
CENNE 

vam ettirerek marnur ve müreffeh bir 
belde olma durumunu korudu. Şehrin 
ticarf merkez olarak önemi, giderek Ni
jer ve Bani nehirlerinin birleştiği yere 
bir bentle bağlanan ve kuru bir alanda 
bulunan Mopti şehrine kaydı. Cenne bu
gün ikinci sınıf bir ticaret merkezi olup 
nüfusu 1 0.000 civarındadır. Kendine .has 
bir tarzda inşa edilmiş eski güzel evleri 
ve büyük camii ile ünlüdür. Tarihi bo
yunca birçok ilim adamı yetiştiren Cen
ne, bugün de müslüman Afrika'nın özel
likle dinf ilimler üzerine isim yapmış en 
önemli merkezlerinden biridir ve bazı 

modern kaynaklarda kutsal şehir ola
rak tanımlanmaktadır. 
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Bütün dini inanışiara göre 
müminlerin ölümden veya 

kıyametin kopmasından sonra 
sonsuz mutluluk içinde 

yaşayacakları yer. 
_j 

Cennet "örtmek, gizlemek" anlamın

daki cenn kökünden isim olup "bitki ve 
ağaçları ile toprağı örten bahçe" mana
sma gelir. Ahiret hayatında müminlerin 
ebedf saadet yurdu olan yerin bu şekil

de adlandırılmasının sebebi. genel görü
nümüyle dünya bahçelerine benzemesi 
veya eşsiz nimetlerini insan idrakinden 
gizlemiş olması şeklinde açıklanmıştır. 
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Batı dillerinde cennet karşılığı olarak 
kullanılan paradis (paradise) kelimesinin 
aslı Grekçe paradeisos olup Eski Fars
ça'da "etrafı çevrilmiş yer. ağaçlı bahçe" 
anlamındaki pairi- daezadan gelmekte
dir. İbranice Tevrat'ta ilk insanın yerleş
tirildiği bahçeyi ifade etmek üzere kul
lanılan Gan Eden (Eden bahçesi) tamla
masındaki gan kelimesi, Tevrat'ın ilk Yu
nanca tercümesi olan "Yetmişler" çevi
risinde paradeisos olarak karşılanmıştır. 
Grek literatüründe bu kelime ilk defa 
Ksenofones (Xenophon) tarafından ve 
"bahçe" anlamında kullanılmıştır. Eski 
Farsça'daki pairi-daeza kelimesi, sonra
ki dönem İbranice'sinde "cennet" anla
mında kullanılan pardes kelimesinin or
taya çıkmasına sebep olmuş, ancak ya
hudi din bilginleri (rabbiler), hem Adem'in 
yerleştirildiği hem de iyilerin ölüm son
rasında ikamet edecekleri cenneti ifade 
etmek üzere Gan Eden ismini kullanma
ya devam etmişlerdir. 

İlkel Dinlerde Cennet. Tarih öncesi in
sanının cennet konusundaki düşüncele

rine dair, mevcut kutsal kitapların ver
diği malumat dışında pek az bilgi bu
lunmaktadır. İlkel kabilelerde umumi
yetle ölümden sonra mutlu veya mut
suz bir hayat yaşama inancı vardır. He
men bütün ilkel dinlerde bu hayatın dün
yada veya gökteki bir yerde gerçekleşe
ceğine inanılır ve daha çok maddi un
surlarla tasvir edilir. Mesela Andaman 
adalarındaki ilkel kabUelerin inancına gö
re iyilerin ruhları yerle gök arasındaki 
bir köprüden geçerek cennete çıkar. Kö
tülerin ruhları ise soğuk bir yere ayrılır. 
Sonunda bütün ruhlar eski durumlarına 
dönerler ve yeni bir dünyada sürekli ya
şarlar. Malaya yarımadası yerlilerine gö
re de cennet göktedir. 

Bazı Afrika mitlerinde, insanoğlu ya
ratılmadan önce bir cennetin var oldu
ğu inancının bulunması dikkat çekicidir. 
Hastalık ve ölümün bulunmadığı bu cen
nette bir olay sonucu bütün güzellikler 
son buldu ve şimdiki insan hayatı baş

ladı. Brezilya'daki Guarani Kızılderilileri, 
dünyada olduğuna inandıkları "kötülük 
bulunmayan ülke"yi dört yüzyıl boyunca 
göçlerle aradılar. Tanınmış dinler tarihi 
araştırmacısı Mircea Eliade, şamanların 
rüya ve veedierini aniatmada kullandık
ları cennet tasvirlerinin asırlar boyu de
vam eden telakkileri canlı tuttuğunu dü
şünmüştür. 

Dünyada veya gökte bulunan, insanoğ
lunun ilk mekanı olan, iyilerin ölümden 
sonra yeniden dönecekleri ümit edilen 

cennet inancıyla ilgili ilk yazılı kaynak, 
milartan önce 2000'lere ait Sumer lite
ratürüdür. Çivi yazılı bu kaynaklarda cen
net, Dilmun denilen ve güneşin doğdu
ğu yere doğru uzandığına inanılan bir 
adadır ki "mutlu insanlar ülkesi, ölüm
süzler ülkesi, hayat ülkesi" diye de ni
telendirilmiştir. Bol suların beslediği, ça
yır çimen ve meyve yüklü ağaçlarla kap
lı Dilmun'da hastalık ve ölüm yoktur. Ras 
Şamra'da bulunan Ugaritçe eski Ken'anf 
şiirlerinde de buna benzer bir yer tasvir 
edilir. Eski Mısırlılar'da, harikulade bir 
mutluluk adası olan yerdeki cennetin bir 
eşinin de gökte, samanyolunun ikiye bö
lündüğü bir yerde bulunduğuna inanı
lırdı. Öldükten sonra dirilmeye inanan 
eski Mısırlılar' a göre ebedf mutluluğu 
kazananlar ya gökte güneş tanrısı Re'y'e 
veya Osiris'e kavuşurlar ya da yıldız olur
lardı. 

Ölülerin dirileceğine, muhakeme so
nunda kötülerin Çinvat Köprüsü'nden 
geçerken erimiş madenierin arasına dü
şeceğine inanan eski İranlılar'da, iyiler 
için Seyhun ve Ceyhun ırmaklarının kay
naklarının bulunduğu doğuda bir yerden 
söz edilir. 

Sadece tanrıların ölümsüzlüğüne ina
nılan eski Yunan'da dünyevf bir cennet 
fikrinin gelişmesi şairler ve yazarlar va
sıtasıyla olmuştur. Eflatun Devlet adlı 
diyalogunda devri bir geri dönüşten, ye
niden var oluştan bahseder. Buna göre 
yerden çıkarak yeniden var olan insan
lar mevsimlerin elverişli olduğu, ağaçla

rın meyve verdiği, hayvanların bile barış 
içinde yaşadığı bir ortamda rahat bir 
hayat sürerler. Bundan başka eski Yu
nanlılar'da Hesperides bahçesi diye bili
nen cennet adaları inancı da vardır. 

Romalılar'da başka kültürlerden gel
me dünyevi bir cennet anlayışı hakimdi. 
Kelt mitolojisinde cenneti temsilen hem 
bir adacıklar takımı, hem de Sumerler'de 
olduğu gibi uzaktaki bir cennet (Eiysium) 
veya "hayat ülkesi" telakkisi vardır. Bu
na benzer dünyevf bir cennet tasawuru 
İskandinav literatüründe de göze çar
par. Slavlar'da güneşin okyanus ötesin
de, doğudaki yurdunda bir cennet bu
lunduğuna inanılır, ayrıca gökteki esra
rengiz bir ülkeden de söz edilirdi. Ger
menler'in bu konudaki telakkileri Kelt
ler'inkine benzemekle beraber ölen sa
vaşçıların tanrıtarla birlikte kaldıkları Val
halla denilen bir cennetten de söz edi
lir. Ayrıca hastalık, yaşlılık ve ölümün bu
lunmadığı koru şeklinde özel bir cennet 
anlayışı da vardır. 



Meksika'da oturan Aztekler ataları

nın kaldıklarına inandıkları cenneti, fev
kalade refah ve lüksün bulunduğu , kır

mızı güneşin oradan doğduğu bir ülke 
(Tlapallan) olarak görüyorlardı. Onlara gö
re büyük ırmaklar doğuda bulunan bu 
ülkeden çıkmaktaydı. 

Asya'da cennet kavramı özellikle Hin
distan'da geniş ayrıntılarla ifade edilir. 
Cennetle ilgili ilk bilgiler Rigveda'da bu
lunur. Burada ilah Yama'nın hüküm sür
düğü cennet, tanrılarla birlikte olmak 
üzere. ölümden sonra gidilen ataların 

yurdu olarak görülür. Buraya Nandana 
denilir ve Tanrı İndra kendini orada eğ
lendirir. Hint dinlerinde alemin kadim 
olduğu, üzerinde cereyan eden olayların 
bir başka alemde değil yine bu alemde 
son bulacağı ve bütün bunların devri za
man dilimleri içerisinde ortaya çıkacağı 
kabul edildiğinden her devrenin sonuna 
kadar devamlı olmamak üzere cennet 
veya cehennemde kalınacağı inancı var
dır. Ancak Brahma'ya (Budizm ve Cay
nizm'de Nirvana'ya) kavuşmak gerçek so
nu oluşturacaktır. HindO kozmolojisine 
göre üç tabakadan oluşan alemin en üs
tünde cennet vardır, orada semavi tan
rılar yaşar. Hint folklorunda ise cennet 
kutsal Meru dağının üzerindedir ve ora
dan dört nehir çıkar. 

Budistler'in telakkisine göre de Meru 
dağının üzerinde bulunan ve bir saadet 
ülkesi (Sukhavati) olan cennet mücevher
lerle süslü ağaçlara, şakrak ötüşlü kuş
lara, sakinlerinin zevkine uygun sıcak 

ya da soğuk akan sulara, son bulmayan 
bir yeşilliğe sahiptir. Japon geleneğinde 
cennete tekabül eden yere Ame denil
mektedir ve burası ilahlarla saygıdeğer 
kişilerin yurdudur. Ame olağan üstü gü
zel bir bahçedir. 

Çin'de cennet, önceleri P'eng Lai ada
larında bulunan bir "doğu cenneti" şek
linde tasawur edilirken daha sonra ları 

Tien (gök) adı verilen bir cennet tasav
vuru gelişmiştir. Aslında Konfüçyüsçü
lük'te ahiret inancı yoktur; bu gibi inanç
lar Budizm'in Çin'e girmesi sonucu or
taya çıkmış ve Taoizm tarafından büyük 
çapta benimsenmiştir. Çin Budizmi ve 
Taoizm'de insanın öldükten sonra taraf
sız on hakimin önüne götürüldüğüne, 
hükme göre cennete veya cehennemle
re sevkedild iğine inanılır. 

Yahudilik'te Cennet. Yahudi ahiret inan
cında öldükten sonra Şeol'e (ölüler diya
rı) gitme yerine yeniden dirilme (bk. İ şa

ya, 26/ I 9; Daniel, 12 / 2, 3) ağırlık kaza
nınca (tah. m.ö. Il. yüzyıl). iyilerin ebedi 

olarak kalacağı yerin Eden bahçesi veya 
bazılarının Pardes dedikleri yine "bahçe" 
anlamına gelen özel yer olacağına ina
nıldı. Kötüler cehenneme, iyilerse cen
nete gidecekler, yeniden dirilince yine 
orada kalacaklardır. Böylece cennet (Gan 
Eden 1 Pardes) üç şeyi ifade etmek üzere 
kullanıldı. 1. Tekvin 'in 2-3. bablarında ge
çen Eden bahçesi, z. Dirilmeden önce iyi 
ölülerin kaldıkları yer. 3. iyilerin devamlı 
kalacakları yer. Bu husus, birden fazla 
cennetin bulunduğunu değil tarihi geli
şim içinde cennet telakkisinin kazandı
ğı üç merhaleyi ifade eder. Bu üç mer
haleden son ikisinin coğrafi yeri konu
sunda ortak bir inanç yoktur. Bazılarına 
göre bu yer dünyada. bazılarına göre ise 
göktedir. 

Tekvin'in 2 ve 3. bablarında Eden bah
çesi hakkında şu bilgiler verilmektedir : 
Rab Allah Adem'i yarattı ve şarka doğ
ru Aden'de (Eden) yaptığı bahçeye koy
du. Diğer ağaçların arasında bahçenin 
ortasında hayat ağacını ve iyilikle kötü
lüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Bah
çeyi sulamak için Aden'den bir ırmak çık
tı , dört kala ayrıldı: Pişon , Gihon, Dicle 
ve Fırat. Adem ve onun kaburga kemi
ğinden yaratılan Hawa kendilerine ya
saklanan ağacın meyvesini. yılanın Hav
va'yı. onun da Adem'i kandırması sonu
cu yedikleri, dolayısıyla Tanrı'nın emri
ne uymadıkları için Aden bahçesinden 
ç ı karıldılar. 

Bu anlatımı genişleten bazı bilgiler de 
Hezekiel'de (28 / 11-16; 3 ı 1 8) bulunmak
tadır ki bu kitaptaki mecazi bilgiler son
raki Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta etkili 
olmuştur. Hezekiel'in anlattıkları Kata
likler'in apokrif, Protestanlar'ın pseude
pigrafik gördükleri Enoh kitabındaki (23-

28) ilahi cennet tasvirine benzer. Bu tas
vire göre cennet yeryüzünün ortasında 
büyük bir dağdır, eteklerinden ı rmaklar 

akar. orada bilgi ve hayat kaynağı sayı 

lan bir hurma ağacı bulunur. Hezekiel'
deki cennet de bir dağın üzerinde yer 
alan bahçedir, fakat oradaki bilgi ve ha
yat ağacı artık hurma değil sedir ağacı
dır. Bu ağaç, ölen iyi kimselerin kalacağı 
cennet için özel bir öneme kavuşmuştur. 
Hem Babilliler hem de İbraniler için cen
net önceden var olan kaybedilmiş bir 
yerdir. 

Sonraki yahudi düşüncesinde cennet 
ve cehennem (Gehinnom) ölümden son
ra iyiler için mükatat, kötüler için ceza 
yeri haline gelmiştir. Cennet ve cehen
nemden bahseden en eski yahudi kay
nağı, muhtemelen I. yüzyılın sonlarında 
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Johanan ben Zakkai'nin şu sözleridir: 
"Önümde iki yol var: Biri cennete, öte
ki cehenneme götürüyor" (EJd. , XIII, 83). 
Yahudi kutsal kitabında Şeol bütün ölü
lerin kalacağı, ceza ve mükafatın olma
dığı bir yer iken apokaliptik literatürde 
burası bir ceza yeri haline getirilmiş, iyi
lerin de Şeol'ün iyilere ayrılmış kısmın
da kalacakları veya Tanrı katına çıkacak

ları belirtilmiştir. Daha sonra ise iyilerin 
cennete gidecekleri inancı benimsenmiş
tir. Ancak yahudi düşüncesinde gelecek 
hayatla ilgili telakkiler uzun süre bir sis
teme kavuşturulmadığı için rabbilerin 
eserlerinde, dünyanın sonuna doğru ger
çekleşecek olan "Mesihi dönem" ile "ge
lecek dünya" bazan birbirinden ayrılmış, 
bazan da karıştırılmıştır. Bu sebeple iyi
lerin cennete, kötülerin cehenneme gir
meleri, bazılarına göre yeniden diriliş ve 
son muhakemenin ardından, bazılarına 
göre ise hemen ölüm sonrasında olacak
tır. Milartan önce Il. yüzyılda Mesihi ümit
lerle yahudiler arasında iyilerin kalaca
ğı yerin yeryüzünde olacağı f ikri yayıldı. 
İşaya kitabı yazarı, ölen İsrailliler'in bu 
krallığa katılmak için Şeol'den dirilecek
lerini yazmıştı. Yeryüzündeki bu Mesihi 
krallığın başşehri Kudüs (Siyon dağı) ola
cak, iyiler bu yeryüzü cennetinde ebedi
yen yaşayacaklardır. Apokaliptik litera
türde cennetin üçüncü semada olduğu 
da nakledilmektediL Rabbiler sonraki 
Yahudilik'te görülen Mesihi krallıktaki 
iyi kimselerin kalacakları bu yeri, dün
yevi Eden bahçesini ve kutsal şehir Ku
düs'le ilgili elemanları alıp birleştirmiş, 
islami gelenekteki cennet tasvirini de 
göz önünde bulundurarak semavi bir 
cennet düşünmeye başlamışlardır. 

Rabbilerin yazdıklarında cennetle ilgi
li bilgi ve yorumlar oldukça çoktur. Rab
bilere göre cennet ve cehennem dünya 
yaratılmadan önce de vardı. Cennet Tan
rı ' nın sağında , cehennem solundadır. Ce
hennem sadece ceza için değildir, onun 
A'raf görevi de vardır. Bet Shammai'ye 
göre günahı ve sevabı denk gelenler ce
hennem ateşiyle temizlenecek. sonra 
cennete gireceklerdir. Kötüler on iki ay 
cehennemde azap görüp yok olacaklar 
(bir görüşe göre cennete girecekler), ya
hudilere muhalefet edenler ise sürekli 
azap göreceklerdir. Buna karşılık çok 
azılı günahkar küçük bir grup dışındaki 
İsrailliler cehennemden kurtulacak. cen
nete gireceklerdir. Hz. İbrahim cehen
nemin girişinde duracak ve sünnetli olan 
zürriyetini ateşten kurtaracaktır (baz ı Fi-
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listinli rabbiler cehennem diye bir yer ol
madığını da ileri sürmüşl erdir) Rabbilerin 
kutsal kitabı yorumladıkları Midraş'ta 

(mesela Midraş Aggada'da) cennetin ge
niş ve çeşitli tasvirleri yer alır. 

Ortaçağ'daki Talmud sonrası literatür
de cennet - cehennem tasvirlerinin art
tığı . doğrudan doğruya cennet veya ce
hennemı konu edinen risalelerin rabbiler 
tarafından yazıldığı görülür. Bazı Ortaçağ 
yahudi filozofları cenneti Tanrı'ya kavuş
ma, cehennemı de ebedi hayattan mah
rum kalma anlamında kullandılar. Kab
balistler bu kavramları bilhassa tenasOh
le uzlaştırarak kendi karmaşık sistem
lerine uydurdular. Moses Mendelssohn, 
Tanrı'nın merhametine uymuyor diye 
açıkça cehennemı inkar ederken çeşitli 

dini görüşlere sahip günümüz yahudileri, 
ruhun ölümsüzlüğüne inananlar da da
hil olmak üzere, genellikle cennet ve ce
hennem inancına fazla önem vermezler. 

Hıristiyanlık'ta Cennet. Yeni Ahid'de Hı
ristiyanlığın cennet-cehennem telakkİ
sine ışık tutan ifadelerde asıl ağırlık Es
ki Ahid ve yahudi geleneğidir. Ancak son
raları Hıristiyanlığa özgü farklı yorumla
ra dayanan bir ahiret telakkisi oluşmuş
tur. Luka ineili'nde cennet, Hz. isa ' nın da 
içinde yer aldığı bir mükafat yeri olarak 
geçer (Luka, 24 / 43). Aynı İncil'de ölüm
den sonra iyilerin cennete girmesinden 
de söz edilir (Luka. 16/ 22-31) Pavlus bir 
mektubunda, bedeniyle olup olmadığını 
bilmediği özel bir tecrübeyle cennete, 
üçüncü kat göğe çıktığını, vahiy aldığı
nı anlatmaktadır (2 . Korintoslular'a Mek
tup, 12 / 1-4). 

İyi ve doğru kimselerin ebedi müka
fatı elde edecekleri ve semada bulunan 
bir mekanın mevcudiyeti göklerin mele
kOtu şeklinde Ahd-i Cedid 'de belirtil
mektedir. Göklerin melekOtu bu dünya 
krallıklarından tamamen farklıdır (İbra
nfler'e Mektup, 9/ ll) veebediyen devam 
edecektir. Sadece doğrular oraya gide
bilecek ve orada barış içinde ebediyen 
mutlu bir hayat süreceklerdir (1 . Korin
toslular'a Mektup, 6/9-10; Romalılar'a 

Mektup, 51 17). Orada Tanrı'yı görecek
ler (1. Yuhanna, 3/2) ve melekler gibi ola
caklardır (Markos, 12/ 25) 

Yeni Ahid'de, iyi kimselerin ölüm öte
sinde varlıklarını devam ettirecekleri yer 
olarak "paradise" kelimesi dışında kul
lanılan başka deyimler de vardır (kıya
met, ebedT mesken, ölüler diyarı gibi, bk. 
Markos. 12/ 18-27 ; Luka, 16/ 9. 19-31). 
Bazı anlatımlar. ölüm sonrasında iyi kim
selerin Yahudilik'teki Şeol gibi bir yerde 
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kalacaklarını akla getirmektedir (bk. Mat
ta, 12/ 40; Resulleri n işleri, 2/ 24-32; l. 
Selanikliler'e, 4/ 13- 16 ; Vahiy, 20/ 13). 

Adem ile Hawa'nın itaatsizliği hıristi
yan teolojisinde Yahudilik'te bulunma
yan asli günah • inancına yol açmıştır. 
Hz. Isa'nın kurtarıcılığı ve vaftiz uygula
ması hep bu olaya bağlanmaktadır. Cen
neti kaybetme kıssanın en çarpıcı nok
tasıdır. Kaybedilen Eden cenneti bazan 
yeryüzünde bir yer olarak da düşünül
müştür. 

Yahudilik'te olduğu gibi Hıristiyanlık'
ta da Eden cennetinin yaratılışın başlan
gıcında var olduğuna inanılmıştır. Hıris
tiyanlık'ta , cennette yılanın kandırması 
ile Hawa'nın ve Adem'in yediği yasak 
meyvenin elma olduğuna inanılır. Hayat 
ağacı ile iyilik ve kötülüğü bilme ağacı 
cennetteki kıssanın önemli unsurlarıdır 
(bk.ADEM). 
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~ M. SÜREYYA ŞAHİN 

Cennetin isimleri. Kur'an-ı Kerim'de 
müfred, tesniye ve cemi şekilleriyle 147 
defa geçen cennet kelimesi yirmi beş 
yerde dünyadaki bağ bahçe, altı yerde 
Adem ile Hawa'nın iskan edildiği mekan, 
bir yerde Hz. Peygamber'in, yanında Ceb
rail'i gördüğü sidretü'l-müntehanın ci
varında bulunan me'va cenneti (en-Necm 
53 / ı 3- ı 5), diğer yerlerde de ahiret cen
neti anlamında kullanılmıştır (bk. M. F. 
Abdülbakl, Muccem, "cennet" md.). Cen
net çeşitli hadislerde de hem bahçe hem 
ahiret cenneti anlamında yer almıştır. 
İslam literatüründe cenneti ifade etmek 
üzere kullanılan isimleri şu şekilde sıra
lamak mümkündür: 

1. Cennet. EbedY saadet yurdunu ifa
de etmek üzere Kur'an-ı KerYm'de, muh
telif hadislerde ve diğer İsiamY eserler
de yer alan isimler içinde en çok kullanı
lan, içindeki bütün mekan ve imkanları 
kapsayacak şekilde muhtevası geniş olan 
bir terimdir. İslam literatüründe ebedY 
saadetle ilgili vaadler, özendirici anlatım 
ve tasvirler genellikle cennet ismi etra-

fında yoğunlaşmış, dil ve edebiyat ala
nında da daha çok bu kelimeye yer ve
rilmiştir. Diğer isimler tekil olarak kulla
nıldığı halde cennetin çok sayıdaki ayet
te çoğul şekliyle de (cennat) yer alması, 
saadet yurdunun belli bir bölgesinin de
ğil tamamının adı olduğunu gösterir. "Bol 
su kaynaklarına sahip bulunan yeşil bah
çe" anlamındaki ravza cennat kelimesi
ne muzaf olduğu gibi (eş-Şüra 42/ 22) bir 
ayette cennet kelimesi yerine tek başı
na da kullanılmıştır (er-ROm 30 / 15) Cen
netü'l-huld ile cennetü'l-me'va terkip
lerini her ne kadar bazı alimler mOsta
kil birer isim telakki etmişlerse de (bk. 
İbn Kayyim ei-Cevziyye, s. 142; L. Gardet, Il, 
447) bu terkiplerde yer alan "huld" (ebe
diyet) ile "me'va" (sığınılıp barınılacak yer) 
kelimeleri cenneti niteleyen tamamlayıcı 
kavramlardır. "Müttakiler emin bir ma
kamda, cennetlerde ve pınar başlarında 
olacaklardır" (ed-Duhan 44/5ı-52) mea
lindeki ayette yer alan makam-ı eminin 
de müstakil bir isim olarak kabul edil
mesi isabetli görünmemektedir. Çünkü 
ikinci ayet makam-ı eminden cennetin 
kastedildiğini açıklamakta ve böylece iki 
ayet birbirini tamamlamaktadır. Sad sü
resinde müttakilere "hoşa gidecek bir 
yuva" vaad eden ayetteki hüsn-i meabın 
(38/ 49) ebedY saadet yurdunun mOsta
kil bir adı olmayıp sadece adn cennetini 
nitelediği bir sonraki ayetten anlaşılmak
tadır. 

2. Cennetü'n-naim. Bu terkip on ayetin 
üçünde tekil, diğerlerinde çoğul şekliyle 
(cennatü'n-naTm) geçmektedir. Arapça'da 
"refah, huzur, mutlu hayat" anlamına ge
len ni'met kelimesinden daha kapsamlı 
bir muhtevaya sahip olan naim, insana 
mutluluk veren maddi ve manevi bütün 
güzellikleri ifade etmektedir. Buna gö
re cennatü'n- naYm "mutluluklarla do
lu cennetler" manasma gelir. NaYm keli
mesinin bir ayette cehennemin isimle
rinden olan cahYmin mukabilinde kulla
nılması (el-infitar 82 / 13), diğer bir ayet
te de cennetle ilgili tasvirin baş tara
fında tek başına yer alması (ei-Mutaffi
fın 83/22), onun cennet isimlerinden bi
ri gibi kabul edilebileceğini göstermek
tedir. 

3. Adn. En belirgin anlamı ile "ikamet 
etme" veya "ikamet edilen yer" demek 
olan adn, on bir ayette cennat kelime
siyle birlikte tekrarlanarak (cennatü adn) 
"ikamet edilecek cennetler" manasında 
kullanılmıştır. Adnin cennetin belli bir 
bölümünün adı olduğunu veya çoğul şek
linde kullanılışma bakarak onun tama-


