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            YÂSÎN Sûresi
  

   

            Anlam = Tercüme = Meâl 
 

 

YÂSÎN = EY İNSAN
 

 - anlamında... 

SÛRENİN ÖZELLİKLERİ ; 
------------------- 
* KUR’AN-ı KERİM’e – YEMİN ederek başlanmış... 
* KALBİ MÜHÜRLENEN insanları –> hiç kimsenin İMÂNA getiremeyeceği ve 
* Ancak ALLAH’tan KORKAN İMÂNLI insanların-> UYARILABİLECEĞİ vurgulanıyor. 
* 36/21.âyette-> SİZDEN ÜCRET İSTEMEYENLERE UYULMASI
  DİN İŞLERİNİ-> DÜNYALIK KAZANCA ÂLET EDENLERE DEĞER VERMEYİN - demektir. 

 - cümlesi ; 

* 36/28.29.âyette, GÖK ASKERLERİNİN VARLIĞI’na - işaret ediliyor.. 
* 36/31.âyet, Yok edilen ve ÖLEN kimselerin 
  hususu -> 

DÜNYAYA TEKRAR DÖNEMEYECEKLERİ 
REANKARNASYON’a İNANAN SAPIK’lara

* 36/69.âyette ; KUR’AN-ı KERİM’in –> ŞİİR olmadığı - ÖĞÜT ve EMİR olduğu. 
 – kesin bir belge.. 

* 36/80.âyette ; YEŞİL bitkilerin ATEŞ yakmaya elverişli OKSİJEN ürettiği.  
* 36/83.âyette ; HER ŞEYİN HÜKÜMRANLIĞI –> ALLAH’ın ELİNDE’dir... 
  HAMD -> ŞÜKÜR’ün – TEŞEKKÜR’ün büyüğü, –> ALLAH’ı ÖVMEK ve YÜCELTMEK.. 
 
                                  22.CÜZ
 

.-> 23.CÜZE geçiş 28.âyette. 

Eûzü billâhi mineş’şeytânir’racîm 

Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm
Kovulmuş ŞEYTAN’dan,, ALLAH’a sığınarak, 

. 

Esirgeyen bağışlayan, ALLAH adıyla başlarım... 
 

36/1. Ey İNSAN.! (Yâsîn.!) 
36/2. Ey MUHAMMED.! HİKMET dolu KUR'AN hakkı için, 
36/3. SEN, Muhakkak ki gönderilen bir PEYGAMBER’sin. 
36/4. SEN, Doğru yol üzerindesin. 
36/5. KUR'AN, Üstün ve merhametli olan, 
      ALLAH katından indirilmiştir.. 
36/6. ATALARI uyarılmamış
      umursamazlık içinde kalmış bir toplumu  

 ve bu yüzden GAFLET, 

      UYARMAN için -> KUR’AN, SANA indirilmiştir... 
36/7. Andolsun ki, onlardan ÇOĞUNUN
      O’AZAP sözü gerçekleştiği için,  

 üzerine O'HÜKÜM,  

      artık onlar inanmaz
36/8. Çünkü 

 – İNANAMAZ’lar... 
BİZ

      dayanan demir halkalar –> LÂLE’ler geçirdik... 
, onların boyunlarına çenelerine kadar 

      Bunun için onların BAŞLARI yukarıya kalkıktır.! 
36/9. Ve ONLARIN önlerine de arkalarına da SET ÇEKTİK  
      ve GÖZ’lerini bağlayıp – PERDE’lediğimiz için, 
      ONLAR artık DOĞRU YOLU göremezler.! 
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36/10.Ve SEN onları, ALLAH AZABI ile korkutsan da, 
      korkutmasan da birdir – ONLAR İMÂNA gelemezler
 

. 

* Hz.İSÂ’ya,as, sormuşlar : “DÜNYADA EN ZOR, EN İMKÂNSIZ ŞEY NEDİR
* Cevaben buyurmuş ki.... ; “

.?”      
KALP MÜHRÜ’dür

BENİM pek çok hünerim - kerâmetim var hattâ ÖLÜLERİ bile diriltebilirim. 
Fakat BEN ; ALLAH TEALÂ’nın, MÜHÜRLEDİĞİ BİR KALBE HİÇBİR ŞEY YAPAMAM..  
O’MÜHÜR, öyle bir BAĞDIR ki, ONU ÇÖZMEK yalnız ALLAH TEALÂ’ya AİT’tir..”  

.! Çünkü ;  

Bu sebeple, çok sakınmak ve çok korkmak gerekiyor. KUR’AN-ı KERİM’de, 
KALP MÜHRÜ ile ilgili pek çok ÂYET VAR – ikisi aşağıda ; 
16/104.105.âyetler ; 
ALLAH’ın âyetlerine İNANMAYAN KİMSE’leri, ALLAH doğru yola eriştirmez. 
ve onlara, elemli bir AZAP vardır.! İşte ONLAR ;  
ALLAH’ın, Kalplerini + Kulaklarını ve Gözlerini MÜHÜR’lediği kimselerdir
İşte ONLAR, GAFLET içinde SAPIK’lıkta kalanların ta KENDİSİ’dirler... 

.  

35/8.âyet: 
KÜTÜ İŞİ, KENDİSİNE GÜZEL GÖSTERİLİP de - ONU GÜZEL GÖREN KİMSE.! 
kötülüğü hiç yapmayana benzer mi.?  Şüphesiz ki ALLAH, 
dilediği kimseleri SAPTIRIR ve dilediğini de DOĞRU yola eriştirir.  
Ey MUHAMMED.! Artık onlar için, ÜZÜLEREK kendini harap – PERİŞAN ETME. 
Andolsun ki ALLAH, onların yaptıkları şeyleri elbette BİLİYOR... 
 

36/11.SEN ancak ; KUR’AN-a UYAN ve 
      halde, RABBİ olan 

RABBİNİ GÖRMEDİĞİ 
ALLAH’tan KORKAN

      uyarabilirsin. SEN, İşte bu'KİMSELERİ,  
 kimseleri  

      bağışlanma ve güzel bir mükâfatla MÜJDELE.. 
 
36/12.Muhakkak ki ÖLÜ’leri, ancak BİZ diriltiriz.. 
      ONLARIN yaptığı her işi ve geride bıraktıkları 
      eserlerini de yazarız. Her şeyi, kesinleşmiş  
      bir kitapta – LEVH’i MAHFÛZ
 

’da tespit ettik. 

* LEVH’i MAHFÛZ -> DİN ve KUR’AN-ı KERİM’in –> ANA YASASI
  ALLAH TEALÂ’nın katında bulunan İLÂHİ bir KİTAP.. 

 olan ve 

 
36/13.Ey MUHAMMED.! Halkına PEYGAMBER gönderdiğimiz 
      KASABA ve ŞEHİR’leri insanlara anlat.. 
 
36/14.ONLARA 2-ELÇİ göndermiştik de, ONLAR bunları  
      YALAN’lamışlardı.. BİZ de 3.ELÇİ ile bunları 
      desteklediğimiz zaman elçiler şehir HALKINA : 
     "BİZLER, SİZE GÖNDERİLMİŞ ELÇİ’leriz
36/15.ŞEHİR HALKI da Elçilere : 

" demişti. 

     "SİZ de ancak bizim gibi İNSAN’sınız.  
      RAHMÂN, herhangi bir şey de indirmemiştir  
      ve SİZ, sâdece YALANCI’sınız." demişti.. 
36/16.17. ELÇİLER de : "RABBİMİZ biliyor ki,  
      BİZ
      Görevimiz de, ALLAH'ın EMİRLERİNİ sizlere, 

 gerçekten SİZE gönderilmiş ELÇİ’leriz.  

      açıkça bildirmekten İBARET’tir.." demişti. 
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36/18.ONLAR da : "Doğrusu BİZLER, sizin yüzünüzden 
      UĞURSUZLUĞA
      eğer, andolsun ki 

 uğruyoruz. Bu işten vazgeçmezseniz 
SİZİ TAŞLAYACAĞIZ

      
 ve bizden  

SİZE can yakıcı bir İŞKENCE
36/19.ELÇİLER de "

 de var." demişlerdi. 
SİZİN uğursuzluğunuz KENDİNİZDEN’dir

      Bu uğursuzluk, size ÖĞÜT verildiği için mi.? 
. 

      Hayır.! Sizler HADDİ AŞAN bir milletsiniz
 

." dedi. 

36/20.21. Ve ayrıca, ŞEHRİN öbür ucundan tanıdıkları  
      BİR ADAM da koşarak yanlarına gelmiş ve ONLARA
     "EY MİLLETİM.! SİZE gönderilmiş bu elçilere UYUN, 

 :  

      SİZDEN HİÇBİR ÜCRET İSTEMEYEN
      doğru yolda bulunan, bu kimselere UYUN" demişti. 

 ve 

  
* 36/21.âyette ; SİZDEN ÜCRET İSTEMEYENLERE UYULMASI cümlesi ; 
DİN İŞLERİ -> ÜCRETSİZ HİZMET’tir
Bu sebeple -> DÜNYALIK KAZANCA ÂLET EDENLERE DEĞER VERMEYİN - demektir. 

.. Sadece ALLAH RIZASI için yapılmalı. 

Ancak bu zamanda DİN İŞLERİ -> Tamamen PARA + ŞÖHRET KAZANMA ÂLETİ OLMUŞ. 
 
 
 Bunun üzerine ONLAR bu adama dönerek :  
“VAY.! SEN DE Mİ BU ELÇİLERİN DİNİNDESİN.?!” demeleri üzerine – ADAM :   
 
36/22."BEN
       İBÂDET etmeyeyim.? 

, beni yaratana niçin KUL'luk ve  
SİZ

       RAHMÂN’ın huzuruna DÖNDÜRÜLECEK’siniz."   
 de eninde sonunda, 

36/23."BEN, ALLAH’ı bırakıp da niçin başka TANRI’lar 
       edineyim.? Eğer RAHMÂN olan, esirgeyen ALLAH, 
       bana bir ZARAR vermek isterse, O'TANRI’ların, 
      (PUT’ların) şefâati bana hiçbir FAYDA veremez  
       ve onlar BENİ, asla KURTARAMAZ’lar." 
36/24."Ve BEN, apaçık bir sapıklığa gömülmüş olurum." 
36/25."Gerçekten BEN, RABBİNİZE İNANDIM.  
       Artık, SİZLER de BANA UYUN..” demişti. 
 
 Bu sözden sonra ONLAR bu ADAMI TAŞ YAĞMURUNA tutarak ÖLDÜRDÜ. ADAM, 
 öleceği zaman CAN VERİRKEN –> CENNETE GİRECEĞİNİ anlayınca dedi ki :   
  
36/26.27. O’ADAMA : "CENNETE GİR
     şöyle mırıldandı : "KEŞKE MİLLETİM, Rabbimin beni 

.!” dendiği zaman ADAM, 

     bağışladığını ve BENİ de CENNETTE İKRÂM edilen 
     kimselerin arasına kattığını - bilselerdi.!"    

22.CÜZ SONU 

36/28.Ondan sonra, 
23.CÜZ BAŞI 

      indirmedik.  Zâten indirecek de değildik.. 
O’milletin üzerine GÖKTEN ASKER  

36/29.ONLARA sâdece ; "KORKUNÇ - ŞİDDETLİ BİR SES
      yetti ve hemen, 

.!" 
HELÂK ile YOK olup gittiler... 
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36/30.YAZIKLAR olsun
      herhangi bir PEYGAMBER veya ELÇİ gelse,  

 şu KUL’lara ki ; Kendilerine, 

      hemen ONU alaya – EĞLENCE’ye alıyorlar.! 
36/31.ONLAR, Kendilerinden evvel nice MİLLET’leri ve   
      KAVİM’leri, nasıl HELÂK ile YOK ettiğimizi    
      ve ONLARIN dünyaya geri dönmediklerini görmüyor  
      veya gönderdiğimiz BELÂ’lara
36/32.KIYÂMETTE onların hepsi HUZURA getirilecektir.. 

 – İNANMIYOR’lar mı.? 

36/33.Kurumuş ÖLÜ bir toprağa, YAĞMUR’la hayat vererek
      TANELİ ÜRÜNLER yetiştirdiğimiz zaman, onlardan 

, 

      YİYİP duruyorlar. İşte bunlar, KUDRET’imiz 
      hakkında, onlara birer ÖRNEK ve İBRET’tir.! 
36/34.Yeryüzünde, HURMA’lıklardan ve ÜZÜM
      nice BAHÇE’ler – BAĞ’lar yarattık ve  

 bağlarından,  

      Yeryüzünde, birçok PINAR'lar fışkırttık.. 
36/35.ALLAH’ın YARATTIĞI
      yaptıkları yiyeceklerden yedikleri zaman ONLAR, 

 ürünlerden ve KENDİ elleriyle 

     "TEŞEKKÜR - ŞÜKÜR
36/36.YERDE yetişen ve kendilerinin daha bilemediği, 

." etmeyecekler mi.? 

      pek çok şeylerden çifter-çifter yaratan ALLAH
      

,     
MÜNEZZEH'tir ve O, ÇOK YÜCE’dir

      noksan ve kusurlu sıfatlardan da UZAK’tır... 
, 

36/37.Ve GECE de, onlar için bir KANIT
      bir delîl'dir ve 

 - bir işâret, 
BİZ

      zaman onlar - hemen KARANLIĞA gömülüverirler.! 
, gündüzü değiştirdiğimiz 

36/38.Ve GÜNEŞ
      Bunlar, tamamen ÜSTÜN olan ve HİKMET sâhibi  

 de kendi YÖRÜNGE’sinde gitmektedir. 

      ve AZİZ olan ALLAH’ın TAKDİRİ
36/39.

’dir. 
AY

      ettik ve AY, kendi yörüngesindeki her devrinin  
 için de bir takım menziller, şekiller tâyin  

      sonunda, kuru - eğri bir HURMA DALI gibi olur.. 
36/40.Ne GÜNEŞ  -> AY'a erişip çatışır,  
      ne de GECE-> Gündüzü bozar.. Bunların her biri, 
      ayrı – ayrı, KENDİ YÖRÜNGE’lerinde yüzerler
36/41.42.  ONLAR için bir 

.. 
İBRET

      Soylarını, O'dopdolu 
 de ŞU'dur : Atalarını, 

GEMİ
      ve kendilerine bunun gibi daha pekçok 

’lerde taşımış olmamız 
BİNEK

      yaratmış bulunmamızdır.. 
'ler 

 
 * BİNEK’ler – kelimesi ile -> 36/72.âyetteki -> BİNEK HAYVANLARI ve  
   son medeniyetin -> BİSİKLET, OTOMOBİL, UÇAK’v.s. icatlarına işaret var. 
  
36/43.Eğer DİLESEYDİK -> onları SUDA BOĞARDIK
      ONLARI, ne bir kurtaran bulunur ve ne de ONLAR, 

. 

      KENDİ kendilerine kurtulabilirler di.! 
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36/44.Fakat Katımızdan BİR RAHMET
      kadar yaşamaları için ONLARI biraz geri bıraktık 

 olarak, bir zamana 

      ve ONLARA bir ŞANS, bir fırsat, bir SÜRE verdik
36/45.Ve ONLARA : "GEÇMİŞ MİLLET’lerden İBRET ALIN ve 

. 

      BAŞINIZA GELECEK ŞEY’lerden KORKUN da, SAKININ.!  
      Belki BU SÂYEDE SİZE ACINIR da, KURTULUR’sunuz
      dendiği zaman, hemen YÜZ'çevirirler... 

.!” 

36/46.Çünkü ONLARA, RAB’lerinin âyetlerinden bir ÂYET 
      geldiği zaman mutlaka, hep YÜZ'çevirmişlerdi.. 
36/47.Ve ONLARA : “
      

ALLAH'ın SİZE VERDİĞİ NİMET’lerden  
HAYIR için de HARCAYIN." dendiği zaman KÂFİRLER

      inananlara derler ki : " Eğer 
, 

ALLAH dileseydi
      muhtaçlara da verirdi. ONLARI BİZ mi doyuralım.? 

, 

      SİZ, muhakkak ki acayip şeyleri SÖYLÜYOR’sunuz.!" 
36/48.Ve ONLAR derler ki :  
     "Eğer doğru sözlü iseniz, BİZE karşı bu TEHDİT, 
      ne zaman  gerçekleşecek, hadi BİZE bildirin.?" 
36/49.ONLAR birbirleriyle bu şekilde TARTIŞIP dururken, 
      ONLARI beklemekte olan şeye, kendilerini 
      yakalayacak olan KORKUNÇ bir 

ANSIZIN 
ÇIĞLIĞA

36/50.İşte O'zaman ONLAR artık, ne bir 
 kavuşurlar.! 

VASİYET
      bulunabilirler ve ne de âilelerine dönebilirler. 

’te  

 
* ONLARI BEKLEMEKTE OLAN
  ALLAH'ın emirlerine uyulmadığı sürece KÖTÜ işler sebebiyle 

 sözü ile işaret edilen, Bak-> 13/31.Âyette ; 
CEZA–BELÂ

  İNKÂRDA ISRAR eden kimselerin BAŞINA veya EVLERİNİN YANINA gelir denmiş.  
,  

* ALLAH TEALÂ’nın CEZASI da – BELÂSI da -> ŞİDDETLİ BİR SES
  başka bir şekilde ANSIZIN – HABERSİZ geleceği – vurgulanmış... 

 olarak veya  

* ÂİLEYE DÖNEMEMEK
* ÖLDÜKTEN SONRA da -> ÂHİRETTE, KENDİSİNİ BEKLEYEN ÂİLESİ’nin, 

 hususu * GERİYE, DÜNYAYA DÖNEMEMEK ve MUTLAKA ÖLMEK ve 

  İYİ RÛH’ları ARASINA DÖNEMEMEK anlamında. Bak-> 42/44. 52/21.âyetlere.! 
 
36/51.SÛR'a üfrülünce
      ve RAB’lerine koşarlar.! 

, ONLAR Kabirlerinden çıkarlar  

36/52.ve ONLAR : "
      

VAH-EYVAH bize.! BİZİ, yattığımız  
yerden KİM kaldırdı

     "RAHMÂN olan ALLAH'ın söz verdiği şey ve  
.?" dedikleri zaman ONLARA : 

      gönderilen PEYGAMBER’lerin verdiği doğru haber, 
      İŞTE BU'dur." denir.. 
 
36/53.SÛR’un sesi, KORKUNÇ - ŞİDDETLİ BİR SES
      bütün HEPSİ, hemen huzurumuza getirilmiş olur.. 

'dir ve 

36/54.O’GÜN
      hiç bir haksızlığa uğramayacak ve ONLARA ancak, 

 artık hiç kimse, 

      Dünyada yaptıklarının karşılığı verilecektir.! 
       (NE EKERSEN -> ONU BİÇERSİN – Ata sözü bu âyetten türemiş..) 
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36/55.O'GÜN
36/56->58.Ve KENDİLERİ de ve EŞLERİ de GÖLGE’liklerde, 

 Cennetlikler ZEVK, MUTLULUK İÇİNDE’dirler. 

      TAHT’lara kurulurlar. O’CENNETTE TAZE YEMİŞ
      ve istedikleri her şey bunlarındır ve orada, 

’ler  

      merhametli RAB'lerinden bunlara SELÂM
 

 da vardır. 

36/59.Ve O’GÜN KÂFİR’lere de : "Ey GÜNAHKÂR’lar
      Bugün SİZ – CENNETLİK’lerden ayrılın." denir ve 

.! 

36/60->64.O’GÜN ALLAH şöyle buyurur: "Ey ÂDEM'oğulları
      ŞEYTANA tapmayın. Çünkü O, SİZİN için apaçık bir 

  

      DÜŞMAN’dır ve yalnız BANA KUL'luk edin. İşte bu, 
      dosdoğru YOL’dur.” diye - SİZE bildirmedim mi.? 
      Ve O'ŞEYTAN, sizden önce birçok milleti,   
      birçok kavmi doğru yoldan ÇIKARIP - saptırmıştı.  
      Buna rağmen, ANLAMIYOR’musunuz.? Öyleyse ; 
      işte bu, size bildirilen CEHENNEM’dir ve İNKÂR
      ettiğiniz için, bugün hemen oraya GİRİN.” der. 

  

36/65.O'GÜN
      yaptıklarını BİZE ; Onların 

 onların ağızlarını MÜHÜR’leriz de,  
EL’leri söyler

      Onların 
 ve  

AYAK’ları da ŞÂHİT’lik eder
36/66.Eğer dileseydik onların 

.! 
GÖZ’lerini KÖR ederdik

      Ve ONLAR da YOL aramaya, bulmağa çalışırlardı.!  
, 

      Fakat, nasıl göreceklerdi.? 
36/67.Yine dileseydik, onların ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİR
      veya onları DONDURUR’duk da, ne İLERİ gitmeye  

  

      ve ne de GERİ dönmeye - onların GÜCÜ yetmezdi.! 
 
* 36/67.âyetteki-> ONLARIN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRME
   7/165.166.âyete->MAYMUN, DOMUZ KILIĞINA SOKULAN KİMSELER’e işaret var. 

 sözü ile Bak->2/65.66. 5/60. 

Ayrıca - Bak->19/16->21.âyetlere - Ey MUHAMMED.! MERYEM’i de AN.! 
              CEBRÂİL’i GÖNDERMİŞTİK de, ONA BİR İNSAN OLARAK GÖRÜNMÜŞTÜ.! 
3/55.âyette-> ALLAH buyurmuştu : EY İSÂ.! BEN SENİ ECELİNE YETİRECEĞİM ve  
SENİ KENDİME YÜKSELTECEĞİM
4/156->158. âyette -> 

 – SENİ, İNKÂR EDENLERDEN TER’TEMİZ AYIRACAĞIM. 
İSÂ’yı NE ÖLDÜRDÜLER NE de ASTILAR.! Fakat,  

ASTIKLARI KİMSE ONLARA İSÂ GİBİ GÖSTERİLDİ
Bak->4-NİSA Sûresinin sonunda - Hz.İSÂ’ya DÜŞMAN ve hâinlerin başı olan 
KÂFİR’in -> Hz.İSÂ’nın yerine,  ASILMA -> çarmıha gerilme hikâyesi var.! 

.! Denmiş ve bu hususu açıklayan 

 

36/68.Kime UZUN ÖMÜR
      dönmüş-döndürülmüş olur ve İHTİYAR’lamaya başlar.  

 vermişsek, ONUN gelişmesi tersine 

      Hâlâ, AKIL’ları bu gerçeğe ermiyor mu.? 
 
36/69.Ve BİZ MUHAMMED’e ŞİİR öğretmedik
      ONA yakışmaz’dı. Bu, 

, çünkü bu, 
ÖĞÜT ve apaçık KUR'AN

 
-dır. 

* BİZ MUHAMMED’e ŞİİR ÖĞRETMEDİK sözü ile KUR’AN-ın -> ŞİİR olmadığı
MÜZİK ile KAFİYELİ ŞİİR gibi OKUNMAMASI gerektiğine – işaret diliyor. Ancak, 
HADİS’lere göre -> ÂHİRZAMANDA KUR’AN OKUMAK, ÂHENKLİ ve ANLAMSIZ olacakmış. 

 ve 
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36/70.Bu KUR’AN, KALBİ DİRİ olan
      UYARMASI ve kâfirler hakkındaki AZAP sözünün, 

 kimseleri korkutup 

      gerçekleşmesi için - indirildi... 
 

36/71.Kudretimizle, onlar için çeşitli HAYVANLARI
      Yarattığımızı ONLAR GÖRMÜYOR’lar mı.?  

 da  

      ONLAR, bu sâyede Hayvanlara SAHİP oluyorlar.. 
36/72.BİZ, HAYVAN’ları da İNSANIN EMRİNE verdik
      Bunlardan bir kısmı 

.  
BİNEK

      bazıları da 
 olarak kullanılır, 

BESİN
36/73.HAYVAN’larda, daha nice FAYDA’lar ve içilecek 

 olarak yenir... 

      SÜT’ler vardır. Bütün bu NİMET’lere rağmen, 
      ONLAR-> BİZE ŞÜKÜR, TEŞEKKÜR ETMEYECEK’ler mi
36/74.Bütün bunlara rağmen ONLAR, ALLAH'ı bırakıp da, 

.? 

      belki yardımları dokunur diye - kendilerine, 
      başka TANRI’lar (PUT’lar) edindiler.! 
36/75.Hayır.! PUT’ların ONLARA YARDIM etmeye aslâ 
      güçleri yetmez. Aksine olarak ONLAR, 
      

PUT’ları 
korumak için -> kendileri NÖBET BEKLER’ler

36/76.Ey MUHAMMED.! ONLARIN sözleri ve işleri, 
... 

      sakın SENİ ÜZMESİN
      ve açıkladıklarını da, BİZ elbette biliyoruz.. 

. ONLARIN gizlediklerini de  

 
* PUT olarak benimsenen ŞEY’lerin İNSANLARA faydalı OLMAMA’sına rağmen, 
  AHMAK İNSANLARIN-> PUT’lara HİZMET ve NÖBET bile beklediğine işaret var. 
 
36/77.İNSAN, kendisini bir NUTFE'den (DÖL-suyundan)  
      yarattığımızı GÖRMÜYOR da - hemen,  
      BİZE karşı bir DÜŞMAN
36/78.Ve “BU ÇÜRÜMÜŞ KEMİKLERE KİM CAN VEREBİLİR.?"  

 olmaya kalkışıyor.! 

      diyerek, önceki KENDİ YARATILIŞINI
      ve 

 unutuyor  
BİZE -> ÖRNEK’ler vermeye kalkışıyor

36/79.Ey MUHAMMED.! ONLARA de ki : "ÖLMÜŞ KİMSE’leri, 
.!    

      ilk defa yaratan – tekrar DİRİLTECEK’tir...  
      Çünkü O, her çeşit YARATMAYI gayet iyi BİLİR.” 
 
* ÂYET’lerde -> ALLAH TEALÂ’yı KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İSTEYEN ve AHMAKÇA SORU    
  SORANLARA – verilmiş en güzel cevap var.. Hz.MEVLÂNA’r.a. Mesnevide ; 
  4/568..: Ey TANRI'ya -> AKLINI HEDİYE GÖTÜREN – AŞAĞILIK KİŞİ
           AKIL ORADA TOPRAKTAN da AŞAĞI’dır....... buyurmuş – vesselâm. 

.! 

  

36/80.O'ALLAH, yemyeşil AĞAÇ’tan sizin için-> ATEŞ
      ÇIKARAN’dır ve SİZ de ondan ATEŞ YAKAR’sınız.! 

  

 
* Burada ; 2-husus söz konusu ediliyor ; 1.ESKİ insanların - Bedevilerin,  
  KURU AĞAÇLARI BİRBİRİNE SÜRTEREK -> ISITILMA
2.YEŞİLLİĞİN, yanmaya sebep olan 

 yoluyla ATEŞ yakılması ve    
OKSİJEN

  
 gazını üretmesine işâret edilmiş. 
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36/81.Gökleri ve yeri yaratan ALLAH'ın, onları TEKRAR 
      yaratmaya veya ONLARIN BENZERLERİNİ
      gücü yetmez mi.? Elbette GÜCÜ YETER. Çünkü ALLAH, 

 yaratmaya  

      TEK YARATICI ve her şeyi bilen TEK ÂLİM’dir... 
 
* Buradaki 2-HUSUS -> 1.DÜNYADA BULUNAN, ÇEŞİTLİ RENKTE olan İNSANLAR ve 
  Bunlar-> SİYAH, ESMER, BEYAZ ve SARI renklerde. 2.ÇEŞİTLİ TİP’lerde ve 
  Bunlar-> ÇEKİK GÖZLÜ ÇİN-JAPON veya UZUN veya YASSI KAFA tipli İNSANLAR. 
 
36/82.Muhakkak ki ALLAH, bir şeyi yaratmayı DİLEDİĞİ 
      zaman emri ; sâdece "OL
      Dilediği şey, hemen olur - oluşur... 

.!" demekten ibarettir. 

36/83.Her şeyin HÜKÜMDARLIĞI kendi elinde bulunan, 
      ALLAH'ın şânı ne kadar YÜCE’dir ve SİZ’ler,  
      ancak ALLAH'a geri DÖNDÜRÜLECEK’siniz... 

----------*****---------- 
Sadakallâhül'azîm... 
Doğruyu apaçık söyleyen ALLAH, çok güçlü ve azametlidir.  

----------*****---------- 
 

YÂSÎN’i ŞERÎF - OKUNMASINDAN sonra SÖYLEDİKLERİMİZ,   
37-Saffât sûresinden – 180->182.Âyetler’dir ;  
ALLAH TEALÂ Hazretlerine HAMD -> ÖVMEK ve YÜCELTMEK’tir ; 
------------------------------------------------------- 
SÜBHÂNE Rabbike RABBİL izzeti ammâ yasifûn, 
Ve selâmün alel MÜRSELÎN, 
Vel'HAMDÜ'lillahi RABBİL'âlemîn. 
âmîn...........................denip -> DUA -> yapılıyor. 
MEÂL = MÂNÂ = ANLAM
37/180->182.Âyetler ;  

 : 

EŞSİZ ve Yücelerin yücesi olan RABBİMİZ, çok ŞANLI-Şereflidir,  
NOKSANSIZ-Kusursuz ve SINIRSIZ-Sorumsuz SALTANAT’ın sahibidir. 
Ve bütün PEYGAMBER’lere,, SELÂM olsun. 
Ve âlemlerin RABBİ ALLAH'a HAMD olsun... 

----------*****---------- 
 

PEYGAMBERİMİZ Hz.MUHAMMED’e SALAVÂT
Hz.MUHAMMED'i ÖVMEK – YÜCELTMEK’tir... Bak-> 48/9.10.Âyetlere. 

 -> s.a.v – sav... 

------------------------------------------------------------- 
Es’SALÂT’ü ves’SELÂM’ü a’lâ Resulünâ MUHAMMED’in ve 
A’lâ âlihî ve sahbihî ecmâîn ve SELÂM’ün alel’Mürselîn, 
Vel'HAMDÜ'lillahi RABBİL'âlemîn..............EL FÂTİHÂ. 
MEÂL = MÂNÂ = ANLAM
İBÂDET ve HAYIR-HASENÂT’larımızın sevâpları ile SELÂM’larımız 

 : 

EN YÜCE İNSAN-PEYGAMBER Hz.MUHAMMED’e ve bütün SAHÂBEYE olsun, 
ve bütün PEYGAMBER’lere ve EVLİYÂ’lara da SELÂM olsun,   
ve âlemlerin RABBİ olan ALLAH'a HAMD olsun........EL FÂTİHÂ
Sonra 

. 
bir BESMELE ile bir FÂTİHÂ Sûresi okumak gerek. 
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YÂSÎN SÛRESİ -> DUA'sı : 
---------------------- 
Bismillâhirrâhmânirrahîm. 
------------------------ 
"ALLAHÜMME, RABBENÂ yâ RABBENÂ.! Tekabbel minhâ DUA'enâ vakdıy, 
Hâcetenâ bi'hürmetil YÂSÎN ve ecrinâ minennâri ve 
min'azâbil'KABRİ ve min şerri'sualin, bi’fadlı SÛRE’i YÂSÎN.. 
Yâ RABBEL ÂLEMİN.!   
. . . . . . . . . . . . . .  (Bu araya ARAPÇA DUA metni konur) 
Ve sonunda, 
SELÂM’ün alel'mürselîn velhamdü'lillâhi Rabbil'âlemîn.  
EL FÂTİHÂ
 

. . . . . . . . . denir ve . . . . . . FATİHA okunur. 

----------*****---------- 
 
MEÂL = MÂNÂ = ANLAM : 
------------------- 
Esirgeyen, Bağışlayan ALLAH adıyla, 
ALLAH'ım, RABBİMİZ, Ey RABBİM.! 
YÂSÎN sûresinin hürmetine, DUA'larımızı kabûl eyle.. 
İhtiyaçlarımızı ve Dertlerimizi gör. OKUNAN YÂSÎN sûresinin, 
fazîlet ve üstünlüğü için BİZLERİ -> DÜNYA SIKINTILARINDAN ve  
KABİR HESABINDAN, AZÂBINDAN ve CEHENNEM ATEŞİNDEN de KORU.. 
EY RABBİMİZ
Bütün ÇOCUKLARI da, bizim ÇOCUKLARIMIZI da ve 

.!  

Bütün İYİ İNSANLARLA, bütün MÜMİN’leri ve BİZ’leri de DÜNYADA
Her türlü KAZA, BELÂ, KÖTÜLÜK ve İNSAN ve CİN ŞEYTAN’larının  

, 

ŞER’lerinden ve NAZAR’dan, BÜYÜ’lerden ve Küçük-Büyük ÂFÂT’dan  
ve gerçek DİN’den, İMÂN’dan SAPMAKTAN da -> KORUMANI dilerim.. 
EY RABBİMİZ
TÖVBE’lerimizi de, İTAAT ve İBÂDET’lerimizi de 

.!  
KABÛL buyur

Bütün DUA’larımızı da 
 ve 

KABÛL buyur
İHTİYAÇLARIMIZI da -> LÛTFUN ve İHSANIN OLARAK GİDERİVER.. 

 ve  

EY RABBİMİZ
Başta Hz.MUHAMMED MUSTAFA’sav ve ÂİLE ve AKRABASI olmak üzere, 

.!  

Bütün ASHÂB’ı KİRAM ve EVLİYÂ’nın ve ÂLİM’lerle ŞEHİT’lerin ve 
ÂHİRETE GÖÇMÜŞ

Ayrıca, DÜNYADA YAŞAMAKTA olan BÜTÜN MÜMİN’lere ve BİZ’lere de, 

-> DİNİ BÜTÜN İMÂNLI kimselerin de CANINA RAHMET 
OLSUN ve BİZİM, GÖÇMÜŞ ATA’larımızın da -> CANINA RAHMET OLSUN. 

SAĞLIK ve ÂFİYET ve MERHAMET ve BOL BEREKETİNİ de – DİLERİM.. 
Ey sınırsız KÂİNÂTIN – Sorumsuz ve KUDRETLİ YÜCE YARATICISI
Bütün PEYGAMBER’ler ve EVLİYA’lar ve SEÇİLMİŞ’lere SELÂM’olsun, 

.!  

ve âlemlerin RABBİ olan ALLAH'a HAMD'olsun."............. ÂMİN. 
 
Es’SALÂT’ü ves’SELÂM’ü a’lâ Resulünâ MUHAMMED’in ve 
A’lâ âlihî ve sahbihî ecmâîn ve SELÂM’ün alel’MÜRSELÎN, 
Vel'HAMDÜ'lillahi RABBİL'âlemîn... 
Ve   
EL FÂTİHÂ. . . . . . . . denir ve BESMELE ile FATİHA okunur
 

.   

----------*****---------- 
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36 – YÂSÎN sûresi ; 83 âyet.    

 

Eûzü billâhi mineş’şeytânir’racîm 

Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm
Kovulmuş ŞEYTAN’dan,, ALLAH’a sığınarak, 

. 

Esirgeyen bağışlayan, ALLAH adıyla başlarım... 
 

 
36/1. YÂSÎN.! 
36/2. Vel'KUR'AN-il hakîm. 
36/3. İnneke leminel'mürselîn. 
36/4. Alâ sırâtın'müstakîm. 
36/5. Tenzîlel'azîzir’rahîm. 
36/6. Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn. 
36/7. Lekad hakkal'kavlü alâ ekserîhim, 
      fehüm lâ yü'minûn. 
36/8. İnnâ cealnâ fî ağnâkıhim ağlâlen, 
      fehiye ilel'ezkaâni fehüm mukmehûn. 
36/9. Ve ce'alnâ min beyni eydîhim sedden ve min 
      halfihim seddâ feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn. 
36/10.Ve sevâün aleyhim e'enzertehüm enlem, 
      tünzirhüm lâ yû'minûn.. 
 
36/11.İnnemâ tünzirü menittebe'azzikre ve âşiyerrahmâne  
      Bilgayb, febeşşirhü bi’mağfiretin ve ecrin kerîm. 
36/12.İnnâ nahnü nuhyil'mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve  
      Âsârehüm vekülle şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn 
36/13.Vadrıb lehüm meselen ashâbel'karyeh, 
      iz câehel'mürselûn. 
36/14.İz erselnâ ileyhimüsneyni fekezzebûhümâ feazzeznâ     
      bi’sâlisin fekaâlû innâ ileyküm mürselûn. 
36/15.Kaâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ ve mâ enzeler    
      Rahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn. 
36/16.Kaâlû rabbünâ ya'lemü innâ ileyküm le’mürselûn. 
36/17.Ve mâ aleynâ illel’belâğul’mübîn. 
36/18.Kaâlû innâtetayyernâ'biküm lein lem tentehû lener 
      cümenneküm ve leye’messenneküm minnâ azâbün elîm. 
36/19.Kaâlû tâiriküm ma'aküm, 
      ein zükkirtüm, bel entüm kavmün müsrifûn. 
36/20.Ve câe min aksel’medîneti recülün yes'a kaâle 
      yâ kavmittebiûl'mürselîn. 
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36/21.İtebiû men lâ yes'elüküm ecren ve hüm mühtedûn. 
36/22.Vemâ liye lâağbüdüllezî fetarani veileyhi 
36/23.Eettehizu min dûnihî âliheten in yüridnir, 

TÜRCEÛN 

      rahmânü bidurrin lâ tuğni annî şefa'atühüm, 
      şey'en ve lâ yünkızûn. 
36/24.İnnî izen lefî delâlin mübîn. 
36 25.İnnî âmentü bi’rabbiküm fesmeûn. 
36/26.Kıyled'hulilcenneh kaâle yâ leyte kavmî ya'lemûn 
36/27.Bimâ ğâferelî rabbî ve cealenî minel'mükremîn..  
                                           22.CÜZ SONU  

36/28.Ve mâ enzelnâ alâ kavmihî min bağdihî  
23.CÜZ BAŞI 

      min cündin mines’semâi ve mâ künnâ münzilîn. 
36/29.İnkânet illâ sayhaten vâhıdeten feizâ hüm hâmidûn 
36/30.Yâ hasraten alel'ibâd, mâ ye'tîhim min resûlin, 
      illâ kânû bihî yes’tehziûn. 
36/31.Elem yerev kem, ehleknâ kable hüm minelkurûni 
      ennehüm ileyhim lâ yerciûn. 
36/32.Ve in küllün lemmâ cemî'un ledeynâ muhdarûn. 
36/33.Ve âyetün lehümül'ardulmeyteh, ahyeynâhâ  
      ve ahrecnâ minhâ habben feminhü ye'külûn. 
36/34.Ve ce'alnâ fîhâ cennâtin min nahıylin  
      ve Ağnâbin ve feccernâ fîhâ minel'uyûnî. 
36/35.Liye'külû min semerihî  
      ve mâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn. 
36/36.Sübhânellezî halekalezvâce küllehâ mimmâ tünbitül 
      Ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ yağlemûn. 
36/37.Ve âyetün lehümül’leyl neslehû minhün’nehâre   
      feizâhüm muzlimûn 
36/38.Veşşemsü tecrî limüstekarrin lehâ, 
      zâlike takdîrül'azîzil'alîm. 
36/39.Velkamere kaddernâhü menâzile, 
      hattâ âdekel'urcûnil'kadîm. 
36/40.Leş’şemsü yenbağiy lehâ en tüdrikel'kamere 
      ve lelleylü sâbikun’nehâr,  
      ve küllün fî felekin yesbehûn. 
36/41.Ve âyetün lehüm ennâ hamelnâ zürrüyyet’ehüm   
      fil’fülkil'meşhûn. 
36/42.Ve halâknâ lehüm min mislihî mâ yer’kebûn. 
36/43.Ve in neşe'nuğrıkhüm felâ sariyha lehüm  
      ve lâ hüm yünkazûn     
36/44.İllâ rahmeten minnâ ve metâ'an ilâ hîyn. 
36/45.Ve izâ kıyle lehü’müttekû mâ beyne eydîküm 
      ve mâ halfeküm le'alleküm türhamûn. 



36 – YÂSÎN Sûresi - 36 

* HEDİYE edilebilir – SATILAMAZ * 

534 

36/46.Ve mâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim 
      illâ kânû anhâ mu'ridîn. 
36/47.Ve izâ kîyle lehüm enfikuû mimmâ rezeka, 
      kümüllâhü kaâlel’lezîne keferû lillezîne âmenû, 
      enut'ımü men lev yeşâ’ullâhü et'ameh,  
      in entüm illâ fî dalâlin mübîn. 
36/48.Ve ye’kuûlûne metâ hâzelvağdü in küntüm sâdıkîn. 
36/49.Mâ yanzurûne illâ sayhaten vâhıdeten te'huzühüm 
      ve hüm yahıssımûn. 
36/50.Felâ yestetıy'ûne tavsiyeten  
      ve lâ ilâ ehlihim yerciûn. 
36/51.Ve nüfihâ fîssûri feizâhüm minel'ecdâsi 
      ilâ rabbihim yensilûn. 
36/52.Kaâlû yâ veylenâ men be'asenâ min merkadinâ, 
      hâzâ mâ ve'ader’rahmânü ve sadakal’mürselûn. 
36/53.İn kânet illâ sayhaten vâhıdeten, 
      feizâhüm cemî'un ledeynâ muhdarûn. 
36/54.Felyevme lâ tuzlamü nefsün şey'en  
      ve lâ tüczevne illâ mâ küntüm ta'melûn. 
36/55.İnne ashâbel'cennetil’yevme fî şuğulin fâkihûn. 
36/56.Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin alel'erâiki müttekiûn 
36/57.Lehüm fîhâ fâkihetün ve lehüm mâ yedde'ûn. 
36/58.SELÂMÜN KAVLEN MİN RABBİN RAHİM
 

. 

36/59.Vemtâzül'yevme eyyühel mücrimûn. 
36/60.Elem ağhed ileyküm yâ benî'âdeme en lâ tağbüdüş    
      şeytân, innehû leküm adüvvün mübînün, 
36/61.Ve eniğ’büdûnî, hâzâ sıratun müstakîm
36/62.Ve lekad edalle minküm cibillen kesîrâ, 

. 

      efelem tekûnû tağkılûn. 
36/63.Hâzihî cehennem’ülletî küntüm tûadûn. 
36/64.Islev’helyevme bimâ küntüm tekfürûn. 
36/65.Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ 
      Eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn. 
36/66.Ve lev neşâü letamesnâ alâ ağyünihim 
      festebe'kussırâte fe'ennâ yubsırûn. 
36/67.Ve lev neşâü leme’sahnâhüm alâ mekânetihim 
      femestetâ'û mudıyyen ve lâ yerci'ûn. 
36/68.Ve men nü'ammirhü nünekkishü fîlhalk,  
      efelâ yağkılûn. 
36/69.Ve mâ allemnâ'hüşşiğre ve mâ yenbağıy'leh, 
      in hüve illâ zikrün ve KUR’AN-nün mübîn. 
36/70.Liyünzire men kâne hayyen  
      ve yehıkkal'kavlü alel'kâfirîn. 
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36/71.Evelem yerev ennâ halâknâ lehüm mimmâ amilet, 
      Eydînâ en'âmen fehüm lehâ mâlükûn. 
36/72.Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm  
      ve minhâ ye'külûn. 
36/73.Ve lehüm fîhâ menâfi'û ve meşârib efelâ yeşkürûn. 
36/74.Vettehazü min'dûnillâhi, 
      âlihete le'allehüm yunsarûn.. 
36/75.Lâ yestetî'ûne nasrahüm  
      ve hüm lehüm cündün muhdarûn. 
36/76.Felâ yahzünke kavlühüm,  
      innâ nağlemü mâ yüsirrûne ve mâ yu'linûn. 
36/77.Evelem yerel'İNSÂNÜ ennâ halaknâhü min nutfetin 
      Feizâ hüve hasîmün mübîn. 
36/78.Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkah, 
      kaâle men yuhyil'ızâme ve hiye remîm. 
36/79.Kul yuhyî'hellezî enşe'ehâ evvele merreh, 
      ve hüve bikülli halkın alîm. 
36/80.Ellezî ce'ale leküm mineş’şeceril'ahdari, 
      nâren feizâ entüm minhü tûkıdûn. 
36/81.Eveley’sellezî halakas’semâvâti vel'arda, 
      bi’kaâdirin alâ en yahluka mislehüm belâ  
      ve hüvel'hallâkûl'alîm. 
36/82.İnnemâ emrühû izâ erâde şey'en en, 
      yekuûle lehü KÜN FEYEKÛN
36/83.Fe’sübhânellezî biyedihî melekûtü, 

.. 

      külli şey'in ve İLEYHİ TÜRCEÛN
 

...    

Sadakallâhül'azîm... 
Doğruyu apaçık söyleyen ALLAH çok güçlü ve azametlidir. 

----------*****----------    
 

37-SAFFÂT sûresinin 180->182.Âyetleri ;  
------------------------------------- 
SÜBHÂNE Rabbike RABBİL izzeti ammâ yasifûn, 
ve selâmün alel MÜRSELÎN vel'HAMDÜ'lillahi RABBİL'âlemîn. 
âmîn..............................denip -> DUA

----------*****---------- 
 -> yapılıyor. 

 

DUA’nın kabulü için – SALAVAT’ı söylemek ; 
Hz.MUHAMMED'i ÖVMEK – YÜCELTMEK’tir. Bak-> 48/9.10.Âyetlere. 
----------------------------------------------------------- 
Es’SALÂT’ü ves’SELÂM’ü a’lâ Resulünâ MUHAMMED’in ve 
A’lâ âlihî ve sahbihî ecmâîn ve SELÂM’ün alel’MÜRSELÎN, 
Vel'HAMDÜ'lillahi RABBİL'âlemîn...                             
EL FÂTİHÂ. . . . . . . . denir ve BESMELE ile FATİHA okunur
 

. 

----------*****---------- 
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