
Yunus 

62. İyi bilin ki; Allah’ın dostlarına korku yoktur 

ve 

onlar üzülmeyeceklerdir. 

63. Onlar ki; (gerçekten var olanlara) inandılar 

ve 

korunup dikkatli davrandılar. 

64. İşte onlara; dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. 

Allah’ın kelimeleri için değişiklik yoktur. 

İşte bu, büyük başarı/en büyük kurtuluş ve mutluluktur! 

65. Onların sözü seni üzmesin! 

Üstünlük tamamen Allah’a aittir. O; işitendir, bilendir. 

 

 

Meryem 

68. Rabbine ant olsun mutlaka onları ve şeytanları toplayacağız. 

Sonra onları cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız, 

diz çökmüş bir halde... 

69. Sonra her gruptan, 

Rahmân’a karşı çıkmakta en inatçı hangisi ise ayıracağız. 

70. Sonra şüphesiz Biz; 

oraya atılmaya uygun olan kimseleri daha iyi biliriz. 

71. Sizden oraya uğramayacak yoktur. 

Bu Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir karardır. 

72. Sonra sakınıp korunan kimseleri kurtarırız, 

zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. 

 

Necm 

32. Onlar günahın büyüklerinden 

ve 

iğrenç/çirkef (yüz kızartıcı) işlerden kaçınırlar. 

Küçük kusurlar başka! 

Şüphesiz Rabbin affı geniş olandır. 

Sizi en iyi bilendir; 

topraktan/yerden/arzdan sizi inşa ettiğinde de 

ve 

annelerinizin karınlarında ceninler iken de (her halinizi bilir). 

Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. 

O, korunup sakınan (takva sahibi) kimseyi en iyi bilendir. 

 

Enbiya 

101.TARAFIMIZDAN, 

kendilerine bir güzellik takdir edilen kimseler, 

işte onlar, ondan (cehennemden) uzaklaştırılmışlardır. 

 



Kehf 

105. İşte onlar; 

Rablerinin ayetlerini 

ve 

O’na kavuşmayı/O’nunla yüzyüze gelmeyi, 

inkâr eden kimselerdir. 

Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. 

Artık onlar için kıyamet günü mahkeme/terazi kurulmaz! 

 

Araf 

32. DE Kİ: “Allah’ın kulları için çıkardığı süsü (giysi ve takıları) 

ve 

temiz rızıkları kim haram etti?” 

De ki: “Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. 

Kıyamet günü de yalnız onlara tahsis edilmiştir.” 

İşte böylece, bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıklarız. 

 

Meryem 

85. O gün korunup sakınanları, 

ikramla toplayıp Rahmân’a götürdüğümüz gün, 

86. suçluları da yaya ve susamış olarak cehenneme süreriz. 

87. Rahmân’ın katında bir ahit edinen kimseden başkaları, 

şefaate malik/sahip olamazlar. 

 

Enfal 

34. Onlar Mescid-i Haram’dan (müminleri) alıkoyarken ve 

oranın bakımına ehil de değillerken, 

Allah onlara ne diye azap etmesin? 

Oranın bakımına ehil olanlar, 

ancak Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır. 

Fakat onların birçoğu bilmiyor. 

 

Bakara 

177. İYİLİK, yüzlerinizi doğu 

ve 

batı taraflarına çevirmeniz değildir. 

Asıl iyilik; “Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap 

ve 

peygamberlere iman edenlerin; 

mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlarına, 

yetimlere, 

yoksullara, 

yolda kalmışa, 

isteyene 

ve 



(yönetimizinde olan ve özgürlükleri için) esirlere verenlerin; 

namazı gereği gibi kılan, 

zekatı (çalışıp üreterek) veren, 

antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin 

ve 

zorda, 

hastalıkta 

ve 

savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve 

davranışlarıdır (asıl iyilik).” 

İşte bunlar, doğru olanlardır. 

İşte bunlar, 

Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. 


