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سعيدَالخدري:َانَرسولَاهللَ)صلي(َياَأباََعنَأبيَ
ٍدََ َ ا،َووبُمَحم  سعيٍدَ!ََمنََرِضَيَباهلِلََربًّا،َوباإلسالِمَِدين 

ا،َوَجَبْتَلهَالجنةَُ ..َ.نبيًّ  
 

CENNET EHLİNİN ÖZELLİKLERİ 

Aziz ve Muhterem Mü’minler! 

Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz “İman 
eden ve yararlı iş işleyenler ki kişiye ancak gücünün 
yeteceği kadar yükleriz işte cennetlikler onlardır, 
orada temelli kalacaklardır.”1 Okuduğum hadisi 
şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: 
“…Kim Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan 
ve peygamber olarak Muhammed’den razı olursa 
ona cennet vacip olur.”2 İnsan yaratılan varlıklar 
içinde en üstün niteliklerle yaratılmıştır. Kulluk için 
yaratılan insana yüce Rabbimiz cenneti vadetmiştir. 
Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in (sav) bildirdiğine göre, 
cennete gitmenin olmazsa olmaz şartı imandır. Cennete 
götüren iman kendisine kulluk ve salih amellerin eşlik 
ettiği imandır.  
 
Kıymetli Kardeşlerim! 
Hayat kaynağı ve saadet rehberimiz Kur’an-ı Kerim’de 
cenneti hak eden mü’minler şu şekilde tarif edilmiştir; 
Onlar büyüklük taslamayarak Rablerini överek yüceltir, 
gece namaz kılmak için yataklarından kalkıp korku ve 
ümitle Rablerine yalvarır, verdiğimiz rızıklardan (Allah 
rızası için) infak edenlerdir.3 Onlar verdikleri sözleri 
yerine getiren, fenalığı yaygın olan bir günden korkar, 
yiyeceği yoksula, öksüze ve esire yedirinlerdir. 
Öfkelerini yener, insanların kusurlarını affeder, 

 
1 A’raf, 7/42. 
2 Müslim, İmâre, 116 
3 Secde, 32/ 15-19. 
4 Âl-i imrân, 3/ 134-136. 

yaptıklarının karşılığında Rablerinden bağışlanma 
dilerler. Bunun karşılığında da altlarından ırmaklar 
akan, içinde temelli kalacakları cennetlerdir.4 

Aziz Cemaat!  
Rasûlüllâh (sav) Efendimiz de cennet ehli ile ilgili şu 
müjdelerde bulunmuştur; Rabbiniz Allah’a karşı 
sorumluluğunuzun bilincinde olun. Beş vakit 
namazınızı kılın. Ramazan ayında orucunuzu tutun. 
Mallarınızın zekâtını verin. Yöneticilerinize itaat edin. 
Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.5 Bir mü’min, aç 
bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet 
meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin, susuz kalan 
bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse, 
Allah kıyamette ona (misk ile mühürlenmiş lezzetli bir 
içecek olan) ‘Rahîk-ı Mahtûm’dan içirecektir. Yine bir 
mümin, elbiseye ihtiyacı olan bir mü’mini giydirirse, 
Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden 
giydirecektir.6  
Şu hâlde Müslüman, tıpkı Hz. Peygamber’in (sav) 
tavsiye ettiği gibi, cennete girmek için hem salih ameller 
işlemeli hem de bunlarla Yüce Allah’ın rızasını ve 
rahmetini elde etmeye çalışmalıdır. Nitekim İslâm’ın 
emrettiği namaz, oruç, zekât gibi ibadetleri yerine 
getireceğini ifade eden bir sahâbînin arkasından Hz. 
Peygamber (sav), “Eğer sözünde durursa cennete girer.” 
buyurmuştur.7 Unutulmamalıdır ki cennete giden bu 
zorlu sarp yokuşun zirvesine, ancak son peygamber ve 
son kılavuz Hz. Muhammed (sav) ile varılır. Ne mutlu 
Kutlu Rehber’in izinden giden ve cennette vuslata eren 
müminlere. Allah cümlemizi onlardan kılsın. 
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5 Tirmizî, Cum’a, 80. 
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