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CENNETLİKLER KAÇ YAŞLARINDA 
OLACAKLARDIR ? 

 
Cennette insanlar kaç yaşlarında olacaklardır? 
İnsanlar cennette büyüyecekler mi? 
Yoksa ilk defa cennete girdikleri gibi mi kalacaklardır? Niçin 

böyle kalacaklardır? 
 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 
Allah Teâlâ, cenneti, dünyada kendisine itaat eden, emirlerini 

yerine getirme ve yasakladıklarından da sakınma konusunda sabır 
gösteren dostlarına bir ikram olarak hazırlamış ve cennette, onlara 
sevimli gelecek her şeyi yaratmıştır. 

 Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:  
] 71 :جآلية جلزايف سورة [االون)) فيها أنتم و جألع� وت� جألنفس �شتهيه ما ((وفيها

"Onların etrafında altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada 
canlarının çektiği ve gözlerinin (bakmaktan) zevk aldığı her şey 
vardır. Ve onlara: Siz, orada ebedî kalıcısınız, denilir." (Zuhruf 
Sûresi: 71) 

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna 
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ُّ : وََجّل  َعزّ  جهللاُ  «قَاَل  ْت َد عت
َ
ِْيَ  أ احِـِح�َ  حِِعبَا َّ ٌ  الَ  َما: جل ، َ��ت ُت

َ
ُذنٌ  َوالَ  َرأ

ُ
، أ  َوالَ  َسِمَعتت

ِب  َعَ  َاَطيَ 
ت
 متفق [»))أع� قية من لم أاف ما نفس تعلم فال( (:ِشئتتُمت  إِنت  فَاقتَيُؤوج. َََشٍ  قَل

] عليه
"Allah -azze ve celle- buyurdu ki: Ben, sâlih kullarım için, hiçbir 

gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin 
kalbinden geçirmediği (aklına gelmeyen) nimetler 
hazırladım.Dilerseniz Allah Teâlâ'nın şu sözünü okuyun: 
'Yaptıklarına (güzel davranışlarına) karşılık olarak onlar (mü'minler) 
için (gözlerin hoşnut olacağı ve gönüllerin huzur bulacağı) ne 
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mutluluklar saklandığını hiçbir nefis bilemez." (Buhârî; hadis no: 
3244. Müslim; hadis no: 2824). 

Buna bağlı olarak bizler inanıyoruz ki cennete girecek kimse, her 
yönden en kâmil, en iyi ve en yüce halde olacaktır. Bazen detayları 
bilmek, müslümanın hayırlı amelleri yapması için onun gayret ve 
isteğini arttırsa da, bunun detaylarını ister bilelim, isterse 
bilmeyelim, durum aynıdır. 

Bu en kâmil hallerden birisi de cennetliklerin yaşlarıdır. Bu 
konuda gelen hadise göre cennetlikler, cennete otuz üç yaşlarında 
gireceklerdir. 

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda 
şöyle buyurmuştur:  

ُاُل  ُل  «يَدت هت
َ
ـَجّنةِ  أ

ت
ـَجّنةَ  جح

ت
ًْج جح ًْج ُجيت ّحِل�َ  ُميت ََ نَاءَ  ُم �ت

َ
 روجه [َسنَةً » َوثَالِ��َ  ثَالٍث  أ

] جلشكة تي�ج ف جأللا� وحسنه جحتمذي
"Cennetlikler, vücudunda hiçbir kıl olmayan, bıyığı çıkmamış, 

sakalı bitmemiş ve yaratılıştan gözleri sürmeli, otuz üç yaşlarında 
kimseler olarak cennete gireceklerdir." (Tirmizî; hadis no: 
2545.Elbânî de "Mişâtu'l-Mesâbîh"in tahricinde hadisin hasen 
olduğunu belirtmiştir. Hadis no:5634) 

İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- bu yaş hakkında şöyle 
demiştir: 

"Şüphesiz bu yaşta (otuz üç yaşta), görünen pek çok hikmetler 
vardır.Çünkü bu yaş, lezzetleri en iyi şekilde tatma yaşıdır.Zira bu 
yaş, güç ve kuvvetin en kâmil olduğu yaştır." (Hâdi'l-Ervâh; s: 111). 

Cennetliklerin yaşlarının artıp-artmamasına gelince, bu konuda 
onların yaşlarının artacağına delâlet eden sâbit olmayan hadisler 
gelmiştir. Fakat Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit 
olan hadiste, Ebu Hureyre -Allah ondan râzı olsun- ona şöyle 
demiştir: 

نَا
ت
نَا! جهللاِ  رَُسوَل  يَا «قُل ِبت ات

َ
ـَجّنةِ  َ�نت  أ

ت
ٍة، ِمنت  َوَلِنَةٌ  َذَهٍب، ِمنت  َلِنَةٌ : قَاَل  بِنَاُؤَها؟ َما جح َّ  فِ

ُك  ِمالَُطَها ِمست
ت
ذتفَُي، جل

َ ت
بَاُؤَها جأل َت لُؤُ  َح ُُ  جللّؤت َاقُو

ت
�َتَُها ، َوجل َفَيجُن، َوتُيت ُالَُها َمنت  جلّز�ت ُ  يَدت

ّ
َ ََ ـُ  َوالَ  ي
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، ُُ ُس، َوالَ  َو�َنتَعمُ  َ�ُمو
َ
، َ�بتَ�  الَ  َ�بتأ َ�  َوالَ  ِ�يَاُ�ُهمت  جأللا� وحسنه جحتمذي أايجه [َشبَاُ�ُهمت » َ�فت

] جلامع احي  ف
"Bizler dedik ki: Ey Allah'ın elçisi! Cennetin yapısından bize 

haber verir misin? (Cennetin yapısı taştan ve çamurdan veya 
tahtadan veyahut kıldan mıdır?) Buyurdu ki: Bir tuğlası altından, bir 
tuğlası da gümüştendir. (Cennetin yapısı, bu ikisi ile süslenmiştir). 
(İki tuğlanın arasına konan) harcı, burcu burcu kokan miskttir.Çakıl 
taşları, inci ve yâkûttur. Toprağı Safran'dır. Safran (Zaferan): 
Süsengillerden,büyük huni çiçekli, soğanlı bir cins bitkidir. Bitki 
bilimindeki (botanik) adı Crocus Sativus'tur. Çiçeğin tepeciklerinden 
zerde ve bazı şuruplara renk vermekte faydalanılır. (Çeviren) 

Cennete giren, orada kalıcı olur, ölmez. Müreffeh bir hayat sürer, 
sıkıntı ve ve yokluk çekmez. Elbiseleri eskimez. Gençlikleri yok 
olmaz (zamanın geçmesiyle yaşlanmaz, bunamaz ve değişikliğe 
uğramazlar). "(Tirmizî, hadis no: 2539.Elbânî; "Sahîh-i Sünen-i 
Tirmizî"; hadis no: 2062). 

Hangi halde olursa olsun, yukarıda da zikredilen kâidede olduğu 
gibi, cennetlikler en kâmil halde olacaklardır. Onlar, dâima ve ebedî 
olarak genç yaşta kalacaklardır. İçerisinde bulunacakları nimetleri 
artacak, asla azalmayacaktır. Yaşamları güzel olacak, yaşamlarında 
çekilmezlik ve bozulma asla olmayacaktır. 

Allah Teâlâ'dan, minneti, keremi ve rahmetiyle, bizi, sizi ve 
bütün müslümanları, o cennet yurdunun halkından kılmasını, 
kendisinin huzurunda bizden râzı olmuş bir halde duracağımız güne 
kadar O'nun dîni üzere yaşamak ve O'nun dîni için çalışmak 
konusunda bize yardım etmesini niyaz ederiz.Çünkü O, 
merhametlilerin en merhametlisidir. 


