Sorularlarisale.com

Beyanındaki beraatin mu’cizeliğinin bir vechi de
terğibdir; buna dair bir misal verebilir misiniz, mesela
Kur'an cennete nasıl rağbet uyandırıyor?
Terğib, bir şeye rağbet uyandırmak demektir. Kur'an neye terğibte bulunmuşsa,
gönülleri ona şiddetle meylettirir. Neden sakındırmışsa, nefsi de kanaate
sevkedecek şekilde ondan uzaklaştırır. Neyi isbat etmişse, akla tam kabul ettirir.
Neye irşad etmişse, insanı ona sevk eder. Neyi anlatmak istemişse, kolayca anlatır,
zihne ve kalbe yerleştirir. Hangi konuda muhatabı susturmak isterse, onu tam
susturur.
Kur'anın temel gayelerinden biri, ahiretin iki menzilinden biri olan cennettir. Onun
pek çok yerlerinde cennetle alâkalı bahisler bulmak mümkündür. İnsan Sûresinin
5-22. âyetler arası da bunlardan biridir. Şöyle ki:
ﺇِﻥَّ ﺍْﻷَﺑْﺮَﺍﺭَ ﻳَﺸْﺮَﺑُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﻛَﺄْﺱٍ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﺰَﺍﺟُﻬَﺎ ﻛَﺎﻓُﻮﺭًﺍ
5. “İyiler ise, şüphesiz karışımı kâfûr olan bir kadehten içerler.”
İyiler, karışımında kâfur olan bir cennet şarabından içerler. Bu, o içeceğe soğukluk,
tatlılık ve lezzet katar.
Denildi ki: Kâfur, cennette bir su ismidir, kokusu ve beyazlığında dünyadakine
benzer.
Denildi ki: O cennet şarabında kâfur’un özellikleri yaratılır, onunla karışmış gibi olur.
ِﻋَﻴْﻨًﺎ ﻳَﺸْﺮَﺏُ ﺑِﻬَﺎ ﻋِﺒَﺎﺩُ ﺍﻟﻠَّﻪ
6. “Bir kaynak ki, ondan Allah'ın kulları içerler.”
Kâfur, cennette bir su ismi olarak ele alındığında, âyetin bu kısmı ondan bedel olur.
Yani, o kâfur bir pınardan çıkar, Allah’ın has kulları bu pınardan afiyetle içerler.
” ﻳُﻔَﺠِّﺮُﻭﻧَﻬَﺎ ﺗَﻔْﺠِﻴﺮًﺍOnu (istedikleri yere) kolayca akıtırlar.”
Bu suyu, kolaylıkla diledikleri yere götürürler.
ِﻳُﻮﻓُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟﻨَّﺬْﺭ
7. “Onlar nezirlerini/adaklarını yerine getirirler.”
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Bu, yeni bir cümle olup “niçin böyle bir mükâfata nail oldular?” şeklinde mukadder
bir suale cevaptır.
Nezir, adaktır. Onların nezrettikleri şeyleri yaptıklarının nazara verilmesi, Allah’ın
farz kıldıklarını hayli hayli yaptıklarını gösterir. Çünkü Allah için kendi nefsine borç
kıldığını yapan kimse, Allah’ın emrettiklerini daha kolaylıkla yapar.
“ﺨَﺎﻓُﻮﻥَ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻛَﺎﻥَ ﺷَﺮُّﻩُ ﻣُﺴْﺘَﻄِﻴﺮًﺍVe
َ ﻭَﻳfenalığı her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.”
Âyette, onların inançlarının güzelliğini ve günahlardan kaçınmalarını hissettirmek
vardır.
ﻭَﻳُﻄْﻌِﻤُﻮﻥَ ﺍﻟﻄَّﻌَﺎﻡَ ﻋَﻠَﻰ ﺣُﺒِّﻪِ ﻣِﺴْﻜِﻴﻨًﺎ ﻭَﻳَﺘِﻴﻤًﺎ ﻭَﺃَﺳِﻴﺮًﺍ
8. “Düşküne, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.”
Ve onlar,
- Allah sevgisiyle,
- Veya kendileri yemeği sevdikleri hâlde,
- Veya yedirmeyi sever bir hâlde, yoksula, yetime ve esire yedirirler.
Esirden murad, kâfirlerden esir alınanlardır. Çünkü Hz. Peygambere bir esir
getirildiğinde onu bir Müslümana verir ve “buna ihsanda bulun” derdi.
Veya esirden murad, mü’min esir de olabilir. Bu durumda köle ve hapisteki mü’min
de buna girer. Hadiste şöyle buyrulur: “Sana borçlu olan kimse bir esir gibidir,
esirine ihsanda bulun.”
ِﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻧُﻄْﻌِﻤُﻜُﻢْ ﻟِﻮَﺟْﻪِ ﺍﻟﻠَّﻪ
9. “Size sırf Allah rızası için yediriyoruz.”
Onlar hâl dilleriyle veya sözleriyle böyle söylerler. Böyle söylemeleri,
-Minnette bulunmadıklarını,
-Ve bir mükâfat beklentisinde olmadıklarını ortaya koymak içindir. Çünkü minnetle
ve beklenti içinde yapılan bir ikramın Allah nezdinde mükâfatı az olur.
” َﻻ ﻧُﺮِﻳﺪُ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺟَﺰَﺍﺀً ﻭََﻻ ﺷُﻜُﻮﺭًﺍSizden ne bir karşılık bekliyoruz, ne de bir teşekkür.”
ﺇِﻧَّﺎ ﻧَﺨَﺎﻑُ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻋَﺒُﻮﺳًﺎ ﻗَﻤْﻄَﺮِﻳﺮًﺍ
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10. “Çünkü biz, bed çehreli, çetin bir günden Rabbimizden korkarız.”
Yani, size ikramda bulunmamız böyle bir günden korktuğumuzdandır.
Veya sizden bir karşılık beklemeyişimiz böyle bir günden korktuğumuzdandır.
“Bed çehreli çetin bir günden korkarız” demeleri, o günün azabından korkmaları
demektir. O günde insanların çehresi böyle abus olacak, dehşet içinde kalacaktır.
ِﻓَﻮَﻗَﺎﻫُﻢْ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺷَﺮَّ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡ
11. “Allah da onları o günün şerrinden korudu.”
Allah, onların bu korkusu ve korunmaları sebebiyle, kendilerini o günün fenalığından
korudu.(1)
” ﻭَﻟَﻘَّﺎﻫُﻢْ ﻧَﻀْﺮَﺓً ﻭَﺳُﺮُﻭﺭًﺍVe yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verdi.”
Fısk ve fücur içinde yaşayanlar o gün abus bir çehre ve keder taşırlarken, Allah bu
kimselerin yüzlerini güldürür, gönüllerini sürurla doldurur.
ﻭَﺟَﺰَﺍﻫُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﺻَﺒَﺮُﻭﺍ ﺟَﻨَّﺔً ﻭَﺣَﺮِﻳﺮًﺍ
12. “Sabretmelerine karşılık da onları bir cennet ve ipek ile mükâfatlandırdı.”
ِﻣُﺘَّﻜِﺌِﻴﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍْﻷَﺭَﺍﺋِﻚ
13. “Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar.”
Bunlar,
- Farz kılınanları yerine getirmek,
- Haram kılınanlardan kaçınmak,
- Ve maddî meselelerde başkalarını kendilerine tercih etmek hususunda sabır
gösterdiklerinden, Allah da onlara kendisinden yiyecekleri bahçeler ve giyecekleri
ipek elbiseler verir.
” َﻻ ﻳَﺮَﻭْﻥَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺷَﻤْﺴًﺎ ﻭََﻻ ﺯَﻣْﻬَﺮِﻳﺮًﺍOrada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu
soğuk.”
Yani, orada hoş bir hava vardır. Yakıcı bir sıcak ve rahatsızlık veren bir soğuk
olmayacaktır.
ﻭَﺩَﺍﻧِﻴَﺔً ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻇَِﻼﻟُﻬَﺎ

page 3 / 6

14. “Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmıştır.”
Bu ifade, üstte anlatılan cennetin bir sıfatı olabileceği gibi,
“Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet vardır.” (Rahman Suresi, 55/46)
âyetinde iki cennet va’d edilmesinden hareketle, başka bir cennetin hususiyeti de
olabilir.
” ﺫُﻟِّﻠَﺖْ ﻗُﻄُﻮﻓُﻬَﺎ ﺗَﺬْﻟِﻴًﻼCennetin
َﻭ
meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılmıştır.”
َﻭَﻳُﻄَﺎﻑُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺑِﺂﻧِﻴَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻓِﻀَّﺔٍ ﻭَﺃَﻛْﻮَﺍﺏٍ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻗَﻮَﺍﺭِﻳﺮ
15. “Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.”
ٍﻗَﻮَﺍﺭِﻳﺮَ ﻣِﻦْ ﻓِﻀَّﺔ
16. “Gümüşten billur kadehler.”
“Gümüşten kadehler” denilmesi, bu cennet bardaklarının cam gibi duru ve şeffaf,
gümüş gibi beyaz ve yumuşak olmasını anlatır.
” ﻗَﺪَّﺭُﻭﻫَﺎ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮًﺍOnları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.”
Cennet ehli bunların miktarlarını ve şekillerini kendi içlerinde takdir edip belirlerler.
Buna göre de bunlar meydana gelir.
Veya bundan murad şudur: Cennet ehli salih amelleriyle bunları belirlemiş olurlar,
salih amellerine göre karşılık görürler.
Veya daha evvelinde cennet hizmetkârlarının bunların etrafında hizmet için
dönmeleri karinesiyle, bu hizmetçiler cennet ehlinin iştihasına göre gümüşten
kupalar içerisinde içeceklerini takdim ederler.
ﻭَﻳُﺴْﻘَﻮْﻥَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻛَﺄْﺳًﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﺰَﺍﺟُﻬَﺎ ﺯَﻧﺠَﺒِﻴًﻼ
17. “Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir.”
Bu içecekte zencefil karışımı olması, bunun içeceğe hoş bir lezzet katmasındandır.
ﻋَﻴْﻨًﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺗُﺴَﻤَّﻰ ﺳَﻠْﺴَﺒِﻴًﻼ
18. “Bu, orada bir pınardır ki, adına ‘selsebil’ denilir.”
Bu zencefil, selsebil denilen bir pınardan gelmektedir. Selsebil, boğazdan kolayca
aşağıya doğru inmeyi ve içimin kolaylığını anlatır. Âyette bunun nazara verilmesi,
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dünyada zencefil karışımındaki burukluğun orada olmamasını anlatmak içindir.
َﻭَﻳَﻄُﻮﻑُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭِﻟْﺪَﺍﻥٌ ﻣُﺨَﻠَّﺪُﻭﻥ
19. "Çevrelerinde, daimi cennet çocukları dolaşır.”
”  ﺇِﺫَﺍ ﺭَﺃَﻳْﺘَﻬُﻢْ ﺣَﺴِﺒْﺘَﻬُﻢْ ﻟُؤْﻟُؤًﺍ ﻣَﻨﺜُﻮﺭًﺍOnları gördüğünde saçılmış inciler sanırsın.”
- Renklerinin duruluğu,
- Cennet ehlinin sohbet meclislerinde şuraya buraya dağılmış olmaları,
- Ve şualarının birbirlerine yansıması itibarı ile, bu daimî cennet çocukları saçılmış
inciler gibidirler.
ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺭَﺃَﻳْﺖَ ﺛَﻢَّ ﺭَﺃَﻳْﺖَ ﻧَﻌِﻴﻤًﺎ ﻭَﻣُﻠْﻜًﺎ ﻛَﺒِﻴﺮًﺍ
20. “Orada nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk görürsün.”
Hz. Peygamber şöyle buyurur:
“Mertebe itibarıyla cennet ehlinin en alt mertebede olanına bin senelik mesafede bir
cennet verilir. Bu kimse, (bu hususî cennetinde) yakınında olanı gördüğü gibi, en
uzakta olanı da görür.”
Arif-i billâh kimse için ise, elbette bundan daha büyüğü vardır. O da, mülk âleminin
görülenleri ve melekût âleminin görünmeyenleriyle nefsinin nakışlanması ve
mukaddes ceberut nurlarıyla aydınlanmasıdır.
ٌﻋَﺎﻟِﻴَﻬُﻢْ ﺛِﻴَﺎﺏُ ﺳُﻨﺪُﺱٍ ﺧُﻀْﺮٌ ﻭَﺇِﺳْﺘَﺒْﺮَﻕ
21. “Üstlerinde yeşil renkli ince ve kalın ipekten elbiseler vardır.”
” ٍﻭَﺣُﻠُّﻮﺍ ﺃَﺳَﺎﻭِﺭَ ﻣِﻦْ ﻓِﻀَّﺔGümüş bileziklerle süslenmişlerdir.”
Başka âyette “altın bilezikler” denilmesi bu âyetle tenakuz teşkil etmez. Zira,
- Hem altın hem de gümüşü beraberce takabilirler.
- Bazan altın bazan gümüş takabilirler.
- Bazısı altın, bazısı gümüş takabilir. Çünkü cennet ehlinin süsleri amellerine göre
farklılık arzeder.
Belki de Allah Teâlâ elleriyle yaptıkları amellerin karşılığını, amellerine göre farklı
farklı olacak şekilde şeklinde üzerlerinde süsler ve nurlar şeklinde ifaza eder.
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” ﻭَﺳَﻘَﺎﻫُﻢْ ﺭَﺑُّﻬُﻢْ ﺷَﺮَﺍﺑًﺎ ﻃَﻬُﻮﺭًﺍOnların Rabbi onlara tertemiz bir içecek takdim etmiştir.”
Bu içecek, daha önce anlatılan iki içeceğin fevkindedir. Bundan dolayı Cenab-ı Hak
bunu takdim etmeyi doğrudan Zât’ına nisbet etti ve bu içeceği tertemiz olmakla
vasfetti. Çünkü bu, içen kimseyi,
- Maddî lezzetlere meyilden,
- Ve Hakkın dışında olanlara yönelmeden tertemiz hâle getirir. Böyle olunca, bunu
içen kimse, tamamen Hakk’ın cemâlini mütalaaya yönelir, O’na likâ (kavuşmak) ile
lezzet alır, O’nun bekâsıyla bekâ bulur.
Bu, sıddıkların en ileri derecesidir. Bundan dolayı ebrar’ın alacakları mükâfat
bununla noktalandı.
ًﺇِﻥَّ ﻫَﺬَﺍ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻜُﻢْ ﺟَﺰَﺍﺀ
22. “İşte bu, size bir mükâfattır.”
“.bulmuştur karşılığını çalışmanız Ve” ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺳَﻌْﻴُﻜُﻢْ ﻣَﺸْﻜُﻮﺭًﺍ
Çalışmanız zayi edilmemiş, karşılığı verilmiştir.
(1) Burada korkan, orada korkmaz. Onlar dünyada azaptan korktukları için
istikametli bir hayat yaşadılar, Allah da mükâfat olarak kıyametin dehşetli
hallerinden ve ahiret azabından onları korudu.
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