet’lik erkeklere ve kadınlara tezvîc edilerek hizmetçi
kılınacak Hûrilerden hizmetçilerin çokluğuna işaret ettiği görülecektir.
27. A’raf 43, Fussılet 31, Vakıa 25, 35
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tır ve insan neslinin sürekliliği için de gereksinimdir. Kulluk
denemesi için de bir vesîledir. Cennet’te cinsellik ise, kendine
özgü kurallar içinde yalnızca zevk için yaşanacaktır.
Bu nedenledir ki Cennet’te uygun eşlerimiz olacak mıdır,
şeklindeki soruya Peygamberimiz şöyle cevap vermişlerdir:
“Salih kadınlarla Salih amelli erkekler eşleşecektir. Eşler
olarak erkekler ve kadınlar birbirlerinden zevk alacaklar, fakat nesillenme olmayacaktır.”28
`
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28. Müsned 4/14, M. Zevaid 10/340)

Açıklanan Vasıfların Cennet’e Girecek
Kadınlara Ait Olduğunun Kanıtlanması
Yukarıda, erkeklerle müşterek olan “Mütahharatün” dışında açıkladığımız 12 vasfın Cennet’e girecek kadınların vasıfları olacağını kanıtlamak gereğini duyuyoruz.
I- Bu 12 vasıftan üçü olan Ebkâr, Urub ve Etrâb’ın Cen
net’e girecek kadınlara ait olduğu Vâkıa sûresinin 35-37.
âyetlerinde şöylece açıklanmaktadır:

ِ
ِ
ُ ﴾ َف َج َع ْل َن٣٥﴿ اه َّن ا ْن َشاۤ ًء
ُ ا َّناۤ َا ْن َش ْا َن
ْ اه َّن
﴾٣٧﴿ عربا اَ ْترابا
ً َ ًُُ

﴾٣٦﴿ كارا
َ َاب

ً

“Biz onları (Cennet’e girecek dünya kadınlarını) yeniden
inşa edeceğiz/yaratacağız. Sonra da onları Ashabül-Yemin
için Ebkâr, Urub ve Etrâb’a dönüştüreceğiz.”
35. âyette geçen “Enşee” ile 36. âyette geçen “Ce’ale” konumuz açısından son derece önemlidir.
Yoktan var etmek, yetiştirip geliştirmek anlamına gelen
“İnşa” ve türevleri, Kur’ân’da insanın ve tabîi çevresinin topraktan yaratılışını, ayrıca ana rahminde cenînin rûhla birleştirilmesi sonucu oluşan “Halk-ı aheri “ifade etmektedir.29
İnşa fiili, insanın Âhiret hayatı için yaratılışına ilişkin olarak da istimal edilmekte, Kur’ân’daki örneklerine göre topraktan doğrudan yaratmak için de kullanılmaktadır.
Vakıa 35 de “Enşe’na” fiili kullanılmıştır. Akabinde 36.
âyette ise zaman bakımından sonralığı ifade eden “Fe” ile bir29. M
 ü’minûn, 14. Kur’ân kesin olarak gerçekleştirilecekler için mazi fiilini de kullanır.
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likte Kur’ân dilinde bir şeyi bir şeyden yaratma manasına da
gelen “Ce’alna” fiili kullanılmaktadır.30
Bu da bize, Cennet kadınlarının bedenleri topraktan olmak üzere, önce rûh/can-beden ikilisi olarak yaratılacaklarını,
sorgulama sonrasında Cennet’e girmeye hak kazandıklarında
ise, Bâkire, Urub ve Etrab haline dönüştürüleceklerini açıkça
belgelendirmektedir.
Peygamberimizin, Vakıa sûresinin 35-37. âyetlerini, Cen
net’e girmeye hak kazanacak yaşlı kadınların Cennet için
Bâkire, Urub ve Etrab yâni eşlerine düşkün, hep bir yaşıt
bâkireler olarak yaratılacakları şeklindeki açıklaması da onların Cennet kadınları olduğu gerçeğini pekiştirmektedir.
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Allah’ın Resûlü kendisinden Cennet’e girmesi için dua isteyen yaşlı kadına mizah/şaka yapar. İyi ama yaşlı kadınlar
Cennet’e giremez, der. Mizahı sezemeyen kadın ağlamaya başlayınca da şu açıklamayı yapar:
- Aman, ona yaşlı olarak Cennet’e giremeyeceğini söyleyin. Zira Allah şöyle buyurur:
“Biz onları (Cennet’e girecek dünya kadınlarını) yeniden
inşa edeceğiz/yaratacağız. Sonra da onları Ashabül-Yemin
için Ebkâr, Urub ve Etrâb’a dönüştüreceğiz.”
Başta Etrâb olmak üzere bu üç vasfın Cennet’e girecek
kadınlara has olduğunun bu şekilde belgelenmesi, Nebe’ suresinde Etrâb ile gelen Kevâ’ib ile Sâd sûresinde Etrâb ile gelen Kasırâtut-Tarf vasıflarının da Cennet kadınlarının vasıfları olacağını işaret etmektedir.31
30. Sırasıyla bakınız:
En’am, 133, Ra’d 12, Enbiya, 11, Mü’minun, 19, Ankebut, 20, Yasin 79,
Necm 32, Vakıa, 61, 72; Nahl, 71-72, Müfredat, “Ce’ale” maddesi. EdDürrül-Mensûr Vakıa 35.
Bir diğer hadîs için bak. Tirmizi Hn. 3292. Kasıratüt-Tarf’ın dünya kadınları olduğuna ilişkin bak. Hadil-Ervah Bab 53
31. Bu son tesbit için bak. Hadil-Ervah bab 53

II- 12 vasıftan Kasırâtüt-Tarf’ın, “Lem Yetmishünne insün kablehüm ve lâ Cânn (Kendileriyle daha önce hiçbir insan ve de Cin’nin ilişkiye girmediği)” ile vasıflanması, bu vasıflarla birlikte ‘În, Beyzun Meknûn ve Etrâb vasıflarının da
Cennet kadınlarına ait olduğunu göstermektedir. Şöyle ki:
a- Rahman sûresinin 56. âyetinde Kasırâtüt-Tarf’ın, “Kendileriyle daha önce hiçbir insan ve de Cinnin ilişkiye girmediği” şeklinde yani onların ilişkiye girilebilir olarak vasıflandırılması, onların Cennet kadınları olacağını kanıtlamaktadır.
“Kendileriyle daha önce hiçbir insan ve Cinnin ilişkiye girmediği” şeklindeki vasfın kendisi bile Ebkâr (bâkireler)
olarak yeniden yaratılacak dünya kadınlarının Ebkâr’lık vasıflarına açıklama olarak Cennet kadınlarını göstermektedir.32
Burada, Hûriler veya benzeri Cennet hizmetçileri ile ilişkiye girilebileceğini kabûle ne engel vardır da, denilemez.
Bunlar, Cennet erkekleri tarafından ilişkiye girilebilecek kadınlar olarak kabûl edilirse, Cennet kadınları kiminle ilişkiye girecektir, sorusu yöneltilebilir. Oysa ki Cennet kadınlarının, eşleri dışındakilerle ilişkiye girebileceklerine ilişkin açık
bir Kur’ân- Sünnet bilgisi de yoktur. Kaldı ki cinsel hayat bir
nimettir; Kur’ân ve Sünnet’te defalarca açıklandığı üzere, ona
layık olanlar da Cennet’e giren kadınlar olacaktır.
b- Kasırâtüt-Tarf, Cennet kadınlarının vasfı olunca, Saffât
sûresinde Kasırâtüt-Tarf’a vasıf olan ‘În ve Beyzun Meknûn ile
Rahman sûresinde vasıf olan Yâkût ve Mercân da Cennet kadınlarının vasfı olmaktadır.
Yâkût ve Mercân’ın Cennet kadınlarının vasfı olacağını
yukarıda anlamını sunduğumuz hadîs de doğrulamaktadır.
32. B
 u vasfın bâkireler olarak yaratılıp Cennet’e girecek dünya kadınlarına ait olduğu husûsu kabûl gören görüştür. Ata’nın İ. Abbas’tan nakline göre de onlar, bâkire olarak ölen Âdemoğlu kadınlarıdır. Hadil-Ervah, Bab. 53, s. 320
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III- Hiç şüphesiz, Cennet’e girecek ve nimetlerine erecek
olan insanlar için kullanılan Sâbikûn, Müttekûn, AshabülYemîn ifadeleri ve diğerleri kadınları da içine almaktadır.
Buradan hareketle açıklanan 12 vasfa sahip dişiler, Cen
net’e girecek kadınlar olarak değil de Cennet’e girecek kadınlara da verilecek hizmetçiler olarak kabul edilebilirdi. Kur’ânî
yöntem de bunu gerektirirdi.
Ancak Kur’ân ve Sünnet, lafzî karînelerle, dünyadaki fıtrî
eğilimlerimize paralel bir şekilde kadınları öne çıkararak istisnalar getirmekte, açıklandığı gibi Ebkâr, Urub, Etrâb, Yakût
ve Mercân gibi vasıflar, Cennet kadınları ile irtibatlandırılmaktadır.
Kasırâtüt-Tarf vasıflı dişilerin cinsel ilişkiye girilebilir oldukları da Kur’ân’la dile getirilmektedir.
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Hûriler bölümünde beyan edileceği üzere Kur’ân’da
Hûrilerin hizmetçiler olarak gösterilmeleri ve onların Cennet’liklerle tevzîc edilerek refakat ettirilecek özel hizmetçiler/sekreterler kılınacağının açıklanması da anılan 12 vasfın,
Cennet’liklerin kadınlarına verilmesini gerektirmiştir.

n
Cennet’e girecek ve Cennet’te hizmet alacak erkekler ve
kadınları ve onların vasıflarını açıkladık. Şimdi de Cennetliklerin çocukları olan Ğilman’ı beyan edelim.
Daha sonra da Cennet’te hizmet verecek Vildân ve Hûri
leri açıklamaya geçebiliriz.

Cennetliklerin Çocukları
Sevgili Peygamberimiz süt çocuğu olarak ölen oğlu İbrâ
him hakkında şöyle buyurmuştur:
“O, süt emme süresini Cennet’te tamamlayacaktır.” (İbn
Mâce, Cenâiz 27)

Ğilman
-En Doğrusunu Allah bilir- kaydını koyarak ifade edelim:
Kur’ân-i Kerîm’de Cennet’e gireceklerin çocuklarıyla ilgili olarak kullanılan tek kavram Ğilman’ın çoğlu olan Ğilman’dır.
Ğilman, Cenntliklerin ergenliğe ermeden önce ölen ve
kendileriyle beraber Cennet’e girecek olan çocuklarıdır.33
Ğilman kelimesi Kur’ân’da yalnızca bir yerde geçmektedir. Ğilman’ın geçtiği Tûr sûresinin 24. âyetinde şöyle buyrulmaktadır:
﴾٢٤﴿

وف َع َليهِ م ِغ ْل َما ٌن َل ُهم َكاَ َّن ُهم لُ ْؤلُ ۨ ٌؤ َم ْكنُو ٌن
ُ َُو َيط
ْ
ْ
ْ ْ

“Cennetliklerin Ğilmân’ı, onların çevresinde dolanırlar. Onlar sanki sedeflerindeki saklı inciler gibidirler.”

33. P
 eygamberimizin açıklamasıına göre, dünya hayatlarında çocukları
olmayıp da Cennete girecek eşlere ve orada eşleştirilecek olan Cennetliklere istedikleri zaman çocuk verilecektir. Çocuğa ilişkin ilişki, hamilelik, doğum ve yaş düzeyi bir anda gerçekleştirilecektir. (Darimi Rikak 110)
Yapılacak açıklamalar ışığında anlaşılacağı üzere bebeklerin toprak olup
yeniden yaratılmayacaklarına ilişkin görüş, Kur’ân’a aykırıdır.
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Ğilman’ın Dil Tahlili ve Anlamı
Ğılmân, Ğulâm kelimesinin çoğuludur.34 Ğulâm’ın müennesi/dişili olmadığı için erkek gibi kız çocuklara da şamildir.
Doğumdan ergenliğe kadar çocuk anlamına gelen Ğulâm,
Kur’ân’da Hz. İbrâhim’e, Zekeriya ve Meryem’e doğacağı müjdelenen erkek çocuk, kardeşleri tarafından atıldığı kuyuda
bulunan Hz. Yusuf’ için de ergenlik öncesi çocuk mânasına
kullanılmaktadır. Kehf sûresinde ise, ikilisi olan Ğulâmeyni
ile birlikte çocuk manasına zikredilmektedir.35
Yapılan açıklamalar ışığında vurgulanması gereken
husus, Ğulâm’ın erkek veya kız, çocuk anlamına geldiği
gerçeğidir.
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 ilmân Cennet İçin Yaratılmış Çocuklar
Ğ
Olabilir mi?
Yukarıda anlamını sunduğumuz Tûr sûresinin 24.âyetinde
Ğilmân’ın Vildân ve Hûriler gibi sedeflerinde saklı olan inciler benzeri varlıklar olarak nitelenmesi, onların da Cennet için
yaratılmış olabileceklerini çağrıştırmaktadır. Ancak âyette yer
alan apaçık bir delil ve işaretler, Ğilmân’ın Cennet’liklerin erkek veya kız çocukları olduklarını doğrulamaktadır.

34. H
 eyet Mücem-u Elfazil-Kur’ânil-Kerîm Ğulâm maddesi, Mecmeul-Lüğatil-Arabiyye Mısır.
Ergenlik öncesi çocuklar anlamına Ğilman, sunacağımız örnekte görüleceği üzere hadîslerde de kullanılmaktadır:
“Peygamberimiz, oynamakta olan Ğilmân’ın/çocukların yanından
geçerken onlara selâm verirdi.” (Bak. Nesaî Amelül-Yevmi…Hn.331)
35. “ Ğulam” kelimesi, ikilisi “Ğulameyn” ve çoğulu “Ğilman” ile birlikte
Kur’ân’da 10 yerde kullanılmaktadır. Bak. Zariyat 28, Â. İmran 40, Meryem, 7-8, 19-20, Yusuf 19, Kehf, 74, 80, 82

 ilmân’ın Cennetliklerin Çocukları Olduğunun
Ğ
Kur’ânî Delilleri
a- Ğilman ile ilgili âyette, Vildân’la ve dolayısıyla Hûrilerle
alakalı âyetlerden farklı olarak “Lehüm” kaydı bulunmaktadır. “Onların” manasına gelen bu kayıt, Ğilmân’ ın Cennet’liklerin çocukları olduklarını kanıtlamaktadır.
Kur’ân’da, Hz. Zekeriya ve Meryem, - bizim nasıl çocuğumuz olabilir ki -diyerek hayretlerini dile getirirken, aynen
“Lehüm” de olduğu gibi mülkiyet/temellük lam’ını kullanarak
“... Enna yekûnü Lî ğulamün…”derler.
Allah’ın onların dilinden aktardığı bu ortak kullanım da
Ğulam’ı Cennet’liklerin kendi öz çocukları olarak kabul etmemizi gerektirmektedir.36
b- Âyette “Ğilmân’ları onların etrafında dolaşıp dururlar” ifadesi yer almakla birlikte, Ğilman’ın Vildân ve Hûriler
gibi hizmet üreteceklerine ilişkin hiçbir işaret yoktur. Bir diğer anlatımla hizmet konusu önceki âyetlerde işlenmektedir.
Bu durum da onların yalnızca ana babalarına mutluluk vermek için dolaşıp oynaşan çocuklar olacaklarını göstermektedir.
c- Ğilmân ile ilgili âyetin öncesi ve sonrası da, yapılan
açıklamaları pekiştirmektedir.
Önceki âyetlerde, kendilerini îmanla izleyen yetişkin zürriyetlerinin Cennet’liklere ilhak edileceği bildirilmekte, onla36. “ Lî ğulâmün” da lam’ın meksur oluşu mütekellim “ya”sına izafeti sebebiyledir. A. İmran, 40; Meryem 20
Burada “Ğilmânün Lehüm” değil de “Ğilmânühüm” şeklinde gelseydi
maksat hasıl olmazdı. Çünkü izafetin “Min” veya “Fi” manasına geldiği bir diğer anlatımla, onların cinsinden olan veya onların arasında bulunan çocuklar manası çağrıştırılabilirdi. İzafetin “Lam” manasında yani
onların öz çocukları anlamına geldiğini ifade sadedinde “Lehüm” gelmiştir. Değinildiği üzere, öz çocuk anlamına Hz. Zekeriya ve Meryem’in
dilinden bu kalıp kullanılmıştır. Bu kalıp için ayrıca bak. En’am 101.
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ra mükâfatlarının verileceği ve böylece beraberce nimetlendirilecekleri açıklanmaktadır.37
“Bülûğa/ergenliğe ermeden ölen çocukları ne olacaktır?”
şeklinde sorulabilecek soruya da Ğilmân ile cevap verilmektedir.
Sonraki âyetlerde ise, özellikle Cennetliklerin daha dünyada iken, küçük çocukları dahil bütün aile fertleri hakkında
gelecek korkusu taşıdıkları için dua ettiklerinin açıklanması da, bağlamın Cennet’liklerin çocukları olduğunu teyit etmektedir.38
Sevgili Peygamberimizin, sunacağımız konumuza ilişkin
açıklamaları da bu doğrultudadır:
{“Ergenliğe ermeden üç çocukları ölen ana-baba, Allah’ın
rahmetiyle çocukları tarafından Cennet’e sokulacaklardır.”
“Çocuklar da Cennet’e girecektir.”}39
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Sünnet Delili
Peygamberimizin bütün açıklamalarının Kur’ân merkezli ve onu açıklayıcı nitelikte olduğu gerçeğinden hareketle,
onun “Cennet’liklerin çocuklarının hatta kâfirlerin çocuklarının da Cennet’e gireceklerini” açıklamasının Ğilmân’a
ilişkin beyan olduğunda şüphe yoktur.40 Yoktur, çünkü konu,
37. Tûr, 21-23.
38. Tûr, 26-28.
39. Buhârî, Cenaiz 91, F. Barî /290, Ahkâm-ü Ehliz-Zimmeti 2/617
40. Buhari, Cenaiz 92-93, Tabir, 48
Müslüman ana-babaları doğrudan Cennet’e giremeyecek çocuklarla
Müşrik-Kâfir’lerin çocukları Cennet’e Hz. İbrahim’in çocukları olarak
girecekler.
Kendisine isnad edilen bir hadîste Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Ergenliğe ermeden ölen Müşrik/Kâfir çocukları, Cennet’te Cennet’liklerin hizmetçileri olacaklardır.”
Bu hadîs sahih ise onları, Cennet’te çocuksuz Cennet’liklere neşe saçacak çocuklar olarak algılayabiliriz. Bak. Kurtubi Rûm 30, 14/30

Kur’ân’da Ğilman sözcüğü çevresinde yalnızca bu âyette geçmektedir.41
İncelememizi, Peygamberimizin çocukların da Cennet’e
gireceklerini açıklayan hadîslerinden biriyle bitiriyoruz.
-Salât ve Selâm üzerine olsun- Allah’ın Resûlü, çok mu
çok sevdiğine şahit olduğu çocuğunun ölümüyle sarsılan
sahâbiye şöyle buyurur:
-Aman sabırlı ol. Sen Cennet kapılarından birine geldiğinde, çocuğunu seni bekler durumda görmeyi istemez misin?
Allah’ın Resûlü’nün verdiği bu müjdeye tanık olan bir
sahâbî de soru verdi:
-Ya Resûlellah! Müjdeniz yalnızca bu kardeşimize mi?
- Hayır, her birinizedir.42

n
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 nadolumuzun hemen hemen her yerinde pek küçük yaşta ölen çocukA
lar için Cennet Kuşu deyiminin kullanılması, insan fıtratının yaptığı tespit olarak bize anlamlı gelmektedir.
Müslüman ve Kâfir çocuklarına ilişkin değişik görüşler için bak. İbn-i
Kayyım el-Cevziyye Ahkâm-u Ehliz-Zimmeti, 2/609-656
41. P
 arçacı yöntemle baktıkları için olacak Taberî gibi bazı büyük müfessirler Ğilmân konusunda sükût ederken, pek çoğu da yaptığımız şekilde
müdellel açıklamalar yap(a)mamışlardır.
Bazı müfessirlerimiz ise Ğilmân’ın, Cennet’liklerin kendilerinden önce
ölen çocukları olduklarına ilişkin görüşlerini, kaynak vermeksizin ve
deliller sunmaksızın “kîle” kaydını koyarak aktarmışlardır.
Bak. İbn-i Abdis-Selam, Beyzavî, Ebus-Suud, Şevkânî ve Âlûsi Tefsirleri Tûr, 24.
42. Mişkâtül-Mesabih Hn. 1758, Müsned 5/35

Cennet Hizmetçileri I
Vildân
Vildân, Cennet’te Cennet’liklere hizmet verecek, genç
erkek görünümlü Cennet hizmetçileridir. Cennet için yaratılmışlardır. Diğer Cennet görevlileri gibi Vildân’ın da erkeklik ve dişilikleri yoktur.
“Vildân”, Kur’ân-ı Kerîm’de, Cennet hizmetçileri olarak
yapacakları hizmet türleri ve vasıflarıyla iki yerde; nüzül/iniş
sırasına göre Vâkıa (56) ve İnsan (76) sûrelerinde geçmektedir. Bu iki âyette Yüce Allah şöyle buyurur:
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اب َواَ َبار۪ َيق
ٍ ﴾ ِباَ ْك َو١٧﴿ ون
ُ َُيط
َ وف َع َل ْيهِ ْم ِو ْل َدا ٌن ُم َخ َّل ُد
ون
ٍ َو َك ْا ٍس ِم ْن َم ۪ع
َ ون َع ْن َها َو اَل يُ ْنزِ ُف
َ ﴾ اَل يُ َص َّد ُع١٨﴿ ين
ِ ﴾ و َف١٩﴿
ون
َ ﴾ َو َل ْح ِم٢٠﴿ ون
َ اك َه ٍة ِم َّما َي َت َخ َّي ُر
َ ط ْيرٍ ِم َّما َي ْش َت ُه
َ
﴾٢٢﴿ ﴾ وحور ۪عين٢١﴿
ٌ ٌ ُ َ
{“Ebediliğe erdirilmiş gençler (Vildân) Cennet’likler
etrafında özel pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler
ve kadehler, beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği
kuş etleri ile dönüp durarak servis yaparlar. Cennetlikler,
içtikleri Cennet şarabından ötürü ne baş ağrısı çekecekler
ve ne de sarhoş olacaklardır…”

ون ِا َذا َر َا ْي َت ُهم َح ِسب َت ُهم لُ ْؤلُ ً ۨؤا
ُ َو َي ُط
َ وف َع َل ْيهِ ْم ِو ْل َدا ٌن ُم َخ َّل ُد
ْ ْ
ْ
﴾٢٠﴿ كب۪ يرا
﴾ و ِاذا رايت ثم رايت ن ۪عيما وملكا١٩﴿ ورا
ً َُم ْنث
ً َ ً ْ ُ َ ً َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ

“Ölümsüzlüğe erdirilmiş gençler (Vildân) Cennet’liklerin etrafında döner dururlar. Sen onları orada (Cennet’te)
gördüğünde, onları saçılmış inciler sanırsın.”}43
Anlamları sunulan âyetlerden açıkça anlaşılacağı üzere
Vildân, Cennet’e girecek erkeklere ve kadınlara içki, meyve
ve yemek servisleri yapacaklardır.
Onlar Cennet’likler gibi ebedîliğe erdirilmişlerdir.
Onların bir diğer vasıfları da dış görüntüleriyle çevreye
saçılmış inciler gibi olmalarıdır.
Bu ön girişten sonra konuyu açabiliriz.

Vildân Kelimesinin Dil Tahlîli ve Anlamı
Kur’ân-ı Kerîm’de toplam altı yerde geçen “Vildân” kelimesi erkek veya kız çocuk anlamına gelen Veled’in çoğuludur. Küçükler yanı sıra büyükler için de kullanılan ve müennesi/dişili olmayan Veled’in bir diğer çoğulu da Evlâd’dır.
Evlâd kelimesi Kur’ân’da yetişkin erkek ve kadınlar için kullanılmaktadır.44
“Vildân” Kur’ân’da dört âyette ergenliğe ermemiş çocuklar-gençler manasında kullanılır.45
Bu dört âyetin Nisa sûresindeki üçünde Vildân, zalimlerden kurtarılmaları, çaresiz bırakıldıkları için yurtlarını değiştiremediklerinden ötürü mazur görülmeleri ve de mîras haklarına özen gösterilmeleri gereken çocuklar-gençler manasındadır.
43. Vakıa 17-22, İnsan, 19-20
44. Rağib... Veled Maddesi, Enfâl, 18; Teğabun, 12; Münafikûn, 9
45. Nisa, 75, 98, 127, Müzzemmil, 17
Tefsîrul Merağî’ Nisa 98 de şu açıklama yapılır:
Burada Vildân’ın anlamı ergenliğe iyice yaklaşmış olup yetişkinler gibi
hicretin gerekliliğini kavrayabilen çocuklar-gençlerdir.
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Aynı anlamda kullanıldığı Müzzemmil sûresinin 17.
âyetinde ise şöyle buyrulmaktadır:
﴾١٧﴿ ۪شيبا

ً

ان
َ ون ِا ْن َك َف ْر ُت ْم َي ْو ًما َي ْج َع ُل ا ْلوِ ْل َد
َ َف َك ْي َف َت َّت ُق

“Eğer inkârcı olursanız, Vilddân’ı/çocukları-gençleri ihtiyarlatacak Kıyâmet Günü’nden nasıl korunacakksınız?”
“Vildân”, açıklanan dört yerin dışında iki yerde ise değinildiği üzere nitelikli Cennet hizmetçileri anlamına istimal
edilmektedir.
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Vildân kelimesinin kendisi gibi Veled’in çoğulu olan
Evlad’ın yetişkinler için kullanılması; Cennet’te sâkilik ve yemek servislerinin yetişkinlerin yapabileceği şekilde mükemmelliği gerektirmesi ve Vildân’ın eril çoğul olan Mühalledûn
ile vasıflandırılması, Vildân’ın çocukluk çağını aşmış genç erkek görünümünde varlıklar olduklarını kanıtlamaktadır.

Vildân Cennetliklerin Çocukları Olabilirler mi?
Bir önceki özel bölümünde kanıtlandığı üzere Cennet’liklerin ergenlik öncesinde ölen ve kendileriyle beraber Cennet’e
girecek olan erkek ve kız çocukları Ğılmân’dır. Onlar, ana babalarının çevresinde neşe saçmak için dolaşacak sedefindeki
inciler gibi yavrulardır.
Cennet’liklerin yetişkin olup kendilerini îman çizgisinde izleyecek yetişkin çocukları, onlar gibi hizmet alan Cennet’likler olacaktır. Küçük çocukların yetişkinlere arzulanan
hizmetleri veremeyecek olmaları bir tarafa, ana babaları tarafından ebediyen sürecek hizmetçiliklerine onay verilmeyeceği de açıktır.

n

Vildân Cennet İçin Yaratılmıştır
Vildân’ın hizmet alıcı değil verici oldukları, anlamları sunulan âyetlerde görüldüğü gibi Kur’ân’la sabittir.46 Üstelik onlar, Cennetliklere verilecek nimet olarak nitelenmektedir.
Ayrıca onlar, Kur’ân’da ‘În ve Maksûrat gibi dişil çoğulla
nitelenen Hûrîlerden farklı olarak eril çoğul olan Muhalledûn
ile vasıflandırılmışlar, eril olan “Hüm” zamirine de merci kılınmışlardır.
Bu iki Kur’ânî delil, onların Cennet için yaratılmış, erkek
görünümlü soylu Cennet yaratıkları olduklarını göstermektedir. Gerçekten onlar erkeklik ve dişilikten berî diğer Cennet
görevlileri olan Melekler gibidirler.
Kur’ân-ı Kerîm’de açıklandığı üzere Hz. İbrâhim ve Lût’a
olgun/câzibeli erkekler, Hz. Meryem’e de güzel erkek görünümünde gelen Meleklerin varlığı, Vildân’ın erkek görünümünde olabileceklerinin bir diğer Kur’ânî kanıtıdır.47

46. Vakıa, 17; İnsan, 20
47. Meryem, 17; Hûd, 69-70, 77-78
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Cennet Hizmetçileri II
Hûriler
Hûriler Cennet’e girecek erkekler ve kadınlara verilecek genç kadın görünümlü Cennet hizmetçileridir. Vildân
gibi onların da cinsiyetleri yoktur. Özellikleri sürekli eşlik
edecek çok özel hizmetçiler olmalarıdır.48
Kur’ân ve Sünnet’te Hûr olarak geçen kelime Türkçemizdeki çoğulu çoğullaştıran ğalat-ı meşhûr ifadesiyle Hûriler
şeklinde kullanılmaktadır.
Hûr Kelimesi Kur’ân’da dört yerde geçmektedir.
264

Üç yerde dişil çoğul olan ‘În ile, bir yerde de yine dişil çoğul olan Maksûrat ile sıfatlanmıştır.
Bu dört yerden ikisinde ise -erkek ve kadın- Cennet’liklerin “Hûrun ‘În” ile tezvîc edilecekleri; kendilerine refakat ettirilecek özel hizmetçileri olacakları, açıklanmaktadır.
Şimdi genel kabul gören nüzûl sırasına göre ve kadınlar zâviyesinden bakarak da okuyabileceğimiz bu âyetleri sunalım:
48. H
 ûrilerin Cennetlik erkeklerin cinsel partnerleri olacağına ilişkin hadîs
olduğu ileri sürülen yığınla uydurma ve zayıf haber vardır. Ama Kur’ânla
ve selim akılla örtüşen bir tek Sahîh hadîs yoktur. Meselâ, Buharî dahil
altı büyük hadîs kitabı içinde Cennet’e ilişkin en çok hadîs Tirmizî’de
rivayet edilmektedir. Tirmizi Cennet’e ilişkin pek çoğu Ğarîb/Zayıf olan
27 hadîs rivayet etmekle birlikte bunlar arasında Hûrilerin cinsel partner olacağına ilişkin bir tek rivayet bile yoktur. Yer alan tek Ğarîb rivayet
de Hûrilerin Cennetliklere sunacakları mûsikî konserleriyle alâkalıdır.
(Hn.2567) Bu sebeple Hûriler konusunu tek ve doğru bilgi kaynağımız
olan Rabbimizin Kitabı Kur’ân’a göre inceleyeceğiz.

﴾٥٤﴿

ِ
ين
ٍ ِحورٍ ۪ع
ُ َك ٰذل َك َو َز َّو ْج َن
ُ اه ْم ب

“İşte böyle, Biz o Cennetlik olan Müttakîleri Hûrun
În ile tezvîc edeceğiz.”49
﴾٢٠﴿

ِ۪
ٍ
ين
ٍ ِحورٍ ۪ع
ُ ين َع ٰلى ُس ُررٍ َم ْص ُفو َفة َو َز َّو ْج َن
َ ٔ ُم َّتكـ
ُ اه ْم ب

“İşte böyle, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Biz o Cennetlik olan Müttakîleri Hûrun În ile tezvîc
edeceğiz.”50
﴾٢٣﴿

ِ ُال ال ُّل ْؤلُۨؤِ ا ْلم ْكن
ِ ﴾ َكاَم َث٢٢﴿ وحور ۪عين
ون
ٌ ٌ ُ َ
ْ
َ

“(Ebediliğe erdirilmiş gençler olarak Vildân) ve sedeflerinde saklı inciler gibi olan Hûrun În.”51
﴾٧٢﴿

ات ِفي ا ْل ِخي ِام
ٌ ور
َ ور َم ْق ُص
ٌ ُح
َ

“(Cennet hizmetçileri arasında bir de) çadırlarda görevlendirilmiş Hûr vardır.”52

Hûr Kelimesinin Dil Tahlili ve Anlamı
Hûr kelimesi, güzel gözlü anlamına gözlerinin akı bembeyaz, karası da simsiyah olan erkek manasına gelen Ehveru
/’اَ ْح َو ُرnun çoğulu olduğu gibi aynı göz özelliklerini taşıyan kadın manasına gelen Havra ’ح ْو َر ُاءnın
da çoğuludur.53
َ
Kur’ân’daki Hûr, Hâvrâ’nın çoğuludur.
49. Duhan, 54
50. Tûr, 20.
Açıklancağı üzere Vildân gibi özel hizmetçiler olmakla birlikte Vildân
ile değil de Hûriler ile tezvîc yapılması yani onların özel hizmetçi kılındığının açıklanması, kadın görünümlü olmaları sebebiyle yapılabilecek
cinsel partnerlik çağrışımını gidermek için olsa gerektir.
51. Vâkıa, 22-23.
52. Rahman, 75.
53. Rağib Hûr maddesi.
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Çünkü Kur’ân, Hûr’u dişil olan “Kasırâtüt-Tarf” tamlamasına vasıf kıldığı “‘În” ve de dişil olan “Maksûrat” ile nitelemekte ve böylece Hûr’u kadın görünümlü Cennet hizmetçileri anlamına kullanmaktadır.54

Hûr’un (Hûrilerin) Kur’ândaki Vasıfları
1- Yukarıda değinildiği üzere Hûr, Kur’ân’da üç yerde ‘În
ile vasıflandırılmıştır.
‘În, iri/güzel gözlü erkek anlamına gelen E’yen/ اَ ْعي ُنile
َ
aynı özellikteki kadın mânasına gelen ‘Ayna/’ع ْي َن ُاءnın
çoğuluَ
dur.55
2- Hûr yani Hûriler bir yerde de ”Emsâlil-lü’lüil-Mek
nûn” (sedefinde saklı inciler) ile tavsif edilmektedir.56
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3-Hûrilerin üçüncü vasfı da Maksûrat’tır. Maksûrat ise
beraber kullanıldığı fil-Hıyam ile birlikte Cennet çadırlarına hasr edilen; çadırlarda görevlendirilen kadın hizmetçiler
mânasına gelmektedir.
Burada bir not düşürerek, Cennet’e girecek kadınların 13
vasıfla nitelendiğini, Cennet hizmetçileri olan Hûrilerin ise,
hizmete ilişkin olan Maksûrat dışında iki sıfatla vasıflandırıldıklarını hatırlatalım.
Bunlardan ‘În Cennet’e girecek kadınlarla, “Sedefinde
saklı inciler” de erkek görünümlü Cennet hizmetçileri olan
Vildân ve Cennet’liklerin çocukları olan Ğılmân ile müşterektir.

n
54. Saffât, 48; Rahman, 72.
Kur’ân sözlüğü Umdetül-Huffaz’ın yazarı Ahmed b. Yusuf (Ölümü Hicri 756) da Hûr’un Havrâ’nın çoğulu olduğunu açıklamaktadır. Bak. Hûr
mad. 2/465,
55. Rağib în maddesi
56. Vakıa, 22-23

Hûrilerin Hizmet Türleri
Yukarıda değinildiği üzere Kur’ân’a göre Hûriler, kendileri benzeri fakat genç erkek görünümlü Cennet hizmetçileri olan Vildân gibi içki, meyve ve yemek servisi yapacaklardır.
Kanıtlanacağı üzere onlar veya onlardan bir kısmı, Cennet erkekleri ve kadınlarının özel nedimeleri/hizmetçileri/
asistanları şeklinde hizmet sunacaklardır. Bazıları da Cennet
çadırlarında/otağlarında hizmetle görevlendirileceklerdir.
Onların bir diğer hizmet türleri mûsikî icralarıdır. Mûsiki
sunumlarına ilişkin işaretler içeren Kur’ân âyetlerine açıklık
getirici hadîslerinde Sevgili Peygamberimiz, mutluluğu yüzlere yansıyacak Cennet nimetlerinden birinin Mûsiki olacağını açıklamıştır. -Salât üzerine olsun- o hûrilerle ilgili bir
hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:
“Cennet Hûrilerinin mûsiki oturumları/ziyafetleri vardır.
Hiç bir yaratılmış varlığın duymadığı güzellikteki sesleriyle
sık sık şu anlamdaki şarkıları seslendireceklerdir:
Biz ebediyiz, ölmeyiz. (Sedeflerindeki inciler gibi) güzeliz, câzibemizi yitirmeyiz. Sevgi ile doluyuz, hiç mi hiç öfkelenmeyiz. Bize ve kendilerinin hizmetine verildiğimiz Cennet’liklere müjdeler olsun.”57
Bu hadîsin anlamını pekiştiren bir diğer delil getirilebilir.
“Hasen” vasıflı hadîste ise şöyle buyrulmuştur:
- Cennet’te Hûriler şöylece şarkılar söylerler: Bizler üstün kılınmış Cennet’liklere hediye edilmiş güzel yüzlü Hûri
leriz.”’58
Burada yeri gelmişken değinelim:
Yeryüzünde bütün fertlerin ve toplumların mûsikiye ilgi
57. B
 ak. İbn-i Abdis-Selâm, Zemahşeri ve Şevkânî tefsirleri Rûm 15. Ayrıca
bak. Zührûf 70. Tirmizî Hadîs no. 2547. Hadîs Garib’tir.
58. M. Zevaid, 10/519
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duyması onun bir yaratılış yasası olduğunu göstermektedir.
Bu fıtrat yasası yanı sıra Cennet’te arzu edilen her şeyin gerçekleştirileceğine ilişkin Kur’ânî beyandan ve ilgili hadîslerden
hareketle Cennet’te arzulanan her tür mûsikinin icra edileceğini söyleyebiliriz.

 ennetliklere Değişik Sayılarda Vildân ve Hûri
C
Verilecektir
Kur’ân’dan delillerle açıklayacağımız üzere Hûriler cinsel eş değil, özellikleri ve hizmet türleri belirli Cennet hizmetçileridir.
Girecekleri Me’vâ, Ne’îm, Adn ve Firdevs gibi Cennet’lere ve alacakları derecelere göre Cennet’lik erkekler ve kadınlar
birkaç veya bir çok Vildân ve Hûriye sahip olabileceklerdir.
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Kur’ân’da kullanılan Vildân ve Hûr kelimeleri açıklandığı
üzere çoğuldur. Arapçada çoğul kelimelerin tabanı üç, tavanı
ise sınırsızdır; binlerce de olabilir. Bu itibarla her bir Cennetlik kişiye amel durumlarına göre verilecek hizmetçiler farklı
ve pek çok sayıda olabilecektir.
Peygamberimiz, konuya ilişkin bir beyanlarında şöyle
buyurur:
“Her bir Cennetlik kişiye Hûrilerden Zevcetan; refakat ettirilecek iki özel hizmetçi verilecektir”59
-Salat ve Selam üzerine olsun- O, bir diğer açıklamalarında ise çoğul “Ezvacühüm” ifadesiyle onların ikiden fazla ve
pek çok sayıda olabileceklerine işaret etmiştir.
-Doğrusunu Allah bilir-Peygamberimizin, Hûrilerin iki
tane olacaklarını açıklayıcı beyanları sınırlayıcı değildir. Cennetlik erkek ve kadınlarla tezvîc edilerek özel hizmete ayrılacak; bir tür özel sekreter gibi hizmet verecek Hûrilerin en az
iki olacağını açıklamak içindir.
59. Buhârî, Enbiya 1. Hadîs no. 3254, 3327, Müslim, Hn. 2834

 ûriler Genç Kadın Görünümündeki Cennet
H
Hizmetçileridir
Yukarıda işaret edilidiği gibi genel Cennet görevlileri ve
Vildân gibi Hûriler de cinsellikten berîdir. Onlar, genç kadın
görünümlü olup Cennet için yaratılmış Cennet hizmetçileridir.60
Meleklerin cinsiyetsiz olduğu ama erkek veya kadın
sûretine girebildikleri Kur’ân’ın beyanıdır.
Hûrilerin Cennet’lik erkek ve kadınlara verilecek Cennet hizmetçileri ve bazıları onlarla tezvîc edilecek; eşlik edecek özel nedimeler (hizmet veren çok yakın dost, arkadaş,
sekreter) olacaklarına ilişkin tespitimizi Kur’ân’dan üç delille belgelemeye çalışacağız.61 Çünkü bu konuda müfessirler dâhil bilginlerimizin büyük çoğunluğunun kafası karışıktır. Bu sebeple de onlar hakkında kesin bir hükme varamamaktadırlar.

n

60. M
 üfessir Mukâtil, Hûrilerin Cennet için yaratıldığını söyler. Şevkânî F.
Kadîr, Vakıa, 22
61. A
 raştırmacıların ilgi duyabileceği diğer Kurânî deliller için sitemizin Kitap İçerikleri bölümüne bakılabilir: www.alirizademircan.net
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Hûrilerin Özel Hizmetçiler Oldukları ile İlgili

Kur’ân’dan Birbirini Kuvvetlendiren Deliller
I. G
 üzellik Vasıflarının Cennet’e Girecek Kadınlara
Âid Olması
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Kur’ân’da yer alan “Bakışlarını eşlerine odaklamış, birbirinin yaşıtı, iri gözlü, el-göz değmemiş yumurta misali, yepyeni bir yaratılışla yaratılmış, bâkire, eşlerine aşk
nameleri fısıldayan, hiçbir insan ve cinnin ilişkiye girmediği, yakut ve mercan benzeri, içi ve dışı güzel, göğüsleri yeni tomurcuklanmış,” gibi güzelliği, şuhluğu, cinsel
câzibeyi yansıtan bütün sıfatlar, -lafzî karineler sebebiyle- yukarıda ilk bölümde açıklanıp kanıtlandığı üzere Cennet’e girecek dünya kadınlarınındır.
Bu durum, kendileriyle cinselliğin de yaşanabileceği eşlerin amelleriyle Cennet’e girecek kadınlar olacağını doğrulamaktadır. Kaldı ki Kur’ân Cennet’te, Cennet için yaratılanların hizmet vereceğini, Salih amel yaparak Cennet’e gireceklerin de hizmet alacağını açıklamaktadır.62
II. Hûr’un Vildân Üzerine Atfı
Kur’ân-ı Kerîm’de (Vâkıa 17-24) “Yetûfu Aleyhim Vildânün
Mühalledûn” ile başlayan âyetlerle genç erkek görünümlü
Cennet hizmetçileri olan Vildân’ın içki meyve ve yemek servisi yapacakları açıklanır. Bu âyetlerin devamında ise Hûr kelimesi Vildân üzerine atfedilir. Böylece Hûr’un yani Hûrilerin
de Vildân gibi servis yapacakları beyan edilir. Bu durumda
mâna şöyle olur:
62. C
 ennet kadınlarının vasıfları ile ilgili bölüme bak. Ayrıca bak. Vakıa, 1724, Zühruf 72, A’raf 43

“Ebediliğe erdirilmiş gençler olarak Vildân ve sedeflerinde saklı inciler gibi olan Hûrun În, Cennet’likler etrafında özel pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve
kadehler, beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş
etleri ile dolaşıp servis yaparlar. Onlar içtikleri Cennet şarabından ötürü ne baş ağrısı çekecekler ve ne de sarhoş
olacaklardır. Bütün bunlar onlara (dünyada iken) yaptıkları işlere karşılık olarak verilecektir.”
Pek çok müfessirin Hûr’un Vildân üzerine matuf olduğunu açıklaması, tespitimizi doğrulamaktadır.63
Kaldı ki Kur’ân’ın bağlı kalınması gereken zahirinde
bir başka anlam ihtimali de yoktur. Zira Hûr’un bir önceki
meksûr “Lahm-i tayrin“üzerine atfı, Vildân’ın içki, meyve ve
kuş eti ile birlikte Hûrileri de servis edecekleri gibi bir mâna
oluşturur ki aklî değildir. Mâkul olmanın ötesinde sunduğumuz ve sunacağımız delillerle de çelişir.
Hûrilerin Cennetlik erkeklere ve kadınlara verilmiş Cennet hizmetçileri olduklarına, Hûr kelimesinin kök maddesi
olan ‘Ha-Ve-Re’ de bulunan “dönme, gidip gelme, karşılıklı
konuşma, yardım etme ve tertemiz kılma” mânaları da işaret etmektedir.
III. “Zevvecna” Fiilinin Anlamı
Yukarıda açıklandığı üzere Kur’ân-ı Kerîm’de iki sûrede
yer alan ve birbirinin aynı olan ifadelerle Hûrilerin Müttakîlerle
tezvîc edilecekleri bildirilmektedir.
“Tezvîc edileceği” ifadesi, 13 güzellik/cinsellik vasıflı
Cennet’e girecek kadınlar için değil de Hûriler için kullanılmaktadır. Bu da “Tezvîc”in hizmete konu olduğuna işaret etmektedir.
a. Kur’ân’da evlenme / evlendirme manasına “Zevvece/
“”ز َّو َج
َ fiili değil, “Nikâh” kelimesi ve türevleri kullanılmakta63. Bak. Razi, Beyzavi ve Alusi tefsirleri Vakıa 22.
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dır. Tekilin karşıt cinsten çifti anlamına Zevc, erkeğin kadın,
kadının erkek eşi manasına kullanılır.
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İmreet-ü Lût, İmreet-ü Nûh ve İmreet-ü İmrân misallerinde görüldüğü üzere erkeğin nikâhlı eşi manasına ise çok
ِ kelimesi kullanılmaktadır.64
büyük ölçüde “İmreetün/ ”ا ْمرأَ ٌة
َ
b. “Zevvece” fiili Kur’ân’da evlendirme mânasına bir tek
yerde; evlâdlık uygulamasının reddi bağlamında Hz. Zeynep
b. Cahş’ın Peygamberimize nikâhlandırıldığının açıklanması sadedinde kullanılmıştır. Ancak “Zevvece” fiili burada özgün bir şekilde, yani “iki mefûlu bih sarîhe müteaddî” olarak
”Zevvecnakeha” şeklinde kullanılmaktadır.65 Çünkü Arablar
“Zevvece” fiilini iki mefûle müteaddî/geçişli kıldıkları zaman
evlendirme mânasına kullanmaktadırlar. Nitekim hadîslerde
de iki mefûle müteaddî olarak evlilik mânasına kullanılmaktadır. Meselâ bu kullanımlardan birinde “Zevvectü ke ha bima
me’ake ninel-Kur’âni” buyrulurken66 bir diğerinde “Zevvic nî
hâ”67 buyrulmaktadır.
c. Araplar Be harf-i ceri ile kullandıklarında “Zevvece” fiilini evlendirmede değil, eril-dişil, canlı-cansız tek olanı, çifti olabilecek diğeri ile birleştirme/bir araya getirmede kullanmaktadır. Çiftlerden her biri diğerinin destekleyicisi/bütünleyicisi konumundadır. Nitekim “Zevvece” fiili, Tekvîr 7 de
rûhun/canın bedenle birleştirilmesi, Şûra 50 de erkekle kız
çocuklarının bir arada verilmesi mânasına kullanılmıştır.68
64. B
 ak. Ahzab, 49; Bakara, 221, 230; Nûr, 32; Nisa 3, 6, 25; Kasas 27; Âl-i
İmrân, 35, 40; Yûsuf 30; Zariyat. 29; Tebbet 4.
65. Ahzab, 37
66. P
 eygamberimiz, bir sahâbîye “Mehir olarak ona öğreteceğin Kur’ân
sûreleri karşılığında o kadını sana nikâhladım.” buyurur. (Buhârî
Fedâilül-Kur’ân 21)
67. B
 u hadîste de sahâbî, Peygamberimize “O kadını bana nikâhla” der.
(Buhârî 5/108). Ebû Süfyan’ın dilinden “Üzevvicükeha” şeklindeki bir
diğer kullanım için bak. Şevkânî Mümehine 9.
68. E
 lmalılı merhum Tekvîr sûresinin 7. âyetinin açıklamasında de Tezvîc’i
şöyle açıklar:

Kaldı ki erkeğe de kadına da şâmil olarak anlaşılması gereken “Müttakîn” ile birleştirileceği için Hûriler yalnız
Cennet’lik erkeklerle değil, kadınlarla da tezvîc edilecektir.
Bir diğer anlatımla Hûriler her iki cinse de özel hizmet vereceklerdir.
İbn Abbas, er-Râzî, Beyzâvî, Keşşâf, Nesefî, EbuusSuûd, Âlûsî, Şevkânî, İbn-Âşûr gibi pek çok Kur’ân tefsircimiz ve Kur’ân dilinin büyük ustadı Rağib “Müfredat”ında yaptığımız açıklamaları içeren doğrulatıcı bilgiler ve misaller vermektedirler.
Bütün bu müfessirler, ilgili “Zevvece” fiilini “bir araya getirme/yan yana kılma/birleştirme” manalarına gelen Karane
 َقر َنile açıklamaktadırlar.69 Çünkü erkek-kadın olarak hizmet/
َ
yardım alacaklarla verecekler de birbirlerinin tekili ve çiftidirler.
Buna göre “Zevvecnahüm bi Hûr’in” âyetini, onların
Cennetlikler etrafında dolanıp duracaklarını da dikkate alarak şöylece meâllendirebiriz:
“Biz onlara, (iri/güzel gözlü) Hûrileri, eşlik edecek
özel hizmetçiler / sekreterler kılacağız.”
Bu arada,“Her bir Cenet’lik kişinin Hûrilerden Zevcetânı/
iki zevcesi veya Ezvâcı/ zevceleri olacaktır” şeklindeki hadîs
lerde geçen Zevcetân ve Ezvâc kelimelerini de yapılan açıklamalar ışığında anlamak durumunda olduğumuzu bilmeliyiz.

“ Tezvîc eşi eşe, dengi denge, emsâl ve ekrânı birbirine zam ve ilhak
edip (benzer ve yaşıtları birbirine katıp ilhak etmek) çatmak, çiftleştirmek hasılı tasnîf veya tevhîd (sınıflandırmak veya birleştirmek) manalarını ifade eder. (Hak Dîni Kur’ân Dili, 8/5601)
69. Adı geçen Müfessirlerin Tefsirlerinden Duhan 54’e bak. Âyrıca bak. Müfredat, Zevc maddesi;Hadil-Ervah Bab 53; Umdetül-Huffâz 2/151.
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“Zevvece”nin evlendirme mânasına alınamayacağının
ikinci dereceden bir delili de şudur:
Peygamberimizin, Cennet’te bekâr olmayacağını açıklaması, bekâr veya dul olarak Cennet’e gireceklerin eşleştirileceğinin delilidir. Onların Zevvece veya Nekaha fiili ile evlendirileceklerine ilişkin bir Kur’ânî ve Nebevî beyan yoktur. Bu
durum da Hûrilerin Cennet’liklere tezvicinin hizmetçi/asistan kılma mânasını pekiştirmektedir.
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Cenneti Duâlarımızla da İstemeliyiz
Cenneti İstemek
Kur’ân ve Sünnet ışığında açıkladığımız Cennet, hiç şüphesiz Hz. Nûh, İbrâhim, Mûsa ve Îsa gibi bütün Peygamberler
tarafından açıklanan ve istenen Cennet’tir.
Merhameti ve bağışı pek bol olan Rabbimiz, bizi hazırladığı Cennet’e çağırmaktadır. Güzel kullarının diliyle misaller vererek bize, kendisinden Cennet’i istememizi emretmektedir/öğütlemektedir.
Görevimiz, varlığına inandığımız Cennet’e, îmanımız
ve amellerimizle talip olmaktır. Onu duâlarımızla da istemektir.

n
 ur’ân’dan Cennet’i İstemeye İlişkin Duâ
K
Örnekleri
Bakara 201 (Güzel kulların diliyle öğretilen duâ)
“Onlardan kimi de (öğütlediğimiz/ emrettiğimiz gibi)
şöyle duâ eder:

ال ِخر ِة َح َس َن ًة
ْالد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ا
ُّ ر َّب َناۤ ٰا ِت َنا ِفي...
َ
َ ٰ
ِ
﴾٢٠١﴿ ِالنار
َّ اب
َ َوق َنا َع َذ
Ey Rabbimiz! Bize dünyada güzellik ver. Âhiret’te de
güzellik ver; güzellikler yurdu olan Cennet’e erdir. Bizi
Âteş azabından koru.”
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Şuara 84-85 (Hz. İbrahim’in diliyle öğretilen duâ)

ِ ٰ ْان ِص ْد ٍق ِفي ا
ين
َ اج َع ْل ۪لي ِل َس
َ ۪الخر
ْ َو
ِ ِ
ِ ۪
ِ الن ۪ع
﴾٨٥﴿ يم
َّ اج َع ْلني م ْن َو َر َثة َج َّنة
ْ َو

﴾٨٤﴿

“Beni, sonradan yaratılacakların dilinde hayırla andır. Beni, nimetlerle dolu Cennet’in mirasçılarından kıl.”
`

Tahrîm 11 (Firavun’un karısının diliyle öğretilen duâ)
﴾١١﴿

...ر ِّب ْاب ِن ۪لي ِع ْن َد َك َبي ًتا ِفي ا ْل َج َّن ِة...
َ
ْ

“Ey Rabbim! Benim için Cennet’te katından bir konut yap.”
`
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Ğafir 7-8 (Meleklerin diliyle öğretilen duâ)
“Rabbimiz! Sen her şeyi rahmet ve ilimle kuşattın.
Tövbe edip Senin yolunu izleyenleri bağışla. Onları Cehennem azabından koru.
Rabbimiz! Onları kendilerine vaad ettiğin Adn Cennetlerine koy. Babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden (Senin yasalarına) uyanları da (Cennetlerine erdir). Sen
karşı konulamaz gücü olansın. Her şeyi yerli yerinde yapansın.”

n

Peygamberimizin Cenneti İsteyen ve Bizim İçin

Örnek Oluşturan Bazı Duâları
“Allahım! Sen Hak’sın, vaadin hak, buyrukların hak, Sana
kavuşma hak, Cehennem’in hak, Cennet’in de hak’tır.”
`

“Allahım! Sana itâat ederken canımı al. Amellerimin en hayırlısı ile hayatımı sonlandır. Armağanımı Cennet eyle.”
`

“Ey yücelik ve ikram sahibi olan (Allahım!)
Ey bütün varlıkların kendisi ile var olduğu, ölümsüz diri
olan Allahım!
Senden Cennetini istiyor, Cehennem azabından Sana sığınıyorum.”
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`

“Allahım! Sen’den beni, Kendine yaklaştıracağın ve güzelliklerine baktıracağın kullarınla birlikte Cennet’e erdirmeni isterim.”
“Allah’ım! Sen’den rahmetini kazandıracak, bağışına erdirecek işlere başarılı kılmanı isterim. Sen’den bütün günahlardan korumanı, tüm iyliklere erdirmeni dilerim.
(Allah’ım!) Cennet’ine erdir, Cehennem’den koru.”70

n

70. Tirmizî, Vitir 17, Feyzül-Kadîr Hn: 1477, 1497, 1505

Cenneti İsteyene
Cennet de Duâ Eder
Enes İbn-ü Malik t Allah’ın
Resûlü’nün r şöyle buyurduğunu
rivayet ediyor:
Her kim Allah’dan üç defa
Cennete girmeyi isterse, Cennet de,
“Allah’ım! Onu Cennet’e koy”
diye duâ eder.
Her kim de üç defa Cehennem’den
Allah’a sığınırsa Cehennem,
“Allah’ım! Onu Cehennem ateşinden koru”
niyazında bulunur.
Nesâî, İstiaze 56, İ. Mace Zühd 39, Tirmizî Cennet 27

Beşinci Bölüm

Kur’ân’da Cehennem Hayatı

Kur’ân’dan Cennet Müjdeleri
Beyyine 78-

ِ ِا َّن ا َّل ۪ذين ٰامنُوا وع ِم ُلوا الص ِالح
ات اُوۨ ٰلۤ ِئ َك ُهم َخير
َ َ
َ َّ
َ َ
ُْ ْ
ات َع ْد ٍن َت ْجر۪ ي ِم ْن
ُ ﴾ َج َزاۤ ُۨؤ ُه ْم ِع ْن َد َر ِّبهِ ْم َج َّن٧﴿ ا ْل َبرِ َّي ِة
۪ َتح ِتها اْالَ ْنهار َخ ِال ۪د
اللُ َع ْن ُهم َو َر ُضوا
ّٰيهاۤ َا َب ًدا َر ِض َي ه
َ ين ف
َ ْ
َ
ُ َ
ْ
ِ ِ
﴾٨﴿ خ ِشي ربه
ُ َّ َ َ َ َع ْن ُه ٰذل َك ل َم ْن
Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler
var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.
Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedî kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleridir.
Allah, onlardan razı olmuştur, kendileri de
O’ndan razı (hoşnut,) olmuşlardır. İşte bu, Rab
binden içi titreyerek korku duyan kimse’ içindir.

Cehennem ve Azabı
Sorgulayacak ve Cennet’le mükâfatlandırıp
Cehennem’le cezalandıracak olan Rabbimiz şöyle buyurur:
“... Azabımla dilediğim (günahkârı) cezalandırırım.
Ama rahmetim de, (yarattığım) her bir varlığı kuşatmıştır…”
“(Ey Peygamberim!) Kullarıma bildir:
Ben, gerçekten ben çok bağışlayıcıyım, pek de merhametliyim.
Azabım da elem verici bir azaptır.”1

Cehennem Allah’ın Azabıdır
Cennet, rahmeti bütün varlıkları kuşatan Allah’ın lütfu,
Cehennem de O’nun azabıdır. Onunla başta kendi varlığına
inanmayan veya kendisine ortak koşanlar olmak üzere emirleri ve yasaklarına itâat etmeyen kâfirleri ve azgın günahkârları
cezalandıracaktır.
Cehennem, kendine özgü yapısı, azap dereceleri, yakıtları, özel görevlileri, işkenceleri ve her biri azap türünü yansıtan giyecekleri, yiyecekleri ve içecekleri olan bir ceza yurdududur. Zaman ve mekân dışı bir âlemde yaratılmıştır. Ana
azabı, derleri yakıcı, eritici ve iç organlarını parçalayıcı ateştir; ateş kaynaklıdır. Cehennem’de feryatlar kopartan, yürekler sızlatan ve yok olmayı isteten, fakat öldürmeyen bin bir çeşit azab çeşitleri vardır.
Cehennem’de, Allah’ın konuşmalarına muhatap olamamak, O’nun güzelliklerini izleyememek, Cennet nimetlerinden yoksun kalmak, pişmanlık sancıları içinde kıvranmak,
1. A’raf 156, Hicr 46-50
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azap içinde unutulmak, duâları kabul edilmemek ve ümitsizliğe düşmek ve yok olmayı istemek gibi manevî olarak olarak
nitelenebilecek aşağılatıcı, elemlere boğucu daha nice büyük
mü büyük azap çeşitleri yer almaktadır.
Cehennem’in ateşi ve azap türlerininin dünyanın ateşi ve
işkenceleri ile mahiyet benzerliği değil, yalnızca isim benzerliği vardır.
Cennetlikler, ebedî olan Cennet hayatını yaşayabilecek
sekilde yaratılacakları gibi Cehennemlikler de sonsuz olan
Cehennem azabını çekebilecek şekilde yeniden yeniden yaratılacaklardır.
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Kâfirlerin ve günahkârların kâfirlik ve günahkârlık durumlarına göre cezalanmaları için Cehennem yedi büyük girişi olan yedi ayrı bölüme ayrılmıştır. Azabının şiddetine göre
bu bölümler sırasıyla Cehennem, Leza, Hutama, Saîr, Sakar, Cehîm ve Hâviye’dir.2
Azabı en hafif olan bölüm Cehennem adı verilen en
üst bölümdür. Hz. Adem’den Kıyâmet’e kadar her dönemin
günahkâr mü’minleri bu bölümde azaplanacaktır.
Ne kadar büyük günahkâr olurlarsa olsunlar, şirkten/
Allah’a ortak koşar olmaktan korunan ve ”Allah’ın rızasını kazanmak için Lâ ilahe İllellah/Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, diyen” ve özellikle de yürekten tövbe eden müminler Cehennem azabından kurtulacaklardır.3 Ama Tövbesiz azgın
günahkâr müminler belirli sürelerde azap görebileceklerdir.
Kâfirlerin azabı ise ebedîdir.
Bu kısacık girişten sonra Cehennemi ve azabını tasvir eden
ve pek çok olan Kur’ân âyetlerinden örneklere geçebiliriz.
Doğruları en iyi bilen merhameti sınırsız olan Allah’tır.
2. S ırasıyla bak. Mülk 6, Mearic 15, Humeze 4-6, Nisa 10, Müddessir 42,
İnfitar 14, Karia 9
3. Buhârî Salât 45, Müslim Îman 54

Cehennem Azabından Korunma
“Kâfirler için hazırlanmış cehennem ateşinden sakının.”4
“Ey îman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden kenDînizi ve ailenizi koruyun. Ateşin başında
sert ve şiddetli, Allah emrine karşı gelmeyen, verilen emirleri
olduğu gibi yerine getiren melekler vardır.”5
“Biz o mükâfat ve ceza gününü, ancak sayılı bir süreye
kadar erteliyoruz. O gün gelince; hiçbir kimse, Allah’ın izni
olmadan konuşamaz. O gün insanların bir kısmı bedbaht, bir
kısmı da mes’uttur. Bedbahtların varacakları yer ateştir. Onların orada, ıstıraplı bir nefes alış verişleri vardır.”6
“Onlara üstlerinden de, altlarından da kat kat ateş vardır.
İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey Kullarım! Ben’den
korkun!”7

Cehennem’e Girecekler
“Ben sizi köpürek yanan (Cehennem) ateşine karşı uyardım/uyarıyorum. O ateşe ancak ve ancak İslâm’ı yalanlayan
ve ona arka dönen azgın girecektir.”8
“(Emirlerimizi ve yasaklarımızı oluşturan) âyetlerimizi
tanımayan ve yalanlayanlar da Cehîm’e/pek yakıcı ve alevli
olan atşe giceklerdir.”9
“İnkârcı ve azgın isyancıların hepsine vaad edilen yer
Cehennem’dir. Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların her
birinden girecek muayyen bir zümre vardır.10
4. Al-i İmran 131
5. Tahrim 6
6. Hud 104-106
7. Zümer 16
8. Leyl 14-16
9. Maide 10
10. Hıcr 43-44
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“Âyetlerimizi inkâr edenleri, ileri de Cehennem ateşine
atacağız. Derileri yandıkça, azabı tatsınlar diye onları başka
derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah Azîz’dir, Hakîm’dir:
Karşı konulamaz güç sahibidir. Yaptığı her şey, yerli yerinde
olandır.”11
“İnkâr edenlere ise, Cehennem ateşi vardır. Onların ölümlerine hükmedilmez ki, ölsünler. Onlardan Cehennem azabı
da hafifletilmez. Biz her kâfiri işte böyle cezalandırırız. Onlar, Cehennem’de: “Ey Rabbimiz! Bizi çıkar da, dünyada işlediğimiz kötü amelleri bırakıp, salih ameller işleyelim” diye
bağrışırlar. Onlara şöyle denir: Size, öğüt alabileceklerin, öğüt
alabileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı
da gelmişti. O halde tadın azabı! Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.”12
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“Mal biriktiren ve onu sayıp duran ve insanları sözle ve
işaretlerle ayıplayanın vay haline! Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. Hayır o, mutlaka Hutama’ya/yakıp yok edene” atılacaktır!” O, “yakıp yok edenin” ne olduğunu sana kim/
ne bildirebilir? O, Allah’ın, yüreklere kadar dayanan, tutuşturulmuş bir ateşidir. Dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o
ateşin kapıları Cehennemlikler üzerine kapatılacaktır.”13
“Ey îman edenler! Birbirinizin mallarını, size yasaklanmış (faiz, rüşvet ve fuhuş işletmeciliği gibi) yollarla haksız
yere yemeyin. Karşılıklı rızaya dayanan meşru ticaret yoluyla
yiyebilirsiniz. Birbirinize kıymayın. Allah size karşı gerçekten merhametlidir. Kim düşmanca davranarak ve sınırları aşarak bunu yaparsa ileride onu ateşe atacağız. Allah’a göre bunu
yapmak pek kolaydır.”14
“(Îman edip de birbirlerine sabrı ve merhameti öğütleyen)
11. Nisa 56
12. Fatır 36-37
13. Hümeze Sûresi
14. Nisa 29-30

Cennetlikler kendi aralarında soruşturacak da günahlara batmışlara soracaklar:
-Sizi Sakar’a/derileri yakıp kavuran ateşe düşüren nedir?
Onlar da şöyle diyecekler:
-Biz namaz kılmazdık. Yoksulu doyurmazdık. Fayda ve sonuç vemeyecek işlere dalanlarla birlikte biz de kendimizi oyalayıp dururduk. Sorgulama Günü’ne de inanmazdık. Gerçeğin ta kendisi olüm gelinceye kadar da bu halimizi sürdürdük.”15
“Hayır! Günah işleyip duranlar ve (bu günahlarına
kaynaklık yapan) hataları kendilerini çepeçevre kuşatanlar
Cehennem’e girecekler ve orada ebediyen kalacaklardır.”16

Cehennem’de Azab Türleri
“Sevap tartısı hafif gelenin ise, kucağına sığınacağı anası,
Hâviyye’dir /çurumdur. O uçurumun, ne olduğunu sana kim /
ne bildirebilir? O, kızgın bir ateştir.”17
“Amel defterleri sollarından verilen bedbahtlar, ne bedbaht insanlardır amel defterleri sollarından verilenler! Onlar
vücudun delikçiklerinden işleyen alevli bir ateş ve kaynar bir
su içindedirler. Kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar. O
gölge onlara ne bir serinlik verir, ne de bir fayda... Çünkü dünyada zevkperest idiler. Büyük günahlar işlemede ısrar ederlerdi. “Ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, biz mi tekrar
dirileceğiz!” derlerdi.”18
“İşte bunlar, Rableri hakkında münakaşa eden(mü’min ve
kâfir) iki hasım zümredir. İnkâr edenlere ateşten elbiseler biçilir; başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Onunla karın15. Müddessir 41-47
16. Bakara 81
17. Karia 8-11.
18. Vakıa 41-47.
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larındakiler ve derileri eritilir. Ayrıca onlar için demirden topuzlar vardır. Onlar ne zaman Cehennem azabının elemlerinden sıyrılıp çıkmak isteseler, her defasında oldukları yere döndürülürler. Onlara: “İnkârınızın cezası olarak yakıcı azabı tadın” denilir.”19
“Ey îman edenler!.. (Ey Muhammed!) Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda emredildikleri şekilde harcamayanları
can yakıcı bir azapla müjdele. Kıyâmet gününde bunlar, Cehennemin ateşinde kızdırılır. Bunlarla, biriktirenlerin alınları,
böğürleri ve sırtları dağlanır, onlara: İşte biriktirdiğiniz şeyler bunlardır. Şimdi biriktirdiklerinizin azabını tadın! denir.”20

Cehennemliklerin Yiyecekleri ve İçecekleri
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“Şüphesiz zakkum ağacı günahkârların Cehennem’deki
yiyecekleridir. Zakkum ağacı erimiş maden gibidir. İnsanların
karnında, tıpkı sıcak suyun kaynaması gibi kaynar. O gün Cehennem görevlileri olan Zebani’lere şöyle denecektir:
Bu günahkârların her birini tutup Cehennem’in ortasına
sürükleyin! Sonra da başına azabını arttırmak için kaynar su
dökün!
Ardından ona şöyle denilecektir:
Azabı tat bakalım. Çünkü sen dünyada, kendisine güvenli
çok kuvvetli ve üstün bir kimseydin. İşte bu, dünyada varlığından şüphe ettiğin azaptır.”21
“İnkârcı zalimlerin önlerinde de Cehennem vardır. Orada,
ona irinli sudan içirilecektir. O, suyu yutkunur bir türlü yutamaz. Ölüm her yönden kendisine gelir ama, ölüp kurtulamaz.
Peşi sıra da çetin bir azâba uğrayacaktır..”22
19. Hac 19-22.
20. Tevbe 34-35
21. Duhan 43-50
22. İbrahim 16-17

“Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına sadece ateş tıkamışlardır. Onlar yakında, Saîr’e/alev alev yanan
bir ateşe sokulacaklardır.”23

Cehennem’in Uğultusu
“Rablerinin, (koyduğu emirler ve yasaklarla insanların
yönetimini üzerine aldığını) kabul etmeyenler için Cehennem
azabı vardır. O ne kötü bir dönüş yeridir.
Onlar Cehennem’e atıldığı zaman kaynayıp duran ve öfkeden neredeyse çatlayacak duruma gelen Cehennem’in uğultusunu işitirler. Her bir bölük Cehennem’e atıldıkça Cehennem
bekçileri o kâfirlere sorarlar: Size, azap ile korkutan bir peygamber gelmedi mi? Onlar da şöyle cevap verirler:
- Evet, bize azap ile korkutan bir peygamber geldi ama
biz yalanladık ve şöyle dedik: Allah (uymamız gereken) emirler ve yasaklar indirmedi. Siz gerçekten büyük bir sapıklık
içindesiniz.”24

Cehennemlikler Yok Olmak İsteyecek
“Çılgın ateş (Cehennem) onları uzak bir yerden görünce,
onlar onun öfkesini ve uğultusunu duyarlar. Elleri boyunlarına
bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, orada ölüp
yok olmayı isterler. Onlara: “Bugün, helâk olmayı bir defa istemeyin, helâk olmayı bir çok defa isteyin” denilir.25

Cehennem’den Kurtuluş Yok
“O gün dost, dostun halini sormaz. O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu/günahkar oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini korumuş olan sülâlesini ve yeryüzündeki her şeyi
feda edip o günün azabından kurtulmak ister. Fakat bu asla ol23. Nisa 10
24. Mülk Suresi âyet 6-8
25. Furkan 12-14
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maz. Muhakkak ki Cehennem Leza’dır/ derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. O, sırtını dönüp(İslâmî îmandan ve salih amellerden) yüz çevireni, servet toplayıp yığanı kendisine
çağırır.”26

Derin Pişmanlık
“Amel Kitabı kendisine sol taraftan verilene gelince… o
şöylece vahlanıp sızlanacaktır:
Keşke Amel Kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım
bana hiçbir fayda sağlamadı. Saltanatım/gücüm, imkânlarım
da yok olup gitti.
Allah da Cehennem görevlilerine şöyle buyuracak:
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Tutun onu bağlayın, ardından Cehennem’e yaslayın. Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire vurun. Çünkü
o, Yüce olan Allah’a inanmaz, yoksulu doyurmaya da ön ayak
olmazdı. Bu sebeple onun, bugün burada hiçbir candan dostu
olmayacaktır. Günahkârlardan başka hiç kimsenin yemeyeceği kanlı irinden başka bir yiyeceği de olmayacaktır.”27

26. Mearic 10-18
27. Hakka 25-37

“Cehennem’den Çıkış Var mı?”
Cehennemliklerin soracağı bu sorunun 28cevabını yalnızca merhameti ve bağışlayıcılığı sınırsız olan Allah bilir.
Önce genel kabule göre Cehennem’e gireceklerin Kâfirler ve
Mümin oldukları halde amelsizlikleri sebebiyle îmanlarını yitirmiş Azgın Günahkârlar olmak üzere iki gruba ayrılacaklarını hatırlatalım.
I Bütün Kâfirler Cehennem’e gireceklerdir.
Müslüman olmayanların bütünü Kâfir ise de onlar kendi aralarında kademelere ayrılırlar. Ortak koşarak Allah’a inananlarla O’na inanmayanlar veya bir yaratıcıya inanmakla birlikte Peygamberlik kurumuna inanmayanlar ya da Allah’a ve
Âhiret’e inanmakla birlikte Kur’ânî hükümlerin bir bölümüne veya yaşanması gereğine inanmayanlar bir değildir. Fıtratları çizgisinde yaşayarak bazı hayırlar yapabilenlerle zalimler
ve hainler de bir değildir. İnkârları ve isyanlarına göre cezalandırılacakları için azapları da aynı olmayacaktır. Genel kabule göre Cehennem’in yedi ayrı bölüme ayrılması da bunun
kanıtıdır. Bu durum -Allah bilir - ebediliğe kadar uzanan bir
farklılığı da sebep olacaktır.
II Amelsizlikleri Sebebiyle Îmanlarını Yitirenler
Mesela, namazsızlıkları, zekâtsızlıkları ve hiçbir ölçü
tanımaksızın yaşam sürmeleri sebebiyle Âhiret Hayatı’na
îmanlarını yitirenlerle işledikleri günahları kendilerini kuşatanlar da îmanlarını yitirecekleri için Cehennem’e gireceklerdir.
28. Mü’min 11
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Bu iki gruptan Cehennem’e gireceklerden çıkacaklar olacak mı?
İslâm bilginlerinin çoğunluğuna göre, Cehennem’e gireceklerden herhangi bir kimsenin oradan çıkarılacağına ilişkin
açık Kur’ânî bir açıklama yoktur. Bilakis orada kalacaklarını bildiren beyanlar vardır.29 Ancak bu beyanların anlamının,
Kur’ân ve fıtrat çizgisinde üzerinde ittifak edilebilecek açıklamalar olmadığı da bir hakikattir. Çünkü Kur’ân, Cehennem’e
gireceklerin orada ebedî kalacaklarını vurgularken30 “İlla Mâ
Şâe Rebbüke/Rabbin dilemesi başka” şeklinde bir istisnâ da
getirmektedir.31
Rabbimiz Kur’ân’ın Hûd sûresinin 107-108.âyetlerinde
de bu istisnâyı getirerek şöyle buyurmaktadır:
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“(İnkârcı ve yüz çevirici oldukları için) bedbaht olacaklar Ateş’tedirler. Onlar orada ah çekip inleyeceklerdir.
-Rabbinin dilediği kişiler/oluşumlar dışında- gökler ve yer
durdukça onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Çünkü
Rabbin dilediğini yapandır.
(Allah’ın lütfuyla îmanları ve amelleri sebebiyle) mutlu
olacaklara gelince, onlar da Cennet’tedirler. -Rabbinin dilediği kişiler ve oluşumlar dışında - gökler ve yer durdukça onlar orada sürekli olarak orada kalacaklardır. Çünkü
Cennet kesintisiz bir lütuftur.”32
29. Mâide sûresinin 37.âyetinde şöyle buyrulur:
“Onlar Cehennem’den çıkmak isterler. Ancak oradan çıkamayacaklardır. Onlar için kalıcı bir azab vardır.”
30. B
 u âyet ve benzerleri, örneğin Bakara 167, Kâfir Cehennemliklerin kendi iradeleriyle Cehennem’den çıkamayacaklarını dellillendirmektedir.
Ancak Allah inancı taşıyan Cehennemliklerin çıkabilecekleri ve çıkarılabileceklerine de işaret etmektedir.
31. E
 n’âm 128. Bu âyet de Cehennemden çıkılabileceği işaret etmiş olmaktadır.
Kur’ânda zikredilen İsm-i Mevsul nitelikli “Ma”ların bir kısmı “Men”
manasını da içine alır. Bak. Şems 5-7, Saf 1, Nisa e24.
32. H
 ûd sûresinin anlamları verilen 107 ve 108. âyetlerinde yer alan “İlla

Peygamberimiz de bu istisnayı doğrulmakta Allah inancı taşıyanların Cehennemden çıkarılacaklarını açıklamaktadır.
Bir diğer anlatımla pek çok zayıf da olsa da yüreğinde Allah’a
îman kalıntısı taşıyanlar, uzun dönemler ceza göreceklerdir.
Sonra da çıkarılarak Cennet’e konulacaklardır. Peygamberimiz bu gerçeği şöylece açıklar:
“Dilediğini rahmetiyle Cennet’e koyacak olan Allah, Cennetlikleri Cennet’e koyacak, Cehennemlikleri de
Cehennem’e yerleştirecektir. (Dilediği bir zaman) sonra da
(ilgili görevlilere) şöyle buyuracaktır:
- Araştırın ve kalbinde hardal tanesi (zerre miktarı) kadar îman taşıyan kişiyi Cehennem’den çıkarın.” 33
Tam burada sahabî Ebû Saîd el-Hudri’nin rivayeti ve
değerlendirmesini sunmak istiyoruz. O, Peygamberimi
zin (s.a.v.) “Kalbinde zerre/tozcuk miktarı îman olan kişi
Cehennem’den çıkarılacaktır.” anlamındaki sözünü aktarMâ Şâe Rebbüke” kaydı aynı ise de kendilerinden sonra yer alan cümleler farklıdır. “Dilediğini yapan Allah” Cehennem’den çıkarabilir. “Kesintisiz lütûf kıldığı” Cennet’inde de ebedî kılabilir. Doğruları en iyi
bilen Allah’tır.
33. Müslim Îman 82. (Parantez içi Müslim’in 84. babından alınmıştır.)
Zerre Miktarı Îman
Îmanın hardal tanesi /zerre miktarı… ile nitelenmesi, İslâmî hayata götüremeyecek ve tartıda ağır gelemeyecek ölçüde zayıf olması veya var
olmakla birlikte Kur’ân ve Sünnet’le örtüşmemesi/aykırı olması sebebiyle olsa gerektir.
Yapılan açıklamalar ışığında “Bilerek ve yürekten Lailâhe İllellah/Tapılacak İlâh bir tektir. O da yalnızca Allah’tır, diyen Cennet’e girer”
anlamındaki hadîsi ve benzerlerini Kur’ân çizgisinde yorumlamazsak
bütün Kurânî ve Nebevî sistemi çökertiriz. Bu sebeple bu gibi hadîslerin
içeriğini Cehenneme girecek ve sonra oradan çıkarılacak günahkâr müminler olarak anlayamayız. Ama Allah’a bir şekilde inandığı halde örneğin Allah’a şirk koşması sebebiyle başta Ehl-i Kitap olmak üzere kâfir
olarak Cehennem’e giren ve girdikten sonra zayıf da olsa Allah’a îmanı
sebebiyle çıkarılarak Cennet’e girecek kişiler şeklinde algılayabiriz. Bu
konu ile ilgili olarak Hıcr sûresinin 2. âyetinin tefsirine bakılabilir.
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mış ve ardından da şöyle demiştir; bu hadîsi kabulde tereddüt edecek kişi Rabbimizin Nisâ sûresinin 40. âyetini okusun:
“Allah zerre miktarı da olsa aslâ zulmetmez/yapılanı
değerlendirmede en küçücük bir eksiklik bırakmaz. Yapılan bir güzel iş ise onu katlandırır ve katından ona büyük
bir mükâfat verir.”34
Konumuzu,”Cehennem’den Çıkış Var mı?” başlıklı sorumuza cevap nitelikli bir hadîsle bitirelim:
Salât ve Selâm üzerine olsun o, şöyle buyurur:
“Ben Cehennem’den en son çıkacak kişiyi biliyorum.
Bu kişi Cehennem’den sürünerek çıkacak ve ona haydi git
Cennet’e gir, denilecek. O da gidip Cennet’e girecek…”35
Cehennem’e girdikten sonra Cennet’e gireceklere de
Cehennemiyyûn denilecektir.36
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34. Tirmizî Cehennem 10, Hn.2601
35. Müslim Îman Bab. 83, Hn. 186/308
36. Buhârî Rikak 51.

Gerçek Anlamda
Ne Zaman İstemeye Başlayacağız?
Kitabımızın başında, sizlere “İster misiniz?” başlığı altında sorular yöneltmiştim.
Işık hızı ile hareket edebilen yepyeni bir rûh-beden yapılanması içinde tahayyül bile edilemeyecek ebedî nimetlere sahip olunabileceğini açıklamış, sizi kitabımıza yönlendirmiştim.
Kitabı okudunuz. Rabbimizin ve Peygamberimizin açıklamalarının aydınlığında istenebileceklerin bütünüyle gerçekleştirilebileceği Cennet’i tanıdınız. Cennet’e kimlerin girebileceğini bildiniz. Cennet’e götürecek sözler, davranışlar
ve işlerin dünya hayatını da mutlu edecek erdemler olduğunu kavradınız.
İslâm’a aykırı karanlık inançlar, Allah’a, insana ve doğaya
saygısız, erdemsiz yaşantılarla girilecek Cehennem’i de çılgın alevleri ve uğultuları içinde görür gibi izlediniz. Âhiret,
Cennet ve Cehennem yokmuş gibi başına buyruk yaşayanları, ne büyük tehlikelerin beklediğini öğrendiniz.
Bu arada ömür takvimin yaprakları da ard arda düşüyor.
Ölüm gölgesini giderek üstümüze salıyor. Hayat kısalıyor.
Şimdi sorularımızı yenileyerek yineleyelim., Ne zaman
tövbe ile ilk adımlarımızı atarak paçaları sıvayacağız?
Cennet’le özdeşleşen İslâm’a ne zaman dönüş yapacağız?
Yoksa kendimizi Cennet’e ihtiyaçsız, Cehennem’e dayanıklı mı görüyoruz.
Geliniz. Rabbimizin dâ vetini kabul edelim. Eni göklerle
yer arası Cennet’e doğru yola çıkalım.
Allah’ın lûtfu ile Cennet’te buluşmak üzere...

Sonuç
İslâm Dîni’nin temel inanç esaslarından biri de Âhiret
Hayatı’na; Cennet ve Cehennem’e îmandır.
Cennet akıl ve duygu organlarıyla kavranamayacak bir
Ğayb’dır. Cennet ile ilgili olarak biz ancak Kur’ân’da ve onun
açıklaması olan Sünnet’te bize bildirildiği kadarını bilebiliriz.
İslâm’ın ana kaynağı olan Kur’ân’ın çizgisinde îman edenler ve Hz. Muhammed’in önderliğinde yaşamaya çalışanlar,
İlahî Sorgulama’dan sonra Cennet’e girecekler ve orada ebedî
olarak kalacaklardır.
İslam’la insan arasında tam bir örtüşme olduğu için
Cennet’e götürücü ameller insanlığın ortak değerleridir. Bu
sebeple Cennetlik olmak ideal bir Hak ve Halk insanı olmaktır.
Cennet’e götürücü amelleri Kur’ân ışığında şöylece özetleyebiliriz:
“Gerektiği şekilde îman etmek, iç huzuru ile devamlı olarak namaz kılmak, faydasız sözler ve işlerden kaçınmak, zekât verici olabilmek için çalışmak, zekât vermek, zina ve eşcinsellikten korunmak, sözlere ve sözleşmelere bağlı kalmak, Allah’a ve Peygamberi Muhammed’e
karşı çıkanlarla sevişip kaynaşmamak, öfkeye hakim olmak, affetmek, bilerek günahlarda ısrar etmemek, tövbe edip bağışlanma dilemek, sabır göstermek, büyük günahlar ve açık çirkinliklerden kaçınmak, danışmak/seçimi önemsemek, zulme karşı birlikte savunma yapmak,
Kur’ân âyetlerini okumak, Allah anıldığı zaman kalpleri
ürpermek, Kur’ân âyetleri okunduğu zaman îmanları art-
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mak ve Rablerine dayanıp güvenmek, âdil olmak.... ve cihad etmektir.”
Cennet’te dünya hayatında bildiğimiz ve tahayyül edebildiğimiz bütün nimetler ve zevkler fazlasıyla vardır.
Sahip olunacak dolunay ve yıldızlar gibi parlak yüzler, bağlar, bahçeler, köşkler, su-süt-bal-şarap nehirleri, pınarlar, ağaçlar, gölgelikler, inciden çadırlar, tahtlar, ipekten
perdeler-halılar-giysiler, altın ve gümüşten takılar, meyveler,
kuş etleri, özel kaynağından doldurulup mühürlenmiş misk
kokulu leziz içkiler, altın ve gümüşten servis takımları ve
benzerleri... Ayrıca sedeflerinde ki inciler misali genç erkek
ve kadın görünümündeki Vildân ve “Hûr’un ‘În” isimli hizmetçiler…
Bütün bunlar Cennet’in mânevîleştirilmiş maddî nimetleridir.
296

Allah’ın zatî güzelliklerine bakmak, O’nun ebediyen sürecek sevgisi altında bulunmak, O’nun Selâmı ve konuşmalarına muhatap olmak, başta Peygamberimiz ve diğer Peygamberler olmak üzere yüce şahsiyetlerle birliktelik kurmak, içten arzularla hamd ve senalar etmek, Meleklerle
selâmlaşmak ve dostluklar oluşturmak, Cennetliklerle sohbetler yapmak, mûsiki oturumlarına katılmak, Cehennemliklerle konuşarak kurtuluşun ve sahip olunan nimetlerin
büyüklüğünün hazzını yaşamak ve Cennet’te ebediyen yaşanacağı bilincinde olmak…
Bunlar da Cennet’in mânevî nimetlerini oluşturacaktır.
Özetlenen madî ve manevî nimetler yanı sıra arzu edilenler de ânında verilecektir. Üstelik bize açıklanan nimetler
temsîlidir. Örnek türündedir. Daha büyük ve görkemlileri ile
Cennet’te karşılaşılacaktır.
Kur’ân, çok açık bir şekilde hiçbir nefsin kendisi için hazırlanan mutlu edici nimetleri bilemeyeceğini açıklamaktadır.

Bu nimetlerin hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kalbin tasavvur edemeyeceği türden olacağı da
Peygamberimizin diliyle beyan edilmiştir.
Bu sebeple Cennet nimetlerinin tatmin edemeyeceği insan rûhu yoktur.
Erkek ve kadın bütün Cennetlikler, Cennet’in maddî ve
manevî nimetleri içinde ebediyen yaşayabilecek şekilde yepyeni bir rûhî ve bedenî yapıda yaratılacaklardır.
Cennet’te yükümlülükler olmayacak, yalnızca içten gelen
duygularla Hamd ve Tesbîh’de bulunulacaktır.
Cennetlikler arasında sürekli barış egemen olacaktır.
Cennet nimetlerinden biri de Cennet’lik eşler ve birbirleriyle eşleştirilecek olan Cennet’likler arasında yaşanacak cinselliktir. Cennet’e girecek erkekler ve kadınlar ileri derecede
letâfete bürünmüş bir cinsellik yaşayabilecek câzibede olacaklardır. Kur’ân, Cennet kadınlarının güzelliklerine özel vurgu
yapmaktadır.
Cennet’liklerin ergenliğe ermeden ölen çocukları (Ğilman) da kendileriyle beraber olacaktır.
Cennet’liklerin hizmetçileri de, sedefindeki inciler benzeri genç erkek görünümlü Vildân ile genç kadın görünümlü Hûriler olacaktır. Onlar Cennet için yaratılmışlardır. Diğer
Cennet hizmetlileri gibidirler; cinsiyetleri yoktur.
Hûriler, Cennet erkekleri yanı sıra Cennet kadınlarına da
verilecektir. Cennetliklerin derecelerine göre değişik sayıda
olabilecek Hûriler, onlarla tezvîc edilecek bir diğer anlatımla
kendilerine eşlik edecek, sürekli beraber bulunacak özel sekreterleri/asistanları olacaktır.
Kâfirler ve Münafıklarla, istisnaları bir tarafa Ehl-i Kitap
olarak nitelenenler dahil, inançları ve amelleri Peygamberlerin ortak teblîği ve Kur’-ân’daki adı İslâm olan Ed-Dîn’e aykırı
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olanlar, bir diğer anlatımla, Muhammed-Kur’ân ikilisine inanmayanlar Cennet’e giremeyecektir. Cennet’e giremeyenlerin
gideceği yer de, Cehennem’dir. Doğruları en iyi bilen Allah’tır.
Yüce Rabbimden bu kitabıma uzun ömürler vermesini beni ve îmanlı bir yürekle bu kitabı okuyacak mü’minleri
Cennet’te birleştirmesini dilerim. O, duâları kabul edecek
Rab’dir. Amacımız O’nu hamd ile tesbîh ve takdîs etmektir.
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Sözlük
Allah’a ortak koşmak: Varlığı, birliği ve yaratıcılığına
inanıldığı halde; hayatı yönlendirici temel kuralların Allah’ın
dışındaki kaynaklardan eDînilmesi gereğine inanmak Allah’a
ortak koşmaktır.
Allah’ın Resûlü: Allah’ın elçisi, son Peygamber Hz. Muhammed.
Âyet: Kur’ân sûrelerinin her bir bölümü.
Cehennem: Kâfirler ve Münafıkların ebedî, azgın gü
nahkâr mü’minlerin de süreli olarak kalacakları azap yeri.
Cennet: Cennet’in çoğulu Cennât’tır. Îmanlı ve Salih
amelli mü’minlere verilecek sınırsız ve sonsuz nimetlerle dolu
ebedî mutluluk yurdu. Sözlük anlamı Bahçe’dir.
Cin; İnsanlar tarafından gözle görülemeyen fakat onlar
gibi kulluk imtihanına tabi iradeli varlık/varlıklar. Müslümanları–kâfirleri olduğu gibi itâatkârları ve günahkârları da vardır. Dolayısıyla insanlar gibi inanç ve amel durumlarına göre
Cennet’e veya Cehennem’e gireceklerdir.
Ehl-i Kitab: Başta Tevrat ve İncil olmak üzere kutsal kitaplara inananlar, Hıristiyanlar ve Yahûdiler.
Ehli: Ailesi, velisi, hukuken bağlı olduğu yetkili.
Fetva: Bir mesele hakkında İslâm hukukuna uygun olarak müftü veya bir İslâm alimi tarafından verilen hüküm veya
karar.
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Gayrı Müslim: Müslüman olmayanlar, başta Hıristiyanlar ve Yahûdiler olmak üzere tüm Sâbiîler, Mecûsîler, putperestler, güneşe tapanlar, materyalistler.
Ğilman: Cennetliklerin ergenliğe ermeden ölen ve kendileriyle beraber Cennet’e girecek çocukları.
Hadîs: Hz. Muhammed’in sözü.
Haram: Allah’ın Kur’ân’la ve Hz. Muhammed’in Kur’ân
çizgisinde kesin olarak yasakladığı.
Hûriler: Cennet’e girecek erkeklere ve kadınlara verilecek genç kadın görünümlü hizmetçiler.
İbâdet: Allah’ın ve Peygamberi Hz. Muhammed’in her
bir emri ve yasağına uyma.
İctihat: Kur’ân ve Sünnet’ten hüküm çıkarma.
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Kâfir: Allah’ın birliği, yarattıkları üzerindeki egemenliği,
Peygamberlik kurumu ve Âhiret hayatı gibi hakîkatlerin üstünü örten, inkâr eden, İslâm Dînine inanmayan kişi.
Kur’ân: Allah’ın evrensel kıldığı Peygamberi Hz. Mu
hammed’e vahiy meleği Cibril ile indirdiği ve onun aracılığıyla insanlığa gönderdiği son ilâhi kitab.
Kültür: Dîn, dil, folklor, tarih ve geleneklerin bütünü.
Laik: Dîni olmayan, dîn-devlet ayrılığını savunan, İslâmi
yönetimi kabul etmeyen.
Medenî Sûre: Medine döneminde indirilen sûre.
Mekkî Sûre: Mekke’de inen süre.
Nass: Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerine ve Hz. Muhammed’ in
sözlerine verilen ortak isim.
Nebevî: Peygamberliğe ilişkin, Sünnet’e dayanan

Netice: Sonuç
Örfî Kurallar: Toplumda yerleşik kurallar
Öğreti: İlke ve esaslar bütünü, doktrin
Peygamber: Allah’ın seçip vahiy indirerek insanlara gönderdiği elçi. Kur’ân’ın açıklamasına göre her bir topluma bir
Peygamber gönderilmiştir. Kaynaklarımızda ilk Peygamber
Hz. Âdem’den son Peygamber Hz. Muhammed’e kadar, yüz
yimi dört bin Peygamber gönderildiği açıklanmakta ise de
gerçek sayılarını yalnızca Allah bilir.
Rivayet: Anlatma, haber verme, bildirme. Hadîs ilminde bir terim.
Sahâbi: Genel kabule göre mü’min olarak Hz. Peygamberi gören ve mü’min olarak ölen kişi, veya onunla arkadaş/
dost olacak derecede ilişki kurmuş kimse, çoğulu Ashâb.
Salihîn: Allah’ın rızası ve ve kamu yararını amaçlayarak
İslâm Dîni’ne uygun işler yapanlar.
Sıddıkîn: Allah’ın, genelde Peygamberleri, özelde Peygamberi Hz. Muhammed aracılığıyla gönderdiğ Kur’ân’ın bildirileri, emirleri ve yasaklarını sözleri, davranışları ve işleri ile
doğrulayan ve bu yönde özellik kazanan kişiler.
Sûre: Kur’ân’ın 114 bölümünden her biri. Mekkî ve
Medenî kısımlarına ayrılır.
Sünnet: Hz. Muhammed’in sözleri, davranışları, işleri ve
tasviplerinin bütünü. Sünnet hayatın bütününü kapsar.
Şuhedâ’: Kur’ân’da, Allah’ın yüceliğine ve O’nun Kitabı
Kur’ân’la açıklanan hakîkatlere, kafa ve kalb gözüyle yakından izlercesine şahit/tanık olanlar. Sünnette şehitler manasına
da kullanılmaktadır.
Şerîat: Kanun, İslami emirler ve yasakların tümü.
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Tasarruf: Malik olma, kullanma, tutum.
Vahiy: Allah tarafından Peygamberlere lafız ve mana olarak veya yalnız mana olarak doğrudan, örtü arkasından veya
vahiy meleği Cibrîl aracılığıyla indirilen buyruklar.
Veli: Temsile ve hukuki tasarrufa yetkili kişi.
Vildân: Genç erkek görünümlü Cennet hizmetçileri.
Zâviye: Açı.
Zina: Erkekle kadın arasında nikâhsız cinsel ilişki.
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