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20. İHSAN  SOHBETİ 

KONU :  AHİRET HAYATI EVRELERİ VE KIYAMET ALAMETLERİ - 3 

1- A’raf:  

A’raf, dağ ve tepenin zirve kısımları anlamına gelir. Dinimizde ise, cennetle cehennemin arasında 

bulunan sûrun ve yüksek kısmın adıdır. A’raf ve ve A’raf’ta kalacak insanlarla alakalı olarak âlimlerimizin 

farklı görüşleri vardır.  

a. Herhangi bir peygamberin tebliğ ve davetini duymadan ölen insanlarla, müşriklerin mükellef 

olmadan ölen çocukları. 

b. İyi ve kötü amelleri eşit olan müminlerdir. Bunlar cennete girmeden önce cennetle cehennem 

arasında bir süre bekletilecekler; sonra Allah’ın lütfu ile cennete gireceklerdir. 

Şu âyetler bize bu sahneleri anlatmaktadır:  

عْرُِفوَن كُلًّا بِسِيمَاهُمْ َونَادَْوا َاصْحَاَب اْلجَنَِّة اَن وَبَيْنَهُمَا حِجَاٌب وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَاٌل يَ
سَلَاٌم عَلَيُْكمْ َلمْ يَدْخُُلوهَا وَُهمْ يَطْمَُعونَ َواَِذا صُرَِفتْ اَبْصَارُُهمْ تِلْقَاَء اَْصحَابِ النَّارِ قَاُلوا 

 رَبَّنَا لَأ تَجَْعلْنَا مَعَ الْقَوِْم الظَّالِمِيَن 
“İki taraf (cennetlikler ve cehennemlikler) arasında bir perde ve A'raf üzerinde de herkesi 

simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete giremedikleri halde (girmeyi) 

umarak cennet ehline: "Selam size!" diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına 

döndürülünce de: Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! derler”. 
1
   

2- Cennet:  

Cennet kelimesi, "bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer" anlamına gelir. Dinimizde ise, "çeşitli 

nimetlerle bezenmiş olan ve mü’minlerin içinde ebedî olarak kalacakları âhiret yurdu"nun adıdır. 

Cennet ve cennetteki hayat sonsuzdur.  

Kur’an-ı Kerim’de cenneti anlatan bir çok kelime zikredilmiştir. Bunlar cennetin katları veya içinde 

bulunan nimetleri anlatan tabirlerdir. Şöyle ki: Cennetü'l-me'vâ (şehid ve mü’minlerin barınağı ve konağı 

olan cennet), cennet-i adn (ikamet ve ebedîlik cenneti), dârü'l-huld (ebedîlik yurdu), firdevs (her şeyi 

kapsayan cennet bahçesi), dârü's-selâm (esenlik yurdu), dârü'l-mukâme (ebedî kalınacak yer), 

cennâtü'n-naîm (nimetlerle dolu cennetler), el-makâmü'l-emîn (güvenli makam). 

 Cenneti anlatan âyetler, onun bazı özelliklerini bize takdim ediyor:  

 Genişliği göklerle yer kadar olan cennet:  

ضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا اِلَٰى مَغِْفرَةٍ مِِّن رَّبُِِّكمْ وَجَنَّةٍ عَْرضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْ  
“Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar 

olan cennete koşun!” 
2
 

                                                        
1 A’raf, 7:46-47 
2 Al-i İmran, 3:133 
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Yakıcı sıcağın da dondurucu soğuğun da görülmeyeceği bir yer:  

 مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَاِئكِ لَأ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَأ زَمْهَرِيًرا 
“Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de 

dondurucu soğuk”.  
3 

Temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmaklarının yer aldığı cennet:  

غَيَّْر َطعْمُهُ مَّثَلُ الَْجنَّةِ الَّتِي ُوعِدَ اْلمُتَّقُونَ فِيهَا اَنْهَارٌ مِِّن مَّاءٍ غَيْرِ آِسنٍ وََانْهَارٌ ِمِّن لَّبَنٍ لَّْم يَتَ
ن كُل ِّ الثََّمرَاِت وَمَغِْفرَةٌ وَاَنْهَارٌ ِمِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِِّلشَّارِبِينَ وََانْهَارٌ مِِّنْ عََسلٍ مُّصَفًّى وَلَُهمْ فِيهَا مِ
 مِِّن رَّبِِِّهمْ كَمَْن ُهوَ خَالٌِد فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاًء َحمِيمًا فَقَطَّعَ اَْمعَاءَُهمْ 

“Müttakilere vadolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, 

tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan 

ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu, 

ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu 

gibi olur mu?” 
4  

Cennet nimetlerinin en büyüğü Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve Allah'ı görmektir. Kur'an-ı 

Kerim’de şöyle buyurulmuştur:  

وَعَدَ اللَّهُ الْمُْومِنِيَن وَاْلمُوْمِنَاتِ َجنَّاتٍ تَْجرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِِدينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ 
ْكبَرُ ذََِٰلكَ هَُو الَْفوْزُ اْلعَظِيمُ طَيِِّبًَة  فِي َجنَّاتِ عَدْنٍ َورِضَْوانٌ مَِِّن اللَّهِ اَ  

“Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere altından 

ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vadetti. Allah'ın rızası ise 

hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur”. 
5
   

Allah’ın âhirette görülmesi olayı önemlidir. Bizim inancımız, mü’minler âhirette cennete girdikten 

sonra Allah’ı göreceklerdir. Bu görmenin mahiyeti bilinmemekle beraber, Allah’ı görmek için dünyadaki 

varlıkları görmeyi sağlayacak zorunlu şartlara ihtiyaç olmayacaktır. Kur’an-ı Kerim’de,  

   اِلَٰى رَبِِّهَا نَاظَِرةٌ ُوجُوهٌ يَْومَئِذٍ نَّاِضرَةٌ
“Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır (O'nu 

göreceklerdir)”.
6
 buyurulmuş ve âhirette mü’minlerin Allah’ı görecekleri haberi verilmiştir.  

كُنَّا ُجلُوسًا عِنْدَ النَّبِي   صَلَّى اللَّهُ عََليْهِ وَسَلََّم فََنظََر اَِلى َقَالََعَنْ جَرِيرِ بْن  عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِي   
سَُتعَْرضُوَن عَلَى رَبِِّكُمْ فَتَرَْونَهُ كَمَا تَرَوْنَ َهذَا الْقَمََر لَأ تُضَاُمونَ  الْقَمَرِ لَيَْلةَ الْبَدْرِ فَقَاَل ِانَّكُمْ

 فِي رُوْيَتِهِ 

Cerir b. Abdullah el-Becelî (r.a.) anlatıyor: “Biz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le beraberdik. 

Efendimiz (s.a.v.) bir ara dolunay halindeki aya baktı , sonra da şöyle buyurdu:  

                                                        
3 İnsan, 76:13 
4 Muhammed, 47:15 
5 Tevbe, 9:72 
6 Kıyame, 75:23 
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“Muhakkak ki siz şu ayı görüşünüz gibi, Rabbinizi de göreceksiniz. Ve o sırada izdihamdan ötürü 

birbirinize zarar vermiş de olmayacaksınız”. 
7
 

وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْل  الَْجنَّةِ قَاَل رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْه َقَالََعَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِِّ 
ى يَا اَهْلَ الَْجنَّةِ فَيَُقوُلونَ َلبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَُقولُ هَلْ رَضِيُتمْ فَيَُقولُونَ مَا لَنَا لَأ نَْرضَ

عْطِيكُمْ اَْفضَلَ مِنْ َذلِكَ قَالُوا اَيُّ شَيٍْء وَقَدْ اَعْطَيَْتنَا مَا َلمْ تُْعطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوُل اَنَا اُ
 اَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَاَل اُِحلُّ عَلَيْكُْم رِْضوَانِي َفلَا َاسْخَطُ عَلَْيكُْم َابَدًا

Ebu Said el-Hudri (r.a.)’den: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki, “Allah (c.c.), cennet ehline, 

“Ey cennet ahalisi“ diye nida buyurur. Cennette yaşayanlar, hep bir ağızdan “Buyur ya Rabbbi“ diye 

mukabelede bulunurlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, “Benden razı mısınız?“ diye sorar. Onlar, “Nasıl 

razı olmayız, mahlȗkattan hiçbirine vermediğin şeyleri bize ihsan buyurdun“ derler.  Devamında Allahu 

Teâlâ, “Size bundan daha efdalini vereceğim“ buyurur. Cennetlikler, “Bundan daha efdal olan şey ne 

olabilir?“ diye sorarlar. Cenab-ı Hak, “Sizden razı olacağım ve bir daha size kızmayacağım“ buyurur.“  
8
  

3- Cehennem: 

Cehennem kelimesi sözlükte “derin kuyu” manasına gelir. Dinimiz literatüründe ise, âhirette 

kâfirlerin süresiz ve ebedî, günahkâr mü’minlerin de günahları nisbetinde cezalarını çekmek üzere girip 

kalacakları azap yeridir. Kur’an-ı Kerim’de cehennem anlamında bir çok kelime kullanılmıştır: Cehennem 

(derin kuyu), nâr (ateş), cahîm (son derece büyük, alevleri kat kat yükselen ateş), hâviye (düşenlerin 

çoğunun geri dönmediği uçurum), saîr (çılgın ateş ve alev), lezâ (dumansız ve katıksız alev), sakar (ateş), 

hutame (obur ve kızgın ateş) gibi.  

Cehennemin dehşeti ile ilgili Kur’an’da bir çok tasvirler gelmiştir:  

Suçlular cehenneme vardıklarında, cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar: 

 اِنَّهَا َترْمِي بَِشرَرٍ كَالْقَْصِركَاَنَُّه جِمَالَتٌ صُْفرٌ 
“O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir”.  

9
  

Uzaktan gözüktüğünde kaynaması ve uğultusu işitilir : 

 اَِذا رَاَتُْهم مِِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَِفيرًا 
 “Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce, onun öfkelenişini (müthiş 

kaynamasını) ve uğultusunu işitirler”. 
10

  

Ateşten örtü ve yatakları olan cehennem:  

 لَهُم ِمِّن جَهَنَّمَ مِهَاٌد وَِمن فَوِْقهِْم غَوَاشٍ َوكَذََٰلِكَ نَْجزِي الظَّالِمِينَ 
“Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle 

cezalandırırız!”
11

  

                                                        
7 Tirmizî, Cennet, 15, H. No: 2474 
8 Tirmizî, Cennet, 16, H. No: 2478 
9 Mürselat, 77:32-33) 
10 Furkan, 25:12 
11 A’raf, 7:41 
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 Âhiret hayatının her devresinde olduğu gibi insan, cehennem azabını hem ruh hem de bedeni 

ile birlikte çekecektir. Ancak cehennem hayatında anlatılan, acılar, ıstıraplar, azaplar ve ateşler bu 

dünyadakilerin aynısı değildir. Bunların da iç yüzünü sadece Allah bilir; insanlar bilemezler.     

Sohbetten  Alınacak  Dersler  

1. Cennetin nimetleri ve zevkleri sonsuz, ancak Allah’ı temaşa eylemek ve O’nun rızasına 

kavuşmak zevklerin en zirvesidir.  

2. Bu kısacık dünya hayatı da son derece önemlidir. Çünkü ebedi azap veya nimetler yurdu bu az 

sermaye ile elde edilecektir. 

3. Şefaati ve Allah’ı görmeyi kabul etmemek, herhalde onlardan mahrum kalmaya sebep olabilir, 

akıllı olmak gerekir.  

 

Bu Hafta  

1- Cennet nimetleri ve cehennem azabı ile ilgili daha fazla bilgi için, İmam Gazzali (rhm.)‘ın İlahî 

Nizam kitabının bu bölümlerini okuyunuz. 

2- Kur’an-ı Kerim’deki Cennet ve Cehennemle ilgili ayetleri araştırıp okuyunuz.  

 

 


