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CENNET VE NİMETLERİ

Değerli müminler!
Bugünkü sohbetimizde cennet ve nimetlerinden söz edeceğiz.
Allah’ın yaratıkları içinde en üstün olanı insandır. Allah insanı yarattığı
zaman meleklere O’na saygı ile eğilmelerini emretmiştir. Ona akıl ve irade
vermiş ve kainatta var ettiği her şeyi onun emrine amade kılmıştır. Bunlara
karşılık kendisini tanımasını ve yalnız O’na ibadet etmesini istemiştir.
Yanlış yollara sapmaması ve yanlış değerlendirmelerde bulunmaması için
peygamberler göndererek, indirdiği kitaplarda da buyruklarını ve yasak-larını bildirmiştir. Artık bundan sonra insanoğlunun bir mazeret ileri sür-mesine imkân kalmamıştır. Bu hususlar Kur’an-ı Kerim’de hatırlatılırken
şöyle buyurulmuştur:

ﺎﻥ
ّٰ ﺎﺱ َﻋ َﻰﻠ
ِ ﻮﻥ ﻟِﻠ َّﻨ
َ �ﻦ ﻟ ِ َﺌ َّﻼ ﻳَ ُﻜ
َ ﺍﻟﺮ ُﺳ ِۜﻞ َﻭ َﻛ
ُّ ﺍﻪﻠﻟِ ُﺣ َّﺠ ٌﺔ ﺑَ ْﻌ َﺪ
َ �ﻦ َﻭ ُﻣ ْﻨ ِﺬ ۪ﺭ
َ ُﺭ ُﺳ ًﻼ ُﻣ َﺒ ّ ِﺸ ۪ﺮ
.ﻴﻤﺎ
ُ ّٰ
ً ﺍﻪﻠﻟ َﻋ ۪ﺰ
ً ۪ﻳﺰﺍ َﺣﻜ
“Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, pey-gamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah
mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”611

611 Nisa, 4/165.
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ُ
َّ ﻛ ُﺮ ﻓ۪ﻴ ِﻪ َﻣ ْﻦ ﺗَ َﺬ
َّ ﺍ ََﻭ َ ْﻢﻟ ُﻧ َﻌ ّ ِﻤ ْﺮ ُﻛ ْﻢ َﻣﺎ ﻳَ َﺘ َﺬ
ۜ ﻳﺮ
ُ ۪ﻛ َﺮ َﻭ َﺟﺎ َٓﺀﻛ ُﻢ ﺍﻟ َّﻨﺬ
“(Allah Teala): “Sizi, düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt ala-bileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti (buyuracak )”612
İnsan akıl ve irade sahibidir. Peygamberlerin uyarılarına kulak vererek
Allah’ı tanır, yalnız O’na ibadet eder, buyruklarına uyup yasaklarından
sakınırsa Allah onu, sonsuz nimet ve lezzetleri olan cennetine koyarak
mükâfatlandıracağını bir lütuf olarak vadetmiştir.
Şimdi Allah’ın inanan ve inandığının gereği gibi davranan kullarına va’-dettiği cennetin ne olduğunu ve ne gibi nimetleri bulunduğunu anlatmaya
çalışalım,
Cennet, insanların, öldükten sonra dirilip sonsuz olarak yaşayacakları
mutluluk yeri demektir.
Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamberimizin sözlerinden öğrendiğimize göre cennetin iki özelliği vardır. Birincisi, insanın arzu ettiği her şey orada
vardır. İkincisi de sonsuzluktur, yani oraya giren ölmeyecek ve sonsuz
olarak orada yaşayacaktır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de:

.ۚﻭﻥ
ْ َ ۪ﻴﻬﺎ َﻣﺎ
ُ ُ ﺸﺗ َﺘﻬ۪ﻴ ِﻪ ْﺍﻻَ ْﻧ ُﻔ ُﺲ َﻭﺗَﻠَ ُّﺬ ْﺍﻻَ ْﻋ
َ ۪ﻴﻬﺎ َﺧﺎﻟ ِ ُﺪ
َ ﻦﻴ ۚ َﻭ�َ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻓ
َ َﻭﻓ
“Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada
ebedî olarak kalacaksınız.”613

.ﻴﻢ
ْ َ ۪ﻴﻬﺎ َﻣﺎ
َ ۪ﻴﻬﺎ َﻣﺎ ﺗَ َّﺪ ُﻋ
۟ ٍ ۪ ُﻧ ُﺰ ًﻻ ِﻣ ْﻦ َﻏ ُﻔﻮ ٍﺭ َﺭﺣ.ۜﻮﻥ
َ ﺸﺗ َﺘ ۪ﻲﻬ ٓ ﺍَ ْﻧ ُﻔ ُﺴ ُﻜ ْﻢ َﻭ� َ ُﻜ ْﻢ ﻓ
َ َﻭ� َ ُﻜ ْﻢ ﻓ
“Allah’tan bir ağırlama olarak orada (cennette) canlarınızın çektiği her
şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var.”614 Buyurulmuştur.
Kur’an-ı Kerim’de cennetle ilgili pek çok ayet-i kerime vardır. Bu ayet-lerde, cennete girmeye vesile olan davranışlar belirtilmekte, cennet hayatı
ve nimetlerinden söz edilmektedir.
612 Fatır, 35/37.
613 Zuhruf, 43/71.
614 Fussılet, 41/31-32.
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Cennete girmenin temel şartı imandır. Bu, Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildiriliyor:

ﺽ
ِ َﺳﺎﺑِ ُﻘﻮ ٓ� ﺍِ ٰﻲﻟ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍ� ِﻣ ْﻦ َﺭ ّﺑ ُِﻜ ْﻢ َﻭ َﺟ َّﻨ ٍﺔ َﻋ ْﺮ ُﺿ َﻬﺎ َﻛ َﻌ ْﺮ
َّ ﺽ
ۙ ِ ﺍﻟﺴ َﻤﺎ ٓ ِﺀ َﻭ ْ�ﻻَ ْﺭ
�ﻪﻠﻟ ُﺫﻭ
ّٰ ﻳﻦ ﺍ َٰﻣ ُﻨﻮ� ﺑ
ّٰ ِﺎﻪﻠﻟِ َﻭ ُﺭ ُﺳﻠِﻪ۪ ۜ ٰﺫﻟِﻚَ ﻓَ ْﻀ ُﻞ
ُ ّٰ ﺸﻳﺎ ٓ ُﺀ ۜ َﻭ
َ َ ﺍﻪﻠﻟِ ُﻳ ْﺆﺗ۪ﻴ ِﻪ َﻣ ْﻦ
َ ُ۪ﺍ ِﻋ َّﺪ ْﺕ ﻟِﻠَّﺬ

.ﻴﻢ
ِ ۪ﺍ ْﻟ َﻔ ْﻀ ِﻞ ﺍﻟ َْﻌﻈ

“Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin eni gibi olup Allah’a
ve Resülüne inananlar için hazırlanmış bulunan bir cennete yarışarak koşuşun. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf
sahibidir.615
Bir kimsenin inanmadan cennete girmesi mümkün değildir. Çünkü Allah kendisine inanmayan ve ortak koşan kimseye cenneti haram kılmıştır.
Bir başka ayet-i kerime’de de şöyle buyurulmuştur:

ﺽ ُﺍ ِﻋ َّﺪ ْﺕ
ۙ ُ �ﺕ َﻭ ْ�ﻻَ ْﺭ
ُ ﺍﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
َّ َﻭ َﺳﺎﺭ ُِﻋﻮ ٓ� ﺍِ ٰﻲﻟ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍ� ِﻣ ْﻦ َﺭ ّﺑ ُِﻜ ْﻢ َﻭ َﺟ َّﻨ ٍﺔ َﻋ ْﺮ ُﺿ َﻬﺎ
۪ﻦﻴ َﻋ ِﻦ
َّ ﺍﻟﺴ َّﺮ� ٓ ِﺀ َﻭ
َ ﻳﻦ ُﻳ ْﻨ ِﻔ ُﻘ
َ ﻦﻴ ﺍ ْﻟ َﻐ ْﻴﻆَ َﻭ�ﻟ َْﻌﺎﻓ
َ ۪�ﻟﻀ َّﺮ� ٓ ِﺀ َﻭ� ْ� َﻜﺎ ِﻇﻤ
َ ۪ﻟِﻠ ُْﻤ َّﺘﻘ
َّ ﻮﻥ ِﻰﻓ
َ ۪ ﺍَﻟَّﺬ.ۙﻦﻴ

ِ َﻳﻦ ﺍِ َﺫﺍ ﻓَ َﻌﻠُﻮ� ﻓ
ﺎﺣ َﺸ ًﺔ ﺍ َْﻭ َﻇﻠ َُﻤﻮ ٓ� ﺍَ ْﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ
ِۜ ﺍﻟ َّﻨ
ُ ّٰ ﺎﺱ َﻭ
َ ۪�ﻪﻠﻟ ُﻳ ِﺤ ُّﺐ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺤ ِﺴﻨ
َ ۪ َﻭ�ﻟَّﺬ.ۚﻦﻴ
َّ َ ﻮﻬﺑِﻢ ۚ َﻭ َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﻐ ِﻔﺮ ﺍﻟ ُّﺬ ُﻧ
�ﺍﻪﻠﻟ ۖ َﻭ َ ْﻢﻟ ُﻳ ِﺼ ُّﺮﻭ
ّٰ �ﻛ ُﺮﻭ
َ َﺫ
ْ ِ ﺎﺳ َﺘ ْﻐ َﻔ ُﺮﻭ� ﻟ ِ ُﺬ ُﻧ
ْ َﺍﻪﻠﻟَ ﻓ
ُ ّٰ ﻮﺏ ﺍِﻻ
ُ
.ﻮﻥ
َ َﻋ ٰﻰﻠ َﻣﺎ ﻓَ َﻌﻠُﻮ� َﻭ ُﻫ ْﻢ ﻳَ ْﻌﻠ َُﻤ
“Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olup, Allah’a
karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar
bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insan-ları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.
Yine onlar, çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman
Allah’ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler —ki Allah-615 Hadid, 57/21.
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tan başka günahları kim bağışlar— ve bile bile, işledikleri (günah) üzerinde
ısrar etmeyenlerdir.”616
Takva sahiplerinde bulunması gerekli niteliklerin başında iman gelir.
Nitekim Bakara suresinin 2-5 nci ayetlerinde bu husus belirtilmiştir.
Cennete girmenin temel şartı iman olmakla beraber, erginlik çağına
gelmeden ölen çocuklar ile deliler de cennete gireceklerdir. Çünkü sorum-luluk erginlik çağından itibaren başlar. Deliler de akılları olmadığı için
sorumlu değillerdir.
Cennetle müjdelenen kimselerle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyuruluyor:

ِ ﺍﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
ِ ّ َ َﻭ
ﺎﺕ ﺗَ ْﺠ ۪ﺮﻱ ِﻣ ْﻦ ﺗَ ْﺤ ِﺘ َﻬﺎ
ٍ ﺎﺕ ﺍَ َّﻥ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺟ َّﻨ
َّ �ﻳﻦ ﺍ َٰﻣ ُﻨﻮ� َﻭ َﻋ ِﻤﻠُﻮ
َ ۪ﺸﺑ ِﺮ ﺍﻟَّﺬ

ۜ ﺎﺭ
ُ َْﺍﻻَ ْﻬﻧ

“İman edip salih amel işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan
cennetler olduğunu müjdele.”617

ِ ﺍﻟﺼﺎﻟ ِ َﺤ
.ۙﺎﺕ ﺍ ْﻟ ِﻔ ْﺮ َﺩ ْﻭ ِﺱ ُﻧ ُﺰ ًﻻ
ُ ﺎﺕ َﻛﺎﻧَ ْﺖ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺟ َّﻨ
َّ �ﻳﻦ ﺍ َٰﻣ ُﻨﻮ� َﻭ َﻋ ِﻤﻠُﻮ
َ ۪ﺍِ َّﻥ ﺍﻟَّﺬ

.ﻮﻥ َﻋ ْﻨ َﻬﺎ ِﺣ َﻮ ًﻻ
َ ۪ﻴﻬﺎ َﻻ ﻳَ ْﺒ ُﻐ
َ َ۪ﺧﺎﻟِﺪ
َ ﻳﻦ ﻓ

“Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde
ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak iste-mezler.”618
Görülüyor ki, cennet kendilerine vadedilen kimselerde bulunması gerekli temel şart imandır ve imanın gereği olan iyi davranıştır.
İnanan ve inancını koruyarak ölen insanlar cennete gireceklerdir. Bu
inanç sahiplerinin Allah’a itaat ve bağlılıkları, Allah’ın emirlerine uyup
yasaklarından sakınmaları aynı olmadığından cennete girişleri ve cennet-teki dereceleri de aynı değildir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurul-muştur:
616 Al-i İmran, 3/133-135.
617 Bakara, 2/25.
618 Kehf, 18/107-108.

ÖRNEK VAAZLAR ● LÜTFİ ŞENTÜRK

ﻭﻥ ۪ﻰﻓ
َّ ﻦﻴ َﻏ ْ ُﺮﻴ ُﺍ ۬ﻭ ِﻲﻟ
ْ َ َﻻ
َ ﺍﻟﻀ َﺮ ِﺭ َﻭ�ﻟ ُْﻤ َﺠﺎ ِﻫ ُﺪ
َ ﺴﻳ َﺘ ِﻮﻱ ﺍ ْﻟ َﻘﺎ ِﻋ ُﺪ
َ ۪ﻭﻥ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨ

ﻳﻦ ﺑِﺎ َْﻣ َﻮ�ﻟِﻬ ِْﻢ َﻭ�َ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َﻋ َﻰﻠ
ّٰ َﺳ ۪ﺒﻴ ِﻞ
ُ ّٰ ﺍﻪﻠﻟِ ﺑِﺎ َْﻣ َﻮ�ﻟِﻬ ِْﻢ َﻭ�َ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ۜ ﻓَ َّﻀ َﻞ
َ ۪ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟ ُْﻤ َﺠﺎ ِﻫﺪ

ﻳﻦ
ُ ّٰ ﻲﻨ َﻭﻓَ َّﻀ َﻞ
ُ ّٰ ﻳﻦ َﺩ َﺭ َﺟ ًﺔ ۜ َﻭ ُﻛ ًّﻼ َﻭ َﻋ َﺪ
ۜ ٰ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟ ُْﺤ ْﺴ
َ ۪ﻳﻦ َﻋ َﻰﻠ ﺍ ْﻟ َﻘﺎ ِﻋﺪ
َ ۪ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟ ُْﻤ َﺠﺎ ِﻫﺪ
َ ۪ﺍ ْﻟ َﻘﺎ ِﻋﺪ
.ۙﻴﻤﺎ
ً ۪ﺍ َْﺟ ًﺮ� َﻋﻈ
“Müminlerden özür sahibi olmaksızın (cihattan geri kalıp) oturanlarla,
Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah,
mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri, derece itibariyle, cihattan geri kalan-lardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah (müminlerin) hepsine de en güzel olanı (cenneti) vadetmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükâfat ile, kendi
katından dereceler, bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün
kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”619
Enfâl suresinde müminlerin nitelikleri sayılırken derecelerinin farklı
olacağına işaret edilerek şöyle buyurulur:

ِ ﻳﻦ ﺍِ َﺫﺍ ُﺫ
ُﻮﻬﺑ ْﻢ َﻭ�ِ َﺫﺍ ُﺗﻠِ َﻴ ْﺖ َﻋﻠ َْﻴﻬ ِْﻢ
ُ ّٰ ﻛ َﺮ
َ ﺍِﻧَّ َﻤﺎ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨ
ُ ُ ﺍﻪﻠﻟ َﻭﺟِ ﻠ َْﺖ ُﻗﻠ
َ ۪ﻮﻥ ﺍﻟَّﺬ
ﺍﻟﺼﻠٰﻮ�َ َﻭ ِﻣ َّﻤﺎ
َّ ﻮﻥ
َ ﻴﻤ
َ ۪ﻳﻤﺎﻧًﺎ َﻭ َﻋ ٰﻰﻠ َﺭ ّ ِﻬﺑ ِْﻢ ﻳَ َﺘ َﻮ َّﻛﻠ
َ ﺍٰﻳَﺎ ُﺗ ُﻪ َﺯ
َ ۪ ﺍَﻟَّﺬ.ُۚﻮﻥ
ُ ۪ﻳﻦ ُﻳﻘ
َ ﺍﺩ ْ ُﻬﺗ ْﻢ ﺍ
�ٌ ﺎﺕ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﺭ ّ ِﻬﺑ ِْﻢ َﻭ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ
ٌ ﻮﻥ َﺣ ًّﻘ ۜﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺩ َﺭ َﺟ
َ  ُﺍ ۬ﻭ ٰﻟ ٓ ِﺌﻚَ ُﻫ ُﻢ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨ.ۜﻮﻥ
َ ﺎﻫ ْﻢ ُﻳ ْﻨ ِﻔ ُﻘ
ُ َﺭ َﺯ ْﻗ َﻨ

.َۚﻭ ِﺭ ْﺯ ٌﻕ َﻛ ۪ﺮ ٌ�ﻢ

“Müminler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürpe-rir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını
artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler.
Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şey-lerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.
İşte onlar gerçekten mü’minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mer-tebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır”620
619 Nisa, 4/95.
620 Enfal, 8/2-4.
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Buhârî ve Müslim’in rivayet ettikleri bir hadiste Peygamberimiz, şöyle
buyurmuştur:

ﺍﻪﻠﻟِ ﺍ َْﻥ
ّ َﻣ ْﻦ ﺍ َٰﻣ َﻦ ﺑ
ّ ﺎﻥ َﺣ ًّﻘﺎ َﻋ َﻰﻠ
َّ ﺎﻡ
َ ﺎﻥ َﻛ
َ ﺎﻡ َﺭ َﻣ َﻀ
َ ﺍﻟﺼﻼَﺓَ َﻭ َﺻ
َ َِﺎﻪﻠﻟِ َﻭﺑ َِﺮ ُﺳﻮﻟ ِ ِﻪ َﻭ�َﻗ
� ﻓَ َﻘﺎﻟُﻮ.ﻴﻬﺎ
ّ ﺎﻫ َﺪ ِﻰﻓ َﺳﺒِﻴ ِﻞ
َ ُﻳ ْﺪ ِﺧﻠ َُﻪ ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ َﺔ َﺟ
َ ِﺍﻪﻠﻟِ ﺍ َْﻭ َﺟﻠ ََﺲ ِﻰﻓ ﺍ َْﺭ ِﺿ ِﻪ ﺍﻟ َّ ِﻲﺘ ُﻭﻟ ِ َﺪ ﻓ
ﺍﻪﻠﻟ
ُ ّ ﺎﺱ؟ ﻗَﺎ َﻝ ﺍِ َّﻥ ِﻰﻓ ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ ِﺔ ِﻣﺎﺋ َ َﺔ َﺩ َﺭ َﺟ ٍﺔ ﺍ ََﻋ َّﺪ َﻫﺎ
ّ ﻳَﺎ َﺭ ُﺳﻮ َﻝ
َ ﺍﻪﻠﻟِ ﺍَﻓَﻼَ ُﻧ َﺒ ّ ِﺸ ُﺮ ﺍﻟ َّﻨ
ِ ْ ﻦﻴ ﺍﻟ َّﺪ َﺭ َﺟ َﺘ
ﺽ ﻓَﺎِ َﺫﺍ
ِ ﺍﻟﺴ َﻤﺎ ِﺀ َﻭ ْ�ﻻَ ْﺭ
ّ ﻳﻦ ِﻰﻓ َﺳﺒِﻴ ِﻞ
َ ْ َﻦﻴ َﻛ َﻤﺎ ﺑ
َ ْ َﺍﻪﻠﻟِ َﻣﺎ ﺑ
َّ ﻦﻴ
َ ﻟِﻠ ُْﻤ َﺠﺎ ِﻫ ِﺪ

ﻮﻩ ﺍ ْﻟ ِﻔ ْﺮ َﺩ ْﻭ َﺱ ﻓَﺎِﻧَّ ُﻪ ﺍ َْﻭ َﺳ ُﻂ ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ َﺔ َﻭ� َْﻋ َﻰﻠ ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ ِﺔ
ّ َﺳﺄَ ْﻟ ُﺘ ُﻢ
ُ ُﺎﺳﺄَﻟ
ْ َﺍﻪﻠﻟَ ﻓ

“Her kim Allah’a ve onun peygamberine iman eder de, namaz kılar ve
Ramazanda oruç tutarsa, onu cennete koymak (sanki) Allah üzerine bir
hak olur. O kimse ister Allah yolunda savaşsın, isterse evinde otursun “
buyurdu. Bunun üzerine Ashap:
—Ey Allah’ın peygamberi! bunu halka müjdeleyelim mi? Dediler. Pey-gamberimiz:
—Cennette yüz derece vardır ki, Allah o dereceleri Allah yolunda sava-şanlar için hazırlamıştır. Her iki derece arasındaki mesafe gökle yer ara-sındaki mesafe gibidir. Siz Allah’tan cennet istediğinizde O’ndan Firdevs’i
isteyin. O cennetin en üstün ve yücesidir, buyurdu.621
Evet, inananlar cennete girecekler. Bunlardan günahı olmayanlar ve Allah tarafından günahı bağışlananlar doğrudan doğruya cennete girecekler.
Günahkârlar ve günahları Allah tarafından bağışlanmayanlar ise hakettik-leri azabı gördükten sonra — geç de olsa — cennete gireceklerdir.
Her ne suretle olursa olsun cennete girenler de imanın gereği olan ibadet ve iyi davranışlarda bulunmada eşit olmadıkları gibi cennetteki dereceleri itibariyle de eşit değillerdir.
Muğıre b. Şube (ra.) den rivayete göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

621 Buhârî, “Cihad”, 4; Müslim, “İmare”, 116.
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 ُﻫ َﻮ َﺭ ُﺟ ٌﻞ ﻳَﺠ ُِﺊ ﺑَ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ. َﻣﺎ ﺍ َْﺩ َﻲﻧ ﺍ َْﻫ ِﻞ ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ ِﺔ َﻣ ْﺰﻨِﻟ َ ًﺔ؟ ﻗَﺎ َﻝ. ﻮﻲﺳ َﺭﺑَّ ُﻪ
َ َﺳﺄ َﻝ ُﻣ

 ﺍ َْﻯ َﺭ ّ ِﺏ! َﻛ ْﻴ َﻒ؟ َﻭﻗَ ْﺪ.ﻮﻝ
ُ  ﻓَ َﻴ ُﻘ. ﺍ ُْﺩ ُﺧ ِﻞ ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ َﺔ.ﺎﻝ ﻟ َُﻪ
ُ ﺍ ُْﺩ ِﺧ َﻞ ﺍ َْﻫ ُﻞ ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ ِﺔ ﺍَﻟ َْﺠ َّﻨ َﺔ ﻓَ ُﻴ َﻘ
ﻮﻥ ﻟ َﻚَ ِﻣ ْﺜ ُﻞ
ُ ﺎﺱ َﻣ َﻨﺎ ِﺯﻟ َُﻬ ْﻢ َﻭ�َ َﺧ ُﺬﻭ� ﺍَ َﺧ َﺬﺍﺗَﻬ ِْﻢ ﻓَ ُﻴ َﻘ
َ  ﺍَﺗَ ْﺮ َﻲﺿ ﺍ َْﻥ ﻳَ ُﻜ.ﺎﻝ ﻟ َُﻪ
ُ ﻧَ َﺰ َﻝ ﺍﻟ َّﻨ

ِ ْﻚ َﻣﻠِﻚٍ ِﻣ ْﻦ ُﻣﻠ
ِ ُﻣﻠ
ﻮﻝ ﻟ َﻚَ َﺫﻟِﻚَ َﻭ ِﻣ ْﺜﻠ ُُﻪ
ُ ﻴﺖ َﺭ ّ ِﺏ! ﻓَ َﻴ ُﻘ
ُ ُﻮﻙ ﺍﻟ ُّﺪ ْﻧ َﻴﺎ؟ ﻓَ َﻴ ُﻘ
ُ  َﺭ ِﺿ.ﻮﻝ
�ُ ﻮﻝ َﻫ َﺬﺍ ﻟ َﻚَ َﻭ َﻋ َﺸ َﺮ
ُ  َﺭ ّ ِﺏ! ﻓَ َﻴ ُﻘ.ﻴﺖ
ُ  َﺭ ِﺿ.َﻭ ِﻣ ْﺜﻠ ُُﻪ َﻭ ِﻣ ْﺜﻠ ُُﻪ َﻭ ِﻣ ْﺜﻠ ُُﻪ ﻓَ َﻘﺎ َﻝ ِﻰﻓ ﺍ ْﻟ َﺨﺎ ِﻣ َﺴ ِﺔ
.ﻴﺖ َﺭ ّ ِﺏ! ﻗَﺎ َﻝ
ُ ﺍﺷ َﺘ َﻬ ْﺖ ﻧَ ْﻔ ُﺴﻚَ َﻭﻟ َ َّﺬ ْﺕ َﻋ ْﻴ ُﻨﻚَ ﻓَ َﻴ ُﻘ
ْ ﺍ َْﻣ َﺜﺎﻟ ِ ِﻪ َﻭﻟ َﻚَ َﻣﺎ
ُ  َﺭ ِﺿ.ﻮﻝ
�ﻣ َﺘ ُﻬ ْﻢ
ْ َ َﺭ ّ ِﺏ ﻓ.َﺭ ّ ِﺏ! ﻗَﺎ َﻝ
َ ﺎﻋ َﻼ ُﻫ ْﻢ َﻣ ْﺰﻨِﻟ َ ًﺔ ﻗَﺎ َﻝ ﺍُﻭﻟ َ ِﺌﻚَ ﺍﻟ َّ ِﺬ
َ ﻳﻦ ﺍ ََﺭ ْﺩ ُﺕ َﻏ َﺮ ْﺳ ُﺖ َﻛ َﺮ

.ﺸﺑ ٍﺮ
ِ ﺴﺗ َﻤ ْﻊ ُﺍ ُﺫ ٌﻥ َﻭ َ ْﻢﻟ ﻳَ ْﺨﻄ ُْﺮ َﻋ َﻰﻠ ﻗَﻠ
ْ َ ﻦﻴ َﻭ َ ْﻢﻟ
َ َ ْﺐ
ٌ ْ ﺑ َِﻴ ِﺪﻯ َﻭ َﺧ َﺘ ْﻤ ُﺖ َﻋﻠ َْﻴ َﻬﺎ ﻓَﻠ َْﻢ ﺗَ َﺮ َﻋ
“Musa aleyhi’s-selam Allah Teala’dan:

—Cennetin en aşağı makamı nasıl? Diye sordu. Allah Teala şöyle buyur-du:
—Bu, öyle bir kimsedir ki, cennetlikler cennete girip yerleştikten sonra
gelir. Ona
—Cennete gir. Denir. O kimse:
—Ey Rabbim! herkes cennetteki yerine yerleştikten ve mükâfatlarını aldıktan sonra ben nasıl cennete girerim? der. Allah Teala ona:
—Dünya padişahlarından bir padişahın mülkine benzer bir mülke razı
olur musun? Diye sorar. O da:
—Razıyım, ey Rabbim! cevabını verir. Allah Teala
—İşte öyle bir mülk senindir. Razı olduğun şeye ilaveten bir o kadar
daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha sana vereceğim, buyurunca, beşincide adam:
—Artık razı oldum, ey Rabbim! demesi üzerine Allah Teala:
—İşte bu kadar şey hep senindir. Buna ilaveten onun on misli de senin-dir. Bir de nefsinin arzu ettiği, gözünün zevk aldığı şey de senindir buyu-rur. Bunun üzerine adam:
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—Allah’ım! son derece razı oldum, diye şükranını sunar. Bu defa Musa
aleyhi’s-selam:
—Allah’ım Cennettekilerin en yüksek makam sahipleri nasıl? diye sorar.
Allah Teala:
—Seçtiğim kullar onlardır. Keramet fidanlarını kudret elimle dikip başkaları onu görmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım
nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir beşerin gön-lünden geçmiştir, buyurdu.622
Cennette müminlerin erişecekleri nimetler ve kendilerine yapılacak
ikramlarla ilgili pek çok ayet-i kerime vardır. Bu ayetlerin çoğunluğu 55
nci Rahman ve 56 nci Vaki’a surelerinde yer alır. Cennetle ilgili ayet-i
kerimelerin hepsine işaret etmek mümkün değildir. Birkaç ayet-i kerime
ile yetinelim;

ﻳﻦ ﺍ َٰﻣ ُﻨﻮ� ﺑِﺎٰﻳَﺎﺗِ َﻨﺎ
َ ﻳَﺎ ِﻋ َﺒﺎ ِﺩ َﻻ َﺧ ْﻮ ٌﻑ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜ ُﻢ ﺍﻟ َْﻴ ْﻮ َﻡ َﻭ َﻻ ٓ ﺍَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﺗَ ْﺤ َﺰ ُﻧ
َ ۪ ﺍَﻟَّﺬ.ۚﻮﻥ
َﺎﻑ َﻋﻠ َْﻴﻬ ِْﻢ
ُ  ُﻳﻄ.ﻭﻥ
َ �ﺟ ُﻜ ْﻢ ُﺗ ْﺤ َ ُﺮﺒ
َ َ۪ﻭ َﻛﺎ ُﻧﻮ� ُﻣ ْﺴﻠِﻤ
ُ  ﺍ ُْﺩ ُﺧﻠُﻮ�ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ َﺔ ﺍَ ْﻧ ُﺘ ْﻢ َﻭ�َ ْﺯ َﻭ.ۚﻦﻴ
ﻦﻴ ۚ َﻭ�َ ْﻧ ُﺘ ْﻢ
ٍ ﺑ ِِﺼ َﺤ
ْ َ ۪ﻴﻬﺎ َﻣﺎ
ُ ُ ﺸﺗ َﺘﻬ۪ﻴ ِﻪ ْﺍﻻَ ْﻧ ُﻔ ُﺲ َﻭﺗَﻠَ ُّﺬ ْﺍﻻَ ْﻋ
ٍۚ ﺎﻑ ِﻣ ْﻦ َﺫ َﻫ ٍﺐ َﻭ� َْﻛ َﻮ
َ �ﺏ َﻭﻓ
۪ﻴﻬﺎ
َ ﻮﻫﺎ ﺑ َِﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠ
َ ۪ﻴﻬﺎ َﺧﺎﻟ ِ ُﺪ
َ  َﻭﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ ُﺔ ﺍﻟ َّ ۪ﻲﺘ ٓ ُﺍ ۫ﻭ ِﺭ ْﺛ ُﺘ ُﻤ.ۚﻭﻥ
َ  � َ ُﻜ ْﻢ ﻓ.ُﻮﻥ
َ ﻓ

.ُﻮﻥ
َ ﻓَﺎ ِﻛ َﻬ ٌﺔ َﻛﺜ۪ ﺮﻴَ ٌ� ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ ﺗَ ْﺎ ُﻛﻠ

“(Allah şöyle der:) “Ey ayetlerimize iman eden ve Müslüman olan kul-larım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de.
Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz.
Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve
gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedî olarak kalacaksı-nız.
İşte bu, yapmakta olduklarınıza karşılık size mîras verilen cennettir.

622 Müslim, “İman”, 85.

ÖRNEK VAAZLAR ● LÜTFİ ŞENTÜRK

Orada sizin için bol bol meyve var, onlardan yersiniz.”623

ﻮﻥ ِﻣ ْﻦ ُﺳ ْﻨ ُﺪ ٍﺱ
ٍ  ۪ﻰﻓ َﺟ َّﻨ.ۙﻦﻴ
ٍ ﺎﻡ ﺍَ ۪ﻣ
َ  ﻳَﻠ َْﺒ ُﺴ.ﺎﺕ َﻭ ُﻋ ُﻴﻮ ٍ ۚﻥ
َ ۪ﺍِ َّﻥ ﺍﻟ ُْﻤ َّﺘﻘ
ٍ ﻦﻴ ۪ﻰﻓ َﻣ َﻘ
ٍ ۪ﺎﻫ ْﻢ ﺑ ُِﺤﻮ ٍﺭ ﻋ
۪ﻴﻬﺎ ﺑ ُِﻜ ّ ِﻞ ﻓَﺎ ِﻛ َﻬ ٍﺔ
َ  ﻳَ ْﺪ ُﻋ.ۜﻦﻴ
َ َﻭ�ِ ْﺳ َﺘ ْﺮﺒَ ٍﻕ ُﻣ َﺘ َﻘﺎﺑِﻠ
ُ  َﻛ ٰﺬﻟِﻚَ ۠ َﻭ َﺯ َّﻭ ْﺟ َﻨ.۪ۚﻦﻴ
َ ﻮﻥ ﻓ
ُ ْ ۪ﻴﻬﺎ ﺍﻟ َْﻤ ْﻮ َﺕ ﺍِ َّﻻ ﺍﻟ َْﻤ ْﻮﺗَ َﺔ
.ﻴﻢ
َ  َﻻ ﻳَ ُﺬﻭ ُﻗ.ۙﻦﻴ
َ ٰ۪ﺍ ِﻣﻨ
َ ﻴﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
ُ ﺍﻻﻭ ٰ۫ﻲﻟۚ َﻭ َﻭ ٰﻗ
َ ﻮﻥ ﻓ
ِۙ ۪ﺍﺏ ﺍﻟ َْﺠﺤ
.ﻴﻢ
ُ ۪ﻓَ ْﻀ ًﻼ ِﻣ ْﻦ َﺭ ّﺑِﻚَ ۜ ٰﺫﻟِﻚَ ُﻫ َﻮ ﺍ ْﻟ َﻔ ْﻮ ُﺯ ﺍﻟ َْﻌﻈ
“Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.
Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar.
İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle eşleştirmişizdir.
Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler.
Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem
azabından korumuştur.
Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarı-dır.”624
Ebu Said ve Ebu Hureyre (r.anhuma)nın rivayetlerine göre Peygambe-rimiz şöyle buyurmuştur:

ْ َ َ ﺍِ َّﻥ � َ ُﻜ ْﻢ ﺍ َْﻥ ﺗَ ِﺼ ُّﺤﻮ� ﻓَﻼ.ُﻳ َﻨﺎ ِﺩﻯ ُﻣ َﻨﺎ ٍﺩ
َﺴﺗ َﻘ ُﻤﻮ� ﺍَﺑَ ًﺪﺍ َﻭ�ِ َّﻥ � َ ُﻜ ْﻢ ﺍ َْﻥ ﺗَ ْﺤ َﻴ ْﻮ� ﻓَﻼ
ِ َ ﺗَ ُﻤﻮ ُﺗﻮ� ﺍَﺑَ ًﺪﺍ َﻭ�ِ َّﻥ � َ ُﻜ ْﻢ ﺍ َْﻥ
َﺸﺗ ُّﺒﻮ� ﻓَﻼَ َ ْﻬﺗ َﺮ ُﻣﻮ� ﺍَﺑَ ًﺪﺍ َﻭ�ِ َّﻥ � َ ُﻜ ْﻢ ﺍ َْﻥ ﺗَ ْﻨ َﻌ ُﻤﻮ� ﻓَﻼ
.ﺗَ ْﻴﺄَ ُﺳﻮ� ﺍَﺑَ ًﺪﺍ
“Cennetlikler cennete girdiklerinde bir çağırıcı şöyle der: “Şüphe yok ki
siz cennette ebedi yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Hastalanmayacak ve
daima sağlıklı bulunacak, ihtiyarlamayacak, ebedi genç kalacaksınız; son-623 Zuhruf, 43/68-73.
624 Duhan, 44/51-57.
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suz nimetlere erişecek ve hiçbir zaman üzüntü ve keder görmeyeceksiniz”
diye seslenir.”625
Allah Teala bir kudsi hadiste, cennette müminlere vereceği nimetleri,
insanın düşünmesi ve hayal etmesi bile mümkün değildir, buyurmuş-tur.626
Cennette müminlere verilecek nimetlerin en büyüğü hiç şüphe yok ki,
Allah’ın hoşnutluğu ve O’nun görülmesidir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de
şöyle buyuruluyor:

.۟ﻴﻢ
ّٰ �ﻥ ِﻣ َﻦ
ٌ َﻭﺭ ِْﺿ َﻮ
ُ ۪ﺍﻪﻠﻟِ ﺍ َْﻛ َ ُﺮﺒ ۜ ٰﺫﻟِﻚَ ُﻫ َﻮ ﺍ ْﻟ َﻔ ْﻮ ُﺯ ﺍﻟ َْﻌﻈ
“Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük
başarıdır.”627
Müminler cennette Allah’ı görme mutluluğuna ereceklerdir. Bundan
daha çok mutlu olacakları hiçbir şey olmayacaktır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyuruluyor:

ِ َﻮﻩ ﻳَ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻧ
.ۚ�ٌ ۙ ﺍِ ٰﻲﻟ َﺭ ّ ِﻬﺑَﺎ ﻧَﺎ ِﻇ َﺮ.�ٌ ﺎﺿ َﺮ
ٌ ُﻭ ُﺟ
“Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır.
(Onu göreceklerdir.)”628
Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur:

.ﻮﻥ ِﻰﻓ ُﺭ ْﺅﻳَ ِﺘ ِﻪ
َ ﺎﻣ
ُ ﺍِﻧَّ ُﻜ ْﻢ َﺳ َﺮﺘَ ْﻭ َﻥ َﺭﺑَّ ُﻜ ْﻢ ِﻋ َﻴﺎﻧًﺎ َﻛ َﻤﺎ ﺗَ َﺮ ْﻭ َﻥ ٰﻫ َﺬﺍ ﺍ ْﻟ َﻘ َﻤ َﺮ ﻻَ ُﺗ َﻀ
“Muhakkak ki siz , ay’ı gördüğünüz gibi Rabbinizi de göreceksiniz ve o
sırada izdihamdan ötürü birbirinize zarar da vermeyeceksiniz.”629

َ ﺎﺭﻙَ َﻭﺗَ َﻌ
ﻭﻥ َﺷ ْﻴ ًﺌﺎ ﺍَﺯِﻳ ُﺪ ُﻛ ْﻢ
ُ ﺍﻟﺠ َّﻨ َﺔ ﻳَ ُﻘ
ُ ّ ﻮﻝ
َ  ُﺗﺮِ� ُﺪ.ﺎﻲﻟ
َ ﺍِ َﺫﺍ َﺩ َﺧ َﻞ ﺍ َْﻫ ُﻞ ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ ِﺔ
َ ﺍﻪﻠﻟ ﺗَ َﺒ
625 Müslim, “Cennet”, 8.
626 Buhârî, “Tefsiru Sure”, 32; Müslim, “Cennet”, 1; Tirmizî, “Tefsiru Sure”, 32.
627 Tevbe, 9/72.
628 Kıyame, 75/22-23.
629 Tirmizî, “Cennet”, 15.
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-ﻗَﺎ َﻝ- ﻮﻫ َﻨﺎ ﺍ َ َْﻢﻟ ُﺗ ْﺪ ِﺧﻠ َْﻨﺎ ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ َﺔ َﻭ ُﺗ َﻨ ّﺠ َِﻨﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ َّﻨﺎ ِﺭ
َ ُﻓَ َﻴ ُﻘﻮﻟ
َ ﻮﻥ ﺍ َ َْﻢﻟ ُﺗ َﺒ ّﻴ ِْﺾ ُﻭ ُﺟ
ﺎﺏ ﻓَ َﻤﺎ ﺍ ُْﻋﻄُﻮ َﺷ ْﻴ ًﺌﺎ ﺍ ََﺣ َّﺐ ﺍِﻟ َْﻴﻬ ِْﻢ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ َّﻨ َﻈ ِﺮ ﺍِ َﻲﻟ َﺭ ّ ِﻬﺑ ِْﻢ
َ ﻓَ َﻴ ْﻜ ِﺸ ُﻒ ﺍ ْﻟ ِﺤ َﺠ
“Cennetlikler cennete girdikleri zaman Allah Teala onlara: Size daha
fazla bir şey vermemi ister misiniz? Buyuracak. Onlar: “Ey yüce Rabbimiz!
Siz bizim yüzlerimizi ağartmadınız mı? Bizi cennete koyarak cehennem-den kurtarmadınız mı? (daha ne isteyelim) diyecekler. Bunun üzerine Allah Teala perdeyi kaldıracak ve onlara Rablerine bakmaktan daha sevimli
ve makbul bir şey olmayacaktır.”630
Cennete girmeyi hak edenler cennete girmek üzere cennet kapılarına
yaklaştıkları zaman cennetin bekçileri onları karşılayacak ve kutlayacak-lardır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruluyor:

ﻳﻦ ﺍﺗَّ َﻘ ْﻮ� َﺭ َّ ُﻬﺑ ْﻢ ﺍِ َﻲﻟ ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ ِﺔ ُﺯ َﻣ ًﺮ ۜ� َﺣ ّٰﻲﺘ ٓ ﺍِ َﺫﺍ َﺟ ٓﺎ ُﺅ َ۫ﻫﺎ َﻭ ُﻓ ِﺘ َﺤ ْﺖ ﺍ َْﺑ َﻮ ُ�ﻬﺑَﺎ
َ َ۪ﻭﺳ
َ ۪ﻴﻖ ﺍﻟَّﺬ
ِ َﻭﻗَﺎﻟُﻮ� ﺍﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ّٰﻪﻠﻟ.ﻳﻦ
َ َﻭﻗَﺎ َﻝ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺧ َﺰﻧَ ُﺘ َﻬﺎ َﺳ َﻼ ٌﻡ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻃ ْﺒ ُﺘ ْﻢ ﻓَ ْﺎﺩ ُﺧﻠ
َ ُ۪ﻮﻫﺎ َﺧﺎﻟِﺪ

ﺸﻧﺎ ُٓﺀ ۚ ﻓَ ِﻨ ْﻌ َﻢ ﺍ َْﺟ ُﺮ
َ َ ﺽ ﻧَ َﺘ َﺒ َّﻮ ُ� ِﻣ َﻦ ﺍﻟ َْﺠ َّﻨ ِﺔ َﺣ ْﻴ ُﺚ
َ ﺍﻟَّﺬ۪ ﻱ َﺻ َﺪﻗَ َﻨﺎ َﻭ ْﻋ َﺪ ُﻩ َﻭ� َْﻭ َﺭﺛَ َﻨﺎ ْﺍﻻَ ْﺭ
.۪ﻦﻴ
َ ﺍﻟ َْﻌﺎ ِﻣﻠ

“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilir-ler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara
şöyle der: “Size selam olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere
buraya girin.”
Onlar şöyle derler: “Hamd, bize olan vadini gerçekleştiren ve bizi cen-netten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah’a mah-sustur. Salih amel işleyenlerin mükâfatı ne güzelmiş!”631
Ne mutlu bu mazhariyyete erenlere! Ne mutlu dünyadaki yaşayış ve
davranışlarıyla bunu hak edenlere!
Allah’ım Bize, kendisiyle doğru yolu gösterdiğin Peygamberimizle bir-likte cennete girmeyi ve yüce zatını görmeyi nasip eyle! Âmin.
630 Buharî, “Mevâkitü’s - salât”, 16; Müslim, “Mesâcid”, 211; Müslim, “İman”, 82.
631 Zümer, 39/73-74.
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