
Cennete Dairdir 
Bu Soz'un iki makamz var. Burada yer a/an Birinci Makam, cennetin 

bazz guzelliklerine i§aret eder. Fakat bu Soz'un ikinci Makamz'nda, 1 on iki 
kesin hakikatle Onuncu Soz'de, yine Onuncu Soz'un ozetinde ve esasznda, 
bir silsile halindeki gayet sag/am Arap<;a bir deli/le a<;zk ve parlak bir §ekilde 
ispat edilen cennetin varlzgzndan bahsetmez. Yalnzz sorulara ve tenkide 
konu olan, cennete dair birka<; ha/den bahseder. Eger Cenab-1 Hak yardzm 
ederse o buyuk hakikate dair sonra uzun bir Soz yazzlacaktzr in§allah. 

Baki olan cennete dair baz1 sorulara krsa cevaplardir. 
Cennet hakkmda; cennetten daha gtizel, hurilerinden daha §irin, 

irmak ve <:;e§melerinden daha ta th olan Kur' an ayetleri ve beyanlan 
kimseye soz birakmamt§tlr ki, fazla bir §ey soylensin. Fakat o parlak, 

Yirmi Sekizinci Soz'un ikinci Makam1, Mesnevi-i Nuriye' deki "Lasiyemmalar" risa-
lesidir. 
"iman eden ve iyi i§ler yapan muminlere mujdele ki, altmda nehirler akan cennet-
ler onlarmd1r. 0 cennetlerden bir meyve yedikleri zaman, 'Bu, daha once yedigi-
miz meyvedir.' derler. Birbirine benzer bir surette nz1klan getirilip verilir. 0 cennet-
lerde onlar ic;in temiz kadmlar vard1r. Ve o cennetlerde ebediyen kalacaklard1r." 
(Bakara suresi, 2/25) 
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ezeli ve ebedi, yuksek ve guzel ayetleri kendi smlfh anlay1§1m1za yak-
la§hrmak ic;in baz1 basamaklan ve Kur' an cennetinden numune olarak 
c;ic;ekler misali baz1 nukteleri soyleyecegiz. ic;inde i§aretler bulunan be§ 
soruyu ve cevaplanm gosterecegiz. Evet, cennet butun manevi lezzet-
lerin makam1 oldugu gibi, buhln cismani zevklerin de kaynag1d1r. 

Soru: Kusurlu, noksan, surekli degi§en, karars12 ve elemli cismani-
yetin ebediyetle ve cennetle ne alakas1 var? Madem ruhun ulvi lezzet-
leri vardlf ve ona yeter, cismani lezzetler ic;in olumden soma bedenen 
dirilmek neden gerekiyor? 

Cevap: <;unku nasil toprak suya, havaya ve I§Iga gore daha yogun 
ve karanhk olmasma ragmen Cenab-1 Hakk'm her c;e§it sanath eserine 
yuva ve kaynak vazifesi g6rdugunden, manen diger butun unsurlar-
dan ustundur. Hem insanm kesif bir mahiyete sahip olan nefsi, butun 
ilahi tecellileri ic;ine almas1 itiban ile, kirlerinden annmak §art1yla insa-
nm butun latifelerinin ustundedir. Aynen oyle de, cismaniyet Cenab-1 
Hakk' m isimlerinin tecellilerinin en en geni§, en zengin bir 
aynas1dir. Butun rahmet hazinelerinin ic;indekileri tartacak, olc;ecek 
aletler ve kabiliyetler onda bulunur. Mesela, dildeki tat alma duyusu, 
nz1k zevkinde yiyecek c;e§itleri say1smca tad1 duyma kabiliyetine sahip 
olmasayd1, her bir nimeti ayn ayn hissedip tammaz, tad1p tartamazd1. 
Hem Cenab-1 Hakk'm c;ogu isminin tecellilerini hissedip bilecek, on-
lardan zevk alacak donamm da cismaniyettedir. <;ok c;e§itli ve ayn ayn 
say1s1z lezzeti hissedecek kabiliyetler yine cismaniyette bulunur. 

Madem §U kainatm Sani'inin, §U kainatla butun rahmet hazinele-
rini tamtmak, isimlerinin butun tecellilerini bildirmek ve turlu ihsan-
lanm tattirmak istedigi -On Birinci Soz' de ispat edildigi gibi- alemin 
i§leyi§inden ve insanm engin mahiyetinden kesin olarak anla§1hyor. 
Elbette, §U ak1p giden kainatm buyuk bir havuzu, o tezgahta i§lenen 
mahsullerin geni§ bir sergisi ve §U dunya tarlasmm ebedi mahzeni 
olan saadet yurdu, bu aleme bir derece benzeyecektir. Dunyanm hem 
maddi hem manevi butun unsurlanm muhafaza edecektir. Her §eyi 
e§siz bir surette, hikmetle yaratan Sani-i Hakim ve her §eye tam ada-
letle, merhametle hukmeden Adil-i Rahim, elbette insan bedenindeki 
uzuvlann vazifelerine ucret, hizmetlerine mukafat ve hususi ibadetle-
rine sevap olarak onlara lay1k lezzetleri verecektir. Yoksa hikmetine, 
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adaletine ve rahmetine zit bir hal ortaya c;1kar ki, bu O'nun rahmetinin 
guzelligine ve kusursuz adaletine hic;bir §ekilde yak1§maz. 

Soru: Cisim hayat sahibi olsa bile vucudun unsurlan surek-
li bir terkip ve tahlil, yani birle§ip c;ozulme halindedir, yok olmaya 
mahkO.mdur, ebediyete ula§amaz. Yeme-ic;me, insanm §ahsi varhgm1 
surdurmesi ve kan-koca munasebetleri ise turun devam1 ic;indir; bu 
yuzden §U alemde birer esas olmu§lard1r. Ebedi ahiret aleminde ise 
bunlara ihtiyac; yoktur. 0 halde cismani zevkler neden cennetin en 
buyuk lezzetleri arasmda say1hyor? 

Cevap: bncelikle, bu alemde canhlann cisimlerinin dag1hp yak 
olmaya, olume mahkO.miyeti, vucuttaki ah§veri§in dengesizliginden 
kaynaklamr. <:;:ocukluktan olgunluga kadar vucut beslenip geli§ir, yani 
surekli ahr. Ondan sonra ise biriktirdiklerini harcar, surekli verir. Boy-
lece denge kaybolur, vucut da olur. Ebedi alemde ise bedenin zerre-
leri sabit kalacak, bir terkip ve tahlile ugramayacaktir.3 HAsiYE Veyahut 
orada denge sabit kahr; canhlarm vucutlan cismani hayat tezgah1 i§le-
mesine ragmen bir devridaim halinde gibi, cennet lezzetlerini tatmak 
ic;in ebedile§ir. Yeme-ic;me ve nikah gerc;i bu dunyada bir ihtiyac;tan 
ileri gelir ve bir vazife ic;indir; fakat o vazifeye pe§in bir ucret olarak 
ic;lerine 6yle turlu, guzel lezzetler konulmu§tur ki, ba§ka lezzetlere us-
tun geliyor. Madem bu elemli dunyada, boyle maddi ihtiyac;lar bile bu 
kadar harika ve ayn ayn lezzetleri ic;erir. Elbette lezzet ve saadet yurdu 
olan cennette onlar c;ok yuce bir ha! ahp dunyadaki vazif en in ahirete 
ait ucretini ve dunyevi ihtiyac;lan da ho§ bir uhrevi i§tah ve lezzet su-
retinde kendilerine katarak cennete ve ebedi hayata lay1k, her zevki 
ic;eren canh birer lezzet madeni olac,a_klard1r. 

Evet, 401j;>JI jl.iJI 00 Jtl '91 Llj s1r-
rmca, §U cans1z ve §ut:irsuz maddeler, obur alemde §Uurlu 
ve canh olacaktir. Buradaki insanlar gibi orada da agac;lar, buradaki 

3 HAsiYE $u dunyada insanlann ve hayvanlann vucutlan, zerreler ic;in adeta bir misafir-
hane, bir k1§la, bir okul hukmundedir. Cans1z zerreler o vucuda,gjrer ,v,e caryh oJan 
<:hiret ?leminde var olmaya lay1k hale gelirler. Ahirette ise ii? :II j\JJ\ 01J 

sirrmca, hayat nuru her §eyi ku§ahr. Nurlanmak i9n bu seyrusefere ve 
talime ltizum yoktur. Orada zerreler demirba§ olarak sabit kalabilir. 

4 "Bu dunya hayah (kendine bakan yuzuyle) bo§ bir oyalanma ve oyundan ba§ka 
bir §ey degildir. Ahiret yurdu ise, i§te o, (her §eyin diri oldugu) gerc;ek hayatt1r." 
(Ankebut suresi, 29/64) 
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hayvanlar gibi orada da ta§lar verilen emri anlar ve ona uyar. Sen bir 
agaca, "Filan meyveyi bana getir." desen getirir. Ta§a "Gel!" desen 
gelir. Madem ta§ ve agac;: bile cennette bu derece ytiksek bir suret ahr. 
Elbette yeme-ic;:me, nikah gibi cismani ihtiyac;:lann da o alemde ha-
kikatlerini muhafaza etmekle beraber, cennetin dtinyadan tisttinltigti 
nispetinde ytik_sek bir suret almalan gerekir. 

Soru: . ..>.\ 0-A f smmca, "insan cennette dostlanyla beraber 
bulunacakhr." Halbuki basit bir bedevi, Resul-u Ekrem'in (aleyhissaldtil 

vesselam) sohbetinde bir dakika Allah ic;:in bir muhabbet hisseder, o 
muhabbetle cennette Peygamber Aleyhissalatti Vesselam'm yanmda 
bulunmas1 gerekir. Sonsuz feyze mazhar Resul-u Ekrem'in (aleyhissaldtil 

vesselam) makam1, basit bir bedeviyle nas1l aym olur? 
Cevap: ytice hakikate bir temsille i§aret edecegiz: Mesela, gayet 

gtizel ve gosteri§li bir bagda, ihti§am sahibi bir zat c;:ok btiytik bir ziyafet 
sofras1 ve gayet stislti bir seyir yeri hazirlam1§ olsun. Oyle bir yer ki, 
orada dilin tadabilecegi btittin lezzetler, goztin ho§una gidecek btittin 
gtizellikler, hayalin eri§ebilecegi ve keyiflenecegi btittin harika §eyler 
bulunur. 0 zat, maddi ve manevi btittin duyulan, latifeleri ok§ayacak 
ve memnun edecek her §eyi o sofraya koymu§tur. i§te iki arkada§ 
beraber o ziyafete giderler. Bir locada, aym sofrada otururlar. Onlar-
dan birinin tat alma duyusu pek zay1f oldugundan az bir zevk duyar. 
Gozti az gortir, koku alma kabiliyeti yoktur. Oradaki hayret verici sa-
natlan anlamaz, harika §eyleri bilmez. 0 ziyafet sofrasmdaki ve seyir 
yerindeki nimetlerin ancak binde birini, belki milyonda birini kabiliyeti 
olc;:tistinde tad1p onlardan istifade eder. Arkada§mm ise btittin maddi-
manevi latifeleri, akh, kalbi ve hisleri o kadar mtikemmel derecede 
geli§mi§tir ki, o seyir yerindeki btittin incelikleri, gtizellikleri ve hayret 
verici §eyleri ayn ayn tad1p onlardan lezzet ald1g1 halde dostuyla omuz 
omuzadir. 

Madem bu karmakan§1k, elemli ve darac1k dtinyada boyle oluyor. 
En ktic;:tik ile en btiytik beraberken aralarmda yerytiztinden Stireyya 
y1ld1zma kadar fark bulunuyor. Elbette saadet ve ebediyet yurdu olan 
cennette iki dost beraberken, her biri Cenab-1 Hakk'm sofrasmdan 
kendi kabiliyetine gore hissesini haydi haydi alacaktir. Bulunduklan 

Buhari, edeb 96; Muslim, birr 165; Tirmizi, ziihd 50; Darimi, rikak 71. 
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cennet mertebelerinin farkhhg1, beraberliklerine mani olmaz. <;unku 
cennetin sekiz tabakas1 birbirinden yuksek oldugu halde, hepsinin c;:a-
bs1 Ar§-1 Azam'd1r.6 Nasil ki, koni §eklindeki bir dagm etrafmda birbi-
rinden yuksek, temelinden zirvesine kadar surla c;:evrilmi§ list uste da-
ireler bulunsa, birbirlerinin gune§ gormesini engellemezler. Cennetin 
de buna yakm bir tarzda olduguna farkh hadisler i§aret ediyor. 

Soru: Hadislerde, "Huriler yetmi§ kat elbise giydikleri halde ba-
caklannm kemiklerindeki ilikleri g6runecek." 7 buyrulmu§. Bu ne de-
mektir, manas1 nedir? Nasil bir guzelliktir? 

Cevap: Manas1 pek guzel, guzelligi pek §irindir. ki: <;irkin, 
cans1z ve c;:ogu kabuktan ibaret olan §U dunyada guzellik yalmz gaze 
hitap edip ah§maya mani olmazsa yeter. Halbuki guzel, canh, parlak 
ve kabuksuz, tamamen ozden ibaret cennette, insanm goz gibi butun 
uzuvlan ve duygulan, "cins-i latif" olan hurilerden ve onlar gibi, hatta 
daha guzel, dunyadan gelme, cennetteki hammlardan zevk hisselerini 
ayn ayn almak, c;:e§it c;:e§it lezzetleri tatmak ister. i§te hadis, en d1§taki 
cennet elbisesinin guzelliginden ta iliklere kadar birer duygunun, birer 
latifenin o zevkten hissesi olduguna i§aret ediyor. 

Evet, "Hurilerin yetmi§ kat elbise giymeleri ve bacaklarmdaki ke-
miklerin iliginin gorunmesi" tabiriyle hadis-i §erif §Una i§arette bulunu-
yor: Huriler, insanm guzellige, zevke, ziynete meftun ve Et§Ik ne kadar 
duygusu, duyusu, kabiliyeti ve latifesi varsa hepsini memnun edip 
doyuracak, ayn ayn ok§ay1p tatmin edecek maddi-manevi her turlu 
ziynet ve guzellige sahiptir. Demek, huriler suslu, farkh cinsten yetmi§ 
cennet elbisesini birbirini ortmeyecek §ekilde giydikleri gibi, vucutla-
nnda ve nefislerinde belki yetmi§ mertebeden fazla ayn ayn guzelligi 
gosterecek, ltj LA i§aretinin hakikatini ifade 
edecekler. 

Hem hadis-i §erif, cennette luzumsuz, posah ve fuzuli mad-
deler olmad1gmdan, cennet ehlinin yiyip ic;:tikten sonra pisliginin 

Buhari, tevhid 22; Tirmizi, cennet 4. 
Tirmizi, kiyamet 60, cennet 5, 7; Darimi, rikak 108; Ahmed ibni Hanbel, el-
Musned 2/23, 247, 316. 
"Orada cammz ne isterse, gozleriniz hangi manzaralardan ho§lamrsa hepsi vard1r." 
(Zuhruf sliresi, 43/71) 
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bulunmayacag1m bildiriyor.9 Madem §U sum dunyada, en basit canh 
olan agac;lar c;ok beslendikleri halde gubresiz oluyor. En yuksek hayat 
tabakasmdaki cennet ehli neden oyle olmasm? 

Soru: Hadis-i §erifte, "Cennet ehlinden baz1sma dunya kadar bir 
yer verilecek, yuz binlerce k6§k, yuz binlerce huri ihsan edilecek." 
buyruluyor. Bir tek adama bu kadar §eyin verilmesinin ne luzumu 
var, buna ne ihtiyac; var, bu nas1l olabilir ve ne demektir? 

Cevap: Eger insan cans1z veya yalmz mideden ibaret, bitki gibi 
bir varhk olsayd1 veyahut smirh, agir, gec_;ici ve basit bir bedenden, 
hayvani bir cisimden ibaret bulunsayd1, oyle c;ok k6§ke, huriye lay1k 
ve sahip olamazd1. Fakat o, mahiyeti oyle geni§ bir kudret mucizesidir 
ki, §U fani dunyada, k1sa omurde, ac;iga 9kmaml§ baz1 duyguJannm 
ihtiyac;lan yonuyle, butun dunyanm saltanati, serveti ve lezzetleri ken-
disine verilse bile gozu doymayacaktir. Halbuki ebedi bir saadet yur-
dunda, sm1rs1z kabiliyetlere sahip, rukenmez ihtiyac;lannm diliyle ve 
sonsuz arzulannm eliyle nihayetsiz bir rahmetin kap1sm1 c;alan insanm, 
hadislerde bildirilen ilahi ihsanlara kavu§mas1 elbette akla uygundur, 
hakhr ve hakikattir. i§te §U yuce hakikate bir temsilin dtirbtinuyle ba-
kacag1z. _;;oyle ki: 

Bu dere yatagmdaki bahc;e gibi, 10 HA$iYE §U Baria bag ve bahc;eleri-
nin her birinin farkh sahipleri bulundugu halde, Baria' da g1da itiban ile 
ancak bir avuc; yeme sahip olan her ku§, her serc;e, her an, "Baria' nm 
bullin bag ve bostanlan benimdir, istedigim gibi gezebilirim." diyebi-
lir. Barla'y1 kendi mulku olarak g6rur. Ba§kalannm o bahc;elere sahip 
olmas1 bu hukmu bozmaz. Hem insan olan bir insan da, "Hahk1m bu 
dunyay1 bana bir ev yapmt§, gune§ benim lambam, ytld1zlar kandille-
rim, yeryuzu ise uzerine c;ic;ekli, suslu hahlar serilmi§ be§igimdir." der 
ve Allah'a §likreder. Ba§ka varhklann da bunlara sahip olmas1, onun 
bu hukmunu gec;ersiz k1lmaz. Aksine, diger varhklar onun evini susler, 
o evin nakt§lan hukmune gec;er. 

Acaba bu darac1k dunyada sadece insanhg1 itiban ile bir insan de-
gil, bir ku§ dahi boyle buyuk bir dairede bir c;e§it hak iddia ediyor ve 

Buhan, bed'ii'l-halk, 8; Muslim, cennet 17-19. 
JOHA$IYE Sekiz sene bu fakire tam bir sadakatle hizmet eden SUleyman'm bahi:;esidir. Bu 

Soz birkat:; saat it:;inde orada yazildi. 
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muazzam bir nimete eri§iyorsa, geni§ ve ebedi bir saadet yurdunda, 
insana be§ yi.iz senelik mesafeyi ic;;ine alan bir mi.ilk verilmesi11 nasil 
ak1ldan uzak gori.ilebilir? 

Hem nas1l ki, §U kesafetli, karanltk, dar dilnyada gi.ine§in pek c;;ok 
aynada bir anda gbrilnmesi gibi, nurani zatlann, aym anda birc;;ok 
yerde aynen bulundugu ... On Altmc1 Soz' de ispat edildigi gibi, mesela 
Hazreti Cebrail'in (aleyhisselam) bir anda bin y1ld1zda, hem Ar§'ta, hem 
Resul-u Ekrem'in (aleyhissaldta vesselam) meclisinde hem de Cenab-1 
Hakk'm huzurunda haztr oldugu ... Hazreti Peygamber'in (aleyhissaldta 

vesselam) ha§irde ilmmetindeki takva sahiplerinin c;oguyla aym anda 
gori.i§ecegi ve dilnyada say1s1z makamda aym anda g6rilndilgil ... 
Evliyanm bir nevi garibi olan abdallann aym anda birc;ok yerde go-
ri.ildiikleri. .. S1radan insanlann ri.iyalannda bazen bir dakikada bir se-
nelik i§ gordilkleri ve buna §ahit olduklan ... Herkesin kendi kalb, ruh 
ve hayal dilnyasmda aym anda pek c;ok yerle temas edip ilgilendigi 
maiumdur ve bunlarm misalleri gorillmi.i§ti.ir. Elbette nuranl, bir kay1t 
altmda bulunmayan, geni§ ve ebedl cennette de cisimleri ruh kuvve-
tinde, hafifliginde ve hayal si.iratinde olan cennet ehlinin, bir anda 
yi.iz binlerce yerde bulunup yi.iz binlerce huriyle sohbet ederek yi.iz 
bin tarzda zevk almas1 o ebedi cennete ve Cenab-1 Hakk'm sonsuz 
rahmetine lay1ktir, Muhbir-i Sad1k'm12 (aleyhissa/dtil vesselam) haber ver-
digi gibi hak ve hakikattir. Bununla beraber, o muazzam hakikatler bu 
kilc;i.ici.ik akhm1zm terazisiyle tart1lmaz. 

jdrak-i maali bu kac;;ak akla gerekmez. 
Zira bu terazi o kadar szkleti c;;ekmez. 13 

(Yuksek fikirler bu kac;;ak akla gerekmez 
Zira bu terazi o kadar ag1rlzg1 c;;ekmez) 

11 Baz1 cennet nimetlerinin 6nemi "gokler ve yer kadar, yani be§ yuz senelik mesafe" 
§eklinde vurgulanmi§tir (Tirmizi, cennet 8). Nitekim cennetin, g6kler ve yer kadar 
geni§lige sahip oldugu, Kur'an-1 Kerlm'de de beyan edilmi§tir (N-i imran suresi, 
3/133; Hadid suresi, 5 7 /21). Hatta cennette en alt mertebedekilerin bile bin senelik 
mesafeye denk gelecek kadar bol nimetlere mazhar olacagma <lair hadisler vard1r. 
(Tirmizi, tefsfru sure (75) 2, cennet 17; Ahmed ibni Hanbel, el-Milsned 2/13, 64). 

12 Dogru, §ilphesiz kesinlikte haberleri insanhga ula§tiran haberci, Peygamber Efen-
dimiz (a/eyhissaldtii vesse/am). 

13 Ziya Pa§a (1825-1880), E§'ar-1 Ziya (Terkib-i Bend). 
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14 "Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hak-
k1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sO.resi, 2/32) 

15 "Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya dO§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesaba 
c;ekme!" (Bakara sO.resi, 2/286) 

16 Allah1m! Senin sevgine mazhariyeti ve dualanyla cennetin kapilanm ac;an ve o 
kap1lan ona salavatlanyla ac;malan ic;in Ommetini te§vik ettigin sevgiline salat ve 
selam eyle. Allah1m! 0 sec;kin sevgilinin §efaatiyle bizleri iyi kullarmla beraber cen-
nete koy, amin ... 



YiRMi SEKiZiNCi SOZ'E KU<;UK BiR iLAVE 

Cehenneme Dairdir 

ikinci ve Sekizinci Soz'lerde ispat edildigi gibi, iman manevi bir 
cennetin c;;ekirdegini ta§tyor. Kuftir ise manevi bir cehennemin tohu-
munu sakhyor. Nasti ki kuftir, cehennemin bir c;;ekirdegidir. Aynen 
oyle de, cehennem kufrun bir meyvesidir. Nasti ki kufllr, cehenneme 
gitmeye sebeptir. Aym §ekilde, cehennemin varhgma ve yarattlmas1-
na da sebeptir. Zira kuc;;uk bir hakim bile, az1c1k izzet, gayret ve celal 
sahibiyse, bir edepsiz kendisine isyan ederek, "Bana ceza vermezsin, 
veremezsin." dedigi zaman, herhalde hapishanesi yoksa da yalmz o 
edepsiz ic_:;in bir tane yaphracak ve onu ic_:;ine atacakttr. 

Halbuki kafir, cehennemi inkar etmekle, sonsuz izzet, gayret ve 
celal sahibi, yuce ve kudreti nihayetsiz Kadir bir Zat' a yalan ve acz 
isnat ediyor, O'nu yalanc1hk ve acizlikle itham ediyor, izzetine ve 
gayretine §iddetle dokunuyor, celaline asice ili§iyor. Elbette, farz ede-
lim, cehennemin hic;;bir varhk sebebi bulunmasa da, sadece Cenab-1 
Hakk' a bu derece yalan ve acizlik yakt§hran kuftir ic;;in bir cehennem 
yarattlacak, kafirler ic_:;ine attlacakttr. 

17 01 t::..J 11.l, , H.;.. 8/ . / . / . .J 

17 "Ey bilyilk Rabbimiz! Sen bunlan gayesiz, bo§una yaratmadm. Seni bu gibi nok-
sanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ate§in azabmdan koru!" (Al-i imran suresi, 
3/191) 


