Sorularlarisale.com

Ahirete imanın, ahiretin saadetine dair kısmını Üstad
Kur'an'a havale etmiş. Geniş bir şekilde izah eder
misiniz?
Sekizinci Meselenin başında, ahiret saadeti veya uhrevi saadet kısmının izahı
konusunda şu ifadeler yer almaktadır:
“Saadet-i uhreviyeye ait kısmı, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın izahatı
daha hiç bir beyana ihtiyaç bırakmamış. Onu ona havale
ederek…”(1)

Öyle ise biz de bu konuda doğrudan Kur’an-ı Kerim’e müracaat edeceğiz. Ahirete
imanın ahiretin saadetine ait kısmı Kur’an-ı Kerim'de cennetle ilgili ayetlerde çok
detaylı bir şekilde izah ediliyor. Bu ayetleri tahkik edersek, ahirette nasıl bir saadeti
kazanacağımızı görürüz. Ayrıca Risale-i Nur'da cennet bahsi olarak geçen Yirmi
Sekizinci Söz de bu sorunuzun cevabı niteliğindedir.
Biz imanın karşılığı olan ahiretin saadetine, numune olarak bazı ayetleri takdim
edelim:
"İman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için
altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu
ürünlerden her yedirildiğinde: 'Bu daha önce de rızıklandığımızdır.' derler.
Bu onlara (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur. Orada onlar için
tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır." (Bakar, 2/25)
"De ki: Size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için
Rablerinin katında, içinde temelli kalacakları altından ırmaklar akan
cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kulları hakkıyla
görendir." (Al-i İmran, 3/15)
"İşte bunların karşılığı Rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi kalacakları
altından ırmaklar akan cennetlerdir. (Böyle) Yapıp edenlere ne güzel bir
karşılık (ecir var.)" (Al-i İmran, 3/136)
"Ama Rablerinden korkup-sakınanlar; onlar için Allah katında -bir şölen
olarak- altlarından ırmaklar akan -içinde ebedi kalacakları- cennetler
vardır. İyilik yapanlar için Allah'ın katında olanlar daha hayırlıdır." (Al-i
İmran, 3/198)
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"İman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan içinde
ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Onda onlar için tertemiz kılınmış
eşler vardır. Ve onları ‘ne sıcak-ne soğuk tam kararında gölgeliğe'
sokacağız." (Nisa, 4/57)
"İman edip salih amellerde bulunanlar, biz onları altından ırmaklar akan
içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu Allah'ın gerçek olan
va'didir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?"(Nisa, 4/122)
"Böylelikle Allah dediklerine karşılık olarak içinde ebedi kalacakları
altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu iyilik yapanların
karşılığıdır." (Maide, 5/85)
"Allah dedi ki: Bu doğrulara doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür.
Onlar için içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler vardır.
Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük
kurtuluş ve mutluluk' budur." (Maide, 5/119)
"İman edenler ve salih amellerde bulunanlar -ki biz hiç kimseye güç
yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz- onlar da cennetin ashabı (halkı)dırlar.
Onda sonsuz olarak kalacaklardır." (A'raf, 7/42)
"Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışız. Altlarından
ırmaklar akar. Derler ki: 'Bizi buna ulaştıran Allah'a hamd olsun. Eğer Allah
bize hidayet vermeseydi biz doğruya ermeyecektik. Andolsun Rabbimizin
elçileri hak ile geldiler.' Onlara: 'İşte bu yaptıklarınıza karşılık olarak
mirasçı kılındığınız cennettir.' diye seslenilecek." (A'raf, 7/43)
"Kendilerine Allah'ın bir rahmet eriştirmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler
bunlar mıydı? (Cennettekilere de) Girin cennete. Sizin için korku yoktur ve
mahzun olmayacaksınız." (A'raf, 7/49)
"İşte gerçek mü'minler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler,
bağışlanma ve üstün bir rızık vardır." (Enfal, 8/4)
"Rableri onlara katından bir rahmeti bir hoşnutluğu ve onlar için kendisine
sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onda ebedi kalıcıdırlar.
Şüphesiz Allah büyük mükafaat katında olandır." (Tevbe, 9/21, 22)
"Allah mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde ebedi kalmak üzere
altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler
vaadetmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük
kurtuluş ve mutluluk budur."(Tevbe, 9/72)
"Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar; Allah
onlardan hoşnut olmuştur onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır ve (Allah)
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onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler
hazırlamıştır. İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk' budur." (Tevbe, 9/100)
"İman edenler ve salih amellerde bulunanlar da Rableri onları imanları
dolayısıyla altından ırmaklar akan nimetlerle donatılmış cennetlere
yöneltip-iletir (hidayet eder). Oradaki duaları: 'Allah'ım sen ne yücesin.'dir
ve oradaki dirlik temennileri: 'Selam!..'dır; dualarının sonu da: Gerçekten
hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (Yunus, 10/9, 10)
"İman edip salih amellerde bulunanlar ve ‘Rablerine kalbleri tatmin
bulmuş olarak bağlananlar' işte bunlar da cennetin halkıdırlar. Onda
süresiz kalacaklardır." (Hud, 11/23)
"Mutlu olanlar da, artık onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi dışında
gökler ve yer sürüp gittikçe orada süresiz kalacaklardır. (Bu) kesintisi
olmayan bir ihsandır." (Hud, 11/108)
"Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından eşlerinden ve soylarından
salih davranışlarda bulunanlar da (Adn cennetlerine girer). Melekler onlara
her bir kapıdan girip (şöyle derler:) Sabrettiğinize karşılık selam size.
(Dünya) Yurdun(un) sonu ne güzel." (Ra'd, 13/23, 24)
"Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun altından ırmaklar akar
yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-sakınanların (mutlu)
sonudur, inkâr edenlerin sonu ise ateştir." (Ra'd, 13/35)
"İman edip salih amellerde bulunanlar Rablerinin izniyle altından ırmaklar
akan içinde ebedi kalacakları cennetlere konulmuşlardır. Orada
birbirlerine olan dirlik temennileri: 'Selam!..'dır." (İbrahim, 14/23)
"Gerçekten takva sahibi olanlar cennetlerde ve pınar başlarındadır. Oraya
esenlikle ve güvenlikle girin. Onların göğüslerinde kinden (ne varsa
tümünü) sıyırıp-çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı
karşıyadırlar. Orda onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar ordan
çıkarılacak değildirler." (Hicr, 15/45-48)
"Adn cennetleri; ona girerler onun altından ırmaklar akar içinde onların
her diledikleri şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle ödüllendirir. Ki
melekler güzellikle canlarını aldıklarında: 'Selam size.' derler.
'Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin.'" (Nahl, 16/31, 32)
"Onlar; altından ırmaklar akan Adn cennetleri onlarındır, orada altın
bileziklerle süslenirler, hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil
elbiseler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup-dayanırlar. (Bu) Ne güzel
sevap ve ne güzel destek." (Kehf, 18/31)
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"İman edip salih amellerde bulunanlar... Firdevs cennetleri onlar için bir
‘konaklama yeridir.' Onda ebedi olarak kalıcıdırlar ondan ayrılmak
istemezler." (Kehf, 18/107, 108)
"Ancak tövbe eden iman eden ve salih amellerde bulunanlar (onların
dışındadır); işte bunlar cennete girecekler ve hiçbir şeyle zulme
uğratılmayacaklar. Adn cennetleri (onlarındır) ki Rahman (olan Allah onu)
kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphesiz O'nun va'di yerine
gelecektir. Onda ‘boş bir söz' işitmezler; sadece selam (ı işitirler). Sabah
akşam onların rızıkları orda (bulunmakta)dır. O cennet; biz kullarımızdan
takva sahibi olanları (ona) varisçi kılacağız." (Meryem, 19/60-63)
"Hiç şüphesiz Allah iman edenleri ve salih amellerde bulunanları altından
ırmaklar akan cennetlere sokar, orada altından bileziklerle ve incilerle
süslenirler; ordaki elbiseleri ipek(ten)dir. Onlar sözün en güzeline
iletilmişlerdir ve övülen doğru yola iletilmişlerdir." (Hac, 22/23-24)
"De ki: Bu mu daha hayırlı yoksa takva sahiplerine va'dedilen ebedi cennet
mi? Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır. İçinde ebedi kalıcılar olarak
orada her istedikleri onlarındır; bu Rabbinin üzerine aldığı istenen bir
vaaddir." (Furkan, 25/15-16)
"İşte onlar sabretmelerine karşılık (cennetin en gözde yerinde) odalarla
ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. Orda ebedi
olarak kalıcıdırlar; o ne güzel bir karargah ve ne güzel bir konaklama
yeridir." (Furkan, 25/75, 76)
"İman edip salih amellerde bulunanlar; onları içinde ebedi kalıcılar olarak
altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak
yerleştireceğiz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir." (Ankebut,
29/58)
"Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; artık onlar ‘bir cennet
bahçesinde' ‘sevinç içinde ağırlanırlar." (Rum, 30/15)
"İman eden ve salih amellerde bulunanlar ise, artık onlar için yaptıklarına
karşılık olmak üzere bir ağırlanma konağı olarak barınma cennetleri
vardır." (Secde, 32/19)
"Adn cennetleri (onlarındır); oraya girerler orada altından bileziklerle ve
incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipek(ten)dir. Derler ki:
'Bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun; şüphesiz Rabbimiz
gerçekten bağışlayandır şükrü kabul edendir. Ki O bizi kendi fazlından
(ebedi olarak) kalınacak bir yurda yerleştirdi; burada bize bir yorgunluk
dokunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz.'" (Fatır, 35/33-35)

page 4 / 6

"Gerçek şu ki bugün cennet halkı ‘sevinç ve mutluluk dolu' bir meşguliyet
içindedirler. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde
yaslanmışlardır. Orada taptaze-meyveler onların ve istek duydukları her
şey onlarındır. Çok esirgeyen Rabb'dan onlara bir de sözlü "Selam"
(vardır)." (Yasin, 36/55-58)
"İşte onlar; onlar için bilinen bir rızık vardır. Çeşitli-meyveler. Onlar ikram
görenlerdir. Nimetlerle donatılmış (naim) cennetlerde. Birbirlerine karşı
tahtlar üzerinde (otururlar). Kaynaktan (doldurulmuş) kadehlerle
çevrelerinde dolaşılır. Bembeyaz; içenlere lezzet (veren bir içki). Onda ne
bir gaile vardır ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. Ve yanlarında
bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar
saklı bir yumurta gibi (çarpıcı ve pürüzsüz). Böyleyken kimi kimine
yönelmiş olarak birbirlerine soruyorlar: Bir sözcü der ki: 'Benim bir
yakınım vardı.' Derdi ki: Sen de gerçekten (dirilişi) doğrulayanlardan
mısın? Bizler öldüğümüz toprak ve kemikler olduğumuzda mı gerçekten biz
mi (yeniden diriltilip sonra da) sorguya çekilecekmişiz? (Konuşan
yanındakilere) Der ki: 'Sizler (onun şimdi ne durumda olduğunu) biliyor
musunuz?' Derken bakıverdi onu ‘çılgınca yanan ateşin' tam ortasında
gördü. Dedi ki: 'Andolsun Allah'a neredeyse beni de (şu bulunduğun yere)
düşürecektin.' Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı muhakkak ben de (azab
yerine getirilip) hazır bulundurulanlardan olacaktım." (Saffat, 37/41-57)
"Adn cennetleri; kapılar onlara açılmıştır. İçinde yaslanıp-dayanmışlardır;
orda birçok meyve ve şarap istemektedirler. Ve yanlarında bakışlarını
yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt kadınlar vardır. İşte hesap günü size
va'dedilen budur. Şüphesiz bu, bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de
yok." (Sad, 38/50- 54)
"Ancak Rablerinden korkup-sakınanlar ise; onlara yüksek köşkler vardır,
onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altında ırmaklar
akmaktadır. (Bu) Allah'ın va'didir. Allah va'dinden dönmez." (Zümer, 39/20)
"Rablerinden korkup-sakınanlar da cennete bölük bölük sevkedildiler.
Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları açıldı ve onlara (cennetin)
bekçileri dedi ki: 'Selam üzerinizde olsun, hoş ve temiz geldiniz. Ebedi
kalıcılar olarak ona girin.' (Onlar da) Dediler ki: 'Bize olan va'dinde sadık
kalan ve bizi bu yere mirasçı kılan Allah'a hamd olsun ki cennetten
dilediğimiz yerde konaklayabiliriz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne
güzeldir.'" (Zümer, 39/73, 74)
"Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (şudur): İçinde bozulmayan
sudan ırmaklar tadı değişmeyen sütten ırmaklar içenler için lezzet veren
şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için
meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç (böyle
mükafaatlanan bir kişi) ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını
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‘parça parça koparan' kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur
mu?" (Muhammed, 47/15)
"O gün, mü'min erkekler ile mü'min kadınları nurları önlerinde ve
sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz içinde ebedi kalıcılar
(olduğunuz) altından ırmaklar akan cennetlerdir. İşte büyük kurtuluş ve
mutluluk budur." (Hadid, 57/12)
"Sizi, toplanma günü için bir arada toplayacağı gün; işte bu aldanma
(teğabün) günüdür. Kim Allah'a iman edip salih bir amelde bulunursa
(Allah) onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere
altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük ‘mutluluk ve kurtuluş
(fevz)' budur." (Teğabün, 64/9)
"İman edip salih amellerde bulunanları, karanlıklardan nura çıkarması için
Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir elçi de (gönderdik). Kim iman
edip salih bir amelde bulunursa (Allah) onu içinde süresiz kalıcılar olmak
üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah gerçekten ona ne
güzel bir rızık vermiştir." (Talak, 65/11)
"İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da yaratılmışların en
hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak
üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razı
olmuştur, kendileri de O'ndan razı (hoşnut memnun) kalmışlardır. İşte bu
Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir." (Beyyine, 98/7, 8)
(...)
Konuyla ilgili daha yüzlerce ayet vardır. Biz bu kadarıyla iktifa ediyoruz...
(1) bk. Şualar, On Birinci Şua

page 6 / 6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

