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CENNETE KİMLER GİRECEKTİR ? 
 

Cennete kimler girecektir? 
 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 
Şüphesiz cenneti yaratan Allah Teâlâ, cennete girecek olanların 

vasıflarını da bize haber vermiştir. 
Nitekim Allah -azze ve celle- bu konuda şöyle buyurmuştur:  

وْ  َذَكيٍ  ِمنْ  َالِلًل َعِدَل  ((وَمنْ 
َ
َْْث  أ

�
وَ  أ ْؤِمنٌ  وَه� ْوَلَِك  م�

�
ل�ونَ  ََُ َنّةَ  يَْدخ�

ْ
 ِحَسلٍب )) بَِغْ�ِ  ِ�يَهل ي�ْيَزق�ونَ  ذل

] ٤٠: ذآلية غَي سورة[ 
"Kim bir günah işlerse, sadece o günah kadar cezâ görecektir. Kim de 

erkek olsun, kadın olsun, mü'min olarak güzel davranışta bulunursa, işte 
onlar cennete girecekler ve orada onlara (cennetin meyveleri,nimetleri ve 
lezzetlerinden) hesapsız rızıklar verilecektir." (Ğâfir/Mü'min Sûresi: 40) 

Yine, Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 
ينَ  ((ِِنّ  ِ

ّ
�وذ ذل َّ  ذَّ�  َرُّنَل قَلل وذ ُ� َْ  َخوٌْف  ََال ذْستََقلم� َْ  َوال َعلَيِْه ْوَلَِك )13(َ�َْزن�ونَ  ه�

�
ْاَحلب�  أ

َ
َنّةِ  أ

ْ
 ذل

ينَ  ] ١٤ – ١٣: ذآليتلن ذألحقلف سورة [ َ�ْعَدل�ونَ )) َكن�وذ بَِدل َجَزذءً  ِ�يَهل َخلِلِ
"Rabbimiz Allah’tır, deyip sonra da dosdoğru (îmân üzere) yaşayanlara 

korku ve endişe yoktur ve onlar (öldükten sonra dünyada geride bıraktıkları 
nimetlere de) üzülmeyeceklerdir. İşte onlar, cennetlikler olup, (dünyada) 
yapmakta oldukları güzel davranışlara karşılık orada ebedî olarak 
kalacaklardır." (Ahkâf Sûresi: 13-14) 

Allah Teâlâ başka bir âyette bu konuda şöyle buyurmuştur: 
ْوَلَِك  َالِلًل وََعِدَل  َوآَمنَ  رَلَب  َمنْ  ((ِِالّ 

�
ل�ونَ  ََُ َنّةَ  يَْدخ�

ْ
ْظلَد�ونَ  َوال ذل : ذآلية مي�َ سورة [ َشيْئًل)) ��

٦٠ [
"Ancak tevbe eden ve güzel davranışta bulunan kimseler, bunun 

dışındadırlar. Onlar, (mü'minlerle beraber) cennete girecekler ve hiçbir 
haksızlığa  uğratılmayacaklardır (güzel davranışlarından hiçbir şey 
eksiltilmeyecektir.)" (Meryem Sûresi: 60) 

Her kim, Allah Teâlâ'ya boyun eğer, O'nun emrettiklerini yerine getirir 
ve haram kıldıklarından da sakınırsa, cennete girecektir. 


