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 Cennet: Allah Teâlâ'nın, âhirette, îmân eden erkekler ve îmân eden 

kadınlar için hazırlamış olduğu selâm yurdudur. 

 Cennet hakkındaki sözümüz -Allah Teâlâ'nın izniyle- O'nun kitabı Kur'an-ı 

Kerim'den: Cenneti, cennet nimetlerini ve cennetlikleri yaratan Allah Teâlâ ile 

Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnette geldiği üzere, cennete giren ve ayakları cennet 

toprağının üzerine basan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in haberleri 

hakkında olacaktır. 

 Cennetin en çok bilinen isimleri: 

Cennet, zâtında birdir ama sıfatlarında türlü türlüdür.Cennetin en çok bilinen 

isimlerinden bazıları şunlardır: 

1. Cennet 

Nitekim Allah Teâlâ cennet hakkında şöyle buyurmuştur: 

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ژ 

  ژۅ  ۉ  ۉ     ې  ېې  ې  ى  ى  ائ   

 [٣١: سورة النساء اآلية] 

"İşte bunlar, Allah'ın (koyduğu) sınırlardır. Kim, Allah’a ve elçisine itaat 

ederse, Allah onu, altından ırmaklar akan cennetlere ebedî kalmak üzere koyar 

(yerleştirir). İşte büyük kurtuluş, budur."1 

2. Firdevs cennetleri 

Nitekim Allah Teâlâ Firdevs cennetleri hakkında şöyle buyurmuştur: 

 ژ ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى ژ 

 [٣٠١: سورة الكهف اآلية]  

"Îmân edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak 

Firdevs cennetleri vardır."2 

3. Adn cenneti 

                                                 
1 Nisâ Sûresi: 13 
2 Kehf Sûresi: 107 
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Nitekim Allah Teâlâ Adn cenneti hakkında şöyle buyurmuştur: 

  ژڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ژ 

 [٠٠ – ٩٤: سورة ص اآليتان] 

"(Ey Peygamber!) İşte bu (Kur'an, sen ve kavmin için), bir zikir ( ve bir 

şeref)dir. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara (takvâ ehline, nezdimizde) 

güzel bir âkıbet vardır. (O güzel âkibet,) kapıları yalnızca kendileri için açılmış olan 

Adn cennetleridir."1 

4. Ebedîlik cenneti 

Nitekim Allah Teâlâ Ebedîlik cenneti hakkında şöyle buyurmuştur: 

ڃ  چ  ژ  ڃ  ڃ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 [٣٠: سورة الفرقان اآلية]  ژچ  چ  

"(Ey Peygamber! Onlara) de ki: (Size anlatılan) bu (cehennem) mi daha iyi, 

yoksa (Rablerinden korkan) takvâ sahiplerine vâdolunan ebedîlik cenneti mi? 

Orası, (amellerine karşılık olarak) onlar için bir mükâfat ve (âhirette dönecekleri) 

bir varış yeridir."2 

5. Naîm cennetleri (nimetleri kalıcı olan cennetler) 

Nitekim Allah Teâlâ Naîm cennetleri hakkında şöyle buyurmuştur: 

 [٨: سورة لقامن اآلية]  ژڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ 

"Şüphesiz îmân edip güzel davranışlarda bulunanlara, naîm cennetleri 

(nimetleri kalıcı olan cennetler) vardır."3 

6. Me'vâ cenneti 

Nitekim Allah Teâlâ Me'vâ cenneti hakkında şöyle buyurmuştur: 

 ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ژ 

 [٣٤: سورة السجدة اآلية]  

"Îmân edip güzel davranışlarda bulunanlara gelince, onlara (dünyada) 

yaptıklarına karşılık olarak sığınacak (ve misâfir kalacak)ları Me’vâ cennetleri 

vardır."4 

7. Selâm (her türlü istenmeyen şeyden selâmette olma) yurdu  

                                                 
1 Sâd Sûresi: 49-50 
2 Furkan Sûresi: 15 
3 Lokman Sûresi: 8 
4 Secde Sûresi: 19 
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Nitekim Allah Teâlâ Selâm yurdu hakkında şöyle buyurmuştur: 

  ژچ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ               ڎ  ڎ  ژ 

 [٣٢١: سورة األنعام اآلية] 

"Onlar için (kıyâmet günü) Rableri katında Selâm yurdu (cennet) vardır. 

Yapmakta oldukları güzel davranışlar sebebiyle Allah, onların yardımcısı (ve 

koruyucusudur)."1 

 CENNETİN YERİ 

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

 [٢٢: اآلية سورة الذاريات]  ژہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ژ 

"Gökte de hem rızkınız (rızkınızın vesileleri), hem de size vâdolunan şey 

(cennet) vardır."2 

2. Başka bir âyette şöyle buyurmuştur: 

  ژڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ 

 [٣٠ – ٣١: سورة النجم اآليات] 

"Andolsun ki (Muhammed) O'nu (Cebrail'i) gerçek sûretinde bir defa daha 

(yedinci semâda bulunan) Sidretu’l-Müntehâ'nın3 (Sedir ağacının) yanında 

görmüştü. (Takvâ sahiplerine vâdolunan) Me’va cenneti de onun yanındadır."4 

3. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ْن أَ  اهللِ َة، َوَصاَم َرَمَضاَن، َكاَن َحّقًا َعَل َوَرُسولِـِه، َوأَقاَم الَّصلَ  هللَِمْن آَمَن بِا)) 

َقاُلوا َيا َرُسوَل . يَهاْرِضِه اَلتِي ُولَِد فِ ْو َجَلَس ِِف أَ أَ  اهللَِجنََة، َهاَجَر ِِف َسبِيِل ـُيْدِخَلـُه الْ 

َجنَِة ِماَئَة َدَرَجٍة، َأَعَدَها اهللُ لِْلـُمـَجاِهِديَن ـَن ِِف الْ إِ : اَل أَفل ُننَِبُئ النَاَس بَِذلَِك؟ قَ  !اهللِ

ا َس َ اِء َواأْلَ ـا َبـنْيَ الَسَمــا َكَمــِِف َسبِيلِـِه، ُكـل  َدَرَجَتـنْيِ َمـا َبْينَـُهـَمـ ََ ْلُتــُم اهللَ ْرِض، َفـذ

َجنَِة، َوَفْوَقُه َعْرُش الَرْحــَمِن، َوِمنْــُه ـْعَل الْ َجنَِة، َوأَ ـْوَسُط الْ ِفْرَدْوَس، َفذَنُه أَ َفَسُلوُه الْ 

 [أخرجه البخاري] .((َجنَةِ ـْنـَهاُر الْ َتَفَجُر أَ 

                                                 
1 En'âm Sûresi: 127  
2 Zâriyât Sûresi: 22  
3 Sidretu'l-Muntehâ denilmesinin sebebi; yeryüzünden yukarıya çıkan ile gökten oraya inenin son bulduğu yer 

olmasından dolayıdır. (Çeviren) 
4 Necm Sûresi: 13-15 
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"Kim, Allah'a ve rasûlüne îmân eder, namazı dosdoğru kılar ve Ramazan  

orucunu tutarsa, onu cennete girdirmesi  Allah'ın üzerine bir haktır.1 Bu kimse, ister 

Allah yolunda hicret (cihad) etsin, isterse doğduğu yer olan evinde otursun 

ecirden mahrum kalmaz. (Sahâbe): 

- Ey Allah'ın elçisi! (Bu müjde ile sevinmeleri için) bunu insanlara haber 

verelim mi? diye sordular.  

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

- Şüphesiz cennette yüz derece vardır. Allah, onları kendisinin yolunda 

savaşan mücâhitler için hazırlamıştır. Her iki derecenin arasındaki mesafe, yer ile 

gök arası kadardır. Allah'tan istediğiniz zaman, Firdevs'i2 isteyin. Çünkü orası, 

cennetin ortası ve en yüksek yeridir (en fazîletli, en geniş ve en iyi yeridir). Onun 

üstünde Rahmân'ın Arş'ı vardır. Cennetin ırmakları işte oradan fışkırır."3 

4. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ـُه اْلــَن اْلـإِ ))  ا َحََضَ ََ ْتــُه َملَ ـُمْؤِمَن إ ا ُقبَِضــْ  َمْوُت َحََضَ ََ ئَِكـُة الَرْحــَمِة، َفـذ

َمـا َوَجـْدَنا  :اِء، َفَيـُقوُلونَ ـُينَْطَلُق بِـَها إََل َباِب الَسمَ فَ  ،َنْفُسُه ُجِعَلْ  ِف َحِريرٍة َبْيَضاءَ 

 [ أخرجه احلاكم وابن حبان] . ((..ِرْيـحًا َأْطَيَب ِمْن َهِذهِ 

"Şüphesiz mü'minin eceli geldiğinde rahmet melekleri başucunda hazır 

bulunurlar. Ruhu kabzedilince (alınınca), beyaz bir ipeğin içerisine konur ve hızla 

gökteki kapıya doğru gidilir.Gökteki melekler: Bu kokudan daha güzel koku 

görmedik, derler..."4 

 

 

 

 

 

 CENNET KAPILARININ İSİMLERİ 

                                                 
1 Bu hak, ilim ehlinin ittifakıyla Allah Teâlâ'nın lütuf ve ihsanıyla kendi nefsine farz kıldığı haktır. Allah Teâlâ'nın bir 

kudsî hadîste: “Zulmü nefsime haram kıldım.” buyurduğu gibi, hikmeti gereği dilediği şeyi kendi nefsine haram, dilediğini de 

farz kılar. (Çeviren) 
2 Firdevs, içerisinde her türlü ağaç bulunan bahçe anlamına gelir. Bu kelimenin aslının, Yunanca, Kıbtîce ve 

Süryânice olduğunu söyleyen âlimler olmuştur. Ebu İshak Zeccâc: "Kelimenin Süryânîce olduğundan emînim" demiştir. 

(Çeviren) 
3 Buhârî; hadis no: 7423 
4 Hadis sahihtir. Hâkim; hadis no: 1304. İbn-i Hibbân; hadis no: 3013. Abdulkâdir el-Arnavut, hadisin isnadı 

sahihtir, demiştir.  
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1. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

، ! اهللِ َيا َعْبَد . ُنوِدَي ِمْن َأْبَواِب اجَلنَةِ  اهللِ َمْن َأْنَفَق َزْوَجنِي ِِف َسبِيلِ ))  َهَذا َخْْيٌ

    ِجَهاِد ـِة ُدِعـَي ِمـْن َبـاِب الَّصـلِة، َوَمـْن َكـاَن ِمـْن َأْهـِل اْلـَفَمْن َكاَن ِمـْن َأْهـِل الَّصـلَ 

ِجَهاِد، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الِّصَياِم ُدِعَي ِمْن َباِب الَرَيـاِن، َوَمـْن َكـاَن ـِمْن َباَب الْ ُدِعَي 

        َوُأِمـي َأْنـَ   بِـَ ِ  : ا َبْكـرٍ  َأُبـو َفَقـاَل .ِمْن َأْهِل الَّصَدَقِة ُدِعـَي ِمـْن َبـاِب الَّصـَدَقةِ 

وَرةٍ  ِمـنْ  اأْلَْبـَواِب  تِْلـَك  نْ ِمـ ُدِعـيَ  َمـنْ  َعـَل  َمـا !اهللِ َرُسوَل  َيا       َأَحـٌد  ُيـْدَع  َفَهـْل  ََضُ

 [متفق عليه] (( .ِمنُْهمْ  َتُكونَ  َأنْ  َوَأْرُجو ،َنَعمْ  :َقاَل  ؟ُكِلَها اأْلَْبَواِب  تِْلَك  ِمنْ 

"Kim, malından (iki deve, iki keçi, iki merkep veya iki dirhem gibi), iki şeyi 

Allah yolunda (veya cihadda) harcarsa,cennetin kapılarından kendisine şöyle 

seslenilir: Ey Allah'ın kulu! Bu, (yapmış olduğun amel hayırlardan) bir hayırdır. Kim, 

namaz ehlinden (farzlarını edâ eden ve nâfilelerden de çokça kılan) ise, namaz 

kapısından çağrılır. Kim, cihad ehlinden ise, cihad kapısından çağrılır. Kim, oruç 

ehlinden (çok oruç tutanlardan) ise, Reyyan kapısından çağrılır. Kim, sadaka 

ehlinden ise, sadaka kapısından çağrılır.1 

Bunun üzerine Ebu Bekir -Allah ondan râzı olsun-: 

- Annem ve babam sana fedâ olsun ey Allah'ın elçisi! O kapılardan 

birisinden çağrılan kimsenin artık diğer kapılardan çağrılmasına gerek ve ihtiyaç 

yoktur.(Çünkü istenen şey hâsıl olmuştur.O da cennete girmektir.) 

- Peki cennetin bütün kapılarından çağrılacak birisi var mıdır? diye sordum.  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Evet, vardır. Senin onlardan birisi olmanı ümit ederim, buyurdu."2 

 

 

 

 

 CENNET KAPILARININ GENİŞLİĞİ 

                                                 
1 Bu hadiste cennetin namaz, oruç, cihad ve sadaka kapıları zikredilmiştir. Cennetin diğer dört kapısı ise 

şunlardır:Beytullah'ı haccedenlerin girecekleri hac kapısı, öfkelerini yenip insanları bağışla-yanların girecekleri af kapısı, 

Allah'a tevekkül ettiklerinden dolayı kıyâmet günü hesapsız ve azapsız olarak oradan girecekleri tevekkül kapısı ve 

sonuncusu ise zikir veya ilim kapısıdır. (Çeviren)       
2 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 1897, Lafız, Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis 

no: 1027.  
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1. Utbe b. Ğazvân'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o 

şöyle demiştir: 

كِـَر َلنَــا أَ  )) ـاَعنْيِ ِمــْن َمَّصـاِريِ  اْلــَُ َجنَِة َمِسـَْيُة َأْرَبـــِعنَي َســنًَة، ـَن َمـا َبــنْيَ ِمْاَ

 [ أخرجه مسلم]  .((َوَلَيْ تنَِيَ َعَلْيـَها َيْوٌم َوُهَو َكظِيٌظ ِمَن الِّزَحامِ 

"Bize zikrediliğine göre, cennet kapılarının kanatlarından iki kanadın  

arası,kırk yıllık yol mesafesi kadar geniştir.İnsanların o kanatların önlerinde 

izdihamdan dolup taşacağı gün mutlaka gelecektir."1     

2. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o 

şöyle demiştir:  

"Birgün Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e (pişirilmiş) bir parça et 

parçası getirildi... (Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-  hadisin sonunda şöyle 

buyurdu): 

اَعنْيِ ِمْن َمَّصاِريِ  الْ مِ ـَواَلِذي َنْفُس ُمـَحـَمٍد بَِيِدِه َإَن َما َبنْيَ الْ ))  ا ـَكمَ َجنَِة لَ ـْاَ

ىـَوَهَجٍر َأْو َكمَ  َبنْيَ َمَكةَ   [ عليهمتفق ]  ((.ا َبنْيَ َمَكَة َوُبْاَ

"Nefsim elinde olan Allah'a yemîn olsun ki, cennet kapılarının kanatlarından 

iki kanadın arası, Mekke ile Hecer2 veya Mekke ile Busrâ3 arası kadardır."4 

 CENNET KAPILARININ SAYISI 

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ۅ ۅ ۉ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )

 [١١:سورة الّزمر اآلية] (ۉ ې ې ې ې ى ى

"Rablerine karşı gelmekten sakınanlar, bölük bölük cennete sevk edilirler. 

Nihayet oraya varıp da kapıları açılınca cennet bekçileri onlara: Selâm olsun size ! 

Güzel hallerde olasınız! Haydi, ebedî kalmak üzere girin buraya! derler."5 

2. Sehl b. Sa'd'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ـــ))  ــــِِف اْل ــــَهاـَجنَِة َثَم ـــَواٍب، فِي ـــانَ  انَِيُة َأْب ـــَم  الَرَي ـــاٌب ُيَس ــــُه إِ َل  ،َب َل  َيْدُخُل

                                                 
1 Müslim; hadis no: 2967.  
2 Hecer: Bahreyn'de bulunan büyük bir kasabadır.  
3 Busrâ: Şam'a 48 mil uzaklıkta bulunan tarihî kasabadır. Şimdiki adı Hurân'dır.  
4 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 4712, Müslim; hadis no: 194. Lafız, 

Müslim'e âittir.  
5 Zümer Sûresi: 73 
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 [ متفق عليه] (( .الَّصائُِمونَ 

"Cennetin sekiz kapısı vardır. Orada Reyyân diye adlandırılan bir kapı vardır. 

O kapıdan oruçlulardan başkası giremez."  1 

 CENNET KAPILARI, SAHİPLERİ İÇİN ARDINA KADAR AÇIKTIR 

1. Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ژ  ڑ  ک

 [٠٠ – ٩٤: سورة ص اآليتان]  ژڱ  

"(Ey Peygamber!) İşte bu (Kur'an, sen ve kavmin için), bir zikir ( ve bir 

şeref)dir. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara (takvâ ehline, nezdimizde) 

güzel bir âkıbet vardır. (O güzel âkibet,) kapıları yalnızca kendileri için açılmış olan 

Adn cennetleridir."2 

 DÜNYADA CENNET KAPILARININ AÇILDIĞI VAKİTLER 

1. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ُُ  لُِكِل َعْبـٍد لَ َفُيـْغَفُر  ،وَيوَم اخَلـِمْيسِ  ْثنَنْيِ َجنَِة َيوَم اْل ـُتْفَتـُح َأْبَواُب الْ ))  ـ ُيْْشِ

ـــُه َوَبــنْيَ َأِخيــِه َشــْحنَاُء، َفُيـــقَ  لَ إِ  ،َشــيْ اً  اهللِبِــ ــُروا َهــَذْيِن َحَتــ   :اُل َرُجــلً َكاَنــْ  َبيْنَ َأْنظِ

 [مأخرجه مسل] .((-َثلثاً -َيّْصَطلِـَحا 

"Cennetin kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Allah'a hiçbir şeyi 

ortak koşmayan her kul bağışlanır. Ancak (mü'min) kardeşiyle arasında düşmanlık 

olan bundan müstesnâdır (o bağışlanmaz). -Üç defa- denir ki: Bu ikisini, 

barışıncaya kadar bekleyin (bu ikisine süre verin)." 3 

2. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ا َدَخـَل َرَمَضاُن ))  ََ َجنَِة، َوُغِلَقْ  َأْبَواُب َجَهنََم، َوُسْلِسَلِ  ـُفِتَحْ  َأْبَواُب الْ إ

 [ متفق عليه] ((.الَّشَياطنِيُ 

"Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3257, Lafız, Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis 

no: 1152.  
2 Sâd Sûresi: 49-50 
3 Müslim; hadis no: 2565.  
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kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur."1 

3. Ö mer b. Hattâb'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

الُوُضـوَء، ُثـَم َيــُقوُل َأْشـَهُد َأْن ( َأْو فُيْسبِـغُ )َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َيَتَوَضُ  َفُيْبلُِغ )) 

انَِيُة ـَجنَِة الَّثَمــُفتِـَحْ  َلـُه َأْبـَواُب اْلـ لَ َوَرُسوُلـُه إِ  اهللِْبُد إَلـَه إَل اهللُ َوَأَن ُمـَحـَمدًا عَ  لَ 

ا َشاءَ   [أخرجه مسلم] ((.َيْدُخُل ِمْن َأِِّيَ

"Sizden kim güzelce abdest aldıktan sonra: 'Eşhedu en lâ ilâhe illallah ve 

eşhedu enne Muhammeden Abdullahi ve Rasûluhu' derse, cennetin sekiz kapısı 

kendisine açılır ve dilediğinden içeri girer."2 

 CENNETE İLK GİRECEK OLAN KİMSE 

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

: َمْن َأْنَ ؟ َفَ ُقوُل      : ِقَياَمِة َفَ ْسَتْفتِـُح، َفَيـُقوُل اخَلاِزنُ َيوَم الْ  َجنَةِ ـآِِت َباَب الْ )) 

 [ أخرجه مسلم]  ((.بَِك ُأِمْرُت َل َأْفَتـُح ألََحٍد َقْبَلَك : ُمـَحـَمٌد، َفَيـُقوُل 

"Kıyâmet günü cennetin kapısına ilk önce ben geleceğim ve kapısını 

çalacağım. Cennetin bekçisi:  

- Sen kimsin? diye soracak. Ben de diyeceğim ki:  

Muhammed. Bunun üzerine, cennetin bekçisi diyecek ki:  

-Bu kapıyı senden önce birisine açmamakla emrolunmuştum."3 

 CENNETE İLK GİRECEK OLAN ÜMMET 

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

  ((.َجنَةَ ـِقَياَمِة، َوَنْحُن َأَوُل َمْن َيْدُخُل الْ َوُلوَن َيوَم الْ ِخُروَن اأْل َنْحُن اآْل )) 

 [ متفق عليه] 

"Biz, dünyada son, ama kıyâmet günü makam ve şeref bakımından ilk olan 

ümmetiz. Biz, cennete girecek olan ilk ümmetiz. (Biz, ümmetlerin sonuncusuyuz. 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3277, Lafız, Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis 

no: 1079.  
2 Müslim; hadis no: 234 
3 Müslim; hadis no: 234 



 9 

Ama hesapta ve cennete girişte ümmetlerin ilkiyiz)."1 

 CENNETE İLK GİRECEK OLAN ZÜMRE 

1. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ــَم اَلــِذيَن َجنََة َعــَل ُصــوَرِة الْ ـَأَوَل ُزْمــَرٍة َيــْدُخُلوَن اْلــ نَ إِ ))  ــْدِر، ُث ــَة الَب َقَمــِر َلْيَل

َغَوُطـوَن، َول َيتَ  َيُبوُلـوَن، َولَ  َيُلوَنـُهـْم َعَل َأَشِد َكْوَكـٍب ُدِري  ِِف الَسـاَمِء إَضـاَءًة، لَ 

ِمْسُك، َوَمـَجاِمُرُهــُم ـَيـْمَتـِخُطوَن، َأْمَّشاُطُهـُم الـَذَهُب، َوَرْشُحُهــُم اْلـ َيْتِفُلوَن، َولَ 

ِعنُي، َعَل َخْلِق َرُجـٍل َواِحـٍد، َعـَل ُصـوَرِة َأبِْيـِهــْم آَدَم ُحوُر الْ ـُلَوُة، َوَأْزَواُجُهـُم الْ اأْل 

ََِراعًا ِِف   [ متفق عليه]  ((.الَساَمءِ  ِست وَن 

"Şüphesiz cennete ilk girecek zümre, ayın on dördüncü gecesindeki dolunay 

sûretinde olacaktır. Onların ardından girecek zümre ise, gökteki parlak yıldız 

sûretinde olacaktır. Onlar orada küçük ve büyük abdestlerini gidermezler, 

tükürmezler ve de sümkürmezler. Oradaki tarakları, altındandır.Terlerinin kokusu, 

misktir. Buhurdanları (içinde buhur yakılan kapları)nın yakıtı, hint udu 

(buhuru)ndandır. Eşleri hûrîlerdir. Onların yaratılışları, bir erkeğin yaratılışı 

gibidir.Babaları Âdem -aleyhisselâm-'ın sûretinde göğe doğru altmış arşın 

boyundadır."2 

2. Sehl b. Sa'd'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ْبُعونَ ـَلَيْدُخَلَن الْ ))  ي سَـ
ْن ُأَمتِـ اِسُكوَن ـاَئِة َألْـٍف ُمَتـَمـ ـفـًا َأْو َسْبُعِمـ َألْ  َجنََة مِـ

َل  آِخٌذ َبـْعُضُهـْم َبـْعضًا، لَ  ـْم عَـ ـْم، ُوُجوُههُـ ْدُخَل آِخُرهُـ ـْم َحتَـ  يَـ َيْدُخُل َأَوُلـهُـ

 [ متفق عليه] ((.َبْدرِ ُصوَرِة الَقَمِر َلْيَلَة الْ 

"Ümmetimden yetmiş bin veya yedi yüz bin kişi, birbirinin elinden tutmuş ve 

birbirine kenetlenmiş tek saf halinde, mutlaka cennete girecektir.  Onların 

sonuncusu cennete girmeden birincisi cennete girmeyecektir. Yüzleri, ayın on 

dördüncü gecesindeki parlak sûretinde olacaktır."3  

                                                 
1 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 876. Müslim; hadis no: 2834. Lafız, 

Müslim'e âittir.  
2 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3327. Lafız,Buhârî'ye âittir Müslim; hadis no: 

2834. 
3 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 6543. Müslim; hadis no:219. Lafız, Müslim'e 

âittir.  



 10 

3. Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, o şöyle demiştir: 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim:  

 َجنَِة بَِ ْرَبـــِعنيَ ـِقَياَمــِة إََل اْلــَم الْ ْغنَِيــاَء َيــوْ َن َيْســبُِقوَن اأْلَ يُمَهاِجرِ ـَن ُفَقــَراَء اْلــإِ )) 

 [ أخرجه مسلم] . «َخِريفاً 

"Şüphesiz muhâcirlerin fakirleri, kıyâmet günü zenginlerden kırk yıl önce 

cennete gireceklerdir."1 

 CENNETLİKLERİN YAŞLARI 

Muaz b. Cebel'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ــاَء َثلثِــنَي، َأْو َثــلٍ  ـَجنَِة اْلـــَيــْدُخُل َأْهــُل اْلــ))  َجنََة ُجــْردًا ُمــْردًا ُمَكَحلِــنَي َأْبنَ

 [ أخرجه أمحد والرتمذي]  ((.َوَثلثنَِي َسنَةً 

"Cennetlikler, vücudunda hiçbir kıl olmayan, bıyığı çıkmamış, sakalı bitmemiş 

ve yaratılıştan gözleri sürmeli, otuz veya otuz üç yaşlarında kimseler olarak 

cennete gireceklerdir."2 

 CENNETLİKLERİN YÜZLERİNİN VASIFLARI 

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

  (ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ۇ ے ۓ ۓ ڭ ھ ھ ھ ھ ے)

 [٢٩-٢٢:سورة املطففني اآليات]

"Şüphesiz iyi (doğruluk ve ibâdet ehli) kimseler, cennette bolluk içinde 

müreffeh bir hayat süreceklerdir. Koltukları üzerinde neşe ile (hem Rablerine, hem 

de kendileri için hazırlanmış olan nimetlere) bakarlar. Onların yüzlerinde cennet 

nimetlerinden yararlanmanın sevincini görürsün."3 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 [٢١-٢٢:اآليتان القيامةسورة ] (ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ)

                                                 
1 Müslim; hadis no: 2979 
2 Hadis, hasendir. İmam Ahmed; hadis no: 7920. Tirmizî; hadis no: 2545. Lafız, Tirmizî'ye âittir.  
3 Mutaffifîn Sûresi: 22-24  
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"Yüzler vardır ki, o gün (kıyâmet günü) ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine 

(zevk alarak doya doya) bakacaklardır."1 

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ژ) ڈ  ڑ ڎ ڈ  ک  ژ ڑ  ک     (ڑک 

 [٣٠-٨: سورة الغاشية اآليتان]

"O gün birtakım yüzler de (mü'minlerin yüzleri) vardır ki, mutludurlar (nimet 

sahibidirler).(Dünyadaki) emeklerinin karşılığını (âhirette) aldıkları için hoşnut 

olmuşlardır.(Mevki ve makam yönünden) yüksek bir cennettedirler."2 

4. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 [١٤-١٨: اآليتان عبسسورة ](جث مث ىث خت مت ىت يت)

"O gün (kıyâmet günü) birtakım yüzler vardır ki, pırıl pırıldır, güleçtir, sevinç 

doludur."3 

5. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ۇئ ۆئ ۆئۈئ) ۇئ    (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 [٣٠١:اآلية رانآل عمسورة ]

"Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah’ın rahmeti (cennet nimetleri) 

içindedirler, onlar orada ebedî kalıcıdırlar."4 

6. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun-  rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

َقَمِر َلْيَلـَة الَبـْدِر، َواَلـِذيَن َعـَل آَثاِرِهــْم َجنََة َعَل ُصوَرِة الْ ـَأَوُل ُزْمَرٍة َتْدُخُل الْ )) 

ــ ــٍب ُدِري  ِِف الَسَم ــِن َكْوَك ــاَءةً ـَكَ ْحَس ــٍد، ل  ،اِء إَض ــٍل َواِح ــِب َرُج ــَل َقْل ـــْم َع ُقُلوُبـُه

 [متفق عليه] (( .ُسَد َتـَباُغَض َبينَـُهـْم َول َتـَحا

"Cennete ilk girecek zümre, ayın on dördüncü gecesindeki dolunay sûretinde 

olacaktır. Onların ardından girecek zümre ise, gökteki parlak yıldız sûretinde 

olacaktır. Cennetliklerin kalpleri, bir erkeğin kalbi gibidir. Onların arasında h içbir 

kin ve haset olmayacaktır."
 5
 

                                                 
1 Kıyâmet Sûresi: 22-23  
2 Ğâşiye Sûresi: 8-10  
3 Abese Sûresi: 38-39  
4 Â l-i İmrân Sûresi: 107  
5 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir.Buhârî; hadis no: 3254, Lafız,Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis no: 

2834. 
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 CENNETLİKLERİN CENNETE GİRERLERKEN KARŞILANIŞLARI 

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )

 [١١:سورة الّزمر اآلية] (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

"Rablerine karşı gelmekten sakınanlar, bölük bölük cennete sevk edilirler. 

Nihayet oraya varıp da kapıları açılınca cennet bekçileri onlara: Selâm olsun size! 

Güzel hallerde olasınız! Haydi, ebedî kalmak üzere girin buraya! derler."1 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ 

 ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ          ڱ 

 [٢٩-٢١:اآليتان الرعدسورة ]  

"(O güzel son) Adn cennetleridir.Onlar, oraya babaları, eşleri ve (erkek ve 

kız) çocuklarından sâlih olanlarla beraber girerler. Melekler (cennete girişlerini 

tebrik etmek için) her kapıdan onların yanlarına girdiklerinde: (Allah'a itaatte) 

sabırlı olmanıza karşılık olarak size selâm olsun (her türlü kötülükten selâmette 

olasınız!)! Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir! derler."2 

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ٿ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

 [٣٠١:اآلية األنبياءسورة ]  (ٹ ٹ

"(Kıyâmet gününün) o en büyük dehşeti (Sûra ikinci üfleyiş) bile onları 

tasalandırmaz. Melekler onları (müjdeleyerek): İşte size (Allah tarafından) 

vâdolunduğunuz gün bugündür! diye karşılarlar."3 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zümer Sûresi: 73 
2 Ra'd Sûresi: 23-24 
3 Enbiyâ Sûresi: 103 
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 HESAPSIZ VE AZAPSIZ OLARAK CENNETE GİRECEK KİMSELER 

1. Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle 

buyurmuştur: 

َمـُة، َوالنَبِـي  َيــُمر  َمَعـُه النََفـُر، اأْلُ  َمـُم، َفَ ِجُد النَبَِي َيـُمر  َمَعهُ ُعِرَضْ  َعيََلَ اأْلُ )) 

ُة، َوالنَبِي  َيـُمر  َمَعُه الْ َوالنَبِي  َيـُمر  َمَعُه الْ  َخـْمَسُة، َوالنَبِـي  َيــُمر  َوْحـَدُه، َفنََظـْرُت ـَعَْشَ

ا َسَواٌد َكّثٌِْي، ُقْلُ   ََ ُفـِق، اْنُظـْر إََل اأْلُ  ، َوَلكِـنِ ل: يـُل، َهـُؤلِء ُأَمتِـي؟ َقـاَل َيا ِجْبِ : َفذ

ا َســواٌد َكّثـِـْيٌ  ََ  َهــُؤلِء ُأَمُتــَك، َوَهــُؤلِء َســْبُعوَن َأْلفــًا ُقَداَمُهـــْم لَ : َقــاَل . َفنََظــْرُت َفــذ

قُ  لَ وَن، وَ َيْكَتـوُ  َكـاُنوا لَ : َولِـَم؟ َقاَل : ُقْلُ  . َول َعَذاَب  ،ِحَساَب َعَلْيـِهـمْ  وَن، َيْسـرَتْ

ون، َوَعَل َرِِّبِـْم َيَتَوَكُلونَ  َولَ   [متفق عليه].(( َيَتَطَْيُ

"Bana bütün ümmetler gösterildi. Bir yanında bir topluluk olan peygamber 

gördüm.Yanında birkaç kişi olan peygamber gördüm. Yanında on kişi olan 

peygamber gördüm.Yanında beş kişi olan peygamber gördüm.Yanında hiç kimse 

olmayan (tek başına olan) peygamber gördüm. Derken bana bir büyük kalabalık 

gösterildi. Ben, onun  benim ümmetim olduğunu zannettim. Ey Cebrail bunlar 

benim ümmetim mi? diye sordum.Cebrail: Hayır, senin ümmetin değil, dedi. Fakat 

sen ufuğa bak! dedi. Baktım ki büyük bir kalabalık vardı. İşte bu, senin ümmetindir. 

Beraberlerinde hesapsız ve azapsız cennete girecek yetmiş bin kişi vardır.  

Ben: Neden? diye sordum. Cebrail: Onlar, o kimselerdir ki, dağlanmazlar 

(yaralarının üzerine ateşle dağlama yaptırmazlar), rukye yaptırmazlar (okunmak 

istemezler), uğursuzluk saymazlar (uğursuzluğa inanmazlar) ve ancak Rablerine 

tevekkül ederler (her işlerinde O'na dayanırlar)."
1
 

2. Ebu Ümâme'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o 

şöyle demiştir: 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim: 

ِحَسـاَب  َجنََة ِمـْن ُأَمتِـي َسْبِعــنَي َأْلفـًا لَ ـَوَعَديِن َرِ  ُسْبـَحاَنـُه َأْن ُيْدِخَل اْلـ))  

ُ  َحَّثَيـاٍت ِمـْن َحَّثَيـاِت َرِ  َثـلَ َعَلْيـِهـْم، َول َعـَذاَب، َمَ  ُكِل َأْلٍف َسْبُعـوَن َأْلفـًا، وَ 

 [أخرجه الرتمذي وابن ماجه] ((.َعَّز َوَجَل 

"Rabbim Subhânehu bana ümmetimden yetmiş bin kişiyi hesapsız ve azapsız 

olarak cennete girdireceğini (koyacağını) vâdetti. Bu yetmiş bin kişiden her bin kişi 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 6541. Lafız, Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis 

no: 220. 
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de beraberinde yetmiş bin kişiyi ve Rabbim -azze ve celle-'nin avuçlarından üç 

avuç vâdetti."
1 

 CENNETİN TOPRAĞI VE YAPISININ ÖZELLİKLERİ 

1. Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o 

şöyle demiştir: 

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- göğe çıkarıldığında şöyle şöyle 

buyurmuştur: 

ُثَم اْنَطَلَق ِ  َحَت  اْنَتَه  ِ  إََِل ِسْدَرِة اْلـُمنَْتَه ، َوَغِّشَيَها َأْلـَواٌن َل َأْدِري ... ))

ا اْلـِمْس  ا ُتَراُِّبَ ََ ْؤُلِؤ، َوإِ ا فِيَها َجنَابُِذ الل  ََ  [متفق عليه] . ((ُك َما ِهَي، ُثَم ُأْدِخْلُ  اْلـَجنََة، َفذِ

"...Sonra (Cebrail) benimle birlikte  Sidretül-Müntehâ’ya (en son noktaya) 

kadar çıktı. Orada onu, ne olduğunu bilmediğim renkler kapladı. Sonra cennete 

girdirildim. Bir de ne göreyim! İçeride inciden boncuk dizileri ve miskten toprağı 

var."2 

2. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o 

şöyle demiştir: 

َنا َعْن الْـَجنَِة َما بِنَاُؤَها؟ َقاَل ! ُقْلنَا َيا َرُسوَل اهللِ))  َََهٍب، َولَبِنٌَة ِمـْن : َأْخِبْ لَبِنٌَة ِمْن 

َفرُ  َْ ، َحّْصَباُؤَها الل ْؤُلـُؤ َوالَْيـاُقوُت ، َوُتْرَبتَُهـا الَّزْعَفـَراُن، َمـْن فَِضٍة، ِمَلُطَها الْـِمْسُك اأْلَ

 . ((َيْدُخُلَها يـَُخَلُد َولَ َيُموُت، َوَينَْعُم َولَ َيْب َُس، لَ َتبَْل ثَِياُِّبُْم، َولَ َيْفنَ  َشَباُِّبُمْ 

 [أخرجه الرتمذي والدارمي]  

"Bizler dedik ki: Ey Allah'ın elçisi! Cennetin yapısından bize haber verir misin? 

(Cennetin yapısı taştan ve çamurdan veya tahtadan veyahut kıldan mıdır?) 

Buyurdu ki: Bir tuğlası altından, bir tuğlası da gümüştendir. (Cennetin yapısı, bu 

ikisi ile süslenmiştir). (İki tuğlanın arasına konan) harcı, burcu burcu kokan 

misktir.Çakıl taşları, inci ve yâkûttur. Toprağı Safran'dır3. Cennete giren, orada kalıcı 

olur, ölmez. Müreffeh bir hayat sürer, sıkıntı ve ve yokluk çekmez. Elbiseleri 

eskimez. Gençlikleri yok olmaz (zamanın geçmesiyle yaşlanmaz, bunamaz ve 

değişikliğe uğramazlar). "4 

                                                 
1 Hadis, sahihtir. Tirmizî; hadis no: 2437. İbn-i Mâce; hadis no: 4286. Lafız, İbn-i Mâce'ye âittir. 
2 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3342. Lafız, Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis 

no: 163.  
3 Safran (Zaferan): Süsengillerden,büyük huni çiçekli, soğanlı bir cins bitkidir. Bitki bilimindeki (botanik) adı Crocus 

Sativus'tur. Çiçeğin tepeciklerinden zerde ve bazı şuruplara renk vermekte faydalanılır. (Çeviren) 
4 Hadis, sahihtir. Tirmizî, hadis no: 2526. Lafız, Tirmizî'ye âittir. Sahîh-i Sünen-i Tirmizî; hadis no: 2050. Dârimî; hadis 

no: 2717. 
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3. Ebu Saîd'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, İbn-i 

Sayyâd, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e cennetin toprağı hakkında 

sorduğunda, o şöyle buyurmuştur: 

 [أخرجه مسلم].(( َخالٌِص  َدْرَمَكٌة َبْيَضاُء، ِمْسٌك )) 

"(Cennetin toprağı) bembeyaz un, saf ve katıksız misktir."1 
 CENNETLİKLERİN ÇADIRLARININ ÖZELLİKLERİ  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

 [١٢:اآلية الرمحنسورة ](   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)

"Çadırlar (otağlar) içinde eşlerine tahsis edilmiş huriler (göz bebekleri 

simsiyah, göz akı bembeyaz olan kadınlar) vardır." 2 

2. Abdullah b. Kays'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ـَمًة ِمـْن ُلْؤُلـَؤٍة َواِحـَدٍة ُمــَجَوَفٍة، ُطوُلــَها ِسـت وَن َجنَِة َلـَخيْ ـإَن لِْلـُمْؤِمِن ِِف الْ )) 

 .(( ْؤِمُن، َفل َيَرى َبـْعُضُهـْم َبـْعضاً مُ ـِميًل، لِْلـُمْؤِمِن فِيَها َأْهُلوَن، َيُطوُف َعَلْيـِهـُم الْ 

 [متفق عليه]

"Şüphesiz mü'min için cennette içi boş inciden olan öyle büyük ve geniş bir 

çadır vardır ki uzunluğu altmış mildir. Mü'min için orada eşler vardır (çadırın dört 

köşesi vardır). Mü'min onları dolaşır durur (eşleriyle birleşir). Birbirlerini (çadırın bir 

köşesinde olan, diğer köşelerde olanları) görmezler."3 

 CENNET PAZARI (CENNETLİKLERİN TOPLANDIĞI YER) 

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

 ِِف  وَتــْحّثُ اِل، فَ ـَجنَِة َلُسوقًا َيْ ُتوَنـَها ُكَل ُجـُمَعٍة، َفَتــُهب  ِريـُح الَّشَمــالْ  ِِف  نَ إِ )) 

ِجُعوَن إِ ـُوُجوِهِهـْم َوثَِيابِـِهـْم َفَيّْزَداُدوَن ُحْسنًا َوَجـمَ  اْزَداُدوا  ََل َأْهلِيِهــْم َوَقـدِ الً، َفَْيْ

الً، ـَلَقِد اْزَدْدُتـْم َبــْعَدَنا ُحْسـنًا َوَجـَمـ هللَِوا: الً، َفَيـُقوُل َلـُهـْم َأْهُلوُهـمْ ـُحْسنًا َوَجـمَ 

 [أخرجه مسلم] .((الً ـَلَقِد اْزَدْدُتـْم َبـْعَدَنا ُحْسنًا َوَجـمَ هللِ َوَأْنُتـْم َوا: ونَ َفَيـُقولُ 

                                                 
1 Müslim; hadis no: 2928.  
2 Rahmân Sûresi: 72  
3 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 4879. Müslim; hadis no: 2838. Lafız, 

Müslim'e âittir.   
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"Şüphesiz cennetliklerin bir çarşısı (toplanma yeri) vardır. Her hafta oraya 

gelirler. Derken kuzey rüzgârı eser, elbiselerini ve yüzlerini okşar. Bunun tesiriyle  

güzellikleri artar. Böylece âilelerine, daha da güzelleşmiş olarak dönerler. 

Hanımları onlara:  

- Allah'a yemîn olsun ki, bizden ayrıldıktan sonra sizin  güzelliğiniz daha da 

artmış! derler.  

Erkekler de:  

- Allah'a yemîn olsun ki, bizden ayrıldıktan sonra sizin de güzelliği-niz artmış 

(daha da güzelleşmişsiniz)! derler."1  

 CENNETLİKLERİN SARAYLARI 

Allah Teâlâ, cennetin mesken ve saraylarında, cennetliklerin canlarının çektiği 

ve gözlerinin hoşlandığı her şeyi onlar için yaratmıştır. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

ڭ) ڭ  ڭ  ے ے ۓ ۓ  ڭ ۇ        ھ 

ې  ې  ې  ۉ  ۅ ۉ  ۅ  ۋ ۋ  ٴۇ  ۈ ۈ  ۇ ۆ ۆ 

ى  [١٢:اآلية التوبةسورة ] (ې 

"Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere, 

altlarından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler 

vâdetti.Allah’ın rızâsı ise, hepsinden (içinde bulundukları bütün bu nimetlerden) 

daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur."2 

 CENNETLİKLERİN SARAYLARININ BİRBİRİNDEN FARKLI OLUŞU 

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

 [٢٠:اآلية النسانسورة ] (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ)

"(Cennette) ne tarafa bakarsan bak, (anlatılamayacak kadar) nimetler ve 

(sonsuz) büyük bir mülk görürsün."3 

2. Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

 

                                                 
1 Müslim; hadis no: 2928.  
2 Tevbe Sûresi: 72  
3 İnsan Sûresi: 20  
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اَءْوَن أَْهــَل الْ ـَن أَْهــَل اْلــإِ ))  اَءْوَن الْ ـُغــَرِف ِمــْن َفْوقِِهـــْم، َكَمــَجنَِة لََيــرَتَ َكْوَكــَب ا َتــرَتَ

ِرَي الْ  ِق َأِو اْلـمَ ـُفِق ِمَن الْ َغابَِر ِمَن اأْلُ الد   وَل ُسـا رَ وا َيـالُ َقـ .ْغِرِب لِتََفاُضـِل َمـا َبيْنَـُهــممَ ـْْشِ

هللِ َبَل،َوالَِذي َنْفِِس بَِيـِدِه،ِرَجاٌل آَمنُـوا بِـا: اَل قَ  ،مْ هُ ْْيُ ا غَ هَ غُ لُ بْ يَ  لَ  اءِ يَ بِ نْ اأْلَ  ُل ازِ نَ مَ  َك لْ تِ  !اهللِ

 [متفق عليه].(( ُمْرَسلنِيَ ـَوَصَدُقوا الْ 

"Şüphesiz cennetlikler, -aralarındaki üstünlükten dolayı- cennette yüksek 

köşklerde bulunanlar, tan yerinin ağarmaya başlamasından sonra doğu veya batı 

semâsında olan inci gibi parlayan yıldızı gördükleri gibi, kendilerinden aşağıda 

bulunanları üstlerinden görürler. 

Sahâbe: 

- Ey Allah'ın elçisi! O yüksek makamlar, kendilerinden başka hiç kimsenin 

ulaşamayacağı rasûllerin (peygamberlerin) makamlarıdır? dediler. 

 Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

- Evet.O köşkler, peygamberlerin makamlarıdır.Fakat Allah Teâlâ ihsanda 

bulunup onları başkalarına da verebilir. Nefsim elinde olan Allah'a yemîn olsun ki 

o makamlar, Allah'a îmân eden ve rasûllerini (peygamberlerini) gereği gibi tasdik 

edenler içindir."1 

 CENNETLİKLERİN KÖŞKLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

ک ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )

 [٠٨:آلية ا العنكبوتسورة ] (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

"Îmân edip güzel davranışta bulunanları, muhakkak ki içinde ebedî kalmak 

üzere altlarından ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz. Böyle güzel 

davranışta bulunanların mükâfâtı ne güzeldir!"2 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ې ې ې ى ى ائ)

 [٢٠:اآلية الّزمرسورة ] (  ېئ ىئ ىئ ىئ

"Fakat (itaat edip ibâdeti yalnızca O'na hâlis kılarak) Rablerinden 

sakınanlara gelince, onlar için (cennette) üst üste yapılmış, (ağaçlarının) 

altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu, Allah'ın (takvâ sahibi kullarına) vermiş 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3256. Müslim; hadis no: 2831. Lafız, 

Müslim'e âittir.   
2 Ankebût Sûresi: 58  
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olduğu sözdür. Allah, verdiği sözden asla caymaz."1 

3. Ali b. Ebî Tâlib'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

 .ِمـْن ُظُهوِرَهـا َرى ُظُهوُرَهـا ِمـْن ُبُطونِــَها، َوُبُطوُنــَها ُتـ ،َجنَِة ُغَرفاً ـَن ِِف الْ إِ )) 

َكـلَم، َوَأْطَعــَم لـِــَمْن َأَطـاَب الْ : َقـاَل  هلل؟لِــَمْن ِهـَي َيــا َرُسـوَل ا: َفَقـاَم َأْعـَراِ ف َفَقــاَل 

 [أخرجه أمحد والرتمذي].(( بِالَلْيِل َوالنَاُس نَِيامٌ هللِ  ِالَطَعاَم، َوَأَداَم الِّصَياَم، َوَصَل 

"Şüphesiz cennette öyle köşkler vardır ki, (şeffaf olduğu için) dışı içinden, içi 

de dışından görünür. Bir bedevî ayağa kalkarak: 

- O köşkler kimler içindir ey Allah'ın elçisi? diye sordu. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

- O köşkler, güzel söz söyleyen (insanlara karşı güzel ahlâklı olan), 

(bakmakla mükellef olduğu kimselere, fakirlere ve misafirlere) yemek yediren, 

(farz orucun dışında çokça nâfile) oruç tutmaya devâm eden ve insanlar(ın çoğu) 

uykuda iken Allah için gece namazı kılanlar içindir." 2 

 CENNETLİKLERİN YATAK VE DÖŞEKLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

 [٠٩:اآلية الرمحنسورة ](  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)

"O cennetlikler, astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar."3 

 CENNETLİKLERİN YASTIK VE HALILARININ ÖZELLİKLERİ 

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

 [٣1-٣٠:اآليتان الغاشيةسورة ] (ۀ ہ ہ ڻ ڻ ۀ) 

"(Cennette) sıra sıra (yanyana) dizilmiş yastıklar ve yayılmış (serilmiş) 

pekçok halılar vardır." 4 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

 [١1:اآلية الرمحنسورة ](    چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

"O cennetlikler, yeşil (kılıflı) yastıklara ve hârikulâde güzel döşeklere 

yaslanırlar."5 

                                                 
1 Zümer Sûresi: 20  
2 Hadis, hasendir. İmam Ahmed, hadis no: 1338. Tirmizî; hadis no: 1984. Elbânî, Sahîhu't-Tirmizî; hadis no: 1616.   
3 Rahmân Sûresi: 54  
4 Ğâşiye Sûresi: 15-16 
5 Rahmân Sûresi: 76  
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 CENNETLİKLERİN KOLTUKLARININ ÖZELLİKLERİ  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

 [٢١-٢٢: اآليتان املطففنيسورة ] (ے ۓ ۓ ڭ ھ ھ ھ ھ ے)

"Şüphesiz iyi kimseler (doğruluk ve ibâdet ehli), cennette bolluk içinde 

müreffeh bir hayat süreceklerdir. Koltukları üzerinde neşe ile (hem Rablerine, hem 

de kendileri için hazırlanmış olan nimetlere) bakarlar."1 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

گ گ ڳ) ک ک گ گ  ک  ڑ ک   [٣١:سورة النسان اآلية] (ژ ڑ 

"O cennetlikler,orada süslü koltuklara yaslanırlar.Orada ne güneşin 

sıcaklığını, ne de dondurucu soğuğu görürler."2 

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

ڀ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

 [٠1-٠٠:س اآليتانسورة ي](  ٺ ٺ

"O gün cennetlikler,gerçekten her türlü nimetler içinde zevk sürerler. Onlar ve 

eşleri gölgeliklerde süslü koltuklara yaslanırlar."3 

 CENNETLİKLERİN TAHTLARININ ÖZELLİKLERİ  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

  (ى ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)

 [٩١:اآليةا احلجرسورة ]

"Biz, onların kalplerindeki kini (ve düşmanlığı) söküp attık. Onlar artık 

(cennette birbirini seven) kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar."4 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

 [٢٠:اآلية الطورسورة ] (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) 

"Onlar, sıra sıra dizilmiş tahtlara yaslanırlar. Biz, onları (beyaz tenli ve iri 

gözlü) hurîlerle evlendirmişizdir."5 

 

                                                 
1 Mutaffifîn Sûresi: 22-23 
2 İnsan Sûresi: 13  
3 Yâsin Sûresi: 55-56  
4 Hicr Sûresi: 47  
5 Tûr Sûresi: 20  
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3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

 [٣1-٣٠:اآلية الواقعةسورة ] (ەئ ەئ وئ وئ ى ى ائ ائ)

"Onlar, altınlarla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar."1 

4. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

 [٣١:اآلية الغاشيةسورة ] (ڱ ڱ ڱ ں)

"Orada (cennette) yükseltilmiş (yüksek) tahtlar vardır."2 

 CENNETLİKLERİN KAPLARININ ÖZELLİKLERİ  

ٻ)  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱ  ڀ  پ  پ  پ   (   پ 

 [٣٨-٣١: اآليتان الواقعةسورة ]

"Onların etrafında (onlara hizmet etmek için) cennet şarabından dolu 

kadehler, sürahiler (ibrikler) ve kâselerle, ölümsüz (yaşlanmayan ve ölmeyen) 

gençler dolaşırlar."3 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

ې ې ې ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) 

 [١٣:يةاآل الّزخرفسورة ](  ى ى ائ ائ

"Onların etrafında altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının 

çektiği ve gözlerinin (bakmaktan) zevk aldığı her şey vardır. Ve onlara: Siz, orada 

ebedî kalıcısınız, denilir."4 

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

ہ) ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ہ ں  ھ  ہ  ہ 

ھ  [٣1-٣٠:اآليتان النسانسورة ]  ( ھ 

"Onların etrafında gümüş kaplar ve cam kadehler dolaştırılır. Gümüşten cam 

bardakları, cennetliklerin içeceklerini, iştahları ölçüsünce (cennetliklere sâkilik 

yapanlar) tayin ederler." 5 

                                                 
1 Vâkia Sûresi: 15-16  
2 Ğâşiye Sûresi: 13  
3 Vâkia Sûresi: 17-18  
4 Zuhruf Sûresi: 71  
5 İnsan Sûresi: 15-16  
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4. Abdullah b. Kays'tan -Allah ondan râzı olsun-  rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:   

َهـٍب آنَِيُتـُهـَمــا َوَمـا فِيِهـَمــَجنََتاِن ِمْن فَِضـٍة آنَيُتـُهـَمـ))  ََ ا َوَمـا ـا، َوَجنََتـاِن ِمـْن 

َيـاِء َعـَل َوْجِهـِه ِرَداُء الْ  لَ إِ       ََل َرِِّبِــْم  َأْن َينُْظـُروا إِ َقوِم َوَبنْيَ ا، َوَما َبنْيَ الْ ـفِيـِهـمَ  كِْبِ

 [متفق عليه] .((ِِف َجنَِة َعْدنٍ 

"Gümüşten olan iki cennet vardır. Kapları ve içinde bulunan şeyler de 

gümüştendir. Altından olan iki cennet vardır. Kapları ve içinde bulunan şeyler de 

altındandır. Adn cennetinde, cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah'ın 

vechindeki Kibriyâ Ridâsından (büyüklük perdesinden) başka bir şey yoktur."1 

 CENNETLİKLERİN TAKI VE ELBİSELERİNİN ÖZELLİKLERİ  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )

 (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

 [٢١:سورة احلج اآلية] 

"Şüphesiz Allah, îman edip güzel davranışta bulunanları,(ağaçlarının) altından 

ırmaklar akan cennetlere girdirir.Onlar, orada altın bilezikler ve incilerle bezenirler 

(süslenirler).Onların oradaki giysileri ise ipektir."2 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

ھ  ھ  ژ  ہ  ھ  ھ    ۀ  ہ  ہ     ہ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڻ   

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ڭ  ۇ  ۇ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ے  ۓ   ے  

 [١٣:سورة الكهف اآلية] ژٴۇ  ۋ  

"İşte onlar için, altından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada koltuklara 

yaslanarak kendilerine altın bileziklerle bezenirler, ince ve kalın ipekten yeşil 

elbiseler giyerler. (Onların bu mükâfâtı) ne güzel mükâfat ve cennet de, ne güzel 

bir meskendir!"3  

 

 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 7444. Müslim; hadis no: 180.    
2 Hac Sûresi: 23  
3 Kehf Sûresi: 31  
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2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

ىئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)

 [٢٣:سورة النسان اآلية] (ىئ ىئ

"Onların üzerlerinde ince ve kalın yeşil renkli ipeklerden elbiseler vardır. 

Gümüş bilezikler takınırlar. Rableri onlara tertemiz bir şarap içirir."1 

 CENNETTE İLK ELBİSE GİYDİRİLECEK OLAN KİMSE 

Abdullah b. Abbas -Allah ondan ve babasından râzı olsun-  rivâyet 

olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:   

 [أخرجه البخاري].((َخلِيُل ـِقَياَمِة إْبَراِهيـُم الْ َم الْ ئِِق ُيْكَس  َيوْ َخلَ ـَن َأَوَل الْ إِ وَ ))... 

"...Kıyâmet günü yaratılmışlar içerisinde ilk olarak elbise giydirile-cek olan 

kimse, İbrahim Halil'dir."2  

 CENNETLİKLERİN HİZMETÇİLERİNİN ÖZELLİKLERİ  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

ٻ) ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱ  ڀ  پ  پ  پ   (   پ 

 [٣٨-٣١:اآليتان الواقعةسورة ]

"Onların etrafında (onlara hizmet etmek için) cennet şarabından dolu testiler, 

sürahiler ve kadehlerle, ölümsüz gençler (yaşlanmayan ve ölmeyen) dolaşır 

dururlar."3 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

      (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)

 [٣٤ :اآلية النسانسورة ]

"Onların etrafında (onlara hizmet etmek için) ölümsüz gençler dolaşır. O 

gençleri gördüğünde (güzelliklerinden ve yüzlerinin parlaklığından dolayı) etrafa 

saçılıp dağılmış inciler sanırsın."4 

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

ے ۓ ۓ )  ھ ے  ھ  ھ   [٢٩:اآلية الطورسورة ](ھ 

                                                 
1 İnsan Sûresi: 21  
2 Buhârî; hadis no: 6526.    
3 Vâkia Sûresi: 17-18  
4 İnsan Sûresi: 19  
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"Onların etrafında (hizmetlerine verilmiş) kabuğunda saklı inci gibi gençler 

dolaşır."1 

 CENNETLİKLERİN YİYECEKLERİ İLK YEMEK   

1. Enes b.Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle 

demiştir: Abdullah b. Selâm -Allah ondan râzı olsun-, Peygamber -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'e:   

 [أخرجه البخاري] ((.ِزَياَدُة َكبِِد ُحوٍت : اَل قَ ؟ فَ ةِ نَ ّج ـالْ  ُل هْ أَ  هُ لُ كُ  ْ يَ  امٍ عَ طَ  ُل وَ ا أَ مَ )) 

"Cennetliklerin ilk yiyeceği yemek nedir? diye sordu.  

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

- Balık ciğerinin sarkmış olan ucudur (fazlalığıdır)."2 

2. Sevbân'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle 

demiştir:  

الَسـَلُم : َفَجاَء َحْبٌ ِمْن َأْحَباِر اْلَيُهوِد َفَقاَل  × ُكنُْ  َقائًِمـا ِعنَْد َرُسوِل اهللِ)) 

ُع ِمنَْها، َفَقاَل ! حُمََمُد  َعَلْيَك َيا َأَلَ َتُقـوُل : ِِلَ َتـْدَفُعنِي؟ َفُقْلـُ  :  َفَدَفْعُتُه َدْفَعًة َكاَد ُيْاَ

َفَقاَل َرُسوُل . إَِنَمـا َنْدُعوُه بِاْسِمِه اَلِذي َسَمـاُه بِِه َأْهُلهُ : َيا َرُسوَل اهللِ؟ َفَقاَل اْلَيُهوِدي  

ِجْ ُ  َأْسَ ُلَك، َفَقاَل : َفَقاَل اْلَيُهوِدي  . َمٌد اَلِذي َسَمـايِن بِِه َأْهيَِل إَِن اْسِمي حُمَ  :× اهللِ

ٌء إِْن َحَدْثُتَك؟ َقاَل  :×َلُه َرُسوُل اهللِ  ، َفنََكـَ  َرُسـوُل اهللِ: َأَينَْفُعَك ََشْ يَنَ َُ  َأْسَمُ  بُِ 
َأْيَن َيُكوُن النَاُس َيْوَم ُتَبَدُل اأْلَْرُض َغـْْيَ : َفَقاَل اْلَيُهوِدي  . َسْل : بُِعوٍد َمَعُه، َفَقاَل  ×

َفَمـْن : َقاَل . ُهْم ِِف الظ ْلَمِة ُدوَن اْلـِجْسِ : × اهللِاأْلَْرِض َوالَسَمَواُت؟ َفَقاَل َرُسوُل 

ُتــْحَفُتُهْم ِحـنَي َفَمــا : َقـاَل اْلَيُهـوِدي  . ُفَقـَراُء اْلــُمَهاِجِرينَ : َأَوُل النَاِس إَِجاَزًة؟ َقـاَل 

ُينَْحـُر : َفَمـا ِغَذاُؤُهْم َعَل إِْثِرَها؟ َقـاَل : َقاَل . ِزَياَدُة َكبِِد الن ونِ : َيْدُخُلوَن اْلـَجنََة؟ َقاَل 

ـْم َعَلْيـِه؟ َقـاَل : َقـاَل . َلـُهْم َثْوُر اْلـَجنَِة اَلِذي َكاَن َيْ ُكُل ِمْن َأْطَرافَِها اُِّبُ ِمـْن : َفَمــا َرَ

ٍء َل َيْعَلُمـُه : َقاَل . َصَدْقَ  : َقاَل . نْيٍ فِيَها ُتَسَم  َسْلَسبِيًل عَ  َوِجْ ُ  َأْسـَ ُلَك َعـْن ََشْ

 :َينَْفُعـَك إِْن َحـَدْثُتَك؟ َقـاَل : َأَحٌد ِمْن َأْهِل اأْلَْرِض إَِل َنبِيف َأْو َرُجٌل َأْو َرُجَلِن، َقاَل 

                                                 
1 Tûr Sûresi: 24  
2 Buhârî; hadis no: 3329.    
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، َقاَل  يَنَ َُ َماُء الَرُجِل َأْبـَيُض، َوَمـاُء اْلــَمْرَأِة : َأْسَ ُلَك َعْن اْلَوَلِد؟ َقاَل  ِجْ ُ  : َأْسَمُ  بُِ 

ا َعـَل َمنِـي   ََ ِن اهللِ، َوإِ َْ َكـَرا بِـذِ َْ ا اْجَتَمَعـا َفَعـَل َمنِـي  الَرُجـِل َمنِـَي اْلــَمْرَأِة َأ ََ َأْصَفُر َفذِ

ِن اهلل َْ ، ُثـَم : َقـاَل اْلَيُهـوِدي  . اْلـَمْرَأِة َمنِـَي الَرُجـِل آَنَّثـا بِـذِ َلَقـْد َصـَدْقَ ، َوإَِنـَك َلنَبِـيف

َف َفَذَهَب، َفَقاَل َرُسوُل  َلَقْد َسَ َلنِي َهَذا َعِن اَلِذي َسـَ َلنِي َعنْـُه َوَمـا ِ   × اهللِاْنَاَ

ٍء ِمنُْه َحَت  َأَتايِنَ اهللُ بِهِ   [رواه مسلم]. (( ِعْلٌم بََِشْ

"Birgün, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanında duruyordum. 

Yahudî âlimlerinden birisi geldi ve: Esselâmu aleyke yâ Muhammed! dedi. Ben 

adamı öyle bir ittim ki neredeyse düşüyordu. 

Adam bana:  

-Niçin beni itiyorsun? dedi.  

Ben de: 

- Yâ Rasûlallah diyemez misin? dedim.  

Yahudî: 

- Biz onu, ancak kendi âilesinin söylediği isimle çağırırız, dedi. Bunun üzerine 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: 

- Şüphesiz âilemin bana verdiği isim, Muhammed'dir. 

 Yahudî: 

- Sana soru sormaya geldim, dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ona: 

- Bunları sana anlatırsam, sana bir faydası olur mu? diye sordu. 

Yahudî: 

- Anlatacaklarını kulaklarımla dinleyeceğim, dedi. 

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-  yanındaki  bir çöp 

parçasıyla düşünceli bir şekilde yeri çizmeye başladı. Ardından: 

 - Sor, buyurdu. 

Yahudî: 

- Yeryüzü başka bir yeryüzüyle, gökler de başka göklerle değiştirildiği 

zaman insanlar nerede olacaklar? diye sordu. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Sırat köprüsünün önündeki karanlık içinde olacaklar, buyurdu. 
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Yahudî: 

- Sırat Köprüsünü ilk olarak kimler geçecekler? diye sordu. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Muhâcirlerin fakirleri, buyurdu. 

Yahudî: 

- Cennete girerlerken hediyeleri ne olacak? diye sordu. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

 - Balık ciğerinin sarkmış olan ucu (fazlalığı), buyurdu.  

Yahudî: 

- Bunun akabindeki gıdaları ne olacak? diye sordu. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Onlara, cennetin etrafında otlanan öküz kesilir, buyurdu. 

Yahudî: 

— Bunun üzerine ne içecekler? diye sordu. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

— Orada Selsebîl adı verilen pınardan (içerler), buyurdu. 

Yahudî: 

- Doğru söyledin, dedi ve ardından:  

- Ben sana yeryüzünde bulunanlardan ancak bir peygamberin veya bir iki 

kişinin bilebileceği bir şeyi daha sormaya geldim, dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Bunları sana anlatırsam, sana bir faydası olur mu? diye sordu. 

Yahudî: 

- Anlatacaklarını kulaklarımla dinleyeceğim, dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Sor, buyurdu. 

Yahudî: 

- Sana, çocuk (anne ve babasına nasıl benzer) konusunu sormaya geldim, 

dedi. 

 Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Erkeğin menisi beyaz, kadının menisi ise sarıdır. Kadınla erkek birleştikleri 

zaman erkeğin menisi kadının menisine üstün gelirse, Allah’ın izniyle çocuk erkek 
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olur.Kadının menisi erkeğin menisine üstün gelirse, Allah’ın izniyle çocuk kız olur, 

buyurdu. 

Yahudî: 

- Doğru söyledin, sen gerçekten peygambersin, dedi.Sonra oradan ayrılıp 

gitti. 

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Allah Teâlâ bana bildirmeden önce, bu adamın bana sorduğu şeyleri ben 

daha önce bilmiyordum."1 buyurdu. 

 CENNETLİKLERİN YİYECEKLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ۆ) ۇ ۇ  ڭ  ڭ  ۈ ڭ  ۈ ٴۇ ۋ  ۆ 

  (ۉائ  ى   ى ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 [١٣-١٠:الّزخرف اآليتانسورة ] 

"(Cennetliklere şöyle denilir:) Siz ve sizin gibi olan mü'minler, ağırlanmış 

olarak ve neşe içerisinde cennete girin. Onların etrafında altın tepsiler ve kadehler 

dolaştırılır. Orada canlarının çektiği ve gözlerinin (bakmaktan) zevk aldığı her şey 

vardır. Ve onlara: Siz, orada ebedî kalıcısınız, denilir."2 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

   (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 [١٠:اآلية الرعدسورة ]

"Takvâ sahiplerine (muttakîlere) vâdolunan cennetin özelliği  şudur: (Ağaçları 

ve saraylarının) altından  ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır 

(kesintiye uğramaz)."3 

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 [٢٣-٢٠ :اآليتان الواقعةسورة ]  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ)

"(Onların etrafında hizmet eden ölümsüz gençler) seçip beğendikleri 

meyveleri ve canlarının çektiği kuş etlerini onlara takdim ederler."4 

 

                                                 
1 Müslim; hadis no: 3329.    
2 Zuhruf Sûresi: 70-71  
3 Ra'd Sûresi: 35  
4 Vâkia Sûresi: 20-21 
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4. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 [٢٩:سورة احلاقة اآلية] (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)

"(Onlara şöyle denilir:) Geçmiş günlerde (dünyada iken) yapmış olduğunuz 

sâlih amellerinize karşılık olarak âfiyetle yiyin, için."  1 

 5.Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:  

ا ـجَباُر بَِيــِدِه، َكَمـــًَة، َيَتـــَكَفُؤَها اْلـِقَياَمــِة ُخْبـَّزًة َواِحــَد َم الْ ْرُض َيــوْ َتــُكوُن اأْلَ )) 

َُ  :َفَقاَل  اْلَيُهودِ  ِمنْ  َرُجٌل  َفَ َت . َجنَةِ ـْهِل الْ َيْكَفُؤ َأَحُدُكْم ُخْبَّزَتـُه ِِف الَسَفِر ُنُّزلً أِلَ   َباَر

َُ  َأَلَ  !اْلَقاِسمِ  َأَبا َيا َعَلْيَك  الَرمْحَنُ   ،َبـَل  :َقـاَل  ؟اْلِقَياَمـةِ  َيـْومَ  نَةِ َج ـاْلـ َأْهـلِ  بِنُـُّزلِ  ُأْخِبُ

 ُثـمَ  ،إَِلْينَـا ^ النَبِـي   َفنََظـرَ ،  ^ النَبِـي   َقـاَل  اـَكَمـ َواِحـَدةً  ُخْبَّزةً  اأْلَْرُض  َتُكونُ  :َقاَل 

َُ  َأَل  :َقاَل  ُثمَ  ،َنَواِجُذهُ  َبَدْت  َحَت  َضِحَك   .َوُنونٌ  مٌ َباَل  إَِداُمُهمْ  :َقاَل  ؟بِذَِداِمِهمْ  ُأْخِبُ

ا َزائَِدةِ  ِمنْ  َيْ ُكُل  ،َوُنونٌ  َثْورٌ  :َقاَل  ؟َهَذا َوَما :َقاُلوا  [متفق عليه ] .(( َأْلًفا َسْبُعونَ  َكبِِدِِهَ

"Kıyâmet günü yeryüzü, tek bir çörek gibi olacaktır. Cebbâr olan Allah Teâlâ 

onu, cennetliklere azık olarak ikram etmek için elinde çevirecektir. Tıpkı sizin yolculuk 

sırasında çöreğinizi elinizde çevirdiğiniz gibi. 

Bu sırada yahudîlerden bir adam gelerek: 

- Yâ Ebâ'l-Kâsım! (Ey Kâsım'ın babası!) Rahman seni mübârek kılsın! Kıyâmet 

günü cennetliklere (Allah tarafından) ne ikram edilecek, sana haber vereyim mi? 

dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:  

- Evet, söyle bakalım! dedi. 

Adam, -tıpkı Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in söylediği gibi-:  

- Yeryüzü bir tek çörek olur! dedi.  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-  bize baktı ve sonra azı dişleri 

görünürcesine gülümsedi. 

Adam:  

- Peki, cennetliklerin bu çöreğinin yanında yiyecekleri katıkları nedir, sana 

haber vereyim mi? dedi. 

                                                 
1 Hâkka Sûresi: 24 
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Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:  

- Evet, söyle bakalım, dedi. 

Adam: 

- Bâlâm ve Nûn'dur, dedi. 

Sahâbe:  

- Bu da nedir? diye sordular. 

Adam:  

- Öküz ve balıktır, bu ikisinin ciğerinin sarkmış olan ucundan (fazlalığından) 

yetmiş bin kişi yer, diye cevap verdi."1 

6. Câbir'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna 

göre, o şöyle demiştir: 

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim: 

ــإِ ))  ــُبوَن، َول َيْتِفُلــوَن، َول َيُبوُلــوَن، َول ـَن َأْهــَل اْل ـــَها، َوَيْْشَ ــْ ُكُلوَن فِي َجنَِة َي

ُجَّشـاٌء َوَرْشـٌح َكَرْشـِح  :اَل ؟ َقـامِ َعـالطَ  اُل ا َبــَمفَ : واالُ قَ  ،َيَتَغَوُطوَن، َول َيـْمَتـِخُطون

 [أخرجه مسلم].(( ا ُيْلـَهـُموَن النََفَس ـُيْلـَهـُموَن الَتْسبِيـَح َوالَتْحـِميَد َكمَ  ،ْسِك مِ ـالْ 

"Cennetlikler cennette yerler ve içerler. Fakat tükürmezler, küçük ve büyük 

abdestlerini gidermezler ve de sümkürmezler! 

Sahâbe:  

- Peki yedikleri ne olur? diye sordular.  

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Geğirmek ve misk sızıntısı gibi ter! Onlara tıpkı nefes ilham olunduğu gibi, 

tesbih ve tahmid ilham olunur."2 

7. Utbe b. Abd es-Sülemî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna 

göre, o şöyle demiştir: 

"Ben, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile beraber otururken bir 

bedevî geldi ve şöyle dedi: 

 ةً رَ َج ا َشـيَ نْ الـد   ِِف  مُ َلـعْ  أَ َل  ةِ نَ َج ـاْلـ ِِف  ةً رَ َج َشـ رُ كُ ْذ َتـ َك عُ مَ ْسـأَ ! اهللِ وَل ُسـا رَ يَ )) 

َفـذَن اهللَ َيــْجَعُل َمَكـاَن ُكـِل : × اهللِ وُل ُس رَ  اَل قَ فَ  ؟-َح لْ الطَ  نِي عْ يَ -ا هَ نْ كًا مِ وْ َش  رَ ّثَ كْ أَ 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir.Buhârî; hadis no: 6520, Lafız,Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis no: 

2792.  
2 Müslim; hadis no: 2835.  
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فِيَها َسْبُعوَن َلْونًا ِمـَن الَطَعـاِم  -ِص ْخ مَ ـالْ  نِي عْ يَ -َمْلُبوِد ـَشْوَكٍة ِمّْثَل ِخّْصَيِة الَتْيِس الْ 

 [أخرجه الطباين ِف الكبْي وِف مسند الّشاميني] ((.َخرِ  ُيّْشبِـُه َلْوُنـُه َلْوَن اآلَل 

"Ey Allah'ın elçisi! Duyduğuma göre sen, cennette Talh1 (muz) ağacının 

bulunduğunu söylüyormuşsun. Fakat ben yeryüzünde ondan daha dikenli bir ağaç 

olduğunu bilmiyorum, dedi.  

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:  

- Şüphesiz Allah Teâlâ, onun her dikeninin yerine bir meyve yaratmıştır ki bu 

meyveler, iğdiş edilmiş (kırılmış) teke testisine (erbezine) benzer. Onlarda yetmiş 

tat vardır ve hiçbirinin tadı, diğerinin tadına benzemez." buyurdu.2 

 CENNETLİKLERİN İÇECEKLERİNİN ÖZELLİKLERİ:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

 [٠:اآلية النسانسورة ] (مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب)

"Şüphesiz iyi kimseler (doğruluk ve ibâdet ehli), kâfûr (suyu) karıştırılmış bir 

kâseden cennet şarabı içerler."3 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

ڭ) ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   [٣١:سورة النسان اآلية] (ھ 

"Cennette onlara, bir kâseden, içerisine zencefil karıştırılmış olan cennet 

şarabı içirilir (ikram edilir)."4 

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

 [٢٨-٢٠: اتسورة املطففني اآلي] (ەئ وئ وئ ائ ەئ ې ى ى ائ

"Kendilerine ağzı mühürlü hâlis bir şarap içirilir (ikram edilir). Onun içiminin 

sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışacak olanlar, onda (bu kalıcı cennet 

nimetlerine sahip olmak için) yarışsınlar! O şarabın karışımı, (cennette yüksek 

oluşundan dolayı) Tesnîm (diye bilinen pınardan)dır. O (Tesnîm), Allah’a yakın 

olanların içecekleri bir pınardır."5 

                                                 
1 Bir çeşit dikenli akasya ağacıdır.Botanik bilimindeki adı; Acacia Gummifera'dır. (Çeviren) 
2 Hadis sahihtir.Taberânî; "el-Mu'cemu'l-Kebîr"; c:7, s: 130. Şamlıların Müsnedi; c: 1, s: 282. Bkz: "Silsiletu'l-

Ehâdîsi's-Sahîha"; hadis no: 2734. 
3 İnsan Sûresi: 5. 
4 İnsan Sûresi: 17. 
5 Mutaffifîn Sûresi: 25-28. 
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4. İbn-i Ö mer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ِر َوالْ ـَكْوَثُر َنـْهٌر ِِف الْ لْ اَ ))  َهـٍب، َوَمــْجَراُه َعـَل الـد  ََ َيـاُقوِت، َجنَِة، َحاَفَتاُه ِمـْن 

 .((َعَسِل، َوَأْبَيُض ِمَن الَّثْلـِج ِمْسِك، َوَماُؤُه َأْحَل ِمَن الْ ـُتْرَبُتـُه َأْطَيُب ِمَن الْ 

 [أخرجه الرتمذي وابن ماجه] 

"Kevser, cennette bir ırmaktır. İki yakası (kıyısı) da altıntandır. Suyu, inci ve 

yâkutun üzerinden akar. Toprağı miskten daha güzel kokuludur. Suyu baldan daha 

tatlı ve kardan daha beyazdır."1 

 CENNETİN AĞAÇ VE MEYVELERİNİN ÖZELLİKLERİ:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

 [٣٩:اآلية النسانسورة ] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)

"Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar ve meyveleri devşirmeleri 

onlara pek kolay kılınır."2 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

ۉ) ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ې ۋ  ې  ې    (ې 

 [٩٢-٩٣:مرسلت اآليتانـسورة ال] 

"Şüphesiz takvâ sahipleri (kıyâmet günü) ağaçların gölgelerinde ve 

pınarların başlarında  ve canlarının çektiği türlü türlü meyvelerin arasında olurlar."3  

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

 [٠٣:سورة ص اآلية] (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

"(O cennetlikler), orada süslü koltuklara yaslanarak (canlarının çektiği ve 

gözlerinin bakmaktan zevk aldığı) türlü türlü meyveler ve içecek isterler."4  

4. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

  [٣٠:اآلية حمدـمسورة ] (... ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ...)

"Orada türlü türlü meyveler, onlar (takvâ sahipleri) içindir."5  

                                                 
1 Hadis, sahihtir. Tirmizî; hadis no: 3361, Lafız, Tirmizî'ye âittir. İbn-i Mâce; hadis no: 4334. 
2 İnsan Sûresi: 14. 
3 Mürselât Sûresi: 41-42. 
4 Sâd Sûresi: 51. 
5 Muhammed Sûresi: 15. 
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5. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

 [١٢-١٣:سورة النب  اآليتان](ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ)

"Şüphesiz takvâ sahipleri için (cennete girmek sûretiyle) bir kurtuluş, büyük 

bahçeler ve üzüm bağları vardır."1  

6. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

     [٠٢:اآلية الرمحنسورة ] (ک ک ژ ڑ ڑ ک)

"Bu iki cennette her meyveden çift çift (iki sınıf) vardır."2  

7. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

 [1٨:اآلية الرمحنسورة ] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)  

"Bu iki cennette her türlü meyveler, hurma ve nar vardır."3  

8. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

 [٠٠:اآلية الدخانسورة ](ھ ھ ھ ے ے ۓ)

"(O takvâ sahipleri) orada (cennette canlarının çektiği ve gözlerinin 

bakmaktan zevk aldığı) her türlü meyveyi (kesintiye uğramaktan ve yok olmaktan) 

emîn bir şekilde isterler."4  

9. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

ک    ڑ ک ک  ڈ ژ ژ ڑ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

 (ڳڱ ڱ ڱ    ڳ  ڳ ڳ   ڳ  گ گ   گ   گ     ک

 [١١-٢١:اآليات الواقعةسورة ] 

"Ashâb-ı yemîn (amel defterleri sağ taraflarından verilenler) ki ne mutlu o 

Ashâb-ı yemîne! Onların makamları ve mükâfâtları ne büyüktür!  (Dikensiz) kiraz 

ağacı, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, (yok olmayan) sürekli  gölgeler, 

şırıl şırıl akan sular, tükenmeyen, eksilmeyen ve (hiç kimse tarafından) 

yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler."5 

 

 

                                                 
1 Nebe Sûresi: 31-32. 
2 Rahman Sûresi: 52. 
3 Rahman Sûresi: 68. 
4 Duhân Sûresi: 55. 
5 Vâkia Sûresi: 27-33. 
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10. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

ۆ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ے ۓ ھ ے)

 [٢٩-٢٢:سورة احلاقة اآليات] (ۈ ۈ ٴۇ

"O, meyveleri (ayakta duran, oturan ve uzanmış olan herkesin elleriyle 

koparabilsecekleri şekilde) sarkmış olan (yeri ve makamı) yüksek bir cennettedir. 

(Cennetliklere şöyle denilir:) Geçmiş günlerde (dünyada iken) yapmış olduğunuz 

sâlih amellerinize karşılık olarak âfiyetle yiyin, için."  1 

11. Mâlik b. Sa'saa'nın -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiği 

Mirac kıssasında Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ا َنبُِقَها َكَ َنـُه ِقـلَ  ،فَِعـْ  لــِي ِسْدَرُة املنَْتـَه َورُ ))   ََ ُل َهَجـَر، َوَوَرُقَهـا َكـَ َنـــُه َفذ

اُن الْ  ََ َنــْهَراِن َباطِنَـاِن، َوَنــْهَراِن َظـاِهَراِن، َفَسـ ْلُ  : ُفُيوِل، ِِف َأْصلِـَها َأْرَبــَعُة َأْنــَهارٍ آ

 [متفق عليه] ((.ُفَراُت النِيُل َوالْ  :َجنَِة، َوَأَما الَظاِهَرانِ ـاِن َفِفي الْ َباطِنَ َأَما الْ : يَل، َفَقاَل ِجْبِ 

"Sonra Sidretül-Müntehâ 'ya çıkarıldım (yaklaştırıldım). Bir de baktım ki 

(büyüklüğü, Medine yakınındaki) Hecer (beldesinin) testileri (cereleri) ve 

yaprakları fillerin kulakları gibi olan Sidre ağacının meyvesi ile Sidretül-

Müntehâ 'nın kökünden çıkan, ikisi içinden, ikisi de dışından akan dört ırmak 

gördüm. Cebrail'e:  

- Bunlar nedir? diye sordum. 

Bunun üzerine Cebrail -aleyhisselâm- şöyle cevap verdi: 

- İçten akan iki ırmak, cennettedir. Dıştan akan iki ırmak ise, Nil ve Fırat'tır."2 

12. Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

يَ  ماَئَة َعاٍم َما َضَمَر الَسِ مُ ـاَد َأو الْ َجوَ ـ الَراكُِب الْ ْيُ َجنَِة َلَّشَجَرًة َيِس ـَن ِِف الْ إِ )) 

 [متفق عليه] ((.َيـْقَطُعَها

"Şüphesiz cennette öyle bir ağaç vardır ki, bir süvâri, talimli veya süratli iyi 

cins bir at ile yüz sene (dallarının gölgesinde) yürüse, yine de onu bitiremez."3 

 

                                                 
1 Hâkka Sûresi: 22-24. 
2 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir.Buhârî; hadis no: 3207. Lafız,Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis no: 

162.  
3 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir.Buhârî; hadis no: 6553. Lafız,Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis no: 

2828.  
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13. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

َهٍب ـالْ  ِِف  امَ ))  ََ  [أخرجه الرتمذي].(( َجنَِة َشَجَرٌة إَل َوَساُقَها ِمْن 

"Cennette gövdesi altından olmayan hiçbir ağaç yoktur."1 

 CENNET IRMAKLARININ ÖZELLİKLERİ:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

ڻ ) ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ  گ 

ڻ ڻ   [٣٣:اآلية البوجسورة ] (ڻ 

"Şüphesiz îmân edip güzel davranışlarda bulunanlara, (köşklerinin) altından 

ırmaklar akan cennetler vardır.İşte büyük kurtuluş, budur."2  

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

گ ) گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈ ژ  ڈ  ڎ  ڎ 

ۀ ہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ھ ہ ہ    [٣٠:سورة حممد اآلية] (...ہ 

"Takvâ sahiplerine (muttakîlere) vâdolunan cennetin özelliği  şudur: 

İçerisinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere 

lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada türlü türlü 

meyveler, onlar içindir. Rablerinden de bağışlanma vardır."3  

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

 (گڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)

 [٠٠-٠٩:اآليتان القمرسورة ]

"Şüphesiz takvâ sahipleri (kıyâmet günü) büyük cennetlerde ve  geniş 

ırmakların kenarlarında, son derece kuvvetli o hükümdarın, (hiçbir boş söz ve 

günahın olmayacağı) hak meclisinde her şeye gücü yeten  hükümdar (olan 

Allah)'ın huzurunda yerlerini olacaklardır."4  

 

                                                 
1 Hadis, sahihtir. Tirmizî; hadis no: 2525. Bkz: "Sahîhu'l-Câmi"; hadis no: 5647.  
2 Burûc Sûresi: 11. 
3 Muhammed Sûresi: 15. 
4 Kamer Sûresi: 54-55. 
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4. Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ا َأَنـا بِنَــَهٍر َحاَفَتـاُه ِقَبــُْي ِِف اْلـا َأَنـا َأِســَبْينَمَ  ...)) ََ ِر الْ َجنَِة إ ُمــَجَوِف، ـاُب الـد 

يُل؟ َقاَل  :ُقْلُ   ا طِ َهَذا الْ : َما َهَذا َيا ِجْبِ ََ ـَك، َفـذ َُ َرب  يُبــُه َأْو طينُــُه َكْوَثُر اَلِذي َأْعَطا

َفرُ ِمْسٌك أَ   [يأخرجه البخار] ((.َْ

"Ben, cennette gezerken bir de baktım ki, iki yakası içi boş inciden 

kubbelerle dolu olan bir ırmağın yanındayım. Ben:  

- Ey Cebrail bu nedir? diye sordum. 

Cebrail: 

- İşte bu, Rabbinin sana vermiş olduğu Kevser'dir, diye cevap verdi.  

- Bunun üzerine bir de ne göreyim, Kevser'in kokusu veya toprağı, burcu 

burcu kokan misktir." 1  

5. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

 [أخرجه مسلم] ((.َوالنِيُل،ُكلف ِمْن َأْنـَهاِر اجَلنّةِ  َسْيـَحاُن َوَجْيـَحاُن َوالُفَراُت )) 

"Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil'in hepsi, cennet ırmaklarıdır."2  

 CENNET PINARLARININ (KAYNAKLARININ) ÖZELLİKLERİ:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

 [٩٠:اآلية احلجرسورة ] (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)

"Şüphesiz takvâ sahipleri (kıyâmet günü) cennetlerde ve pınarların 

başlarında olacaklardır."3 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   

يب) ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  ٻ  مئ  ٻ  ٱ 

پ  ٻ پ   [1-٠:اآليتان النسانسورة ] (پٻ 

"Şüphesiz iyi kimseler (doğruluk ve ibâdet ehli), kâfûr (suyu) karıştırılmış bir 

kâseden cennet şarabı içerler.Bu (kâfûr suyu karıştırılmış olan şarap), Allah'ın has 

                                                 
1 Buhârî; hadis no: 6581.  
2 Müslim; hadis no: 2839.  
3 Hicr Sûresi: 45. 
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kullarının içtikleri ve diledikleri gibi akıttıkları bir pınardır."1 

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 [٢٨-٢١: تانسورة املطففني اآلي](ائ ەئ ەئ وئ وئ ې ى ى ائ)

"O şarabın karışımı, (cennette yüksek oluşundan dolayı) Tesnîm (diye bilinen 

pınardan)dır.O,Allah’a yakın olanların içecekleri bir pınardır."2 

4. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 [٠٠: سورة الرمحن اآلية] (ڍ ڍ ڌ ڌ)

"Bu iki cennetin içinde akıp giden iki pınar vardır."3 

5. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 [11: سورة الرمحن اآلية]   ( ىئ ی ی ىئ)

" Bu iki cennetin içinde durmadan fışkıran iki pınar vardır."4 

6. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 (  ۇۆ  ۇ  ڭ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)

 [٣٨-٣١:سورة النسان اآلية]

"Cennette onlara, bir kâseden, içerisine zencefil karıştırılmış olan cennet 

şarabı içirilir (ikram edilir). Bu şarap, (güven içinde içilmesi ve hazmı kolay 

olduğundan dolayı) Selsebil adı verilen bir pınardandır."5 

 CENNETLİKLERİN KADINLARININ (EŞLERİNİN) ÖZELLİKLERİ:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:   

 ەئ وئ      ې ې ى ى ائ ائ ەئۉ ې ې  )

 [٣٠:اآلية آل عمرانسورة ] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئوئ 

"(Allah'ın kendisini murakabe ettiğini bilen ve O'nun azabından korkan) 

takvâ sahipleri için Rableri nezdinde (köşkleri ve ağaçlarının) altından ırmaklar 

akan, orada ebedî olarak kalacakları cennetler, (hayız, nifas ve kötü ahlaktan 

uzak) tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah’ın rızâsı vardır. Allah kullarının 

                                                 
1 İnsan Sûresi: 5-6. 
2 Mutaffifîn Sûresi: 25-28. 
3 Rahman Sûresi: 50. 
4 Rahman Sûresi: 66. 
5 İnsan Sûresi: 17-18. 
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(bütün sırlarını) hakkıyla gören (ve onların hallerini hakkıyla bilen)dir."1 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ڻ) ڻ  ہ  ڻ  ۀ  ہ   ۀ  ھہ  ھ ھ  ہ 

 [٩٠-١٠:اآليات الواقعةسورة ] (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

"Gerçekten biz, hûrileri (cennetliklerin eşlerini), apayrı bir biçimde 

(dünyadakinden farklı olarak noksansız bir şekilde) yarattık.Onları, bâkire kızlar, 

kocalarına âşık yaşıtlar kıldık. Onları ashâb-ı yemîn için yarattık. Bunların (ashâb-ı 

yemîn'in) birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonraki ümmetlerdendir."2 

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

   (ںجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )

 [٩٤-٩٨: سورة الّصافات اآليتان]

"Cennetliklerin yanlarında güzel bakışlarını onlara tahsis etmiş (kocalarından 

başkalarına bakmayan), iri gözlü eşler vardır. Onlar, el değmemiş saklı yumurta 

gibi bembeyazdır."3 

4. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ڤ) ڤ  ڦ ڤ  ڦ  ڦ  ڄ ڦ  ڄ  ڄ    (چڄ 

 [٢٩-٢٢:اآليات الواقعةسورة ]

"(Cennetliklere, dünyada) yapmakta oldukları sâlih amellerine karşılık 

olarak, saklı inciler gibi iri gözlü hûriler vardır."4 

5. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ڭ      ے  ے   ھ     ھ  ھ ھ   ہ  ہ  ہ ہ ) ۓ  ۓ 

ڭ ۆ ڭ  ۇ  ۇ   [٠٨-٠1:اآليات الرمحنسورة ] (ڭ 

"Oralarda (yatakların üzerinde) gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş güzel 

kadınlar vardır ki, bunlardan önce onlara ne bir insan, ne de bir cin dokunmuştur 

(onlarla ne bir insan, ne de bir cin cimâ etmiştir). O halde (ey cinler ve insanlar!) 

Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız. Onlar, (berraklık ve güzellikte) 

                                                 
1 Â l-i İmran Sûresi: 15. 
2 Vâkia Sûresi: 35-40. 
3 Sâffât Sûresi: 48-49. 
4 Vâkia Sûresi: 22-24. 
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sanki yâkut ve mercandırlar."1 

6. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ٿ ٹ  ٿ  ٿ ٿ   ٺ    ٺ ٺ    ٺ  ڀ  ڀ ڀ    )

 [١٢-١٠:اآليات الرمحنسورة ] ( ٹ ٹ

"O dört cennette güzel huylu ve güzel yüzlü eşler vardır. O halde (ey cinler 

ve insanlar!) Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız. Otağlar içinde 

eşlerine tahsis edilmiş huriler (göz bebekleri simsiyah, göz akı bembeyaz olan 

kadınlar) vardır."2 

7. Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ــْوِس اهللِ َلَرْوَحــٌة ِِف َســبِيِل ))  ــا، َوَلَقــاُب َق ْنَيا َوَمــا فِيَه َأْو َغــْدَوٌة َخــْْيٌ ِمــَن الــد 

ْنَيا َوَما فِيَها، َوَلـْو َأَن  -َيـْعنِي َسْوَطهُ -َجنَِة َأْو َمْوِضُ  ِقْيـٍد ـَأَحِدُكْم ِمَن الْ  َخْْيٌ ِمَن الد 

أَلْتــُه مَ ـا، َولَ ـَضـاَءْت َمـا َبْينَـُهـَمـْرِض أَلَ َجنَِة اَطَلَعـْ  إََل َأْهـِل اأْلَ ـأًة ِمْن َأْهـِل اْلـاْمرَ 

ْنَيا َوَما فِيَهاحاً ـِري  [متفق عليه] ((.، َوَلنَِّصيُفَها َعَل َرْأِسَها َخْْيٌ ِمَن الد 

"Allah yolunda akşam veya sabah cihâd için yola  çıkmak, dünya ve 

içindekilerden daha hayırlıdır. Sizden birinizin yayı veya kamçısı kadar cennetteki 

bir yer, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Şayet  cennet ehlinden bir kadın, 

yeryüzü ehline görünecek olsaydı, yerle gök arasını aydınlatır ve onu güzel koku 

ile doldururdu. Cennet ehlinden bir kadının başındaki örtüsü, dünya ve 

içindekilerden daha hayırlıdır."3 

8. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ُزْمَرٍة َتْدُخُل اْلـَجنََة َعَل ُصوَرِة اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر، َواَلتِـي َتلِيَهـا َعـَل إَِن َأَوَل ))  

ــ    ــَرى ُم ــاِن، ُي ــاِن اْثنََت ــنُْهْم َزْوَجَت ٍْ ِم ــِر ــِل اْم ـــاِء، لُِك ــٍب ُدِري  ِِف الَسَم َأْضــَواِء َكْوَك

 [متفق عليه]. (( نَِة َأْعَّزُب ُسوِقِهَمـا ِمْن َوَراِء الَلْحِم، َوَما ِِف اْلـَج 

 "Cennete ilk girecek zümre, ayın on dördüncü gecesindeki dolunay sûretinde 

olacaktır. Onların peşinden girecek zümre ise, gökteki parlak yıldız sûretinde 

                                                 
1 Rahman Sûresi: 56-58. 
2 Rahmân Sûresi: 70-72  
3 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir.Buhârî; hadis no: 2796, Lafız,Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis no: 

1880.  
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olacaktır. Onlardan her birisine  (dünya kadınlarından) iki eş vardır. Onların 

bacaklarının iliği, etinin üzerinden görünür. Cennette bekâr yoktur."1 

 CENNETİN GÜZEL KOKULARI:  

Cennetin ıtırları ve güzel kokuları, cennetliklere, onların makamlarına ve 

derecelerine göre farklılık arzeder.   

1. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ــإِ ))  ــَم اَلــِذيَن َجنََة َعــَل ُصــوَرِة الْ ـَن أَوَل ُزْمــَرٍة َيــْدُخُلوَن اْل ــْدِر، ُث ــَة الَب َقَمــِر َلْيَل

 َيُبوُلـوَن َول َيَتَغَوُطـوَن، َول اِء إَضـاَءًة، َل ـَمـَيُلوَنـُهـْم َعَل أَشِد َكْوَكٍب ُدِري  ِِف الَس 

ِمْســُك، َوَمـَجاِمُرُهــُم ـَيْتِفُلوَن َول َيـْمَتـِخُطـوَن، أْمَّشاُطُهـُم الَذَهـُب، َوَرْشُحُهــُم الْ 

ِق َرُجـٍل ِعـنُي، َعـَل َخْلـُحوُر الْ ـَوأْزَواُجُهــُم اْلـ -َلنُْجـوُج، ُعـوُد الِطيـِب اأْل -ُلـَوُة اأْلُ 

ََِراًعا ِِف الَسمَ َواِحٍد، َعَل ُصوَرِة أَ   [متفق عليه] ((.اءِ ـبِيِهـْم آَدَم، ِست وَن 

"Şüphesiz cennete ilk girecek zümre, ayın on dördüncü gecesindeki dolunay 

sûretinde olacaktır. Onların ardından girecek zümre ise, gökteki parlak yıldız 

sûretinde olacaktır. Onlar cennette işemezler, büyük abdestlerini gidermezler, 

tükürmezler ve de sümkürmezler. Oradaki tarakları, altındandır. Terlerinin kokusu, 

misktir. Buhurdanları (içinde buhur yakılan kapları)nın yakıtı, hint udu 

(buhuru)ndandır. Onların eşleri hûrîlerdir. Onların yaratılışları, bir erkeğin yaratılışı 

gibidir. Babaları Âdem -aleyhisselâm-'ın sûretinde göğe doğru altmış arşın 

boyundadır."2 

2. Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

َحَها ُيوَجـُد ِمـْن َمِسـَْيِة ـَجنَِة، َوإَن ِريــْح َرائَِحـَة اْلـَمْن َقَتـَل ُمَعاَهـدًا َلــْم َيـرِ )) 

 [أخرجه البخاري].(( َأْرَبـِعنَي َعاماً 

"Kim, haksız yere bir muâhedi (zimmet ehlinden anlaşmalı birisini) öldürürse, 

cennetin kokusunu koklayamaz. Oysa ki cennetin kokusu, kırk yıllık mesâfeden 

hissedilir."3 

 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3246. Müslim; hadis no: 2834. Lafız, 

Müslim'e âittir. 
2 Buhârî; hadis no: 3166. 
3 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3246. Müslim; hadis no: 2834. Lafız, 

Müslim'e âittir. 
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2. Başka bir rivâyette ise, hadisin sonunda şöyle buyurmuştur: 

 [أخرجه الرتمذي وابن ماجه] ((.َحَها َلُيوَجُد ِمْن َمِسَْيِة َسْبـِعنَي َخِريفاً ـَن ِريَوإِ )) 

"... Oysa ki cennetin kokusu, yetmiş yıllık mesâfeden hissedilir."1 

 CENNETLİKLERİN HANIMLARININ ŞARKILARI:  

Abdullah b. Ö mer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

َجنَِة َلُيـَغنِنَي َأْزَواَجُهَن بَِ ْحَسِن َأْصَواٍت َسِمَعَها َأَحٌد َقّط، ـَأْهِل الْ  إَن َأْزَواَج )) 

 . ٍم كَِراٍم، َينُْظْرَن بُِقَرِة َأْعَيانِ ِحَساِن، َأْزَواُج َقوْ ـَنْحُن َخُْي الْ : ا ُيـَغنِنَي بِـهِ ـإّن ِمـمَ 

َيـَخْفنَــْه،  َفـلَ ِمنَـاُت َيـُمتْنَــْه، َنْحـُن اآْل  َخالَِداُت َفـلَ ـَنْحُن الْ : ا ُيـَغننَِي بِـهِ ـَوإَن ِمـمَ 

 [أخرجه الطباين ِف األوسط].(( َيْظَعنَهْ  اُت َفلَ ـيمَ قِ مُ ـَنْحُن الْ 

"Şüphesiz cennetliklerin hanımları, hiç kimsenin asla işitmediği en güzel 

seslerle kocalarına şarkı söylerler. Onların söylediği şarkılardan bazıları şunlardır: 

- Bizler, güzel huylu ve güzel yüzlü kadınlarız. 

- Bizler, gözlerinin nuru ile bakan kıymetli bir topluluğun eşleriyiz.  

Yine onların söylediği şarkılardan bazıları şunlardır: 

- Bizler ebedîleriz, artık hiç ölmeyiz!  

- Bizler emniyetteyiz, artık hiç korkmayız. 

- Bizler, yerliyiz (mukîmizleriz), artık göç etmeyiz."2 

 CENNETLİKLERİN EŞLERİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMELERİ:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ڀ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

 [٠1-٠٠:سورة يس اآليتان](  ٺ ٺ

"O gün cennetlikler,gerçekten her türlü nimetler içinde zevk sürerler. 

(Eşleriyle cinsel ilişkiye girerler.) Onlar ve eşleri gölgeliklerde süslü koltuklara 

yaslanırlar."3 

 

                                                 
1 Hadis, sahihtir. Tirmizî; hadis no: 1403. Bkz: Sahîh-i Sünen-i Tirmizî; hadis no: 1132. İbn-i Mâce; hadis no: 2687. 

Bkz: Sahîh-i İbn-i Mâce; hadis no: 2176. 
2Hadis,sahihtir.Taberânî; "el-Mu'cemu'l-Evsat"; hadis no: 4917.Bkz:Sahîhu'l-Câmi';hadis no: 1561. 
3 Yâsin Sûresi: 55-56  
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2. Zeyd b. Erkam'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ــ))  ـــِة َرُجــٍل فِــــــــي اأْلَ ـإَن الَرُجــــَل ِمـــْن َأْهــــِل اْل ـــْعَط  ُقــَوَة ِماَئــ ْكــِل َجنَِة َلُي

ــــــْرِب َوالَّشْهــــــَوِة َوالْ   ُل ُكـ ْ ي يَ ذِ اَلـ نَ ذِ َفـ: ودِ ُهـيَ الْ  نَ ِمـ ٌل ُجـرَ  قاَل ـََفـ. اعِ ـِجـَمــَوالّش 

ــ ـونُ ُكــتَ  ُب ـرَ ّْشــيَ وَ  ـــاَل ــقَ فـَ .ـةُ اَجــَح ـالْ  ـهُ َل ـــْم َعــَرٌق  :× اهللِ وُل ُســرَ  ــ َحاَجــُة َأَحِدِه

ا َبْطنُـُه َقْد َضِمرَ  ََ  [أخرجه الطباين والدارمي] ((.َيِفيُض ِمْن ِجْلِدِه، َفذ

"Şüphesiz cennetliklerden bir erkeğe yeme, içme, şehvet ve cinsel ilişkiye 

girme konularında tam yüz erkek gücü verilir. 

Bunun üzerine yahudîlerden birisi: 

- Yiyen ve içen kimsenin (tuvâlete çıkmak gibi) bir ihtiyacı olur. (Bu ihtiyacını 

nasıl giderir?) dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

- Onlardan (cennetliklerden) birisinin ihtiyacı, teninden ter şeklinde çıktıktan 

sonra karnı hemen zayıflar."1   

3. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle 

demiştir: 

 إَِن الَرُجَل َلَيِّصـُل : َجنَِة؟ َفَقاَل ـ الْ َهْل َنِّصُل إََِل نَِسائِنَا ِِف ! َيا َرُسوَل اهللِ: يَل قِ )) 

 [وأبو نعيم ِف صفة اجلنة   أخرجه الطباين ِف األوسط  ] (( .ِِف اْلَيْوِم إََِل ِماَئِة َعْذَراءَ 

"Ey Allah'ın elçisi!Cennette kadınlarımızla (eşlerimizle) cinsel ilişkiye girecek 

miyiz? diye sordular.  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:  

- Şüphesiz bir erkek,  (cennette) bir günde yüz bâkire kızla cinsel ilişkiye 

girecektir."2 

 

 

 

 

                                                 
1 Hadis, sahihtir. Taberânî; "el-Mu'cemu'l-Kebîr"; c:5, s: 187. Lafız, Taberânî'ye âittir. Dârimî; hadis no: 2721. Bkz: 

Sahîhu'l-Câmi';hadis no: 1627. 
2 Hadis, sahihtir. Taberânî; "el-Mu'cemu'l-Evsat"; hadis no:5263. Ebu Nuaym;'Sıfetul-Cenneh'; hadis no: 

373.Bkz: 'Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha'; hadis no: 367.  
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 CENNETTE ÇOCUK İHTİYACI:  

Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ا اْشَتـَه  الْ مُ ـلْ اَ ))  ََ َجنَِة َكـاَن َحـْمُلــُه َوَوْضـُعُه َوِسـن ُه ِِف َسـاَعٍة ـَوَلَد ِِف الْ ْؤِمُن إ

 [أخرجه أمحد والرتمذي].(( ا َيّْشَتـِهيـَكمَ 

"Mü'min cennette çocuk arzu ettiği zaman; onun (çocuğun annesinin 

karnındaki) hâmileliği, doğması ve yaşının kemâle ermesi (ki o yaş da otuzdur), 

(erkek veya kız çocuk) arzu ettiği gibi bir anda olur."1   

 CENNETLİKLERİN NİMETLERİNİN SÜREKLİ OLUŞU:  

Cennetlikler cennete girdikleri zaman, melekler onları karşılar ve onları, 

cennetteki nimetler içerisinde ve kalıcı olmak gibi, hiç kimsenin onun gibisini 

işitmediği bir müjdeyle müjdelerler. 

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  )

 [١٠:اآلية الرعدسورة ] (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

"Takvâ sahiplerine (muttakîlere) vâdolunan cennetin özelliği  şudur: (Ağaçları 

ve saraylarının) altından  ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır 

(kesintiye uğramaz). İşte bu (mükâfât), (Allah'tan gereği gibi) korkanların 

sonudur. Kâfirlerin sonu ise, ateştir."2 

2. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

وا فَ : ُينَاِدي ُمنَادٍ ))   لَ َلُكـْم َأْن َتــْحَيْوا َفـ نَ َتْسَقُموا َأَبـدًا، َوإِ  لَ إَن َلُكْم َأْن َتِّصح 

َتْبَ ُسـوا  َن َلُكـْم َأْن َتنَْعُمـوا َفـلَ َتـْهَرُموا َأَبـدًا، َوإِ  لَ َن َلُكْم َأْن َتِّشب وا فَ َأَبدًا، َوإِ  َتـُموُتوا

  (((مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب) :َل َج  وَ  ّزَ عَ  هُ لُ وْ قَ  َك لِ َذ فَ  ،َأَبداً 

 [أخرجه مسلم]

"Cennette (cennetliklere) bir münâdi çağrıda bulunarak şöyle seslenir: Sizler 

dâima sıhhatli olacaksınız,asla hastalanmayacaksınız.Sizler dâima yaşayacaksınız, 

asla ölmeyeceksiniz.Sizler dâima gençler olarak kalacaksınız,asla yaşlanmayacak-

                                                 
1 Hadis, sahihtir. İmam Ahmed; hadis no: 11079. Tirmizî; hadis no: 2563. Bkz: Sahîh-i Sünen-i Tirmizî; hadis no: 

2077. 
2 Ra'd Sûresi: 35  
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sınız (ihtiyarlamayacaksınız).Nimetler içerisinde (müreffeh bir hayat) yaşayacak-

sınız. Asla  sıkıntı ve yokluk çekmeyeceksiniz.Nitekim bunu doğrulayan Allah -azze 

ve celle-'nin şu sözüdür: 

'Onlara: (Dünyada) yapmış olduğunuz sâlih amellerinize karşılık olarak ona 

vâris kılındığınız cennet işte budur! diye seslenilir."1 

 C3. Câbir'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle 

demiştir: 

  ((.َمْوِت ـَأُخو الْ   ، النَْوُم لَ :اَل ؟ قَ ةِ نَ َج ـالْ  ُل هْ أَ  امُ نَ يَ  ْل هَ ! اهللِ وَل ُس رَ  ياَ  يَل قِ )) 

 [وصححه األلباين ِف سلسلة األحاديث الّصحيحة أخرجه البّزار]

'Ey Allah'ın elçisi! Cennetlikler (cennette) uyurlar mı? denildi. Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

- Hayır, uyumazlar. Çünkü uyku ölümün kardeşidir."2 

 CENNETİN DERECELERİ:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)

 [٢٣:يةسورة الرساء اآل]

"(Ey Peygamber!) Biz, onların kimini kiminden (dünyada rızık ve amel 

konusunda) nasıl üstün kıldığımıza bir bak! Âhiret ise, (mü'minler için) derece ve 

üstünlük farkları bakımından daha büyüktür."3 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

جث مث ىث  مت ىتيت حب خب مب ىب يب جت حت خت)

 [١1-١٠:اآليتان طهسورة ] (يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس

"Her kim de güzel davranışlarda bulunmuş, bir mü'min olarak O'nun 

(Rabbinin) huzuruna gelirse, pek yüksek dereceler işte onlar içindir. İçinde ebedî 

olarak kalacakları, (ağaçlarının) altından ırmaklar akan Adn cennetleri. İşte bu 

(kalıcı nimetler, nefisleri her türlü) kötülüklerden arınanların mükâfatıdır."4 

 

 

                                                 
1 Müslim; hadis no: 2837.  
2 Hadis, sahihtir. Bezzâr; hadis no: 3517. Keşfu'l-Estâ r. Bkz: 'Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha'; hadis no: 367.  
3 İsrâ Sûresi: 21.  
4 Tâhâ Sûresi: 75-76.  
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3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ )

 [٣٩-٣٠:سورة الواقعة اآليات] (ۉ ې ې ې ې

"(Dünyada) hayırda önde olanlar, (âhirette derecelerde) önde olurlar.İşte 

onlar, Allah’a yakın olanlardır.(Rableri onları) Naîm cennetlerine girdirecektir. 

Onların çoğu önceki ümmetlerden (ve bu ümmetin başından), birazı da 

sonrakilerden (bu ümmetinden sonundandır)."1 

4. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

أْن  اهللِ َة، َوَصاَم َرَمَضاَن، َكاَن َحّقًا َعَل َوَرُسولِـِه، َوأَقاَم الَّصلَ  هللَِمْن آَمَن بِا)) 

َقاُلوا َيا َرُسوَل . ْرِضِه اَلتِي ُولَِد فِيَهاْو َجَلَس ِِف أَ أ اهللِِِف َسبِيِل  اَهَد َج َجنََة، ـُيْدِخَلـُه الْ 

ـــلَ  !اهللِ ـــنُ  أَف ـــ َبِْشُ ـــَذلَِك؟ َق ـــاَس بِ ـــ: اَل النَ ـــَدَها اهللُ ـإَن ِِف اْل ـــٍة، َأَع ـــَة َدَرَج َجنَِة ِماَئ

ا الَســاَمِء َواأْلَ  لِْلـُمـــَجاِهِديَن ِِف َسبِيلِـــِه، ُكــل  َدَرَجَتــنْيِ َمــا َبْينَـُهـــاَم َكــاَم َبــنْيَ  ََ ْرِض، َفــذ

َوَفْوَقـُه : اَل َقـ اهُ رَ أَ  ،َجنَةِ ـ، َوَأْعَل اْلـ َس ْلُتـُم اهللَ َفَسُلوُه الِفْرَدْوَس، َفذَنُه أْوَسُط اْلـَجنَِة،

 [أخرجه البخاري] .((َجنَةِ ـْنـَهاُر الْ َعْرُش الَرْحـَمِن، َوِمنْـُه َتَفَجُر أَ 

"Kim, Allah'a ve rasûlüne îmân eder, namazı dosdoğru kılar ve Ramazan 

orucunu tutarsa, onu cennete girdirmesi  Allah'ın üzerine bir haktır. Bu kimse, ister 

Allah yolunda cihad etsin, isterse doğduğu yer olan evinde otursun, ecirden 

mahrum kalmaz.  

(Sahâbe): 

- Ey Allah'ın elçisi! (Bu müjde ile sevinmeleri için) bunu insanlara 

müjdeleyelim mi? diye sordular.  

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

- Şüphesiz cennette yüz derece vardır. Allah, onları kendisinin yolunda 

savaşan mücâhitler için hazırlamıştır. Her iki derecenin arasındaki mesafe, yer ile 

gök arası kadardır. Allah'tan istediğiniz zaman, Firdevs'i isteyin. Çünkü orası, 

cennetin ortası ve en yüksek yeridir (en fazîletli, en geniş ve en iyi yeridir).  

Ebu Hureyre -Allah ondan râzı olsun- dedi ki: 

- Zannedersem Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şunu da söyledi: 

                                                 
1 Vâkia Sûresi: 10-14.  
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Onun üstünde Rahmân'ın Arş'ı vardır. Cennetin ırmakları işte oradan fışkırır."1 

 MÜ'MİNİN NESLİ, AMEL BAKIMINDAN KENDİSİNDEN DAHA AŞAĞIDA OLSA 

BİLE CENNETTE KENDİSİNİN DERECESİNE YÜKSELTİLİR :  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )

 [٢٣:اآلية الطورسورة ] (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

"Îmân eden ve soylarından gelenler de, îmânda kendilerine uyanlar (var ya!) 

işte biz, onların nesillerini de kendilerine (babalarının ameline ulaşamasalar bile 

onları cennette onlarla aynı makama) katarız. Biz, onların amellerden hiçbir şeyi 

eksiltmeyiz.Her insan, kazandığı ameli ile rehindir.(Başkasının günahını 

üstlenmez)."2 

 CENNETİN GÖLGELİKLERİNİN ÖZELLİKLERİ:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ہ ہ ھ    ہ  ہ  ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ )

 [٠١ :يةاآل النساءسورة ] (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

"Îmân eden ve güzel davranışlarda bulunanları, içinde ebedî olarak kalmak 

üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere girdiririz. Orada onlar için tertemiz eşler 

vardır ve onları (cennette) yoğun (ve uzun) bir gölgeyle gölgelendiririz."3 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ک    ڑ ک ک  ڈ ژ ژ ڑ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

 [١١-٢١:اآليات الواقعةسورة ] ( گ     ک

 "Ashâb-ı yemîn (amel defterleri sağ taraflarından verilenler) ki ne mutlu o 

Ashâb-ı yemîne! Onların makamları ve mükâfâtları ne büyüktür!  Onlar, (dikensiz) 

kiraz ağacı, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları ve (yok olmayan) sürekli 

gölgeler içindedirler."4 

 

 

 

                                                 
1 Buhârî; hadis no: 2790 
2 Tûr Sûresi: 21.  
3 Nisâ Sûresi: 57.  
4 Vâkia Sûresi: 27-30. 
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3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ڳ) گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ڳ  ژ  ڳ  ڳ 

ڱ ڱ   [٣٩-٣١:اآليتان النسانسورة ] (ڱ ڱ 

"O cennetlikler,orada süslü koltuklara yaslanırlar.Orada ne güneşin 

sıcaklığını, ne de dondurucu soğuğu görürler.Cennet ağaçlarının gölgeleri 

üzerlerine sarkar ve meyveleri devşirmeleri onlara pek kolay kılınır."1 

4. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  )

 [١٠:اآلية الرعدسورة ]  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

"Takvâ sahiplerine (muttakîlere) vâdolunan cennetin özelliği  şudur: (Ağaçları 

ve saraylarının) altından  ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır 

(kesintiye uğramaz). İşte bu (mükâfât), (Allah'tan gereği gibi) korkanların 

sonudur. Kâfirlerin sonu ise, ateştir."2 

 CENNETİN YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİ:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

  (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڎ ڈ ڈ ژ)

 [٣٣-٨:سورة الغاشية اآليات]

"O gün birtakım yüzler de vardır mutludurlar. (Dünyada) emeklerinin 

karşılığını almaktan dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş bir 

söz bile işitmezler."3 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

پ پ ) پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ڀ  ٻ 

 [٣١١:اآلية آل عمرانسورة ](   ڀ ڀ

"(Allah'a ve Rasûlüne itaat ederek) Rabbiniz tarafından verilecek bir 

mağfirete ve genişliği göklerle yer kadar olup müttakiler için hazırlanmış olan bir 

cennete (girmek için) yarışırcasına koşuşun!" 4 

 

                                                 
1 İnsan Sûresi: 13-14  
2 Ra'd Sûresi: 35  
3 Ğâşiye Sûresi: 8-11  
4 Â l-i İmrân Sûresi: 133  
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3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

  ں   ڱڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ )

ہ ھ ھ ھ ڻ   ں ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   (ھ ے ڻ 

 [٢٣:سورة احلديد اآلية] 

"Rabbiniz tarafından verilecek bir mağfirete ve genişliği gökle yerin genişliği 

kadar olup Allah’a ve O'nun elçilerine îmân edenler için hazırlanmış olan bir 

cennete (girmek için) yarışın. İşte bu, Allah’ın dilediği kimseye verdiği lütfudur. 

Allah büyük lütuf sahibidir."1   

 CENNETİN EN YÜKSEK MAKAMI:  

Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, o şöyle demiştir: 

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle buyururken işittim"  

ا َسِمْعُتـُم الْ ))  ََ ، َفذَنـُه َمـْن َصـَل ؤَ مُ ـإ َن َفُقوُلوا ِمّْثَل َما َيـُقوُل، ُثـَم َصـل وا َعـيََلَ َِ

، َفذََّنَـا َمنِّْزَلـٌة ِِف َوِسـيَلةَ ِ َ الْ       َعيََلَ َصلًة، َصَل اهللُ َعَليـِه بِــَها َعْْشـًا، ُثـَم َسـُلوا اهللَ 

 َوَأْرُجـو َأْن َأُكـوَن َأَنـا ُهـَو، َفَمـْن َســَ َل ِ َ اهللِ، ل َتنَْبــِغي إَل لَِعْبـٍد ِمـْن ِعَبـاِد  ،َجنَةِ ـاْلـ

 [أخرجه مسلم] ((.َوِسيَلَة َحَلْ  َلـُه الَّشَفاَعةُ الْ 

"Müezzini (ezân okurken) işittiğinizde, onun dediği gibi söyleyin (onun 

söylediklerini tekrar edin). Sonra bana salâtta bulunun. Zirâ kim, bana bir salâtta 

bulunursa, Allah Teâlâ da ona on salâtta bulunur (o bir salâta karşılık olarak ona 

on rahmet verir). Sonra Allah Teâlâ'dan benim için Vesîle'yi isteyin. Çünkü Vesîle, 

cennette bir makamdır (cennetin en yükske makamıdır).O makam da Allah'ın 

kullarından sadece birisine lâyıktır (ondan başkasına olmaz). O kulun da ben 

olmasını ümit ederim. Bu sebeple kim benim için Allah'tan Vesîle'yi dilerse, şefaat 

ona vâcip olur (veya o şefaate nâil olur)."2 

 

 

   

 

                                                 
1 Hadîd Sûresi: 21  
2 Müslim; hadis no:384.  
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 CENNETLİKLER İÇERİSİNDE EN YÜKSEK MAKAMA SAHİP OLAN  KİMSE İLE 

EN DÜŞÜK MAKAMA SAHİP OLAN KİMSE:  

Muğîre b. Şu'be'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ُهـَو َرُجـٌل َيــِجيُء َبــْعَد َمـا : َجنَِة َمنِّْزَلًة؟ َقاَل ـَما َأْدَن  َأْهِل الْ : َسَ َل ُموَس  َرَبهُ )) 

َأْي َرِب َكْيـَف َوَقـْد َنـَّزَل : َجنََة، َفَيــُقوُل ـاْدُخـِل اْلـ: َجنََة َفيُـَقاُل َلــهُ ـَجنَِة الْ ـُأْدِخَل َأْهُل الْ 

ِك َأَتـْرَى َأْن َيُكـوَن َلـَك ِمّْثـُل ُمْلـ: َفُيــَقاُل َلــهُ اِزلَـُهـْم َوَأَخُذوا َأَخَذاتِـِهــْم؟ النَاُس َمنَ 

ْنَيا؟ َفَيـُقوُل  ُِ الد  لِـَك َوِمّْثُلــُه، َوِمّْثُلــُه، : َرِضـْيُ  َرِب، َفَيــُقوُل : َملٍِك ِمن ُمُلو ََ َلـَك 

ـُة َأْمَّثالِــِه، : َرِضيُ  َرِب، َفَيـُقوُل  :َسةِ َخامِ ـَوِمّْثُلـُه، َوِمّْثُلـُه، َفَقاَل ِِف الْ  َهَذا َلَك َوَعَْشَ

ُهـْم َرِب َفَ ْعلَ : َقاَل . َرِضْيُ  َرِب : َوَلَك َما اْشَتـَهْ  َنْفُسَك، َوَلَذْت َعْينَُك، َفَيـُقوُل 

ِدي، َوَخَتـْمُ  َعَليَهـا، َفَلــْم َأْوَل َِك اَلِذيَن َأَرْدُت، َغَرْسُ  َكَراَمَتـُهـْم بِيَ : َمنِّْزَلًة؟ َقاَل 

ٌن، َوَلـْم َيـْخُطْر َعَل َقْلِب َبَْشٍ  َُ ، َوَلـْم َتْسَمْ  ُأ  اهللِ اِب َتـكِ  ِِف  هُ اقُ َد ّْصـمِ وَ : اَل قَ  .َتَر َعنْيٌ

  (((ہ   ھ  ھ            ھ  ھ    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ) :َل َج وَ  ّزَ عَ 

 [أخرجه مسلم]

"Musa -aleyhisselâm- Rabbine şöyle sordu: 

- Makam ve derece bakımından cennetliklerin en düşüğü nasıldır? 

Rab Teâlâ buyurdu ki: 

- O, cennetlikler cennete girdirildikten sonra  gelecek olan kimsedir ki 

kendisine:  

- Cennete gir! denilir. 

Bunun üzerine o şöyle der: 

- Ey Rabbim! Nasıl gireyim.İnsanlar yerlerine yerleşip makamlarını tuttular! 

der. 

- Ona şöyle denilir: 

- Sana dünya krallarından birinin mülkü kadar mülk verilmesine râzı olur 

mısın? 

O şöyle der: 

- Râzı oldum, Rabbim!. 
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 Rab Teâlâ şöyle buyurur: 

- O ve onun misli, onun misli, onun misli, onun misli de senindir. 

 Beşincisinde o şöyle der:  

- Ey Rabbim! Râzı oldum!. 

 Rab Teâlâ şöyle buyurur: 

- Bu ve bunun on misli daha senindir. Ayrıca canının çektiği ve gözünün 

bakmaktan zevk aldığı, her şey senindir. 

 O şöyle der: 

- Râzı oldum, Rabbim!. 

 (Musa sormaya devam eder): 

 - Rabbim! Peki derecesi en yüksek olan nasıldır? 

 - İşte onları ben seçip üstlendim. Onların keramet fidanlarını kendi elimle 

ben diktim ve üzerlerine mühür vurdum. Onlara hazırladığımı, ne bir göz görmüş, 

ne bir kulak işitmiş, ne de bir insanın kalbine gelmiştir. 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: 

Bunu doğrulayan, Allah-azze ve celle-'nin kitabındaki şu sözdür: 

'(Mü'minlerin) yaptıklarına (sâlih amellerine) karşılık olarak, onlar için 

(gözlerin hoşnut olacağı ve gönüllerin huzur bulacağı) ne mutluluklar saklandığını 

hiç kimse bilemez."1 

Makam ve derece bakımından cennetliklerin en düşüğünün beyanı 

hakkındaki başka bir rivâyet şöyledir: 

َة َأْمَّثالِـَها))...  ْنَيا َوَعَْشَ  [متفق عليه] ((.َفذَن َلَك ِمّْثَل الد 

"Şüphesiz dünya ve onun on katı kadarı senindir."2 

 CENNETLİKLERİN SAHİP OLACAKLARI EN BÜYÜK NİMET:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ڭ) ڭ  ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ۇ        ھ 

ې ې  ۉ ې  ۅ ۉ  ۋ ۋ ۅ  ٴۇ  ۈ ۈ  ۇ ۆ ۆ 

ى  [١٢:اآلية التوبةسورة ] (ې 

                                                 
1 Müslim; hadis no: 189.  
2 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 6571. Müslim; hadis no: 186.    



 49 

"Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere, 

altlarından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler 

vâdetti.Allah’ın rızâsı ise, hepsinden (içinde bulundukları bütün bu nimetlerden) 

daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur."1 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ڀ) ڀ  ڀ  ٺ پ  ٺ  ٺ   [٢١-٢٢:اآليتان القيامةسورة ] (ڀ 

"Yüzler vardır ki, o gün (kıyâmet günü) ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine 

(zevk alarak doya doya) bakacaklardır."2 

3. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o 

şöyle demiştir: 

؟ ةِ اَمـيَ قِ الْ  مَ وْ ا َيـنَـبَ ى رَ رَ َنـ ْل َهـ !اهللِ وَل ُسـا رَ يَ  :× اهللِ ولِ ُس رَ وا لِ الُ اسًا قَ نَ  نَ أَ )) 

وَن ِِف ُرْؤَيـِة الْ  :× اهللِ وُل ُس رَ  اَل قَ فَ   وَل ُسـا رَ َيـ لَ : واالُ َبـْدِر؟ َقـَقَمـِر َلْيَلـَة الْ َهْل ُتَضار 

وَن ِِف الَّشْمِس َلـْيَس دُ َهْل ُتَض  :اَل قَ  !اهللِ  !اهللِ وَل ُسـا رَ َيـ لَ :واالُ َنــَها َسـَحاٌب؟ َقـوار 

 [متفق عليه] ((.َفذَنُكْم َتَرْوَنـُه َكَذلَِك :اَل قَ 

"BazI kimseler, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e gelerek şöyle 

dediler: 

- Ey Allah'ın elçisi! Bizler, kıyâmet günü Rabbimizi görecek miyiz? 

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Sizler, bulutsuz dolunaylı gecede hilali görmek için birbirinizi itişip kakışıyor 

musunuz? diye sordu  

Onlar: 

- Hayır, ey Allah'ın elçisi! diye cevap verdiler. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Sizler, bulutsuz bir günde güneşi görmek için birbirinizi itişip kakışıyor 

musunuz? diye tekrar sordu. 

Onlar: 

- Hayır, ey Allah'ın elçisi! diye cevap verdiler. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

- Şüphesiz sizler, (tıpkı güneş ve hilali görmek için birbirinizi itişip-

                                                 
1 Tevbe Sûresi: 72  
2 Kıyâmet Sûresi: 22-23  
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kakışmadığınız gibi) Rabbinizi de öyle göreceksiniz."1 

4. Suhayb'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ا َدَخَل أَ ))  ََ َُ َوَتَعـاََل : َجنََة، َقاَل ـَجنَِة الْ ـْهُل الْ إ ُتِريـُدوَن َشـْي ًا  :َيـُقوُل اهللُ َتــَباَر

َجنََة، َوُتنَِجنَـا ِمـَن النَـاِر؟ ـَأَلـْم ُتَبِيْض ُوُجوَهنَا؟ َأَلـْم ُتـْدِخْلنَا اْلـ: َأِزيُدُكْم؟ َفَيـُقوُلونَ 

ُطوا َشـْي ًا َأَحـَب إَلْيـِهــْم ِمـَن النََظـِر إََل َرِِّبِــْم َعـَّز ا ُأعْ ـِحَجاَب، َفمَ ـَفَيْكِّشُف الْ : َقاَل 

 [أخرجه مسلم] ((.َوَجَل 

"Cennetlikler, cennete girdikleri zaman Allah Tebâreke ve Teâlâ onlara şöyle 

buyurur: 

- Ben size bundan daha fazlasını vereyim mi? der.  

- Onlar:  

- Sen bizim yüzlerimizi ak etmedin mi? Sen bizi cennete koymadın mı? Sen 

bizi cehennemden kurtarmadın mı? (Bu verdiklerinden daha üstün ne olabilir?) 

derler.  

Bunun üzerine Allah Teâlâ hicabı kaldırır. Artık onlara Rableri -azze ve celle-

'ye bakmaktan daha sevimli bir şey verilmiş olmayacaktır." 2 

 CENNET NİMETLERİNİN (ÖZELLİKLERİ):  

Bunlar, cennetin vasıfları ve cennetteki kalıcı nimetlerin şekileridir. Allah Teâlâ 

bizi, sizi ve bütün müslümanları bu nimetlere lâyık olanlardan kılsın. Şüphesiz ki çok 

cömert ve karşılıksız verendir.  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

 ڭ ڭ ڭ ۇ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)

  ۉ ې  ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

وئ ۇئ ۇئ     وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ   ى   ې ى  ې   ې

 [١١-1٤:سورة الّزخرف اآليات](ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

"Âyetlerimize îmân eden ve müslüman olanlara (kalpleri ve organlarıyla 

Allah'ın emrine teslim kullarımıza gelince, onlara şöyle denilir:) Siz ve sizin gibi olan 

mü'minler, ağırlanmış olarak ve neşe içerisinde cennete girin. Onların etrafında 
                                                 

1 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 806. Müslim; hadis no: 182. Lafız, Müslim'e 

âittir.    
2 Müslim; hadis no: 181.    
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altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının çektiği ve gözle rinin 

(bakmaktan) zevk aldığı her şey vardır.Ve onlara şöyle denilir:Siz,orada ebedî 

kalıcısınız,işte yaptıklarınıza (sâlih amellerinize) karşılık size miras olarak verilen 

cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır, onlardan yersiniz."1 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ڻ ڻ ڻ   ں ں    ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ   ڳ    ڳ)

   ہ ہ ہ ہھ  ھ ھ ھ   ۀ  ڻ ۀ

ۆ ۆ  ۇ  ڭ  ڭ    ڭ ڭ  ۓ  ے ے ۓ  ۇ 

 [٠1-٠٣:سورة الدخان اآليات] (ۈ ۈ ٴۇ

"Takvâ sahipleri, gerçekten (her türlü âfet ve hüzünden) emîn  bir 

makamdadırlar. Bahçelerde ve (akan) pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve 

parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar. (Bu takvâ sahiplerine 

âhirette cennetlere girdirmek, ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giydirmek 

sûretiyle) verdiğimiz nimetlerin yanısıra, onları  iri gözlü güzel kadınlarla (hurîlerle) 

evlendiririz. Orada (canlarının çektiği ve gözlerinin bakmaktan zevk aldığı) her türlü 

meyveyi (kesintiye uğramak-tan ve yok olmaktan) emîn bir şekilde isterler. (Onlar 

dünyada) tatmış oldukları ilk ölümden başka ölüm tatmazlar ve Allah onları 

cehennem azabından korumuştur."2  

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 گ گ گ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

 ڻ ۀ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

  ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ہ

ې ې ې ى  ې  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۈ  ۆ ۈ   ۆ  ۇ

ۈئ ېئ ېئ ېئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ەئ  ائ ى ائ 

 [٢٢-٣٢:سورة النسان اآليات](ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

"(Dünyada Allah'a itaatte) sabretmelerine karşılık onlara cennet verilir ve 

(cennetteki yumuşak) ipekten giydirilir. Onlar, orada süslü koltuklara yaslanırlar. 

Orada ne güneşin sıcaklığını, ne de dondurucu soğuğu görürler.Cennet ağaçlarının 

                                                 
1 Zuhruf Sûresi: 69-73  
2 Duhân Sûresi: 51-56. 
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gölgeleri onların üzerine sarkar ve meyveleri devşirmeleri pek kolay kılınır.Onların 

etrafında gümüş kaplar ve cam kadehler dolaştırılır.Gümüşten cam bardakları, 

cennetliklerin içecek-lerini, iştahları ölçüsünce (cennetliklere sâkilik yapanlar) tayin 

ederler. Cennette onlara, bir kâseden, içerisine zencefil karıştırılmış olan cennet 

şarabı içirilir (ikram edilir). Bu şarap, (güven içinde içilmesi ve hazmı kolay 

olduğundan dolayı) Selsebil adı verilen bir pınardandır.Onların etrafında (onlara 

hizmet etmek için) ölümsüz gençler dolaşır. O gençleri gördüğünde (güzelliklerinden 

ve yüzlerinin parlaklığından dolayı) etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın.Orada ne 

tarafa bakarsan bak, (anlatılamayacak kadar) nimetler ve (sonsuz) büyük bir mülk 

görürsün. Onların üzerlerinde ince ve kalın yeşil renkli ipeklerden elbiseler vardır. 

Gümüş bilezikler takınırlar. Rableri onlara tertemiz bir şarap içirir. (Onlara şöyle 

denilir:) Bu, sizin için (sâlih amellerinize karşılık hazırlanan) bir mükâfattır. Sizin 

(dünyadaki) ameliniz, (Allah katında) râzı olunan ve kabul gören bir çalışma idi."1 

4. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

     ۉ     ۅ       ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ڭ ۇ ۇ)

     ٱ   ەئ وئ وئ      ەئ      ائ     ائ    ى    ې ى        ې    ې      ې  ۉ 

  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ پ    ٻ      ٻ     ٻ

   ڦ  ڤ ڤ ڦ ڤ ڤ    ٹ   ٹ     ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ڄ   ڄ  ڦ ڄ    ڦ

 [٢1-٣٠:الواقعة اآلياتسورة ] (ڍ

"(Dünyada) hayırda önde olanlar, (âhirette derecelerde) önde olurlar.İşte 

onlar, Allah’a yakın olanlardır.(Rableri onları) Naîm cennetlerine 

girdirecektir.Onların çoğu önceki ümmetlerden (ve bu ümmetin başından), birazı 

da sonrakilerden (bu ümmetinden sonundandır). Onlar, altınlarla işlenmiş tahtlara 

yaslanarak karşılıklı otururlar. Onların etrafında (onlara hizmet etmek için) cennet 

şarabından dolu kadehler, sürahiler (ibrikler) ve kâselerle, ölümsüz (yaşlanmayan 

ve ölmeyen) gençler dolaşırlar.O şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları 

giderilir. (Onların etrafında hizmet eden ölümsüz gençler) seçip beğendikleri 

meyveleri ve canlarının çektiği kuş etlerini onlara takdim ederler.  Onlara 

(dünyada) yapmakta oldukları sâlih amellerine karşılık olarak, saklı inciler gibi iri 

gözlü hûriler vardır.Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.Onlar, bu 

kusurlardan uzak söz işitirler ve birbirlerine selâm verirler."2 

                                                 
1 İnsan Sûresi: 12-22  
2 Vâkia Sûresi: 10-26. 
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5. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

     ک ک   ڑ ک ک  ڈ ژ ژ ڑ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

ڻ  ڻ   ں  ں ڳڱڱ  ڱ    ڳ  ڳ ڳ   ڳ  گ گ   گ   گ

ھ ھ ھ ھ ے ے ہ ہ ہ   ۀ ۀ ہ  ڻ ڻ

 [٩٠-٢١:اآليات الواقعةسورة ](ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 "Ashâb-ı yemîn (amel defterleri sağ taraflarından verilenler) ki ne mutlu o 

Ashâb-ı yemîne! Onların makamları ve mükâfâtları ne büyüktür!  (Dikensiz) kiraz 

ağacı, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, (yok olmayan) sürekli  gölgeler, 

şırıl şırıl akan sular, tükenmeyen, eksilmeyen ve (hiç kimse tarafından) 

yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler. Ve kabartılmış döşekler 

üstündedirler.Gerçekten biz, hûrileri (cennetliklerin eşlerini), apayrı bir biçimde 

(dünyadakinden farklı olarak noksansız bir şekilde) yarattık.Onları, bâkire kızlar, 

kocalarına âşık yaşıtlar kıldık. Onları ashâb-ı yemîn için yarattık. Bunların birçoğu 

önceki ümmetlerden, birçoğu da sonraki ümmetlerdendir."1 

6. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ٌن  َعـنْيٌ َرَأْت، َولَ  َمـا لَ  :َأْعَدْدت  لِِعَباِدَي الَّصالِــِحنيَ : َقاَل اهللُ َعّّز َوَجَل ))  َُ ُأ

ڻ ):اهللِ اِب تَ كِ  ِِف  َك لِ ََ  اُق َد ّْص مِ . َخَطَر َعَل َقْلِب َبَْشٍ  َسِمَعْ ، َولَ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   [متفق عليه]  (( (ۀ 

"Allah -azze ve celle- buyurdu ki: Ben, sâlih kullarım için, hiçbir gözün 

görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin kalbinden geçirmediği (aklına 

gelmeyen) nimetler hazırladım.Bunu doğrula-yan Allah'ın kitabında şu 

sözdür:'Yaptıklarına (güzel davranışlarına) karşılık olarak onlar (mü'minler) için 

(gözlerin hoşnut olacağı ve gönüllerin huzur bulacağı) ne mutluluklar saklandığını 

hiçbir nefis bilemez."2 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vâkia Sûresi: 35-40. 
2 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3244. Müslim; hadis no: 2824. Lafız, 

Müslim'e âittir.    
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 CENNETLİKLERİN ZİKİR VE SÖZLERİ:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ۈئ ۈئ  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

 [١٩:الّزمر اآليةسورة ] (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

"Onlar:  (Peygamberleri aracılığıyla) bize verdiği sözünde duran ve 

dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna bizi vâris kılan Allah'a 

hamdolsun! Güzel davranışlarda bulunanların mükâfâtı, ne güzelmiş! derler."1 

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )

 [٣٠:سورة يونس اآلية]  (ڎ ڎ ڈ

"Onların oradaki (cennetteki) duâları:'Allahım! Seni her türlü noksan 

sıfatlardan tenzih ederiz! Ve onlar orada birbirlerine selâm verirler. Duâlarının sonu 

ise şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur!"2 

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

  [٢1-٢٠:سورة الواقعة اآليتان] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)

"Onlar, orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Onlar, bu 

kusurlardan uzak söz işitirler ve birbirlerine selâm verirler."3 

 RAB TEÂLÂ'NIN CENNETLİKLERE SELÂM VERMESİ:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

 [٩٩:سورة األحّزاب اآلية] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

"Onların (mü'minlerin) kendisine kavuştukları gün, Allah'ın onlara iltifatı, 

'selâm' (ve Allah'ın azabından bir emân)dır.Allah onlara çok güzel mükâfât (olan 

cenneti) hazırlamıştır."4  

2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 [٠٨:يس اآليةسورة ] (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

 

                                                 
1 Zümer Sûresi: 74.    
2 Yunus Sûresi: 10.    
3 Vâkia Sûresi: 25-26. 
4 Ahzâb Sûresi: 44. 
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"(Onlara nimetlerin en büyüği vardır ki o da onlarla konuştuğu zaman) çok 

merhametli Rablerinden onlara selâm vardır."1  

 RIDVAN BULUŞMASI:  

Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun-  rivâyet olunduğuna göre 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:  

َلَبْيَك َرَبنَا َوَسْعَدْيَك، : َفَيـُقوُلونَ  !َجنَةِ ـَجنَِة، َيا َأْهَل الْ ـْهِل الْ َن اهللَ َيـُقوُل أِلَ إِ ) )

َوَقـْد  !َنـْرَى َيـا َرِب  لَ  اَ نَوَما لَ : َهْل َرِضْيُتـْم؟ َفَيـُقوُلونَ : َك، َفَيـُقوُل َخْْيُ ِِف َيَديْ ـَوالْ 

لـِـَك؟  َأَلَ : َفَيـــُقوُل  ،ْعــِط َأَحــدًا ِمــْن َخْلِقــَك َأْعَطْيَتنَــا َمــا َلـــْم تُ  ََ ُأْعطـِـيُكْم َأْفَضــَل ِمــْن 

لَِك؟ َفَيـُقوُل  !َيا َرِب : َفَيـُقوُلونَ  ََ ٍء َأْفَضُل ِمْن  ُأِحل  َعَلْيُكْم ِرْضـَوايِن، َفـل : َوَأي  ََشْ

 [متفق عليه] ((.َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبـْعَدُه َأَبداً 

"Allah Teâla cennetliklere:  

- Ey cennet ehli! diye seslenir.  

Onlar:  

- Ey Rabbimiz! buyur! Emrine âmâdeyiz! Hayrin hepsi senin iki elindedir! 

derler. 

Allah Teâla: 

-(Rabbinizden) râzı oldunuz mu? diye sorar.  

Onlar:  

- Ey Rabbimiz! Bizim senden râzı olmamıza ne engel olabilir? Sen, 

yarattıklarından hiç kimseye vermediğin nimetleri bize verdin! derler.  

Allah Teâla: 

- Size bundan daha fazîletlisini vereyim mi? diye sorar.  

Onlar:  

- Senin bu verdiklerinden daha üstün ne olabilir? derler.  

Allah Teâla: 

- Size, rızâmı (n devamlı olmasını) indiriyorum. Artık, size asla 

öfkelenmeyeceğim (gazap etmeyeceğim!) buyurur."2 

 

                                                 
1 Yâsin Sûresi: 58. 
2 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 6549. Müslim; hadis no: 2829. Lafız, 

Müslim'e âittir.    
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Allahım! Bizden, anne ve babamızdan, âilemizden ve bütün müslümanlardan 

râzı ol ve bizleri, rahmetinle naîm cennetlerine girdir! 

 CENNETTE MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'İN ÜMMETİNİN 

MİKTARI:  

Allah Teâlâ, bu ümmeti, cennetliklerin yarısı kılarak onlara ikramda bulunmuş, 

sonra da ihsanda bulunarak onları cennetliklerin üçte ikisi kılmıştır. 

Nitekim Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna 

göre o şöyle demiştir: 

َجنَِة؟ ـَن َأْن َتــُكوُنوا ُرُبــَ  َأْهـِل اْلـَأَتْرَضـوْ  :اَل َقـفَ  ،ِف ُقَبـةٍ  × يِ بِـالنَ   َ ا مَ نَ كُ )) 

َن َأَتْرَضـوْ : اَل َقـ ،مْ َعـنَ  :انَـلْ َجنَِة؟ قُ ـَن َأْن َتـُكوُنوا ُثُلَث َأْهِل الْ َأَتْرَضوْ : اَل قَ  ،مْ عَ نَ  :انَ لْ قُ 

ْرُجـو َأْن َتــُكوُنوا َشـْطَر َأْهـِل يِن أَلَ إِ : اَل َقـ ،مْ َعـنَ  :انَ لْ َجنَِة؟ قُ ـَأْن َتـُكوُنوا َشْطَر َأْهِل الْ 

لَِك َأَن الْ ـالْ  ََ ُِ إَل َيْدُخُلـَها إِ  َجنََة لَ ـَجنَِة، َو ـ َل َنْفٌس ُمْسلِـَمٌة، َوَما َأْنُتـْم ِِف َأْهـِل الِْشْ

ــْعرَ  ــوْ َكالَّش ــِد الَّث ــاِء ِِف ِجْل ــوْ ِة الَبْيَض ــِد الَّث ــْوَداِء ِِف ِجْل ــْعَرِة الَس ــَوِد، َأْو َكالَّش ِر ِر األَْس

 [متفق عليه] ((.ْحـَمرِ اأْلَ 

"Biz, bir kubbenin içinde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte 

bulunuyorduk. 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

-Sizler, cennetliklerin dörtte biri olmaya râzı olur musunuz? diye sordu.  

Bizler: 

- Evet! diye cevap verdik. 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Sizler, cennetliklerin üçte biri olmaya râzı olur musunuz? diye sordu.  

Bizler: 

- Evet! diye cevap verdik. 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Sizler, cennetliklerin yarısı olmaya râzı olur musunuz? diye sordu.  

Bizler: 

- Evet! diye cevap verdik. 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Ben sizlerin, cennetliklerin yarısı olmanızı kuvvetle ümit ediyorum. Şu da bir 
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gerçektir ki, cennete müslüman nefisten başkası girmeyecektir. 

- Sizler, (sayı olarak) şirk ehline nisbetle siyah öküzün derisi üzerindeki 

beyaz kıl mesâbesinden veya kırmızı öküzün derisi üzerindeki siyah kıl 

mesabesinden başka değilsiniz, buyurdu."1 

 CENNETLİKLERİN SAFLARI:  

Bureyde'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:     

، َثمَ ـَأْهُل الْ ))  وَن َوِماَئُة َصف  ِة، َوَأْرَبــُعوَن َمـاُنوَن ِمنْـَها ِمْن َهـِذِه اأْلُ ـَجنَِة ِعْْشُ

 [أخرجه الرتمذي وابن ماجه] ((.َمـمِ ِمْن َسائِِر اأْلُ 

"Cennet ehlinin miktarı, yüz yirmi saftır. Bunların seksen safı bu ümmetten, 

kırkı safı ise, diğer ümmetlerden olacaktır."  2 

 CENNETLİKLER:  

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ڭ ) ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ 

ڭ  [٨٢:سورة البقرة اآلية] (ڭ 

"Îmân edip güzel davranışta bulunanlara gelince, onlar cennetliktirler.Onlar 

orada devâmlı kalıcıdırlar."3 

2. Iyâd b. Himâr'dan -Allah ondan râzı olsun-  rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

و ُسـْلَطاٍن ُمْقِسـٌط ُمَتَّصـِدٌق ُمَوَفـٌق، َوَرُجـٌل َرِحيــٌم : َجنَِة َثلَثةٌ ـَوَأْهُل الْ .. )) َُ

و ِعَيالٍ  َُ َِي ُقْرَب  َوُمْسلِـٍم، َوَعِفيٌف ُمَتَعِفٌف   [أخرجه مسلم](( .َرِقيُق الَقْلِب لُِكِل 

"Cennetlikler üç sınıftır: 

- Ameli az-çok olup, tasaddukta bulunan, yetkisini insanlar üzerinde adâletli 

bir şekilde kullanan, muvaffak kimse. 

- Her akraba ve müslümana karşı yufka yürekli merhametli olan kimse. 

- İhtiyaç sahibi olduğu halde, insanlardan dilenmeyen, iffetli kimse." 4 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 6528.Lafız,Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis no: 

221.  
2 Hadis sahîhtir. Tirmizî; hadis no: 2546.Lafız,Tirmizî'ye âittir. Sahîh-i Sünen-i Tirmizî; hadis no: 2065. İbn-i Mâce; 

hadis no: 4289. Sahîh-i Sünen-i İbn-i Mâce; hadis no: 3462.  
3 Bakara Sûresi: 82.  
4 Müslim; hadis no: 2865.  
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3. Hârise b. Vehb'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o, 

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim, demiştir: 

ُكْم بَِ ْهِل الْ  َألَ ))  ُكـل  َضـِعيٍف ُمَتَضـِعٍف َلـو :× اَل َبَل، َقـ: واالُ َجنَِة؟ قَ ـُأْخِبُ

 [متفق عليه] ((...ألََبَرهُ اهللِ َسَم َعَل َأقْ 

"Size cennetlikleri haber vereyim mi?  

-Sahâbe:  

- Evet, dediler.  

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:  

- Zayıf olan ve halk tarafından zayıf görülen her mümin (cennetlik)dir. Allah'a 

yemin etse, muhakkak ki Allah onu yemîninde doğru çıkarır, buyurdu."1  

 CENNETLİKLERİN ÇOĞUNLUĞUNUN KİMLERDEN OLDUĞU:  

İmrân b. Husayn'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ُ  َفَرَأْيُ  َأْكَّثَر َأْهلِـَها الْ  َجنَةِ ـَطَلْعُ  ِِف الْ اِ ))  ُفَقَراَء، َواَطَلْعُ  ِِف النَـاِر َفَرَأيْـ

 [متفق عليه] ((.َأْكَّثَر َأْهلِـَها النَِساءَ 

"Cennete bir göz attım, çoğunluğunun fakirler olduğunu gördüm. 

Cehenneme de bir göz attım çoğunluğunun kadınlar olduğunu gördüm ."2 

 CENNETE SON GİRECEK OLAN KİMSE:  

Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

َرُجـٌل : ًا ِمَن النَـارِ َجنََة، َوآِخَر َأْهِل النَاِر ُخُروجـَجنَِة ُدُخولً الْ ـَن آِخَر َأْهِل الْ إِ )) 

ى، َفَيــُقوُل َلــُه َجنَُة َمـأْلَ ـلْ َرِب، اَ : َجنََة، َفَيـُقوُل ـاْدُخِل الْ : َيـْخُرُج َحْبوًا، َفَيـُقوُل َلـُه َرب هُ 

لَِك َثلَ  لَِك ُيـعِ ََ ََ ْنَيا  إَن َلـَك ِمّْثـَل : ى، َفَيــُقوُل َجنَُة َمأْلَ ـلْ اَ : يُد َعَليهِ َ  َمَراٍت، َفُكَل  الـد 

 [متفق عليه] ((.َعْْشَ ِمَرارٍ 

"Şüphesiz cennetliklerden cennete en son giren ve cehennemlikler-den 

cehennemden en son çıkan, emekleyerek çıkan kimsedir. 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 4918. Müslim; hadis no: 2853. Lafız, 

Müslim'e âittir.   
2 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 7511. Lafız, Buhârî'ye âittir. Müsl im; hadis 

no: 186.    
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Rabbi ona: 

- Cennete gir, der. 

Bunun üzerine o: 

- Rabbim! Cennet dolmuş, diyecektir. 

Allah Teâlâ bunu ona üç defa tekrarlayacaktır. 

O, her defasında Allah Teâlâ'ya aynı şeyi tekrar edecek ve:  

- Rabbim! Cennet dolmuş, diyecektir. 

 Bunun üzerine Allah Teâlâ ona şöyle diyecektir: 

- Dünyada olanın on katı senin olsun."1   

 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 7511. Lafız, Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis 

no: 187.    


