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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-



Se latin camileriyle abidevi eserlerin kaprları üzerine 
vazrlmas r adet ha li ne gelen Sad suresinin so. ayeti 
(Beyaz ı t Camii avlu yan kapıs ı iç kısmı üzerinde) 

mını ifade eden bir isim durumunda bu
lunduğunu söylemek mümkündür (bk. 
ADN). 

4. Firdevs . Arapça'ya Farsça'dan gir
miş olması muhtemel olan firdevs keli
mesi, özellikle "içinde üzüm bulunan bağ 
bahçe" anlamına gelir. Bir ayette cennat 
kelimesiyle (ei-Kehf 18 / 107). bir ayette 
de "ahiret cenneti" manasma tek başı
na (ei -Mü'minün 23 / ll ) kullanılmıştır . 

Firdevs cennetin tamamını ifade eden 
bir isim olabileceği gibi onun ortası , en 
yüksek ve en değerli bölgesinin özel adı 
da olabilir (bk. FİRDEVS). 

s. Hüsna. İyilik yapanlara Allah tara
fından daha büyük bir iyilikle karşılık 

verileceğini, ayrıca buna bir de ilave (zi 
yade) yapılacağını ifade eden ayetteki 
(Yünus 10 / 26) hüsna (daha güzel, daha 
iyi, en güzel, en iyi) kelimesinin cennet 
anlamına geldiği müfessirlerin büyük 
çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. 

Bunlara göre aynı ayetteki "ziyade"den 
maksat da cennette Allah'! görme şere
fine nail olmaktır (Taberl. Xl, 73-761 Hüs
na kelimesine bu ayetin dışında yer al
dığı on civarındaki ayette de bu manayı 
vermek mümkündür. 

6. Darüsselam. "Maddi ve manevi afet
lerden. hoşa gitmeyen şeylerden korun
muş olma" manasındaki selam ile "ev, 
yurt" anlamındaki dar kelimesinden olu
şan bu terkip iki ayette cennetin adı ola
rak zikredilmiştir (ei-En 'am 6/ 127; Yü
nus 10/ 25) Cennetin esenlik yurdu ol
duğu şüphesizdir. Allah'ın seçilmiş kul
ları olan müminlerin ölüm sonrası ha
yatlarının hem kendi aralarında , hem 
de kendileriyle melekler ve Allah ara
sında geniş kapsamlı bir "selam" kavra
mı içinde sonsuza kadar sürüp gideceği 
ondan fazla ayette ifade edilmiştir (bk. 
M. F. Abdü lbaki, Mu'cem, "selam" md .). 
Ragıb ei-İsfahani, gerçek esenliğin an
cak cennette bulunabileceğini, çünkü 
sonsuz sürekliliğin. ihtiyaç bırakmayan 
zenginliğin . zillete yer vermeyen şeref 
ve üstünlüğün, arızasız bir sıhhatin sa-

dece orada mevcut olduğunu söyler" (el· 
Mü(redat, "slm" md ). 

7. Darülmukame. "Asıl durulacak yer, 
ebedi ikamet ed ilecek yurt" manasında
ki bu terkip de cennete girenierin Allah'a 
hamd ve şükür sırasında bulundukları 
mekan için kullanacakları bir tabir olma
lıdır (bk Taberl, XXII , 92) 

Diğer isimleri. "Ev, konak, şehir. ülke" 
an lamına gelen dar kelimesi, Kur'an-ı 

Kerim 'de ed -darü'l-ahire, darü'l-ahire 
( ahiret yurdu), akıbetü'd-dar, ukbe'd-dar 
( dar -ı dünyanın sonu) terkipleriyle ve mü
fessirlerin çoğunluğuna göre bir ayet
te (Sad 38/ 46) tek başına cennet anla
mında kullanılmıştır (bk M. F. AbdülbakT, 
Mu'cem, "dar" md; Taberi, XXIII. 110-ll l ). 
Bu tür kullanımlar. asıl huzur ve saadet 
ülkesinin mürnin kullar için yalnız ahiret 
yurdu olduğu esasına dayanmaktadir. 
Mutaffifin süresinde iyilerin amel def
terlerinin illiyyin • de olduğu ifade edil
mektedir (83 / 18). Bazı müfessirler. muh
temelen cennetin yükseklerde bulundu
ğu genel telakkisine dayanarak illiyyini 
cennetin isimlerinden biri olarak kabul 
etmişlerd ir. Ancak Taberi'nin de belirttiği 
gibi (Cami'u ' l·beyan, XXX, 65-66) "yük
seklikler" manasma gelen illiyyinin cen
netten ibaret olduğunu söylemek için el
de güçlü bir delil mevcut değildir. Nite
kim ilgili ayetin devamında illiyyin, "göz
de meleklerin müşahede ettiği yazılmış 
kitap" şeklinde açıklanmaktadır. İbn Kay
yim ei-Cevziyye'nin, Kamer süresinin son 
ayetinde yer alan mak'adü sıdk (54 / 55) 
terkibini cennet isimlerinden biri olarak 
kabul etmesi de (Hadi ' l·eruah, s. 146) isa
betli görünmemektedir. Çünkü bir ön
ceki ayette müttakilerin cennetlerde bu
lunacağı ifade edildiğine göre "hak mec
lisi veya yüksek makam" anlamındaki 

mak'adü sıdk da cenneti niteleyen bir 
tabir olmalıdır. "Konak, köşk " manasma 
gelen gurfe (çoğulu guref, guru fat) keli
mesi Kur'an-ı Kerim'de cennetle birlik
te ve onun bölümleri anlamında kulla
nıldığı gibi cennet adının yerine tek ba
şına da kullanılmıştır. Bundan başka ecr 
(mükafat, sevap). rahmet, rahmetullah, 
rızkun kerim ( değe rl i ni met) kelime ve 
terkipleri de bulundukları ayetlerin an
latım özelliklerine göre cennet manası
nı ifade etmektedirler. 

Tasviri. Başta Kur ' an-ı Kerim olmak 
üzere islam literatüründe cennet tas
virleriyle ilgili metinler çok geniş hacim
Iere ulaşmakta ve cehennemle ilgili tas
virleri aşmaktadır. Bu durum. halik ile 
mahlük arasındaki münasebet ve insa-
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nın kainat içindeki yeri konusunda is
lam ' ın benimsediği ana temanın bir ge
reği olmalıdır. Çünkü ilahi ruhtan üfle
nerek yaratılan insana islam'ın ilk emri 
(okumak) tebliğ edilirken ulu yaratıcının 
sonsuz lutuf ve kerem sahibi olduğu bil
dirilmiştir (ei-Alak 96 / l -5) islam'ın öğ
retisine göre Allah ile kul arasındaki mü
nasebetin odak noktası Allah nezdinde 
rahmete, kul seviyesinde tazime dönü
şen sevgiden ibarettir. Allah kainatın ya
ratıcısı ve yöneticisidir: insan ise Kur 'an'
da göklerin ve yerin hizmetine verildiği 
merkezi varlık olarak tanıtılmıştır. An
cak Allah ' ın , insana olan sevgisinin rah
mete dönüşüp yine insana yönelmesi 
bakımından ulühiyyet aleminde hiçbir 
aksama olmazken insanın tazim duygu
larında bozulmalar vuku bulması yüzün
den ilahi rahmet alanının dışına çıkılmak
tadır. Bunun için olacaktır ki islam'ın in
sana yönelik ikinci hitabı uyarılmak (in
zar) şeklinde olmuş ve ondan kalbini ila
hi rahmeti kabullenecek hale getirmesi 
istenmiştir (el-Müddessir 74 / l-4 ; bk. Ta
beri, XXIX, 91 -92) . Kuran-ı Kerim'de Hz. 
Muhammed ve diğer peygamberler için 
daha çok "müjdeleyici ve uyarıcı " (beşir 

ve nezir) kavramları kullanılarak müjde 
ve rahmetin esas olduğuna işaret edil
miştir. Aslında uyarmanın gayesi patala
jik korku ve dehşete sevketmek değil
dir: aksine önceden varılan bir anlaşma
nın gereği olarak muhatabın üstlendiği 
şerefli görev ve sorumluluğu ona hatır
latmaktan ibarettir. 

Cennetin tasviri konusu ile tefsir, ha
dis ve kelam alimleri meşgul olduğu gi
bi tasawuf ehli. edebiyatçılar, geniş halk 
kitlelerine hitap etmeyi amaçlayan eği
timeHer de ilgilenmişlerdir. Cennet. in
sanlık tarihi boyunca ardı arası kesilme
yen dünya sıkıntıları içinde kıvranan. ha
yattan zevk alamayan, idealindeki mut
luluğu yaşadığ ı düzen içinde bulamayan 
insanların özlediği bir alem olmuştur. Bu 
sebeple birçok müellif tarafından yapı 

lan cennet tasvirlerinin bir kısmı nasla
ra dayalı olmaktan çok kend i ideal veya 
hayallerinin ürünü niteliğinde olmuş ve 
özledikleri mutluluk aleminin çizgilerini 
taşı mıştır. Mutahhar b. Tahir el- Makdi
sl. cennet ehlinin cinsi hayatıyla ilgili ola
rak Hz. Peygamber'e ve tabiinden Ha
san-ı Basri'ye yöneltildiği rivayet edilen 
sorulara verilen cevapları içeren bazı 

metinleri zikrettikten sonra bu tür riva
yetleri, halk arasında yaygın olduğu ve 
bu sebeple de doğruluklarıni ispat ede
cek belgelere gerek görülmediği için kay-
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dettiğini söylemek suretiyle (el-Bed, ue't

tarf!), I, ı 91 -193) cennet tasvirinin bu özel
liğine işaret etmektedir. Muhyiddin İb
nü'l-Arabi, sekiz dolgun sayfalık bir hac
me varan ve Hz. Ali yoluyla ResOlullah'a 
kadar ulaştığı ileri sürülen benzer bir 
metni naklederken (el-Fütaf}at, ıv. 436-
447; V, 78-82), Şa ' rani de el- Yevô.kit ve'l
cevô.hir'in sonunda cennetin kuruluşu
nu ve cennet hayatını konu edinen on iki 
sayfalık sorulu - cevap lı açıklamalarını ya
parken aynı bakış açısını benimsemişler

dir. Mô.rifetnô.me sahibi Erzurumlu İ b
rahim Hakkı'nın, sekiz cennetin tasviri 
sırasında on satırlık bir metin içinde on 
dört defa 70.000 sayısını tekrar eder
ken herhangi bir nassa dayanmış olma
sı mümkün değildir. Bu sebeple on asrı 
aşkın bir zaman dilimi içinde müslüman 
müelliflerin çeşitli maksattarla kaleme 
almış oldukları eserlerde cennetin (ve do
layısıyla cehennemin) tasviriyle ilgili açık

lamalarının tamamını İslam'a mal etmek 
doğru değildir. Carra De Vaux'nun, İslam 
telakkisi çerçevesinde cennet tasviri ya
parken sekiz katlı piramit veya koni şek
lindeki yapılardan başka "cevherler de
nizi, lutuf denizi, rabbin denizi" gibi üni
telerden söz etmesinin dayanağı (El, Il, 
ı o ı 5). herhalde söz konusu rivayetler tü
ründen eserler olmuştur. 

Kur'an -ı Kerim'de cennet tasvirine dair 
ayetler (daha çok Rahman, Vakıa , İnsan 
ve Gaşiye sürelerinde) cehenneme dair 
olanlara nisbette daha fazladır ve epey
ce bir yekün tutmaktadır. Hadis olarak 
rivayet edilen metinterin içinde sahih 
olanlar genellikle cennete girmeyi gerek
tiren veya oradan mahrum olma sonu
cunu doğuran hareket ve davranışlarla 
cennet ehlinin vasıflarını konu edinmiş
tir (mesela bk. Mi{tahu künQzi's-sünne, 
"eı-cenne" md.). EbQ Nuaym ei - İsfaha 
ni, cennetle ilgili olarak rivayet edilen 
hadisleri bir araya getiren eserinde 454 
kadar metni senedieriyle birlikte kay
detmiştir. Ancak A. Rıza Abdullah tara
fından ilmi neşri yapılan eserin dip not
larında da görüleceği gibi tasvirle ilgi
li rivayetlerin çoğu zayıf hadis grubu
na girmekte, bir kısmı da mevzü kabul 
edilmektedir. Söz konusu eser bu yönüy
le Ebü'I-Perec İbnü'I - Cevzi ve Süyüti gi
bi müelliflerin mevzü hadis kitaplarında 
da bazı değerlendirmelere konu teşkil 

etmiştir (Ebu Nuaym, ı. 8). Cennet tasvi
riyle ilgili bazı rivayetlerin tabi tutuldu
ğu değerlendirmeler İbn Kayyim el-Cev
ziyye'ye ait Hô.di '1- ervô.J:ı ile (mesela b k. 
s. 267-334) İbn Kesir'e ait en -Nihô.ye'de 
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de (b k ll, 390-391, 399, 41 ı , 465) görül
mektedir. Şüphe yok ki duyu organları
nın ve akıl yürütme alanlarının tama
men dışında kalan ve yegane bilgi kay
nağı nakilden ibaret olan ahiret hayatı , 

cennet ve cehennemle ilgili rivayetlerin 
sahih ve güvenilir olması vazgeçilmez bir 
zarurettir. 

Dinler tarihine dair araştırmalar, he
men her din ve inanç sisteminde ölüm 
sonrası hesaplaşmanın , ceza veya müka
fatın varlığının kabul edildiğini göster
miştir (yk. bk.). islam'dan önce Araplar 'ın 
inancında da bu telakki mevcut olmakla 
birlikte Cahiliye edebiyatında cennet ve 
cehennem tasvirlerini dile getiren anla
tımlar mevcut değildir. ümeyye b. Ebü's
Salt'a nisbet edilen bir şiirdeki tasvirler 
ise şüphe ile karşıianmaktadır (bk. Mak
disi. I, 202-203; krş. Cevad Ali , VI, 678-
680) . Carra De Vaux gibi bazı şarkiyatçı
ların Kur'an'daki cennet tasvirlerini, Hz. 
Muhammed'in ve "onun bilinmeyen üs
tatları"nın hıristiyan minyatür ve moza
ik sanatında yer alan melek figürlerin
den etkilenmesiyle açıklamaya çalışma
ları, tarihi gerçekler ve Kur'an'ın erişil
mez anlatım gücü karşısında gülünç id
dialar seviyesinde kalmaktadır. 

Geniş halk kitlelerine hitap etmeyi 
amaçlayan vaaz ve irşad kitapları ile de
runi duyuş ve sezişleri yansıtan telakki
ler bir yana, genel olarak İslam bilginle
rinin cennet tasviri hakkında benimse
dikleri görüş onun mahiyetinin bilineme
yeceği şeklindedir. Çünkü mürnin kullar 
için ahiret hayatında hazırlanmış mut
luluk vesilelerinin hiç kimse tarafından 
tahayyül edilemeyeceğini ifade eden 
ayetten başka (es- Secde 32 / I 7) kudsi 
hadis olarak rivayet edilen meşhur me
tin de bu hususu açıkça belirtmektedir: 
"Ben salih kullarım için hiçbir gözün gör
mediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiç
bir beşer zihninin tasawur ederneyece
ği mutluluklar hazırladım " (BuharL "Tef
sir", 32/ ı ; Müslim, "Cennet", 2-5) . Dün
ya hayatında beş duyu ve akı l alanların

daki idrakler tabiat şartlarıyla kayıtlı ol
duğuna göre naslarda geçen tasvirleri 
aynı şartlar çerçevesinde veya hayal gü
cüyle değiştirerek algılamak gerekir. Ni
tekim bazı ayetlerde, cennet ve nimet
leriyle ilgili dünya ve ahiret idrakleri ara
sında benzeriikierin bulunduğu ifade edil
miştir (bk. el-Bakara 2/25; Muhammed 
471 6) . İbn Abbas'tan yaygın olarak ri
vayet edilen, "Cennette isimlerden baş
ka dünyayı andıran hiçbir şey yoktur" 
(Makdis!, I, I 94) ifadesi, ikisi arasındaki 

mahiyet farklılığını belirten bir söz olsa 
gerektir. 

Ahiret cenneti sadece bağ ve bahçe
lerden ibaret olmayıp bunların yanında 
kendilerine has maddelerden oluşan nes
neleri ve tesisleri de mevcuttur. iman ve 
iyi davranış sahibi kimselerin ebediyet 
aleminde "cennetlerin has bahçeleri "nde 
(ravzatü · ı- cennat) yaşayacaklarını ifade 
eden ayette (eş-Şura 42 / 22) yer alan ve 
sözlük anlamları bakımından her ikisi de 
"bahçe" anlamına gelen ravzat ile cen
nat kelimelerinden ikincisine "tesis" ma
nasını vermek gerekir. Birçok ayette iyi
lere vaad edilen cennetin çoğul şekliyle 
kullanıldığına bakılırsa birden fazla te
sisin bulunduğu ve her mümine bir mes
ken hazırlandığı anlaşılır. Cennetin gök
lerin ve yerin "arz " ı kadar olduğunu ifa
de eden ayetterin (Al-i imran 3/ ı33; el 
Had!d 571 2 I) tefsiri için şu farklı görüş
ler ileri sürülmüştür : 1. Cennetin tasav
vur edilemeyecek kadar geniş olduğu
nu ifade eden bir benzetmedir. Buna 
göre arz "en" yani genişlik demektir. Bir 
alanın dar cephesini genellikle onun ge
nişliği oluşturduğuna göre cennetin uzun
luğu bu teşbih çerçevesinde çok daha 
fazla olacaktır. 2. Cennet, dünya hayatın
da insanoğlu tarafından kavranabilen 
kainat kadar değerlidir (Razi. IX, 5-6) . 3. 
Madde aleminin insan idrakine sunulu
şu gibi cennet de onun bilgi ve idrakine 
sunulmuştur (Şa'ranL II, 165-166). Bu yo
rumlar içinde en çok tercih edilen birin
ci görüştür. 

Cennetin sekiz kapısının olduğu ilk dö
nemlerden beri kabul edilegelmiştiL An
cak cehenneme ait yedi kapının mevcu
diyeti Kur'an-ı Kerim 'de açıkça zikredil
diği halde (el-Hicr 151 44) cennetin sa
dece kapılarının (ebvab) bulunduğu ifa
de edilmiş ve sayıları hakkında herhan
gi bir işarette bulunulmamıştır. Zümer 
süresinde (39 / 73). kıyamet günü cen
net kapılarının açılışından bahseden ayet
te "vav· harfinin sekiz sayısını ifade et
tiğini (vav-ı semaniyye) ileri sürenterin 
ilmi bir delile dayanmadıkları kabul edil
miştir (Kurtubi, s. 535; İ bn Kayyim el-Cev
ziyye, s. 82) . Ancak bir kısmı Kütüb-i Sit
te'de de yer alan çeşitli hadislerde cen
netin sekiz kapısı olduğu belirtilmek
tedir (bk. Mifttif}u künQzi's-sünne, "el
cenne" md. ls. ı28]; İbn Kayyim el-Cev
ziyye, s. 87 -89). Aynı hadis kaynakları
nın, derledikleri rivayetlere dayanarak 
kapıların genişliği için verdikleri çok 
uzun mesafelere bakılırsa cennet kapı
ları aynı zamanda onun bölümlerini de 



ifade etmiş olmalıdır. Nitekim bazı eser
ler sekiz cennet kapısının adlarını kay
dederken bazı küçük farktarla cennetin 
isimlerini zikretmişlerdir. İbnü'l-Arabi de 
el -Fütı1hat'ında (V. 70-72) cennetin se
kiz kapısını sayarken onun bilinen isim
lerini sıralar ve en üstün bölümü diye 
kabul ettiği adn cennetini mürninterin 
Allah'ı görecekleri sırada bulunacakları 
yer olarak kaydeder. Bunun da üstünde 
"vesTie cenneti" bulunur ki burası Hz. Mu
hammed'e aittir. Kurtubi'nin, hadis ola
rak zikrettiği bazı rivayetlere dayanarak 
cennet kapılarını on üçe çıkarmasına (et· 
Te?kire, s. 533- 535) İbn Kesir karşı çık
makta ve onun bu görüşü için yeterli de
Iili olmadığını söylemektedir (en·Niha· 
ye, II, 359-367) . Herhalde Kurtubi cennet 
kapılarının sayısını çoğaltırken onun bö
lümlerinden ziyade bölümlerinin içinde
ki bazı özel rnekanlara yol veren girişle
ri kastetmiştir. Sahih hadislerin belirtti
ğine göre bu rnekanlara belli amel sa
hipleri girebilecektir. Mesela namaz kı

lanlar namaz kapısından, cihada katı

Ianlar cihad kapısından, Allah yolunda 
harcama yapanlar sadaka kapısından. 

oruç tutanlar da "reyyan" (suya kandıranı 
kapısından gireceklerdir. Cennet kapıla

rının cehenneminkinden daha fazla ve 
cennetin tasawur edilemeyecek kadar 
geniş olması, cennet ehlinin cehennem
liklerden çok olacağını gösterir. Nitekim 
bir hadiste, cennete girecekterin yerle
rini aldıktan sonra orada yine boş yer 
kalacağı, bunun için Cenab-ı Hakk'ın ye
niden bazı nesiller yaratıp cenneti dol
duracağı ifade edilmiştir (Buhari, "Tef
sir", 50/ I; Müslim, "Cennet", 34). 

Kur'an-ı Kerim'de cennet için "güzel 
meskenler" (et-Tevbe 91 72; es-Saf 61 1 
12). "üst üste kurulmuş konaklar" (ez
Zümer 39/20) ve "ev" (et-Tahrim 66/ Il) 
kavramları kullanılmak suretiyle onun 
maddi manada eleman ve tesislerden 
oluştuğu belirtilmiştir. Cennet hayatıyla 
ilgili bazı tasvirler de (aş. bk.) bu gerçe
ği vurgulamaktadır. Naslardan anlaşıldı
ğına göre cennet ehli için çadırlar da ku
rulacaktır (er-Rahman 55/72; Müslim, 
"Cennet", 23-25). Onlar cuma günleri gü
zel kokular saçan rüzgarların estiği bir 
çarşıyı dolaşacaklar, bu şekilde zarafetle
rine zarafet katacaklardır (Müslim, "Cen
net" 13). 

Rahman süresinde, "Rabbinin huzu
runa suçlu olarak çıkmaktan korkan kim
seler için iki cennet (cennetan) vardır" 

(55 1 46) denildikten sonra bu cennetie
rin imkanlarından bahsedilmekte, ardın-

dan, o iki cennetten başka (veya onların 
altında) iki cennet daha bulunduğu (55/ 
62) belirtilerek bunların da benzer im
kanları tasvir edilmektedir. Müfessirler 
bu iki (veya dört) cennet hakkında cin ve 
insan türlerine verilecek cennetler, cis
mani ve ruhani cennetler, iyiliklerin ya
pılması ve kötülüklerin terkedilmesine 
karşılık verilecek iki cennet, iman ve sa
lih amel için verilecek cennet ile Iutf-ı 

ilahi olarak fazladan ikram edilecek cen
net gibi bazı yorumlar yapınışiarsa da 
tatminkar bir açıklama getirememişler
dir. Hz. Peygamber bir hadisinde, ahiret
teki iki cennetten birinin kapkacak ve 
madeni eşyasının altından, diğerinin de 
gümüşten olacağını ifade etmiştir (Bu
hari, "Tevhid", 34, "Tefsir", 55/1-2; Müs
lim, "İman", 296). Sonuç olarak bir mürni
ne birden fazla cennetin veriliş hikmeti 
açık bir şekilde aniaşılmadığı gibi bun
ların kaç tane olacağı da bilinmemek
tedir. Rahman sOresindeki bu ifadenin 
ahenkle, yani genellikle "elif- nun"la ("an" 
sesiyle) biten buradaki ayetterin son he
celerinin ses uyumu ile açıklanması da 
(El, II. ı O ı 5 ı tutarlı görünmemektedir. Söz 
konusu ayetlerde geçen cennet kelime
lerini sözlük anlamlarından hareketle 
"bahçe" manasma almak mümkündür. 
Nitekim her iki cenneti tasvir eden da
ha sonraki ayetler akan pınarlardan, 

meyvelerden. çadırlardan bahsetmek
tedir. 

Dünya hayatında mürninterin Allah'a 
itaat ve bağlılıklarının aynı derecede ol
madığı bilinmektedir; bunun sonucu ola
rak ceza ve mükafat da farklı dereceler
de uygulanacaktır. Nitekim muhtelif nas
larda cennete girmeye hak kazanmış kul
ların mükafat derecelerinin aynı olma
yacağı haber verilmektedir (mesela bk. 
en-Nisa 4/ 96; ei-Enfal 8/ 4). Bununla il
gili bir hadiste. Allah yolunda cihad eden
lere hazırlanan cennetin "yüz derece" ol
duğu ve her derecenin gökle yer ara
sındaki mesafe kadar birbirinden uzak 
bulunduğu haber verilmiştir (Buhari , "Ci
had", 4; Müslim, "İmare", 1 16). Sahip ol
dukları nimetler açısından farklı mekan
lar olduğu anlaşılan bu dereeelerin ima
nın hasletleri (şubeleri) kadar yetmiş kü
sur olacağı, bu hasletleri kendisinde top
layanların bütün dereceleri elde edece
ği de söylenmiştir (Şa'rani, II , ı 76). 

Cennetteki binaların yapı taşları hu
susunda "bir tuğlası altından, bir tuğla
sı gümüşten" şeklinde hadis olarak nak
ledilen rivayetlerin doğrulukları tartışıl
mıştır. Buhari ve Müslim'de yer alan iki 
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ayrı hadise göre cennetin kubbeleri inci
den olup toprağı misk gibi kokan, halis 
buğday unu gibi beyaz bir maddeden
dir. Bunun za'feranla karışarak harç va
zifesi gördüğü de rivayet edilmiştir (EbO 
Nuaym; I, 170-176; İbn Kayyim el-Cevziy
ye, s. ı 95 -1 99) Adn cennetinin yapısı hak
kında rivayet edilen uzunca bir hadiste 
bu cennette inciden yapılmış bir köşk 
içinde yakutla örülmüş yetmiş ev, her 
evde de yeşil zümrütten inşa edilmiş yet
miş oda bulunduğu, her odada genellik
le yetmiş sayısıyla ifade edilen nimetie
rin yer aldığı anlatılırsa da muhaddis İbn 
Kesir. bu hadisin mevzO derecesinde za
yıf olduğunu kaydetmiştir (en-Nihaye, 

II, 390-391) 

Cennet tasviriyle ilgili hadislerin için
de firdevs ile adnin özel durumları oldu
ğu görülür. Rahman sOresinde ayrı ayrı 
tasvir edilen iki çift cennete (yk. bk.) bir 
açıdan açıklık getiren bir hadise göre 
firdevs cennetleri dört adet olup ikisi
nin bütün süsleri ve eşyaları altından, 

ikisinin de gümüştendir; müminlerin ce
mal-i ilahiyi müşahede edecekleri yer ise 
adndir. Aynı hadisin devamında cennet
teki dört nehrin fışkıracağı yerin adn ol
duğu zikredildiği halde (Darimi, "Rikiik", 
ı O ı). Buhari'nin de dahil bulunduğu di
ğer muhaddislerin rivayetleri bunu fir
devs olarak gösterir (Buhari, "Tevhid", 
22; Tirmizi, "Şıfatü'l-cenne", 4). 

Kur'an-ı Kerim'de yer alan cennet tas
virleri içinde, kelimenin çoğul olarak kul
lanıldığı ayetlerin ekserisinde altlarından 
nehirlerin aktığı ifade edilmiştir. İbn Kay
yim'in de belirttiği gibi bu ayetlerde ge
çen "taht" (alt) zarfı, cennet toprağının 
görünmeyen alt tabakası demek olma
yıp ağaçların. binaların ve benzeri tesis
lerin zemini ve eteği anlamına gelir. Do
layısıyla bazı müfessirlerin ileri sürdü
ğü gibi nehirlerin toprak altından aktı
ğını söylemek veya "taht" zarfını "cen
net halkının emri altında" şeklinde tevil 
etmek doğru değildir (İbn Kayyim el-Cev
ziyye, s. 255-256; krş. Ta beri, I. 1 32-133). 
Hadis olarak da nakledilen bazı rivayet
lerden faydalanan alimler, cennetteki 
nehirlerin nehir yataklarında değil yü
zeyde aktıkları kanaatine varmışlardır. 
Cennet nehirlerinin mevcudiyetini belir
ten ayetler onların mahiyetleri hakkın
da bilgi vermezken Muhammed sOresin
deki ayet ( 4 71 15) farklı bir tasvir yapar. 
Buna göre cennette içimi bozulmayan 
su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmak
ları, içenlere zevk veren şarap ırmakları 
ve süzülmüş baldan ırmaklar vardır. Bu-
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har! ile Tirmizi'nin birbirini tamamlar 
mahiyette naklettikleri bir hadiste Hz. 
Peygamber. firdevsin cennetin ortasını 
ve en üst kısmını teşkil ettiğini, dört neh
rin de oradan çıktığını haber vermekte
dir mu h ari, "Tevlfid", 22; Tirmizi, "Şıfatü'l
cenne", 4). Burada sözü edilen dört ne
hir Muhammed süresinde anlatılan ne
hirler olmalıdır. Öyle anlaşılıyor ki bu özel 
nehirler diğer birçok ayette tekrarlanan 
genel nehirlerden ayrıdır. Kur'an-ı Ke
rlm'in 1 08. süresine adını veren ve "çok 
şey" anlamına gelen "Kevser"den ne kas
tedildiği müfessirler arasında tartışma
lıdır. Taberl, Kevser'e "cennetteki bir ne
hir, birçok meziyet (hayr-ı kesTr). cennet
teki bir havuz" manalarını veren alimie
rin görüşünü kaydettikten sonra kendi
sinin, Kevser'in bir nehir adı olduğu tar
zındaki görüşü tercih ettiğini söyler (Ca· 
micu'l·beyan, XXX, 207-210) . Fahreddin 
er - Razı ise Selef alimlerince meşhur ve 
yaygın olduğunu kaydettiği "nehir" ma
nasından başlamak üzere Kevser için on 
beş yorum sıralar ve Kevser'in cennet
teki hem bir nehri n hem de bir havu
zun adı olduğu kanaatine temayül gös
terir (Mefatfhu ' l-gayb, XXXII, I24-126) . 
Muhtelif rivayetlerle nakledilen hadis
lerde Hz. Peygamber cennette Kevser 
adında bir nehrin kendisine verileceğini, 
bu nehrin iki kenarında inciden yapılmış 
kubbelerin bulunacağını , akan suyunun 
da halis misk gibi koku salacağım be
yan etmiştir (İbn Kes ir, II , 400-407; hem 
cennet hem de dünya ile ilgisi olduğu riva
yet edilen nehirler için bk. SİDRETÜ'l-MÜN
TEHA). Cenneti tasvir eden bazı ayetler 
orada su pınarlarının da bulunduğunu 
haber verir: "Kötülüklerden korunanlar 
bahçelerde, gölgelerde ve pınarların ba
şında bulunacaklardır" (ei-Hicr 151 45; 
ei-Mürselat 771 41). Rahman (55 / 50, 66) 
ve Gaşiye (88 / I 2) sürelerinde akan pı

narlardan söz edilmekte, diğer bazı ayet
lerde de cennet ehlinin bu pınarlardan 
su içeceği haber verilmektedir (el-insan 
76/ 6, 18 ; el-Mutaffifın 83 / 28; bk. SEL
SEBIL) 

Sözlük anlamı "bağ, bahçe" olan cen
nette ağaçların bulunması tabiidir. Çe
şitli ayetlerde gölgelerden, dallardan, 
sarmaş dolaş olmuş koyu yeşilliklerden, 
meyveleri kolayca toplanabilen ağaçlar
dan bahsedildiği gibi (bu ayetler için bk. 
İbn Kesir, II , 412) özel olarak hurma, nar, 
reyhan, kiraz, muz gibi ağaç ve bitkiler
den de söz edilir (er-Rahman 55 / 12, 68 ; 
el -Vakıa 56/ 28-29). Buhar! ile Müslim'in 
rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber 
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cennette, idmanlı ve hızlı bir at binicisi
nin, gölgesinde yüz yıl koştuğu halde so
nuna ulaşamayacağı kadar büyük bir 
ağacın bulunduğunu ifade etmiştir (Bu
hari, "Bed'ü 'l-l].al~". 8; Müslim, "Cennet", 
6-8). Hadisin çeşitli rivayetlerini nakle
den İbn Keslr'in Ahmed b. Hanbel'den 
aktardığı bir rivayette söz konusu ağaç 
"şeceretü'l-huld" olarak adlandırılmıştır 
(en-Nihfiye, II, 414-417). Hadistezikredi
len ağacı bir ağaç türü olarak anlamak, 
"yüz yıl"ı da çokluktan kinaye saymak 
mümkündür. Daha çok halka hitap eden 
dini- edebi eserlerde söz konusu edilen 
tüba ağacının mevcudiyeti ise kesin de
ğildir. iman ve güzel amel sahipleri için 
iyi bir ebediyet hayatının hazırlandığını 

ifade eden ayet-i kerlmedeki "tüba" ke
limesi (er-Ra'd 13/ 29) sözlükte "iyilik ve 
güzellik, iyi ve güzel karşılanan her şey" 
anlamına gelir. Müfessirlerin bu kelime
ye verdikleri yedi sekiz kadar manadan 
biri de tüba ağacıdır. Razinin de dolay
lı olarak belirttiği gibi (Mefatfl:ıu 'l-gayb, 

XIX, 52) kelimeyi sözlük anlamından çı
karıp dar bir alana tahsis etmek doğru 
değildir. Bunun yerine "ebedl saadete 
vesile olan her güzel şey" manası veril
diği takdirde bağ, bahçe ve ağaçlar da 
dahil olmak üzere her imkan kelimenin 
kapsamına alınmış olur. Kütüb-i Sitte 
içinde tesbit edilemeyen bir rivayete gö
re Hz. Peygamber tübanın cennette bir 
ağaç olduğunu ifade etmiştir. Bunun şe
ceretü' l-huldun başka bir adı olması 

mümkündür. Şa'ranl, Hz. Adem'in bütün 
insan türünün atası olduğu gibi tübanın 
da bütün cennet ağaçlarının aslı olabi
leceğini kaydeder (el- Yeva~ft ve'l-ceva
hir, II , 172). İbn Ebü'd-Dünya'nın Resülul
lah'a nisbette rivayet ettiği uzunca bir 
metinde, cennetteki tüba ağacının bü
yüklüğü, yaprakları, çiçekleri, meyveleri 
ve çeşitli özellikleri belirtildikten sonra 
gölgesinde bulunan cennetiikierin fev
kalade niteliklere sahip atlara binerek 
Allah'ı ziyaret edişleri anlatılmaktadır. 

Ancak İbn Keslr, bu hadisin eski alim
lerden birinin indi görüşü iken yanlışlık
la hadis diye Resülullah · a nisbet edil
miş olabileceğini söyler (en -Nihaye, Il, 
520-523). Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın 
Maritetname'sinde (s. 8) olağan üstü ni
teliklerle tasvir edilen tüba ağacı da ay
nı türden bir hayal ürünü olmalıdır. 

Cennet Hayatı. insanın Tanrı inancına 
sarılıp O'na bağlanmasında, en büyük 
kaygı ve korkusu olan yok olmaktan kur
tulma ve Tanrı'nın kendisine tükenme
yecek bir hayat bahşetmesi ümidinin 

büyük etkisi vardır. Nitekim insanların 
kendi kendilerine yetmediklerini ve Al
lah'a muhtaç olduklarını, Allah'ın diler
se onları yok edip yerlerine başka varlık
lar yaratabileceğini ifade eden ayetler
de (Fatır 351 15-16) bu hususa da bir işa
ret vardır. Bütün dinler cennet arzusu
na cevap vermeyi amaçlamış ve cennet 
hayatını vaad etmiş olmakla birlikte, el
de mevcut mukaddes metinler ve bu 
metinler etrafında oluşan edebi tasvir
ler içinde her halde İslam'ınkinden da
ha zengin ve tatminkar olanı mevcut de
ğildir. Ebedf mutluluğun simgesi olan 
cennete kavuşma ümidi, bütün müslü
manlar için hayatın birçok güçlüklerine 
göğüs germeyi, fedakarlıklar gösterme
yi göze aldıran bir faktör olmuştur. ilk 
islam şehidleri Sümeyye- Yasir ailesinin 
bu uğurda çektikleri çilelerden günümüz 
İslam dünyasındaki mücadelelere kadar 
müslümanların davranışlarında cennet 
idealinin en önemli etken olduğu şüp
hesizdir. 

İslam dini Allah 'ın seçkin kullarına na
sıl bir cennet hayatı vaad etmektedir? 
Bu hayatın konu ile ilgili nasların birleş
tiği ve önemle vurguladığı iki özelliği var
dır: Arzulanan her şey, ebediyet. Bir ayet-i 
kerimede şöyle denilmektedir: "Gönülle
rin özleyeceği, gözlerin hoşlanacağı her 
şey orada vardır. Ve siz orada ebediyen 
kalacaksınız" (ez-Zuhruf 43/71). Dünya 
hayatında duyu organlarıyla algılanama 

yan meleklerin insanlara hizmet ettiği, 
onları koruduğu, Allah yolunda yürüyen
ler için esenlik dilediği Kur'an'ın çeşitli 

beyanlarından anlaşılmaktadır. Ahiret 
aleminde melekler inançlı ve dürüst in
sanlara görünmeye başlayacaklar ve ye
ni hayata intibakları sırasında korku ve 
üzüntüye düşmemelerini telkin ederek 
onlara şöyle diyeceklerdir: "Biz dünya 
hayatında da ahirette de sizin dostları
nızız. Canlarınız ne isterse, gönlünüz ne 
dilerse burada sizin için hazırdır. Bütün 
bunlar, yarlığayıcı ve esirgeyici Allah'ın 
bir ikramıdır" (Fussılet 41 / 30- 32). Hz. 
Peygamber, çeşitli münasebetlerle cen
netteki sınırsız imkan ve mutluluklar
dan söz ettiğinde yanında bulunanlar 
zaman zaman cennette at, deve vb. şey
lerin de bulunup bulunmadığını sormuş
lar, o da, "Allah sizi cennete koyarsa ora
da canınızın arzuladığı ve gözünüzün 
hoşlandığı her şeyi bulursunuz" şeklin
de cevap vermiştir (Tirmizi, "Şıfatü'l-cen
ne", ll; krş. İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 366-
369). Hz. Peygamber, cennet hayatının 
imkan ve nimetlerinin genel anlamda 



fevkalade olduğunu belirtmekle birlikte 
ayrıntılı tasvirlere girmemiştir. Mesela 
cennette pek üstün yetenek ve özellik
lere sahip atların ve develerin bulundu
ğunu ifade eden rivayetler doğru kabul 
edilmemiştir. EbQ Hüreyre'den nakledi
len ve cennette ekin ekmek isteyenlerin 
bile bulunacağını belirten hadis BuMrf
nin el - Cdmi c u 'ş- şaJ:ıfh 'inde yer aldığı 
halde ("Tevl.lld", 38) İbn Kayyim, "Cennet
te ekin ekmekten söz eden başka bir 
hadisin mevcudiyetinden haberdar de
ğilim ; işin gerçeğini Allah bilir" şeklinde 
ihtiyatlı bir ifade kullanmıştır (Hadi'l-er· 

vaJ:ı, s. 25 3-254). Cennet halkının arzu et
tiği her şeyin gerçekleşeceği ilkesine kar
şı , "Başkalarına zarar verici, erdemsiz, 
çelişkili oluşu sebebiyle imkansız şeyler 
talep edilirse durum ne olacak?" şeklin
de teorik olarak bir itiraz ileri sürülebi
lirse de cennete girecek insanlar fizyo
lojik ve psikolojik kusurlardan arınmış 
olacaklarından pratikte böyle bir talebin 
vuku bulmayacağı açıktır (a ş. bk.). 

Kur 'an-ı Kerim ve sahih hadislerde 
mevcut beyanlara dayanarak cennet ni
metlerinin ana özelliklerini şu şekilde 

tesbit etmek mümkündür: 1. Sonsuz lüks 
ve konfor. 2. Sürekli barış ve huzur. 3. 
Cennet ehlinin hem bedeni hem ruhi ba
kımdan son derece güçlü ve yetenekli 
olmaları. 4. Manevi tatmin (rıza) . s. Allah'ı 
görmek, O'nunla konuşmak. 6. Bütün 
bunları saran bir ebediyet. 

insan türünün yaratılıştan itibaren ma
nevi bir tekamül çizgisi takip ettiği , ge
nellikle semavi dinlerin ve özellikle İsla
miyet'in benimsediği bir telakkidir. İlahi 
ruhun üflenişiyle (nefha) hayat sahnesi
ne çıkarılan ilk insanın meleklerden bil
gili ve onların tazimine mazhar olacak 
kadar değerli olduğu çeşitli beyanlardan 
anlaşılmaktadır. insanın ikinci ve ebedi 
hayat sahnesine çıkarı lışının da benzer 
bir nefha ile (sOra üfl eniş ) olacağı Kur'an'
da haber verilmiştir (ez-Zümer 39/ 68). 
Bu iki nefha arasında dünya hayatı ile 
berzah * alemi vardır. insanın irade ve 
tercihini kullanarak tekamülünü sürdü
rebileceği yer dünya hayatıdır ve bura
daki manevi tekamül iman ve salih amel 
ölçüsüne bağlanmıştır. Bir bekleyiş mer
halesi olan berzah döneminden sonra 
başlayacak ahiret hayatında, dünyada 
tekamüllerini sekteye uğratmayanlar. 

öyle anlaşılıyor ki, fizyolojik ve psikolo
jik yönlerden son bir operasyon ve arın
dırmaya tabi tutulduktan sonra cenne
te alınacaklardır. Müslim'in rivayet etti
ği bir hadiste Hz. Peygamber kıyamet 

günü cennet kapısını ilkin kendisinin ça
lacağını ve ondan önce bu kapının kim
seye açılmayacağını söylemiştir ( "İman", 
333). Cennete giriş sırasında bütün mü
minler görevli melekler tarafından kar
şılanacak ve, "Selam olsun sizlere! Sa
adetler içinde olun, bir daha çıkmamak 
üzere cennete buyurun!" (ez-Zümer 39/ 
73) diyeceklerdir. Buhari, Müslim ve Tir
mizi'nin çeşitli rivayet kanallarından ak
tardıkları hadisiere göre (Buhari, "Bed'ü'l-
1].~", 8; Müsliın , "Cennet", 14-22 ; Tirmi
zi , "Şıfatü ' l - cenne " , 7). mürninler dolu
nay veya parlak yıldızlar gibi ışıklar sa
çarak cennete girecekler, orada diledik
leri gibi yiyip içtikleri halde abdest boz
ma ihtiyacı hissetmeyecekler, sümkürüp 
tükürmeyeceklerdir. Aldıkla rı gıdaların 

sindirimi hoş kokulu geğirti ve terden 
başka bir külfet getirmeyecektir. Cen
net halkına yorgunluk ve usanç gelme
yeceği için (Fatı r 35/ 35) uykuya da ihti
yaç duymayacaklardır. Cennet ehlinin 
imkanlarını dile getiren bir hadiste on
lara şöyle nida ed ileceği kaydedilir: "Da
ima sağlıklı olup asla hastalanmayacak
sınız, sonsuza kadar yaşayıp ölmeyecek
siniz, gençliğinizi koruyup hiçbir zaman 
ihtiyarlamayacaksınız, sürekli nimetler 
içinde olacak ve güçlükle karşılaşmaya
caksınız " (Müslim, "Cennet", 22) . Konu ile 
ilgili hadislerin bazı rivayetlerinde cen
nete girecek erkeklerin ataları Adem'in
ki gibi bir bünyeye sahip olacakları , hat
ta 60 arşın boyunda bulunacakları an
latılır. Ayrıca bu erkeklerin daima otuz 
üç yaşında olmakla birlikte bıyıkları ye
ni teriemiş sakalsız gençler görünümü 
arzedeceklerinden de söz edilir. Kadın
ların ise çok güzel tenli ve çok değerli 
elbiselere bürünmüş halde bulunacak
ları ifade edilir. 

Cennet ehlinin ruhi portreleri konu
sunda en çok vurgulanan özellik, onla
rın gönüllerinde kin ve nefretin bulun
mayacağı hususudur. "Gönüllerindeki 
kini söküp atacağız " (el-A'raf 71 43) şek
lindeki ifadeler, cennete girecekterin ma
nevi bir arındırma operasyonuna tabi 
tutulacağının delilidir. Yine ilgili ayet ve 
hadislerin beyanına göre cennette ku
sursuz bir ahlaki hayat yaşanacak. cen
netlikler arasında anlamsız ve gereksiz 
konuşmalar, suçlamalar olmayacak, tam 
bir dostluk ve kardeşlik hayatı hüküm 
sürecektir (el-Hicr 15 / 47; el-Vakıa 56/ 
25 ; Müslim, "Cennet", 16- 17). Kötülükler
den korunmayı başaranlar meleklerden 
gelen iltifattarla cennete girecekleri sı

rada şöyle diyeceklerdir : "Bize karşı va-
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adini gerçekleştirip dilediğimiz yerinde 
yerleşebileceğimiz cennete bizleri varis 
kılan Allah'a hamdolsun!" (ez-Zümer 39/ 
74) . Ayetin ifade tarzından, mürninterin 
yerleşim açısından serbestlik içinde ola
cakları anlaşılmaktadır. Rahman sOre
sinde sözü edilen iki veya dört cennetin 
bir anlamı da bu olmalıdır. Cennet mes
kenlerindeki yaygı, sergi vb. ev eşyası

nın son derece lüks olması yanında yi
yecek ve içeceklerin, ayrıca giysilerin de 
olağan üstü zevk verici özelliklere, te
mizlik ve zarafete sahip olacağı muhte
lif ayetlerde yer yer ayrıntılı olarak tas
vir edilir (i lgili ayet, hadis ve yorumları için 
bk. İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 267- 293). 
Hadislerde belirtildiğine göre cennet eh
line ilk verilecek yemek havyar ziyafeti
dir (Buhari. "Enbiya'", ı ; Müslim, "Müna

fi.lş:in", 30). Cennet konusuyla ilgili olarak 
aşılmaz bir eser kaleme almış bulunan 
İbn Kayyim el-Cevziyye, cennet ehlinin 
yiyecek ve içeceklerine temas eden ayet 
ve hadisleri kaydettikten sonra bu nas
lara göre cennette ekmek, et, meyve, tat
lı , ayrıca su. süt ve şarap gibi yiyecek ve 
içecekler mevcut olmakla birlikte bun
ların dünyadaki benzerleriyle isimden 
başka bir münasebetinin bulunmadığı
nı söyler (Hadi ' l·ervah, s. 274). Nitekim 
fevkalade zevk veren cennet şarabı ka
dehler dolusu içileceği halde sarhoşluk 
ve rahatsızlık vermeyecektir (es- Saffat 
37 / 45-47; Muhammed 47 / 15). Cennet 
halkının beslenme rejiminde meyvelerin 
önemli bir yer tuttuğu çeşitli ayetlerin 
beyanlarından anlaşılmaktadır . 

Cennet hayatının nimetlerini dile ge
tiren nasların ayrıntılı anlatımları ve bun
ların hayal ettirdiği cismani zevkler, ba
zı yabancı araştırmacıların eleştirilerine 

konu olmuştur. Halbuki cennet hayatı nın 

nimetleri bu cismani zevklerden ibaret 
değildi r. Cennet halkı asıl mutluluğu ma
nevi t atminde bulacak, onlar nefes alıp 
vermek kadar tabii bir şekilde Allah ile 
irtibat kuracak, cemalini müşahede ede
rek O'nunla konuşacaklardır (aş. bk.). 
Aradaki derin mahiyet farkına rağmen 
uhrevi hayat dünya hayatına benzer şe
kilde devam edeceğine göre oradaki kon
for da buradaki konforla bir bakıma bağ
lantı lı olacaktır. GazzalT'nin de işaret et
tiği gibi deney dünyasından aldığı izle
nimler sayesinde idrak gücüne sahip 
olan insana bu idrakin sınırlarını aşan 

kavramlarla herhangi bir konuda fikir 
vermek mümkün değildir. Dünya haya
tındaki cismani zevklerin ruhun yüceli
şine engel teşkil ettiği genellikle kabul 
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ediliyorsa da bunun uhrevf hayatta aynı 
mahiyette olacağı söylenemez. Kitlelere 
hitap eden dinlerin duyulur dünya ile 
paralellik arzeden bu üslOp ve metotla
rının özendirici ve etkileyici özellikler ta
şıdığı da bilinen bir gerçektir. 

Cinsiyetin insan hayatında önemli bir 
yer tuttuğu şüphesizdir. Kur'an -ı Kerim'
de de vurgulandığ ı üzere (er-Rüm 30/ 
2 ı) karşı cinsler hayatlarını birleştirmek
le bedeni ve ruhf tatmin bulmaktadırlar. 

Aynı tatminin uhrevf hayatta da devam 
etmesi tabiidir. Cennet tasviriyle ilgili 
çeşitli ayet ve hadisiere göre cennette 
hem dünya kadınları hem de hüriler 
bulunacaktır. Ayetlerde geçen "tertemiz 
zevceler" ifadesi (ei-Bakara 2/ 25; Al-i im~ 
ran 3/ 15), hürilerle birlikte dünya kadın
larını da kapsamına a lmaktadır. Cenne
te giriş öncesinde müminlere uygulana
cak bedenf ve ruhf arındırma operasyo
nu sonunda, kadınların cinsf hayatları
na olumsuz etki yapan, mutluluklarını 
bölen fizyolojik arızatarın ve ruhf depres
yonların tamamen giderileceği anlaşıl

maktadır. Çeşitli ayet ve hadislerde cen
net kadınlarının güzelliği , zarafeti ve çe
kiciliği konusunda canlı tasvirler mevcut
tur. Ancak alimler bu tasvirlerden hüri 
kaydını taşımayanların bile hürilere mün
hasır olduğunu kabul etmişlerdir. Tirmi
zi'nin el - Cami cu's-sa.J:ıfh 'inde yer alan 
("Şıfatü'l-cenne", 24) ve Kurtubf tarafın
dan tamamlanan (et· Te?kire, s. 555) bir 
rivayette ise hüriler kendi ayrıcalıkların
dan söz edecekleri bir sırada cennette
ki dünya kadınları, dünya hayatında iş
ledikleri güzel arneller sebebiyle onlar
dan üstün olduklarını ifade edecekler ve 
onları susturacaklardır. Kurtubf'nin Hz. 
Peygamber'e nisbet ettiği başka bir ha
diste de cennete giren dünya kadınları 

nın hürilerden 70.000 kat üstün olduğu 
ifade edilmiştir. Bu hadisin doğruluğu 
tevsik edilememiş olsa da bilginler ara
sında böyle bir telakkinin bulunması dik
kat çekicidir. Bir erkeğin kaç eşe, özel
likle kaç dünya kadınma sahip olacağı 
hususunda farklı görüşler ileri sürülmüş
tür. Konuya çeşitli açılardan bakış ya
pan İbn Kayyim'in de ifade ettiğ i gibi 
(fjadi'l ·ervah, s. 334) bu mevzuda sahih 
olan rivayet Buharf ile Müslim'de yer 
alan hadistir. Buna göre cennetteki her 
erkeğe "zarif ve şeffaf tenli" iki kadın 
verilecek ve orada evlenmemiş kimse 
kalmayacaktır (Buhari, "Bed,ü 'l-l;ı.all5.", 8; 
Müslim, "Cennet", 14). Kadınların ikisi de 
hüri veya dünya kadını olabileceği gibi 
birinin hQri, birinin de dünyalı olması 
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muhtemeldir. Müslim'in rivayetinde ge
çen ilave bilgiden anlaşıldığına göre ra
vi Ebü Hüreyre söz konusu hadisi, cen
nette kadınların mı yoksa erkeklerin mi 
daha fazla olacağı hususunun tartışıl

ması münasebetiyle nakletmiş ve dotay
lı olarak dünya kadınlarından iki eşin ve
rileceğini ifade etmiştir. 

"İri gözlerinin beyazı saf, siyahı koyu. 
gümüş berraklığında beyaz tenli kızlar" 
anlamına gelen hOrilerin cennet erkek
leri için farklı bir yapıya sahip kılınarak 
yaratıldığı ve "erkeklerine düşkün, baş

kalarında gözü olmayan, kimse tarafın
dan dokunulmayan, inci tenli. yakut ya
nakli, yaştaş genç kızlar" gibi kavram
larla vasıflandırıldıkları muhtelif ayet
lerde görülür (bk. İbn Kayyim ei-Cevziyye, 
s. 316-328). Bir yandan pedagojik amaç
ların. öte yandan konu ile ilgilenenterin 
kendilerine has estetik duygu ve hayal
lerin etkisiyle hOrilerin yapısı ve cazibe
sine dair çeşitli yorumlar yapılmıştır. 

Bunlardan biri de onların za'ferandan 
yaratılmış olduğu iddiasıdır (Ebü Nuaym, 
lll , 224-226) İbn Kayyim, hadis diye nak
ledilen ve eleştirilere konu olan rivayet
leri sıraladıktan sonra en güzel endama 
sahip insanın yaratılışı topraktan olmuş
ken za'ferandan yaratılacak bir mahlO
kun ne önemi olacağını hayretle sorar 
(Hadi'l·ervah, s. 336-337). Hürilerin sayı
sı hakkında da değişik ve doğrulukları 
sabit olmayan rivayetler mevcuttur. Ge
nel eğilim, her erkeğe dünya hanımla

rından iki, hürilerden ise birkaç tane ve
rileceği yolundadır (bk. İbn Kesir. ll . 454-
458 ; İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 334; ayrı
ca bk. HÜRİ). 

Cennetteki cinsi hayatla ilgili tasvir
lerde güzellik, çekicilik vb. faktörler ka
dınlara nisbet edildiğ i halde bu tür tas
virlerin sağladığı özendirici sonuç ve 
avantajların genellikle erkekler için söz 
konusu edildiği ve kadının adeta erke
ğin zevklerini tatmin eden bir vasıta ola
rak gösterildiği şeklinde bir itirazın ileri 
sürütmesi mümkündür. Arap dilinde ka
dınlı erkekli bir topluluğa hitap edilirken 
veya onlara yönelik açıklamalar yapılır

ken müzekker siga ların kullanıldığı bi
linmektedir. Ayrıca hemen bütün millet
Ierin sanat ve edebiyatlarında kadın za
rafet ve cazibenin odak noktası olarak 
kabul edilmiş, aşk şiirleri ve diğer sanat 
alanlarının ana teması kadın olmuş, bü
yük bir çoğunlukla kadın talep eden de
ğil talep edilen konumunda bulunmuş
tur. Aynı üslOp ve yaklaşımın cennette
ki cinsi hayatın tasvirinde de hakim ol-

duğu anlaşılmaktadır. Kimsenin bekar 
kalmayacağı cennet hayatında erkeğe 
-biri dünya kadını. biri de hOri olmak 
üzere- en az iki eş verileceği halde ka
dının birden fazla kocaya sahip bulun
maması da aynı temaya bağlı olmalıdır. 
Gerçekten dünya hayatında kadın psi
kolojisi üzerinde sürdürülen çalışmalar, 
yapılan anket ve araştırmalardan onun 
monogam olduğu. gönül ve hayal alemin
de sadece bir erkeğe yer verdiği anlaşıl
mıştı r. Bu aynı zamanda insan türünün 
devamını sağlayan ana rahminin korun
ması, dolayısıyla nesebin tayini ve neslin 
bekası için de gereklidir (bk. çoK EVLiLiK). 

İslamiyet'te dini kabullenme ve ilahi 
buyrukları yerine getirme hususundaki 
sorumluluk ferdfdir, kimse diğerinin di
nT yükümlülüğünü taşımadığı gibi bu
nun olumlu veya olumsuz sonuçlarına 

damuhatap olmaz (Fatır 35/ 18). Ancak 
iman ve arneliyle cennete girmeye hak 
kazanmış aile fertleri arasında Allah ka
tında değeri en üstün olanın diğerlerini 
yanına alabileceği kabul edilmektedir 
(Taberi. XXVI, 15-17) . Dünyada birden faz
la erkekle evlenmiş kadının cennette 
bunlardan hangisinin eşi olacağı mese
lesi ashaptan itibaren düşünülmüştür. 

Bakire olarak ilk evlendiği erkekle veya 
son kocasıyla bulunacağı şeklinde iki ay
rı kanaat yanında, hadis olduğu ileri sü
rülen iki farklı rivayete dayanılarak hu
yu daha güzel olanla veya tercih edece
ği bir kocasıyla beraber bulunacağı söy
lenmiştir (Kurtubi, s. 560-561; İbn Kesir, 
ıı . 548) . Dünya hayatında meşru evlen
melerle kurulan ailelerin cennette aynen 
devam etmesi nazari olarak mümkün 
görülmekle birlikte cennete girmeye hak 
kazanamayanların. birden fazla evlilik
terin veya evlenmeden ölen kadın ve er
keklerin durumu farklılıklar meydana 
getirecektir. Bu bakımdan cennetteki aile 
hayatını dünyadakinin devamı gibi te
lakki etmek isabetli görünmemektedir. 
Cennette bulunacak dünyalı kadın ve er
kek kesimi arasında evlenme açısından 
kendiliğinden bir denkliliğin oluşması 

muhtemeldir. Bir hadiste belirtildiğine 

göre Allah cennet için yeniden bazı ne
siller (kadın ve erkekler) yaratacaktır. Ka
dınlı erkekli eşierin sayısını tamamlamak 
ve dengeyi sağlamak için bu yeni nesil
lerden faydalanılması mümkündür. Dün
ya hayatında önemli bir mutluluk vesi
lesi olan çocuk yapmanın ve dolayısıyla 
üremenin cennette de olup olmayacağı 
tartışmalıdır. İbn Kayyim, dünyadaki gi
bi bir üremenin cennette mümkün ola-



mayacağını on delil ile ispata çalışır. Bu
nunla birlikte aynı müellife göre çocu
ğun ana karnında oluşumundan gençlik 
çağına ulaşıncaya kadar bütün evreleri 
bir anda tamamlaması suretiyle bir üre
me imkan dahilindedir (Hadi ' l·eruah, s. 
348-357). Ancak cennet sakinlerinin çev
resinde, saçılm ış inciler gibi çocuklar ve 
hizmet elemanları daima bulunacaktır 

(et -Tür 52 / 24; el-insan 76/ 19). 

Güvenilir bir kaynağa dayanınarnakla 
birlikte cennette konuşulacak dilin Arap
ça olacağı şeklinde yaygın bir kanaat var
dır. Cennete girmeden önceki kıyamet 
merhalelerinde Süryanfce konuşulacağı 
da ileri sürülmüştür. Cennet hayatı için 
düşünülen manevi zevk ve ruhi tatmin 
yollarından biri de müziktir. Bu konuda 
hadis kaynaklarında da bazı rivayetler 
yer almıştır. Hürilerden söz eden bir kı
sım hadislerde onların bir nevi konser 
vereceği ifade edilmektedir (Tirmizi, "Şı

fatü'l-cenne", 24) . iman edip faydalı iş
ler yapanların cennette zevk ve neşe için
de yaşatılacaklarını ifade eden ayetin 
(er- Rüm 30/ 15) tefsirinde buradaki ru
hi tatminin müzikle olacağını söyleyen 
bilginler mevcuttur (TaberT, XXI, 19-20) 
Cennet müziğinin ağaç yapraklarının bir
biriyle teması veya İsrafil'in süru yoluy
la oluşacağı da düşünülmüştür. Cennet 
ehlinin beden yapısı ve yeteneklerinden 
bahseden hadislerde, mürninterin Allah'a 
olan övgü ve tazimlerini (tesbih ve tah
mid) derin bir sevgi ve samirniyetle dile 
getireceklerinden söz edilmesi yanında, 
Allah ile yapacakları konuşmalarda mü
zik nağmelerinden duyulan bir coşku ve 
bedii zevk halini yaşayacakları belirtilir. 
Cennet hayatındaki müziğin melekler, 
hOriter ve insanlarla ağaçların. kuşların ... 
katılacağı evrensel bir ahenk niteliğin
de olacağı da düşünülebilir. 

Büyük insan kitlelerine hitap etmeyi 
amaçlayan dinler bütün talimat ve t el
kinlerinde, özendirici ve caydırıcı tedbir
lerinde onların duygu. düşünce ve idrak 
seviyelerini hesaba katmışlardır. Bu se
beple semavi dinlerde, özellikle İslami
yet'te naslar çerçevesinde yer alan cen
net-cehennem tasvirlerini söz konusu 
bakış açısından değerlendirmek gere
kir. Bedeni ihtiyaçları gideren ve cisma
nf zevkler sağlayan cennet nimetleri as
lında cennet sakinleri için amaç değil

dir. U.laşılmak istenen asıl hedef Allah 
rızasıdır. insan için bu rızaya nail olmak, 

· Allah'ın kendi katından bedene bahşet

tiği ·ruhu (el -Hicr 15 / 29) yine O'na yönelt
mek. O'nu müşahede etmek, O'nunla ko-

nuşmaktır. Müslümanlar arasında min
net ve şükran duygularını dile getirme
ye vesile olan en samimi ve en yaygın 
dua ifadesi, "Allah razı olsun!" cümlesi
dir. Allah'ın dostları O'na en yakın olan. 
O'nun rıza ve muhabbetini kazanan. O'nu 
gönülden sevip rıza ve teslimiyetle en 
büyük mutluluğa erenlerdir. Cennet ve 
Allah rızası münasebetini dile getiren 
bir ayette, "Allah mürnin erkeklerle mü
min kadınlara içlerinde ebedi kalacakla
rı . zeminlerinden ırmaklar akan cennet
ler, adn bahçelerinde güzel meskenler 
vaad etti. Allah· ın rızası ise hepsinden 
daha üstündür. İşte en büyük saadet de 
budur" (et-Tevbe 9/ 72) deniterek uhrevi 
saadetin bu manevi unsurunun, maddi 
içerikli kavramlarla anlatılan diğer bü
tün nimetlerden daha değerli olduğu 

açıkça ifade edilmiştir. Sahih hadislerde 
belirtildiği gibi bütün mürninler cennet
teki yerlerini aldıktan sonra Cenab-ı Hak 
kendilerine hitap ederek hallerinden 
memnun olup olmadıklarını soracak, on
lar da son derece memnun olduklarını 
ifade edeceklerdir. Bunun üzerine Allah. 
"Size bundan daha değerli bir şey veri
yorum : Size rızamı bez! ediyorum, artık 
size gazabım bir daha dokunmayacak" 
diyecektir (Müslim, "Cennet", 9) . 

İslam alimleri cennette Allah ' ın görü
lüp görülemeyeceği (rü"yetul lah) konusu
nu başta gelen dini ve fikri meseleler
den biri olarak incelemiş ve tartışmışlar
dır. Rü'yetullah konusuna duyulan bu çok 
canlı ilgi ve merak, müslümanların. insa
nın en yüce gerçeği görerek tanıma şe
ref ve mutluluğuna layık seçkin bir var
lık olduğu yolundaki temel değerlendir

melerini göstermesi bakımından da ay
rıca önem taşır. Kur 'an - ı KerTm'de ölü
mün gayb perdelerini kaldıran vesileler
den biri olduğu ifade edilir (Kaf 50/ 22) 
Mürninler ölüm sonrasındaki hayatta Al
lah'a yaklaştırılmış kullar olduklarına gö
re ulühiyyet aleminin bazı sırtarına va
kıf olmalı, o muazzam gerçeklerin per
deleri onlar için aralanmalıdır. Bu sebep
le sayıları pek az olan bazı Mu'tezili bil
ginler dışında bütün İslam alimleri cen
net ehlinin Allah'ı göreceğini kabul et
miş ve bunu insanoğlunun erişebileceği 
en büyük mutluluk olarak görmüşlerdir. 

Seçkin peygamberlerin bile dünya ha
yatında Allah'ı görememesi, bazı Batılı 

yazarların zannettiği gibi (El, ll. ı O 15) e be
di hayatta da göremeyeceğinin bir delili 
sayılmamalıdır. Çünkü mahiyetleri itiba
riyle bu iki alem tamamen birbirinden 
farklıdır. Allah'ın görülmesi meselesini. 

CENNET 

bu konuya dair yedi ayeti. yirmi altı sa
habinin naklettiği hadisleri, ayrıca bir
çok sahabi. tabiin ve mezhep imamının 
görüşlerini de dikkate alarak inceleyen 
İbn Kayyim (f:ladi'l-eruah, s. 402-474). ese
rinde Allah'ın cennet ehli ile konuşma
sına da yer vermiştir (s 478-485). Mü
minlerin Allah ' ı nasıl göreceğ i hususu 
da tartışılan önemli konulardan biri ol
muştur. Allah maddenin taşıdığı bütün 
nitelik ve özelliklerden münezzehtir. Hal
buki insan kendisine nisbette belli bir 
açı içinde, belli bir mesafede bulunan ve 
görülme engeli bulunmayan cisimleri gö
rebilir. Kelam alimleri. görme ve görül
me şartlarının belli tabii kanunlara bağlı 
olduğunu, ancak ebediyet aleminde gör
me olayının vukuu için bunların mevcu
diyetinin gerekmediğini kabul etmişler
dir. Mürninterin Allah'ı görmesi, O'nun 
zatının şu anda bilinmeyen şartlar çer
çevesinde kendilerine tecelli etmesi şek
linde olacaktı r. İbnü'l - Arabi, hiçbir be
şer idrakinin cennetteki fevkaladelikleri 
kavrayamayacağı prensibinden hareket
le, söz konusu tecellinin nası l gerçekle
şeceği hususuna ilgi çekici bir yaklaşım 
denemesi yapmıştır ( el-Fütuf:ıat, V, 76-
78 ; ayrıca bk. RÜ 'YETULIAH ). 

Cennetin yapısı. kuruluşu ve bölümle
riyle cennet hayatı ve nimetleri hakkın
da yapılan tasvirterin genel seyrinden 
anlaşılacağı üzere cennet, dolayısıyla ce
hennem ve ahiret hayatı sadece ruhlar 
aleminde değil ruh ve bedenden oluşan. 
ayrıca bağı bahçesi, nehri. yapısı vb. bu
lunan bir maddeler ve realiteler dünya
sında başlayıp devam edecektir. Sadece 
Kur'an ayetleri çerçevesinde bile mev
cut nasların içerdiği maddi unsurları, ma
nevi ve ruhi anlatımlar veya sembollerle 
te'vil etmek mümkün değildir. Nitekim 
bütün kelam alimleri bu yönde düşün
müşler. buna karşılık filozofların çoğun
luğu ile bazı mutasawıflar ahiret haya
tının cismanfliğini kabul etmediklerin
den İslami naslardaki cismani tasvirleri 
te'vil etmek gerektiğini ileri sürmüşler
dir. Gazzali'nin filozoflara yönelik ağır 
eleştirilerinden sonra İbnü'l -Arabi de ke
lamcıların görüşünü benimsemiş ve bir 
kısım süfilerin, cennet ehlinin fevkala
de değişim kabiliyetlerine sahip olacak
larını, halbuki maddi bedenin buna el
verişli olmadığını öne sürerek cesetlerin 
değil ruhların haşrolunacağına hükmet
melerini hatalı bulmuştur. Süfiler tefek
kürterinde keşf* mertebesine ulaşabil 

selerdi ahiret aleminde, dünyadakinin 
aksine, ruhların cisimlere zarf teşkil et-

383 
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tiğini görecekler ve hükmün cisimlere 
değil ruhlara ait olduğunu kabul edecek
lerdi (bk Şa'rani, ll, 175 ) Gazzalf cennet 
zevklerinin hissf, hayaif ve aklf olmak üze
re üçe ayrıldığını ve herkesin kendi kabi
liyetine göre bunların tamamından veya 
bir kısmından faydalanacağını kabul et
miştir. Dünya hayatında özellikle hayaif 
ve aklf zevklerin kusuru olan kesintiler 
(inkıta) ahirette bertaraf edilip bu zevk
ler süreklilik kazandığında son derece 
cazip olurlar (el-Madnün, IV, 159-161) İb
nü'l-Arabf de Rahman sOresindeki "iki 
cennet" (55/ 46, 62) ifadesine dayanarak 
hissf ve manevi olmak üzere iki türlü cen
netin bulunduğunu söyler. Eğer cennet 
sadece manevi olsaydı dünyada dinf ha
yatlarını ilahf ölçülere (mizan) göre sür
düren müminlere arnellerinin tam kar
şılığı verilmemiş olurdu. Ancak cennet
Iikierin yemesi, içmesi açlık ve susuzluğu 
gidermek için değil, Allah'ın hiçbir ihtiya
cı olmadığı halde bir şeyi murad etmesi 
gibi, zaaftan ve ihtiyaçtan doğmayan bir 
zevkten ibarettir. Ona göre cennetteki 
yeme, içme, cinsiyet, elbise, güzel koku, 
müzik, güzel manzara, güzel kadın, renk
ler, ağaçlar, nehirler gibi maddf zevkleri 
hem zahid hem de arifler tattığı halde 
manevi zevkler sadece ariflere mahsus
tur (el·Fütahat, V, 60-61; IX, 338-339) 

Cennet Ehli. Cennet Kur'an-ı Kerim'de 
genellikle "iman ve salih amel" sahipleri
ne vaad edilmiştir . Ancak bu temel pren
sibin dışında kalan bazı grupların da cen
nete girecekleri, çok yönlü tartışmalara 
rağmen alimler tarafından umumiyetle 
benimsenmiştir. Bunlar çocuklar, deliler 
ve fetret dönemlerinde yaşayan insanlar
dır. Müslüman ailelerinin ergenlik çağına 
gelmeden ölen çocuklarının cennete gi
receği alimierin çoğunluğu tarafından 
kabul edilmekte. ancak müşriklerin ço
cukları için tereddütler bulunmaktadır. 
Mutlak adalet, nihayetsiz Iutuf ve rahmet 
sahibi olan Allah, mükellef olmayan kul
larını cehennemle cezalandırmayacağına 
göre çocukların ve delilerin ebediyet ale
mindeki yerlerinin cennet olacağı kabul 
edilmelidir. Hak dinin varlığından ve pey
gamberlerin tebliğlerinden haberdar ol
mayan insanlar da (bk. FETRET) akıllarıy

la kainatın yaratıcısı ve yöneticisini idrak 
etseler bile onun emir ve yasakları husuc 
sunda bilgi sahibi olamayacaklardır. Bu 
husus dikkate alınarak onların da dinf 
yükümlülük açısından çocuklar ve deliler 
gibi mazur görülecekleri düşünülebilir (bk 
Hallmf, s. 175-182; Kurtubl, s. 59 I -600) 

Cennete girmenin temel şartı olan 
iman, Allah ile kul arasında mevcut sev-
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gi bağının kuldaki yansımasından iba
ret olup hiçbir şekilde yokluğu düşünü
lemez. "Faydalı işler" anlamına gelen sa
lih arnellere gelince, insan hayatı boyun
ca dinf ölçüler açısından yapılması veya 
terkedilmesi gereken şeyler olmak üze
re iki gruba ayrılan bu fiilierin hem sa
yısı çok hem de işieniş biçimleri değişik
tir. Bir kişinin bunların tamamını yerine 
getirmesi fiilen imkansızdır. İbn Kayyim 
el-Cevziyye, cennete girmeye vesile olan 
arnelleri ayetlere dayanarak saydıktan 
sonra MaOn sOresinin son ayetlerinden 
de (ı 071 6-7) faydalanarak bunları iki 
noktada özetler: Yaratanın kulluğunda 
samirniyet yaratılmışlara şefkat. Bu da 
nihaf olarak bir noktada yoğunlaşır: Al
lah ile O'nun sevdiği bütün hususlarda 
uyum içinde olmak (Hadi ' l ·ervah, s. 549-
551 ). Bir ayette ebediyet nimetlerinin 
peygamberler, sıddıklar, şehidler ve sa
lihlere ait olacağı ifade edilirken (en-Ni
sa 4/ 69) cennetin semavat ve arz kadar 
geniş olduğunu belirten başka bir ayet
te, kötülüklerden sakınma yanında bol
lukta ve darlıkta başkalarına yardım et
me, öfkeyi yenme, insanların kusurla
rını bağışlama ve işlediği günahlarda 
ısrar etmeyip Allah 'tan af dilerne has
Ietleri sıralanır (Al -i imran 3/ 134 - 135). 
Birçok hadiste cennete gireceklerin va
sıfları farklı şekillerde dile getirilmiş

tir (bk. Miftahu künüzi 's ·sünne, "el-cen
ne" md ) Hz. Peygamber cennetin üst 
derecelerini tasvir ettiği bir sırada yanın
da bulunan sahabfler, cennetin bu seç
kin yerlerine olsa olsa peygamberlerin 
yerleşebileceğini söylemiş, ResOJ-i Ek-

rem ise şöyle demiştir: "Evet öyle; bir 
de Allah'a inanan ve peygamberleri tas
dik eden kişiler" bu derecelere nail ola
bilir (Buhar!, "Bed'ü'l-1Jall5:", 8, Müslim, 
"Cennet", ll ı İslami naslar, cehenneme 
girmeye müstahak olanları kaba, kibirli, 
cimri, katı yürekli gibi vasıflarla, cennet
likleri de bunun tam aksi niteliklerle tas
vir eder. Bir hadiste cennet ehli, adalet
li ve cömert hükümdar, yakınlarına ve 
bütün müslümanlara karşı merhametli 
ve yufka yürekli insan, bir de aile fert
leri kalabalık olduğu halde başkasına el 
açmayan kişi olarak belirtilmiş; bir di
ğerinde de cennete kalpleri kuşlarınki 

kadar ürkek ve hassas olanların gire
ceği - ifade edilmiştir (Müslim, "Cennet", 
27, 63) Hz. Peygamber'den, cennete gi
remeyecek tipleri tasvir eden birçok 
hadis rivayet edilmiştir. Bu tipler ara
sında, kalbinde zerre kadar da olsa kibir 
bulunan, kovculuk yapan, hısım akra
ba ile ilişkisini kesen, komşusuna ezi
yet veren insanlar ile halkına karşı sami
mi davranmayan öğüt dinlemez devlet 
adamı da vardır (Miftahu künüzi's·sün· 
ne, "el-cenne" md.). Ehl-i sünnet alim
Jeri bu tür hadislerin terbiyevf amaçlar 
taşıdığını. imanı olan kişilerin bir sü
re cehennemde azap görseler bile enin
de sonunda cennete gireceklerini kabul 
ederler. Cennet kapısının ilkin kendisi 
tarafından açılacağını ifade eden hadi
sinin bir rivayetinde Hz. Peygamber şöy
le der: "Cennet kapısını ilk açacak olan 
benim; ancak bir kadın benden önce onu 
açmaya çalışır. Kendisine, 'Ne yapıyor
sun, sen kimsin? ' diye sorarım. Şöyle 
cevap verir: Ben yetimlerine bakmak için 

Ali Alpa rslan'ın eeli-divan i hattıyla, ' Cennet arınelerin ayakları altındad ır · mealindeki hadis ile aynı hadisin Hasan Çelebi 

hattıyla yazılan şekline M. Zeki Kuşoğ lu ' nun maden kesme çalışması 



evlenmeyen dul bir kadınım" (Müslim, 
"İman", 333; Heysemi, VIII, 172). 

Bir kısmına burada temas edilen sa
lih ameller, aslında doğrudan cennete 
girmeyi gerektirmeyip sadece Allah 'ın 
rahmet ve muhabbetine nail olmayı sağ
lar. Ne var ki O'nun engin muhabbet ve 
merhametinin tecellileri içinde şüphe 

yok ki cennet de vardır. Hz. Peygamber, 
amel ve ibadette aşırı gitmeyi menetti
ği hadislerinin birinde ilahi rahmet ol
madan kimsenin cennete giremeyece
ğini beyan ederek orta yolun takip edil
mesini ve ümitli olunmasını tavsiye et
miştir (Müslim. "Münafil_dn", 78). Bu tür 
tavsiyelerin, zahidlerin arnellerine güven
memeleri ve kendilerini Allah'ın azabın
dan emin telakki etmemeleri gibi dalay
lı bazı uyarıları da kapsadığı şüphesiz
dir. Buhar! ile Müslim'in eserleri de da
hil olmak üzere çeşitli hadis kaynakla
rında, Muhammed ümmetinden azım
sanmayacak bazı grupların hesaba tabi 
tutulmadan cennete gireceklerini ifade 
eden hadisler bulunmaktadır. Bu grup
lar için sayılan özelliklerin başlıcaları şun
lardır: Vücutlarına dövme yaptırmamak, 
üfürükçülükle uğraşmamak, uğursuz 

nesne ve olayların mevcudiyetine inan
mamak ve yalnız Allah'a tevekkül edip 
başkasından korkmamak (İbn Keslr, ll, 
147-160). Burada sayılan hususların, İs
Iam'dan önceki dönemde puta tapıcılık 
çerçevesinde yer alan inançlara işaret 

ettiği anlaşılmaktadır. 

Dünya hayatında insanları en çok meş
gul eden konulardan biri olan ekonomik 
farklılığın cennet hayatını da ilgilendir
diği görülmektedir. İmam Müslim'in de 
katıldığı bazı muhaddisler. fakir mümin
lerin zenginlerden önce cennete girecek
lerini dile getiren hadisler r ivayet etmiş
lerdir (Müslim, "Zühd", 37; İbn Kayyim ei
Cevziyye, s. 168-1 70) . Fakat İbn Kayyim'in 
de belirttiği gibi bu durum, fakirierin 
zenginlerden mutlak manada üstün olu
şundan değil zenginlerin hesaplarının 

uzun sürmesinden kaynaklanacaktır. Zi
ra veeibelerini yerine getiren zengin di
ni hayatı itibariyle fakirden üstün ola
bilir. Cennet sakinlerinin yarısını veya 
daha fazlasını tek başına Muhammed 
ümmetinin oluşturacağının umulduğu

nu ifade eden hadisler Kütüb-i Sitte'
de yer almış bulunmaktadır (bk. Mi{taf:ıu 
künQzi's-sünne, "el-cenne" md.). Böyle 
bir telakki, sınırlı zaman ve mekanlarda 
görev yapan ve tabileri az olan pey
gamberlerin inanmış ümmetierinin de 
az olacağı düşüncesinden ileri gelmek-

tedir. Nitekim Hz. Musa'nın tabileri az 
bir yekün teşkil ettikten başka yahudi
ler Musevlliği milli bir din çerçevesinde 
tutarak onun yayılmasını engellemişler
dir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, "biz hı
ristiyanız" diyen (ei-Maide 5/ 14) ve ka
labalık bir nüfus oluşturan Hz. isa bağh
Iarına gelince Kur'an'ın, kendilerini müs
lümanlara en çok sempati duyan din 
mensupları olarak kabul etmesine rağ
men onlar son peygamber Hz. Muham
med'i tasdik etmemiş, bunun yanında 
tevhid ilkesini ihlal etmiş, kendi dinle
rinin gereklerini de yerine getirmemiş
lerdir. 

Allah'ın rahmeti gazabından kat kat 
fazladır. Çok geniş rnekanlara sahip olan 
cehennem ile cennetin her biri, kendisi
ne layık olanları bünyesine aldıktan son
ra dalmayacak ve fazlasını talep edecek
tir. Sahih hadislerde belirtildiği gibi Al
lah cehennemi dürüp bükmek suretiyle 
küçültecek ve orada boş yer kalmaya
caktır. Cennet için de yeniden bazı nesil
ler yaratacak ve onu bunlarla doldura
caktır (Buharf, " el- Eym€ı.n ve'n-nü?-fu", 
12, "TevJ::ıid", 7; Müsl im, "Cennet", 35, 37). 
Allah'ın yaratacağı bazı nesillerle cehen
nemi de dolduracağı tarzında Buharfde 
yer alan diğer bir rivayetin ise ("TevJ::ıid", 
25) hatalı olduğu, hadis metnini nakle
den bazı ravilerin bu metni cennetle il
gili benzer bir ifade ile karıştırdığı ka
bul edilmiştir (İbn Kayyim ei-Cevziyye, s. 
536; Ayni, Xl, 570) Çünkü adil-i mutlak 
olan Allah'ın suç işlemeyeni cezalandır
ması söz konusu değildir. Cennet için 
yeni nesiller yaratmasında, oradaki er
kek ve kadın sayısının denkleştirilmesi 
açısından da hikmetler mevcuttur. 

Halen Mevcut Olup Olmadığı ve Ebedi
yeti. Cennetin halen mevcut olup olma
dığı hususu tartışmalıdır. İbn Kayyim, 
onun mevcudiyetini kabul edenlerin Adem 
kıssasını delil olarak göstermelerini eleş
tirmekte ve Adem'in iskan edildiği ye
rin ebediyet cenneti olup olmadığı ko
nusunun bilginler arasında tartışmalara 
yol açtığını söylemektedir (Hadi'l-eruaf:ı, 
s. 51). Halbuki yaygın telakkiye göre cen
netin varlığı Adem kıssası ile sabit ol
makta, cehennemin halen mevcudiyeti 
de onunla kıyaslanmaktadır (bk. CEHEN
NEM). Cennetin halen mevcudiyeti ka
bul edildiği takdirde bu defa nerede bu
lunduğu meselesiyle karşılaşılmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'de genişliği göklerle yer 
kadar olduğu ifade edilen (Al-i İmran 3/ 
133) cennetin bu alemdeki mekanı için 
belirgin bir şey söylemek mümkün de-
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ğildir. Ebediyet alemindeki yeri hakkın
da ise mutlak manada gökte, dördüncü 
veya yedinci semada, yahut yedi sema
nın üstünde ve arşın altında bulunduğu 
yolunda rivayet edilen çeşitli hadislerin 
doğruluğu tevsik edilememiştir (bk. Ebü 
Nuaym, I, 165-170). Yalnız cennetin yu
karıda, yükseklerde bulunduğu kanaati 
yaygındır. Nitekim hem konu ile ilgili ha
dislerde yer alan "sema" kelimesinde 
hem de "illiyyln" kelimesinde bu anlam 
vardır. Bazı ayetlerde de cennet "yük
sek" (a liye) kavramı ile nitelendirilmiştir 
(el-Hakka 69/22; e i -Gaşiye 88/ ıoı İb
nü'I-Arabl ahiret için güneş, ay ve yıldız
la rı da ihtiva eden bir cehennem alemi 
tasawur etmekte, cenneti de bunun 
üzerine yerleştirmektedir. Ona göre gü
neşin cisimleri etkilernesi dünya haya
tında yukarıdan aşağıya doğru iken ahi
rette, tıpkı tencerenin altındaki ateş gi
bi, aşağıdan yukarıya doğru olacaktır 

ve cennetin ısıya muhtaç besinleri ce
hennemin hararetiyle olgunlaşacaktır 

(el-Fütüf:ıat, xııı. 437-438) İbnü'I-Arabl'
nin, cennetin cehennemden daha geniş 
olacağı telakkisini de yansıtan bu görü
şüne paralel açıklamalara ve hayall bazı 
şekiiiere Erzurumlu İbrahim Hakkı ile 
(Mari{etname, s. 9, 12, 22-23) Yazıcıoğlu 
Mehmed Efendi'nin (Muhammediyye, s. 
4-5, 340-34 1 ı eserlerinde de rastlanmak
tadır. Bu tür yorumların İslami naslara 
değil de müslüman müelliflerin şahsi te
Iakkilerine dayandığı şüphesizdir. 

İslam alimleri ebediyeti yetkinlik, fe
nayı da eksiklik olarak kabul etmişler
dir. Ebediyet rahmet ve saadet. fena ise 
gazap ve fe!akettir. Seçkin kullara niha
yetsiz saadet vaad edildiğine göre cen
net, rıza-yı ilahi, Hakk'ın cemalinin mü
şahede edilmesi gibi saadet vesileleri 
hiçbir zaman kesintiye uğramamalı, so
na ermemelidir. Hz. A.dem'e üflenen ila
hi ruh ile varlık sahnesine çıkarılan in
sanlık alemi yokluğa mahkum edilme
melidir. Nitekim çeşitli ayetlerde cen
netiikierin oradan çıkarılmayacağı, ölü
mü tatmayacakları. cennet nimetlerinin 
tükenmeyip sürekli olacağı ifade edilmiş
tir (ei-Hicr 15 / 48; ed-Duhan 44 / 56; er
Ra'd 13/ 35; Sad 38 / 54). Hud suresinde 
(ll 1 ı 06-1 08) cehennem aza bı için ebe
diyet kaydı yer almadığı halde cennet 
hayatı için "tükenmeyen ve kesintiye uğ
ramayan Iutuf" ifadesi kullanılmıştır. İs
lam alimleri cehennemin veya azabmm 
ebediyeti hususunda ashaptan itibaren 
ihtilaf ettikleri halde, Cehm b. Safvan 
hariç, cennetin ebediyeti konusunda it-
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tifak etmişlerdir. Cehm b. Safvan'ın ilgi 
görmeyen bu fikri Allah 'ın ilim, kudret 
ve rahmet sıfatiarını sınıriandırdığı gi
bi ebediyet kavramını da ortadan kal
dırmaktadır (bk. BEKA; TECEDDÜD-i EM

SAL). 

Literatür. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli sü
relerinde cennetle ilgili pek çok ayet var
dır. Bunlar genellikle cennete girmeye 
vesile olan davranışları belirtmekte, za
man zaman cenneti tasvir etmekte, cen
net hayatı ve nimetlerinden bahsetmek
tedir. Hadis kaynaklarında da cenneti 
konu edinen birçok rivayet mevcuttur. 
A. J. Wensinck'in teşebbüsüyle düzenle
nen alfabetik hadis indeksinin W. Raven 
ve J. J. Witkam tarafından hazırlanmış 
özel isimler cildinde "cennet" kelimesi
nin kaynakları yedi sütuna yaklaşmak
tadır (VI!l, 309-3 ı 2) . Buna cennetin di
ğer isimlerinin kaynaklarını da ilave et
mek gerekir (VIII, 323, 326). Hadis imam
lanndan Müslim ile Tirmizi el-Cami'u'ş
şa]Ji]J. adlı eserlerinde cennete müsta
kil birer bölüm (kitab) tahsis etmişler
dir (Müslim, 51. kitab, "el-Cenne ve şıfa
tü na 'imilıa"; Tirmizi, 36. ki tab, "Şıfatü'l
cenne") . Ayrıca Buharf'nin Sahih 'inde 
"Kitabü Bed'i' l-l]al~" ın 8 ve ·9. · babları. 
Ebü Davüd'un es-Sünen'inde "Kitabü's
Sünne"nin 21-23. babları. İbn Mace'nin 
es-Sünen'inde "Kitabü'z-Zühd "ün 39. 
babı, Darimfnin es-Sünen'inde de "Ki
tabü' r-R*a~·ın 86-87 ve 97-118. bab
ları cennetle ilgilidir. 

İslam literatüründe cennetle ilgili bir 
çok eser telif edilmiştir. Cennet konula
rı bazı kitaplarda cehennemle birlikte 
veya genel olarak ahiret bahisleri içinde 
işlenmiştir. Bu tarzda kaleme alınan baş
lıca eserleri şöylece sıralamak mümkün
dür: GazzaiT. ed-Dürretü'I-ial]ire ii 'ulu
mi'I-iil.]ire (Beyrut ı407 1 I 987); Kurtubi, 
et- Te?ldre ii a]J.vali'l-mevta ve umu
ri'I-a.gire (Beyrut 1405/ ı985); Takıyyüd

din es-Sübki, el-İ'tibdr bi-be~ii'i'l-cen
neti ve'n-nar (Dımaşk ı347; Kahire ı987); 
İbn Kesir, en-Nihdye (Kahire 1389/ 1969); 
Abdüıgani en-Nablusi, Leme'atü'l-en
var fi'I-maktu' Iehüm bi'I-cenneti ve'l
ma~tu' lehfun bi'n-nar (baskı yeri yok, 
Darü Bedr, ı983); Fazi Abdürrazık Mah
müd, Mucibdtü'I-cenneti ve'n-nar (Ka
hire ı 986 ı; Ni' m et Sıddiki, el-Ceza' : el
Cennetü ve'n-ndr (Kahire ı976) ; Ziya
üddin el-Makdisi, Şıfatü 'I- cenneti ve 'n
nar (liaf:ıu'l-meknan, II, 69) Şiiliteratü
ründe müstakil eserlerden başka akaid
le ilgili eserlerin ahiret bahisleri içinde 
cennet konularına da yer verilmektedir. 
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Ali b. Muhammed ei -Küfi'nin Kitabü'l
Cenneti ve'n-nar (ag.e., II, 286); İbn Fud
dal el-Küfi'nin Kitabü'l- Cenneti ve'n
niir (ag.e., II, 286); Haşim b. Süleyman 
ei-Bahranf'nin Nüzhetü'I-ebriir ve me
niirü'l-eikiir ii i.J.al~ 'I-cenneti ve'n
niir (a.g.e., rı. 634) adlı eserleri yanında 
Muhammed Bakır ei-Meclisf'nin Bi]J.ii
rü '1- en var'ında cennet konularına ayrı

lan 150 sayfalık kısım birçok Şii rivaye
tini bir araya getirmiştir (VII, ı 16-222). 
Ancak hadis diye nakledilen 217 rivaye
tin içinde sahih olanlar pek azdır. Ehl-i 
beyt' in ve mensuplarının cennet haya
tındaki üstünlüklerini ifade eden bu riva
yetlerin hayal ürünü olduğu anlaşılmak
tadır. 

Müstakil olarak yalnız cenneti konu 
alan eserler de mevcut olup bunların en 
önemlileri şunlardır: Ebü Nuaym ei-İs
fahani, Şıiatü'l-cenne (!-lll , Beyrut 1407-
ı408/ ı 987- ı 988); İbnü 'I-Kayyim ei-Cev
ziyye, lfa di ·ı- ervii]J. il ii biliidi'I- eirii]J. 
(Beyrut ı 4 ı ı 1 ı 991) ve bunun muhtasarı 
olan et - Tari~ ile'!- cenne (Kahire. ts.); 
Süyüti, Miitii]J.u '1- cenne fi'l- i]J.ticiici 
bi's-sünne (Kahire 1985); Ebü'I-Abbas 
Muhammed Ali, Nisii, ü ehli'l- cenne 
(Kahire I 987); Süleyman Hasan Ratrüt, 
el-Cenne ii'l-Kur'iini'l-Kerim: Evsii
iühd ehlühii v~ na 'imühii (Zerka ı 9S9) ; 

Abdüllatif Aş ür. Na 'imü 'J- cenne ii'l
Kur'iin ve's -sünne (Tunus 1983) ; Mah
~üd Ali Karaa, Na'imü'l-cenne (Kahi
re 1984); Yüsuf b. Said es-Safeti, Nüz
hetü '1- ervii]J. ii ba 'ii evşiiii'l- cenneti 
diiri'l-efrii]J. (Kahire 1277, 1305); Abdül
gani en-Nablusi, İsbiigu 'l-minne ii en
hiiri'l-cenne {liaf:ıu'l-meknan, ı. 69). 

İlk defa M. Wolf tarafından Kitiibü A]J.
viili'l-~yiime adıyla ve Almanca tercü
mesiyle birlikte neşredilen (Leipzig 1872) 
kitabın metnini daha sonra J. Macdonald 
Ebü'I-Leys es-Semerkandfye nisbet ede
rek "Islamic Escatology" başlığıyla ma
kaleler halinde yayımiarnıştır (IS, III 1 3 
ı 1964]. s. 285-308; V/ 4 ı 1966]. s. 330-383) 
Bu metin müellifı belirtilmeden De~ii, i
~u'l-al.J.biir ii ?ikri'l-cenneti ve'n-niir 
adıyla da basılmıştır (Beyrut 1984). Ebü'I
Hasan ei - Eş'an~ye nisbet edilen Kitiibü 
Şecereti'l - yalpn de (Madrid 1987) aynı 
metni ihtiva etmektedir. Brockelmann. 
Eş'ari ekolünün kurucusu Ebü' 1- Hasan 
ei-Eş'arf'ye ait olması mümkün görül
meyen ve çeşitli isimlerle anılan bu ki
tabın Şehabeddin Ebü' 1- Hasan Ahmed 
b. Muhammed'e (ö. 600/ 1203) ait oldu
ğunu kaydeder (GAL SuppL, ı . 346, 765) . 
Keşfü'?-?unıln zeylinde Ebü'I-Leys es-

Semerkandfye nisbette De~ii, i~ u '1- al.J.
biir ii ?ikri'l-cenneti ve'n-niir adlı bir 
kitap kaydediliyorsa da (liaJ:ıu'l-meknan, 
ı. 474) Katib Çelebi bu eseri zikrederken 
müellifıni belirtıneden sadece müterci
minin Abdürrahim b. Ahmed olduğunu 
nakletmekle yetinmiştir (Keş{ü'?·?unan, 
I, 757). 
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