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ÖNSÖZ 

 

Bilgiyi kaydetme ve saklama beceri ve kabiliyeti insana sunulmuş önemli bir 

lütuf ve ihsandır. O derece ki, insanı bu Hâfıza ve bilgileri kaydetme kabiliyetinden 

ayrı düşünmek mümkün değildir 

Bilgiyi güvenilir bir biçimde kaydetme ve kaydedilen bilgiye ihtiyaç 

duyulduğu her anda kolaylıkla ulaşma imkânının var olması, insanın hayatını 

kolaylaştırmada şüphesiz ki çok ciddi bir rol oynamaktadır. İşte bu yönüyle “hıfz” 

kavramının anlam alanına giren “koruma ve kaydetme” anlamı, insan hayatı sürecinde 

çok önemli bir yere sahiptir. 

Kâinatta var olan ve sürekli tazelenen varlıkların mükemmel bir ahenk ve 

düzen içinde, mükemmel bir ölçü ve plan çerçevesinde yaratılışı, rızıklarının verilişi, 

idare ve tedbirlerinin görülmesi gibi tabiat olayları, bizlere bunun arkasında çok ciddi 

bir plan, proğram ve kayıt sisteminin var olduğunu göstermektedir. En basitinden bir 

tohum, hangi meyve veya sebzeye ait ise onunla ilgili bilginin kendi içinde 

kaydedilmiş ve planlanmış olarak yaratıldığına şahit olmaktayız. Bunun bütün 

bitkilerde, hayvanlarda ve en nihayet insanlarda da aynen işlemekte olması çok 

mükemmel bir kayıt sisteminin varlığını göstermesi bakımından önemlidir. 

Kâinatta bu kadar umumi yansıması gözüken hafiziyet olayının, İslam dininin 

en temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim’de de hıfz kavramı çerçevesinde birçok ayette 

var olduğunu müşahede etmekteyiz.  

“Kur’ân’da Hıfz Kavramı” konu başlığıyla bu çalışmayı yapmaktan amacımız, 

çevremizde birçok yönüyle yansımaları gözüken hıfz kavramının Kur’ân’daki yerini 

tespit etmek, daha öz bir ifadeyle Kur’ân çerçevesinde hıfz kavramının anlaşılmasına 

katkıda bulunmaya çalışmaktır.  

Bu çalışmamızda öncelikle hıfz kavramının anlam alanını ele alarak, ilgili 

kavramları, zıt kavramları ve bu kavramın Kur’ân ve hadiste kullanımını araştırarak 

nüzul sürecinin başlangıcından günümüze kadar bu kavramın ihtiva ettiği muhtemel 

manaları ilgili kaynaklardan tespit etmeye çalıştık. Bunun yanında insanın ameli 

sorumluluğuyla ilgisi olan hıfz kavramının müslüman hayatı üzerindeki etkilerini 

irdelemeye çalışarak çalışmamızı sonlandırmış olduk.  
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I. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

İslam dininin temel kaynaklarının en büyüğü ve en önemlisi olan, Allah’ın 

kullarına hitabını içeren, insanoğlunun hem dünya ve hemde ahiret saadetinin sırlarını 

ve hakikatlerini ihtiva eden Kur’ân-ı Kerim’in anlaşılması, sırlarının ve hakikatlerinin 

ortaya çıkarılması, şüphesiz ki çok değerlidir. Bununla birlikte Kur’ân ayetleri belli 

bir konu düzeninde olmadığından, konular cihetiyle, karışık halde bulunan ayetleri 

konularına göre toparlamak, daha çok kavramlar üzerinde durarak, o kavramların 

Kur’ânî bakış açısıyla en iyi şekilde tahlilini yaparak, Kur’ân’ın daha iyi anlaşılmasına 

katkıda bulunmak çok önemlidir.  

İşte bu maksattan hareketle araştırmamızın konusu Kur’ân-ı Kerim’de 

kullanımı bulunan, mana kökleri ve bağlantıları yönünden zengin bir içeriğe sahip 

kavramlardan biri olan “hıfz” kavramını tahlil etmek olacaktır.  

II. ARAŞTIRMANIN AMACI 

“Kur’ân’da Hıfz Kavramı”, başlığı altında ela aldığımız bu konuyu seçmekteki 

amacımız, Kur’ân çerçevesinde hıfz kavramının anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.  

Biz bu çalışmamızda gerek Kur’ân ve gerekse hadis kaynaklarında birçok farklı 

kullanımları bulunan hıfz kavramının analizini yapmaya çalışacağız.  Bunu yaparken 

bu kavramın Kur’ân ve Hadislerdeki kullanılış biçimlerini, esmâ-i hüsnâdan “hâfiz” 

isminin anlamını ve kâinattaki yansımasını incelemeye çalışacağız. Bunun yanında 

insanın söz ve fiillerinin ilâhi hikmet gereği kaydedilmesinin mahiyetini ve bu 

durumun Müslüman hayatı üzerindeki etkilerini ortaya koymağa çalışacağız. 

III. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Biz “Kur’ân’da hıfz kavramı” adlı çalışmaya başlarken, yaptığımız araştırmada 

konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir akademik çalışmanın yapılmamış olduğunu 

tespit ettik. Bu durum böylesi önemli bir konu üzerinde çalışmanın gerekliliğini ve 

önemini ortaya koymaktadır. Fakat daha sonra 2017 yılında Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi bünyesinde Doç. Dr. Abdulhadi Timurtaş’ın danışmanlığında Dıldar 

Abdurrahman Ahmed’in yaptığı “Üslûp Ve Anlam Açısından Kur’an’da “Hıfz” 

Kavramı” adlı arapça olarak bir yüksek lisans tez çalışmasının yapıldığını tespit ettik. 
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Bu çalışmada hıfz kavramı Arap dili ve belağatı açısından değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. 

Bizim bu çalışmamızda ise daha çok tefsir kaynaklarından faydalanacak ve 

Kur’ân tefsiri yönüyle hıfz kavramını irdelemeye çalışacaız.  Kur’ân ayetlerinden 

olduğu kadar, hadis kaynaklarından ve İslam ulemasının konu hakkındaki 

görüşlerinden de yararlanacağız. Buna bağlı olarak da, insanın söz ve fiillerinin en 

küçüğünden en büyüğüne kadar ilahi irade ile kaydedilip edilmediğini araştıracak ve 

bu araştırma neticesnde çıkan sonucu insanın ameli sorumluluğu yönünden 

değerlendirerek, Kur’ân perspektifinde bir sonuca varmaya çalışacağız. 

IV. ARAŞTIRMANIN METODU VE SINIRLILIKLARI 

Çalışmamız, kavram çalışması olması nedeniyle, tefsir ilminde kavram 

çalışmaları önemli bir yer almaktadır. Kavram tefsiri, Kur’ân’da yer alan bir kavramın 

ayrıntılı bir şekilde incelenip açıklanmasını ifade eder. Öncelikle sözkonusu kavramın 

lugat ve terim anlamları ilgili kaynaklardan derlenerek ortaya konmaya çalışılır. Daha 

sonra ele alınan kavramın kendisi ve türevlerinin geçtiği bütün ayetler tespit edilerek, 

bu kelimelerin ayetlere verdiği mânâ, ilgili tefsir kaynaklarından araştırılıp, bir sonuca 

varılmaya çalışılır.1  

Bu tanım ışığında, öncelikle hıfz kelimesinin kök ve iştikak manalarını 

lügatlerden bulmaya çalıştık. Hıfz kelimesinin Kur’an’da kullanımını ve terim 

anlamını tespit etmeye çalıştık. Hıfz kavramıyla yakın anlamlı kelimeleri ve bu 

kavramla anlam açısından ilgili olan kelimeleri tespit ettik. Hıfz kavramının zıt 

anlamlısı olan kelimeleri izah ettik. Daha sonra hıfz kavramının içinde geçtiği ayetleri 

Kur’ân’da tespit ettik. Bu ayetlerde isim olarak kullanımı, masdar ve fiil olarak 

kullanımını birbirinden ayırdık. İsim olarak kullanımını müfret ve cemi‘ şeklinde iki 

kategoriye ayırdık. Fiil olarak kullanımlarını ise mazi, müzari ve emir kalıpları 

şeklinde bir tasnife tabi tuttuk. Bu ayırımın ardından, Hıfz kavramının sözkonusu 

ayetlere verdiği manaları klasik ve asri tefsir kaynaklarından tespit etmeye çalıştık. 

                                                 
1 Güngör, Mevlüt, Tefsir’de Konulu Tefsir Metodu, İslami Araştırmalar Dergisi, C. 2, Sy. 7, Ankara, 

1988, s. 50; Güven, Şahin, Günümüz Tefsir Çalışmalarında Yeni Bir Yöntem: Konulu Tefsir Metodu, 

İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 441. 
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Hadislerde de bu kavramın kullanılış biçimini ve hangi anlamlarda 

kullanıldığını tespit etmeye çalıştık.  

 Hıfz kavramının Müslüman hayatı üzerindeki etkilerine de değinerek, 

“Kur’ân’da Hıfz Kavramı” adlı çalışmamızı tamamlamaya çalıştık.  

“HIFZ”  KELİMESİNİN ANLAM ALANI 

1.1. HIFZ KELİMESİNİN SÖZLÜK VE TERİM ANLAMI 

1.1.1. SÖZLÜK ANLAMI 

Hıfz kelimesi hemen hemen tüm sözlüklerde koruyup gözetmek, akılda tutmak, 

ezberlemek, ihmalkâr ve gafil davranmayıp dikkatli ve basiretli olmak, anlayıp 

bellemek, verilen sözü ve yapılan ahdi tutmak ve saklamak gibi anlamlara geldiği ifade 

edilmiştir.2 

Hıfz kelimesi,   “ـ ظ ـ ف   H-F-Z kökünden olup, kökü ve türevleri açısından  ”ح 

sülasi dördüncü babtan gelir. Bu kelimemin bu babdaki çekimi ise şöyledir;   حِفظَ يَحفَظ

 :hâfıza, muzârî fiili حِفظَ   :Bu çekime göre; mazi fili   حافظ وحفيظ ، و َمْحفوظ ، ِحْفًظا ،

 hefîz,  olmak  حفيظ hâfiz ve  حافظ :hıfzan, ism-i fa‘ili ِحْفًظا :yehfezu, mastar hali  يَحفَظ

üzere iki ism-i fâili vardır.3 İsm-i mef‘ulu ise: َمْحفوظ mehfûz’dur.   Bu babda,  حِفظ

 hâfıza’ş-şey’e cümlesi, bir şeyi korumak, muhafaza etmek anlamındadır.4 ;الشَّيءَ 

 َحفَظ الِعْلَم والكالمَ  ,hâfıza’l-‘ahde, sözünde durmak, ihanet etmemek  َحِفَظ العَْهدَ  

Hâfıza’l-‘ilme ve’l-kelâme  konuşmaları ve ilmi hakikatleri yazı yada başka araçlarla 

kaydetmek,   َحِفظ المال hâfıza’l-mâle mala bekçilik ve gözcülük yapmak manasına 

                                                 
2 Halil b. Ahmed, Ebi Abdurrahman el-Ferâhidî, Kitabu’l-‘Ayn, (thk. Mehdi Mahzûmî, İbrahim Sâmrâî), 

y.y.y, t.s, “hfz” md., III, 198-199; Ebu Hilâl Askeri, el-Furuku’l-Luğâviye, (thk. Muhammed İbrahim 

Selim), Daru’l-‘İlm ve’s-Sekâfet Yay, Kahire, 1997, “hfz” md., 205-206; Rağıb el-İsfehânî, el-Müfredât 

fî Ğarîbi’l-Kur’ân, (çev, Abdulbaki Güneş, Mehmet Yolcu) Çıra Yay, İstanbul, 2006, “hfz” md., I, 325; 

İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem, Lisanu’l-Arâb, (thk. Daru’l-Maârif, Komisyon), Daru’l-

Ma‘ârif, Kahire, t.s, “hfz” md., II, 929-930; Zebîdî, Seyyid Muhammed Murteda Hüseynî, Tâcu’l-’Arûs 

Min Cevâhiri’l Kâmûs, y.y.y, t.s, “hfz” md., XX, 218-223; Dâmeğânî, Hüseyin Muhammed, Kâmûsu’l-

Kur’ân, Daru’l-İlm, Beyrut, 1085, “hfz” md., 137-138; İbrahim Medkur, Mu’cemu’l-Elfâzi’l-Kur’âni’l-

Kerim, Kahire, 1989, “hfz” md., II, 302-304; Ebu’l-Feth Nasiruddin Mutarrâzzî, el-Muğrib fî Tertîbi’l-

Mu’rib, (thk. Abdulmecid Muhtar, Muhmut Fahûrî), Mektebetu Usame b. Zeyd Yay, Halep, 1979, “hfz” 

md., 213-214; İbrahim Medkur, el-Mu’cemu’l Vesîd, 4. bsk. Mektebetu’ş-Şuruku’d-devliyye Yay, 

Kahire, 2004, “hfz” md., 185. 
3 Ömer, Ahmed Muhtar, “Mu‘cemu Luğati’l-‘Arabiyyeti’l-Mu‘asirât”, ‘Alimu’l-Kutub, 2008, Kahire, 

I, 522. 
4 İbn Manzûr, “hfz” md., Lisânü’l-’Arab, II, 929-930. 
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gelir.5 حِفظ فالنًا  hâfıza fulânen cümlesi ise belli bir kişiye ikram etmek ve ona hürmet 

etmek, şefkat beslemek anlamında olup,   َونَْحفَُظ اََخانَا َونَْزدَادُ َكْيَل بَٖعيٍر   ayet-i 

kerimesinde6 َونَْحفَُظ اََخانَا  cümlesi bu manaya örnek verilmiştir.7   حِفَظ قدَره  hâfıza 

kadrahu ifadesi de bir kimseye ihtiram etmek anlamında kullanılmıştır. 8  

ظَ افَ حَ  : hâfeza fiili sülasi mezid  fiillerden mufa‘ale babına dahil olup, fiil çekimi 

de şöyledir:    ،فهو محافِظ، والمفعول محافَظ عليهحافظَ على يحافظ، ُمحافظةً وِحفاًظا   Mufa‘ale 

babındaki fiiller müşareket (isteşlik) bildirdikleri gibi, bir işi yapmada gayret ve 

devamlılık da bildirirler.  َحافظ hâfeza fiili daha çok  على ‘alâ harfi cerri ile kullanılır. 

Buna göre bir şeyi korumak, devam ettirmek, bir şeyi kontrol etmek, teftiş etmek, bir 

şeye itaat etmek, himaye etmek gibi anlamlara gelmektedir.9              حافَظ  على الشَّيء 

hâfeza ‘alâ’ş-şey’i tabiri, bir şeyi himaye etmek ve korumak anlamına gelir.  حافظ على

 .hâfeza ‘alâ sıhhatihi cümlesi bir kişinin haysiyet ve onurunu korumak demektir صّحته

 hâfeza ‘ale’l-‘ahdi ifadesi de verdiği sözüne sımsıkı sarılmak, sözünden حافظ على العهد

caymamak anlamında gayret bildirir.10    َحافظ hâfeza fiilinin bir başka manası da 

‘izlemek’, ‘îtina göstermek’, ‘ehemmiyet vermek’ anlamındadır.   لََواِت َحافُِظوا َعلَى الصَّ

 Namazlara ve orta namaza  devam edin”11 ayetinde emir siğasıyla“ َوالصَّالَةِ اْلُوْسَطى

gelen َحافُِظوا hâfizû kelimesinde, namaz ibadetine gereken önem ve değerin verilmesi 

emredilmektedir.12  

 hıfz kelimesinin bu fiil kullanımlarının yanında isim olarak da :حفظ

kullanımları mevcuttur. Bunlardan müfret haldeki حافِظ hâfiz kelimesinin cem’i ise 

 hâfiz kelimesi حافِظ .el-hafezatu şeklinde olur الَحفَظة  huffâz ve ُحفَّاظ  ,hâfizûn حافظون

dört manayı ifade etmektedir: 

                                                 
5 Medkur, el-Mu’cemu’l-Vesid, “hfz” md., 185. 
6 Yusuf, 12/65. 
7 Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “hfz” md., 137. 
8 İbn Manzûr, Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929-930. 
9 Medkur, el-Mu’cemu’l-Vesid, “hfz” md.,185. 
10 İbn Manzûr, Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929-930. 
11 Bakara, 2/238. 
12 Muhyeddin Derviş, İ’rabu’l-Kur’âni’l-Kerim ve Beyânuhu, Daru İbn Kesîr, Beyrut, 1999, I, 312. 
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 ,Hâfıza fiilinin ism-i fâilidir. Yani koruyan حِفظَ  ,hâfiz kelimesi حافِظ -(1

muhafaza eden13 anlamındadır.   

2)- Bekçi ve muhafız anlamındadır.14  َاِحٖمين ُ َخْيٌر َحافًِظا َوُهَو اَْرَحُم الرَّ  Allah“  فَاّٰلله

en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.15   
3)- Bu kelime Kur’ân’ı Kerim’in hepsini ezberleyen kişi için kullanıldığı gibi 

çok sayıda hadisi ezberleyen kişi için de kullanılan bir isimdir.16  

4)- Gıda maddelerinin içine çözünmeyi engellemek için karıştırılan 

kimyasallara da  حافِظ  hâfiz denmiştir.17  

5)- Bir diğer kelime de müfred halindeki  حافِظة hâfiza kelimesidir. Bunun 

cem‘i   ُحافظات وحوافِظ  hâfizât ve hevâfiz kelimeleridir. Bu kelime  َحِفظ hâfıza fiilinin 

müennes fail siğasıdır. Bu kelime Hâfıza anlamı içerdiği gibi, içine evrak bırakılan 

çanta, cüzdan ve posta havalesi anlamına da gelmektedir. 18 

       حفاظات  huffâza müfret halinde olan bu kelimenin çoğulu ise حفّاظة 

haffâzât dır. Bu kelime bebeklerin ve çocukların idrarlarından elbiselerini korumak 

için kullandıkları bez (çocuk bezi) anlamındadır. Hatta bayanların hayız ve nifas 

kanına karşı kullandıkları beze de denmiştir.19  

İsfehânî (v. 502/1108), hıfz kelimesini; الحفظ  hıfz bazen nefsin anlamayı 

sağlayan özelliği için kullanılır. Bazen de bir şeyi nefiste kaydetmek anlamında 

kullanılır. Bunun zıddı ise unutmaktır. Bazen de bu, gücün kullanılması anlamında 

ifade edilir ki, mesela, “şunu ezberledim” denir. Bu kelime her kaybedilmiş şeyi 

arama, alışılmış olanı araştırma ve korumak için de kullanılır şeklinde tarif etmiştir.”20 

1.1.2. KUR’ÂN’DA HIFZ KELİMESİNİN KULLANILIŞI 

Hıfz kelimesinin yukarıda sözlüklerde geçtiği gibi Kur’ân-ı Kerim’de birçok 

kalıpta ve manada kullanıldığını görmek mümkündür. Hıfz kelimesi kök ve 

müştaklarıyla birlikte Kur’ân-ı Kerim’de toplamda 44 yerde geşmektedir.21  

                                                 
13 İbn Manzûr, Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929-930. 
14 İbn Manzûr, Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929-930; İsfehânî, Müfredât, “hfz” md., I, 325 
15 Yusuf, 12/64. 
16 Kandemir, Yaşar, “Hâfız” DİA, İstanbul, 1997, XV, 76-80.  
17 Ömer,“Mu‘cemu Luğati’l-‘Arabiyyeti’l-Mu‘asirât”, 523. 
18 İbn Manzûr, Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929-930. 
19 Ömer,“Mu‘cemu Luğati’l-‘Arabiyyeti’l-Mu‘asirât”, 524. 
20 İsfehânî, Müfredât, “hfz” md., I, 325. 
21 Abdulbâki, Muhammed Fuad, el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfazi’l-Kur’ân’il-Kerim, İstanbul, 1982, 
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Hıfz kelimesi Yusuf, 12/ 65. âyetinde sülasî mücerred siğasında fiil olarak 

 حافظون yehfazu “korumak” anlamında kullanıldığı gibi 12. ve 62. âyetlerinde   ْحفَظيَ 

hâfizûn, ‘koruyucu’ anlamında ism-i fâil olarak gelmiştir.22   

İnfitar suresinde ism-i fâil cinsinden   َواِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِ۪ظيَن    el-hâfizîn şeklinde 

çoğul olarak gelmiş ve “şahitler” anlamında her insanın biri sağında, diğeri ise solunda 

olup, onun amellerini yazmakla görevli ve kıyamet gününde kişinin lehinde ya da 

aleyhinde “şahitlik yapacağı” bildirilen melekler için kullanılmıştır.23 

 Yine حافِظ hâfiz ism-i fâili,  Kur’ân-ı Kerim’de En’am suresinde  الَحفَظة el-

hafezatu şeklinde cem’i mükesser/kırık cemi olarak gelmiş ve “koruyucu” 

anlamındadır.  َاِهُر فَْوَق ِعبَاِدٖه َويُْرِسُل َعلَْيُكْم َحفََظةً َوُهَو اْلق   “O, kullarının üstünde mutlak 

hâkimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir”24  

Konumuz olan  ِحْفظ hıfz kelime kökünün müştaklarından biri de   ِيظٌ حف  hafîz 

ismidir. Bu kelimenin çoğulu  َّاءُ ظّ ُحف  hufezâ dır.  

Bu kelime sıfat-ı müşebbehe bi’l-fi‘il (fiile benzeyen sıfat) özelliği 

taşıdığından, koruma fiilinin varlığına delalet eder. Yani koruyan, zayi etmeyen 

anlamına25 geldiği gibi “emin” yani güvenilir anlamında da gelir. Nitekim Kur’ân-ı 

Kerim’de:    ٌى َحٖفيٌظ َعٖليم  Yûsuf:  “Beni ülkenin     قَاَل اْجعَْلٖنى َعٰلى َخَزائِِن اْْلَْرِض اِنّٖ

hazinelerine bakmakla görevlendir. Cünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim” 

dedi26 ayetinde حفيظ hafîz kelimesi bu manadadır.  

Yine “ ٌَحٖفيظ” kelimesi murakabe, bekçilik ve gözcülük etmek anlamında da 

kullanılmıştır.  ٍَوَما اَنَا َعلَْيُكْم بَِحٖفيظ  “Ben başınızda bekçi değilim” âyetinde olduğu 

gibi.27  

                                                 
207-208. 
22 Ömer,“Mu‘cemu Luğati’l-‘Arabiyyeti’l-Mu‘asirât”, 523. 
23 Zebîdî,  Tâcu’l-’Arûs, “hfz” md., XX, 218-219; İnfitâr 82/10-12. 
24 En’âm, 6/61. 
25 İsfehânî, el-Müfredât, “hfz” md., I, 325; İbn Manzûr, Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929; Hüseyin 

İzzettin Cemal, Mu‘cemu ve Tefsir-u Luğâvi, ‘Ammeti’l-Kitâb Yay, Mısır, 2003, I, 415. 
26 Yusuf 12/55. 
27 İbn Manzûr, Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929; Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “hfz” md., 138. 



 

5 

 

Ayrıca bu kelime Allah’ın sınırlarına riayet eden/koruyan anlamına gelir.   ٰهذَا

ابٍ َحٖفيظٍ َما تُوَعدُوَن  ِلُكّلِ اَوَّ  – “(Allah’a) yönelen ve korunan (Allah’ın sınırlarını koruyan) 

herkes, işte bu size vaat edilendir.”28 

 Kur’ân-ı Kerim’de bu kelime amellerin korunduğu, saklandığı ve kayıt altına 

alındığı yer anlamında da kullanılmıştır29.   قَْد َعلِ ْمنَا َما تَْنقُُص اْْلَْرُض ِمْنُهْم َوِعْندَنَا ِكتَاٌب

   şüphesiz biz, toprağın; onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o“  َحٖفيظٌ 

(bilgileri)   koruyan bir kitap vardır”.30  

Yine الحافِظ el-Hâfiz ismi, Allah’ın esmâ-i hüsnâsından bir isimdir. Bu ismin 

anlamı bütün her şeyi tafsilatıyla birlikte bilen,31 yerde ve gökte zerre miktarınca dahi 

olsa hiçbir şeyin kendisinden gizli olamayacağı ve her şeyin koruyucusu olduğu 

anlamına gelir.32 Bu kelime aynı zaman da, kulların tüm amellerini kaybolmaya ve 

tahrif olmaya karşı saklayan ve muhafaza eden ve kullarını din ve dünya işleri ile ilgili 

tehlikelere karşı koruyan33 anlamındadır. 

1.1.3. HIFZ KELİMESİNİN TERİM ANLAMI 

Yukarıda kök ve türevlerini açıklarken gördüğümüz gibi, hıfz kavramının hem 

sözlüklerde hem de Kur’ân-ı Kerîm’de kullanım anlamı oldukça geniştir. Bu ifadeler 

içinde en yaygın olanı ve öne çıkanı korumak anlamıdır. Nitekim hıfz kelimesinin, 

yukarıda örneklerde de geçtiği gibi korumak anlamında birçok farklı şekillerde ve 

kalıplarda kullanıldığını görmekteyiz.  

Buna göre hıfz kelimesini terim olarak korumak anlamında şöyle ifade etmek 

mümkündür: Bir şeyi kaybolmaktan, zayi etmekten korumak,34 bir malı veya bir sırrı 

kendinde saklamak, başkasına izhar etmemek,35 nefsini ve lisânını malayânî şeylerden 

                                                 
28 Kaf, 50/32 
29 İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929; Zebîdî,  Tâcu’l-’Arûs, “hfz” md., XX, 218-219; 
Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXVIII, 152. 
30 Kaf, 50/4,  ayetindeki   ٌِكتَاٌب َحٖفيظ  kitâbun hafîz, ifadesini müfessirler “levh-i mahfuz” olarak 

değerlendirmişlerdir. Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXVIII, 152. 
31 Topaloğlu, Bekir, “Hafiz”,  DİA, Ankara, 1997, XV, 116. 
32 Karagöz,  Esmâ-i Hüsnâ, 238; Topaloğlu, “Hafiz”,  DİA,  XV, 116; Topaloğlu, “Esmâ-i Hüsnâ”, 

DİA,  Ankara, 1995, XXI,  406-407.  
33 Topaloğlu, “Hafiz”,  DİA,  XV, 116; Metin Yurdagür, Ayet Ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ, Marifet 

Yay, İstanbul, 1996, 150. 
34 İsfehânî, Müfredât, “hfz” md., I, 325; Mutarrâzzî, el-Muğrib, “hfz” md., I, 213; Dâmeğânî, Kâmûsu’l-

Kur’ân, “hfz” md., 137. 
35 İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929; Zebîdi,  Tâcu’l-’Arûs, “hfz” md., XX, 218-219; 

İbrahim Medkur,  el-Mu’cemu’l-Vesid, “hfz” md., 185.  
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korumak,36 iffetini korumak,37 kendisini, ailesini ve sahip olduğu her şeyi başlarına 

gelecek maddi ve manevi zararlardan ve tehlikelerden korumak,38 emanetleri korumak, 

39 yaptığı antlaşmaları ve verdiği sözlerini ve yeminlerini yerine getirerek korumak40 

ve tövbesini bozmaktan kendini korumak41 gibi anlamlarda kullanmak mümkündür.   

 Hıfz kelimesinin korumak anlamının yanında,  yaygın anlamlarından biri de 

ezberlemektir. Yani;  bir şeyi kalbinin üzerine almak, kalbinde tutmaktır.42 Bir şeyi 

ezberleyene   ٌَحافِظ  hâfiz denir. Bunun çoğulu ise,   ٌُحفَّاظ  huffâz’dır. Bu münasebetle 

Kur’ân-ı Kerim’i ezberleyenlere de bu isim verilmiştir. Bunun yanında hıfz kelimesi, 

uyanıklık,43 bekçilik etmek veya gözetlemek,44   gafletin azlığı, 45 apaçık ve doğru yol, 

                                                 
36 Halil b. Ahmed,  Kitabu’l-Ayn, “hfz” md., III, 198; İbn Manzur, Lisânu’l-‘Arâb, “hfz” md., II, 929;  

Zebîdî,  Tâcu’l-’Arûs, “hfz” md., XX, 218-219; Mutarrâzzî, el-Muğrib, “hfz” md., I, 213. 
37 Halil b. Ahmed,  Kitabu’l-‘Ayn, “hfz” md.,  III, 198; Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “hfz” md., 137; 

İsfehânî, Müfredât, “hfz” md., I, 325; İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929; Zebîdî,  Tâcu’l-

’Arûs, “hfz” md., XX, 218-219; Mutarrâzzî, el-Muğrib, “hfz” md., I, 213. 
38 Medkur, el-Mu’cemu’l Vesîd, “hfz” md., 185. 
39 Halil b. Ahmed,  Kitabu’l-‘Ayn, “hfz” md., III, 198; Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “hfz” md., 137; 

İsfehânî, Müfredât, “hfz” md., I, 325; İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929; Zebîdî,  Tâcu’l-

’Arûs, “hfz” md., XX, 218-219; Mutarrâzzî, el-Muğrib, “hfz” md., I, 213; Medkur, el-Mu’cemu’l Vesîd, 

“hfz” md., 185. 
40 Halil b. Ahmed,  Kitabu’l-‘Ayn, “hfz” md., III, 198; Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “hfz” md., 137; 

İsfehânî, Müfredât, “hfz” md., I, 325; İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929; Zebîdî,  Tâcu’l-

’Arûs, “hfz” md., XX, 218-219; Mutarrâzzî, el-Muğrib, “hfz” md., I, 213; Medkur, el-Mu’cemu’l Vesîd, 

“hfz” md., 185. Hıfzın bu anlamını ifade etmek maksadıyla emanetleri koruyan ve onlara ihanet 

etmeyen kişilere “el-emin”  yani güvenilir denilmiştir. Medkur, el-Mu’cemu’l Vesîd, “hfz” md., 185. 
41 Râzî, Muhammed Fahreddîn İbn Diyâuddîn Ömer,  Mefâtihu’l-Ğayb, Dâru’l-Fikr, y.y.y, 1981, 

XXVIII, 176. (Lugatlerde genel olarak yukarıda saydığımız koruma biçimleri var olmasına rağmen 

“tövbesini bozmaktan korumak” şeklindeki bir kullanıma denk gelmedik. Fakat Râzî’nin Mefâtihu’l-

Ğayb isimli tefsirinde Kâf Suresi, 32. ayetini tefsir ederken, ayetin mana bütünlüğünden yola çıkarak, 

“hâfız” ismine böyle mana verdiğini görünce bu manayı buraya almayı uygun gördük.) 
42 Zebîdî,  Tâcu’l-’Arûs, “hfz” md., XX, 218, . 
43 İbn Manzur,  Lisânü’l-Arâb, “hfz” md., II, 929; Zebîdî,  Tâcu’l-’Arûs, “hfz” md., XX, 218; Medkur, 

el-Mu’cemu’l Vesîd, “hfz” md., 185, . 
44 İbn Manzur,  Lisânü’l-Arâb, “hfz” md., II, 929; Zebîdî,  Tâcu’l-’Arûs, “hfz” md., XX, 218, . 
45 Lûgât âlimlerinin çoğunluğu hıfz kökünden gelen تََحفُّظ  tehaffuz kelimesini  ِقِلَّةُ الغَْفَلِة فى اْلُمُ وِر والَكالم 

“konuşmalarda ve işlerde gafletin azlığı”  anlamında kullanıldığını söylemişlerdir. Halil b. Ahmed,  

Kitabu’l-‘Ayn, “hfz” md., III, 198; Dâmeğânî,  Kâmûsu’l-Kur’ân, “hfz” md., 137; İsfehânî,  Müfredât, 

“hfz” md., I, 326; İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929; Zebîdî,  Tâcu’l-’Arûs, “hfz” md., 

XX, 221; Mutarrâzzî, el-Muğrib, “hfz” md., I, 213; Medkur, el-Mu’cemu’l Vesîd, “hfz” md., 185.  
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46 ilim, 47 kaydetme, 48  öfke ve hâmiyet, 49 Allah’ın sıfatlarından biri50  ve kötülüklere 

karşı kendini dizginlemek51 gibi anlamlara da gelmektedir. 

1.2. KUR’ÂN’DA HIFZ KELİMESİ İLE YAKIN ANLAMLI KAVRAMLAR   

Hıfz kavramının korumak, gözetmek, bekçilik etmek, kaydetmek gibi farklı 

manaları ifade etmesi münasebetiyle, Kur’ân’da geçen birçok kelime ile de yakın 

anlama sahiptir. İşte burada hıfz kelimesiyle yakın anlama sahip olduğunu tespit 

ettiğimiz, Rakîb / رقيب , ‘Âlim / ‘Alîm/ عليم / عالم, Basîr /بصير , Şehîd-Şâhid/ ـ  شهيد

 kelimelerini inceleyecek ve konumuz olan hıfz َوكيل / ve Vekîl  عتيد / Atîd‘ , شاهد

kavramıyla nasıl bir yakınlık içinde olduğunu tespit etmeye çalışacağız.  

1.2.1. RAKÎB /  رقيب 

Konumuz olan hıfz kelimesiyle ilgili, Kur’ân’da geçen kelimelerden biri 

RAKABE kavramıdır.   َرقَب  rakabe kelimesi sözlükte bir şeyi gözetlemek, murakabe 

etmek, şahid olmak, takip etmek, bir şeyi beklemek gibi anlamlara gelir.52   َرقَب الشئ  

rakabe’ş-şey’e cümlesi, merak ve sabırla bir şeyi gözetlemek, takip etmek ve onu 

beklemek anlamında kullanılmıştır.53 رقَبة  rakabe kelimesi aynı zamanda “boyun” 

anlamında olup, bu ifadeyle bedenin tümü de kastedilmektedir. 54 

Kur’ân’ı Kerim’de müştaklarıyla birlikte yirmidört yerde geçen  َرقَب  rakabe 

kelimesi,55 dokuz yerde “köle” anlamında56 kullanılmıştır. Bu dokuz yerin dışında 

                                                 
46 Zebîdî,  Tâcu’l-’Arûs, “hfz” md., XX, 219. Zebidi buradaki, “apaçık ve doğru yol” ifadesinin 

manasının, hakiki değil mecâzi bir anlam ifade ettiğini söyler. Zebîdî,  Tâcu’l-’Arûs, “hfz” md., XX, 

219. 
47 Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “hfz” md., 137. 
48 İsfehânî,  Müfredât, “hfz” md., I, 325; İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “hfz” md., II, 929; Zebîdî,  

Tâcu’l-’Arûs, “hfz” md., XX, 219. 
49 Öfke, insanın kendini savunma ve her çeşit tehlike ve zarar verici şeylerden korunma güdüsünün eseri 

olduğundan öfkelenmeye ve gayrete gelmeye de hıfz denilmiştir.  İsfehânî,  Müfredât, “hfz” md., I, 325.  
50 İbn Manzur,  Lisânü’l-Arâb, “hfz” md., II, 929; Zebîdî,  Tâcu’l-’Arûs, “hfz” md., XX, 219; İsmail 

Karagöz,  Esma-i Hüsna,  238, DİB, Yayınları, 2. bsk, Ankara, 2011. Bu konu ilerde “Allah’ın Hâfız 

ismi” başlığı altında daha detaylı bir biçimde işlenecektir. 
51 Başar,  Esmâ-i Hüsna, 103. 
52 İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “rkb” md., III, 1700. 
53 İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “rkb” md., III, 1699. 
54 İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “rkb” md., III, 1700; Çalış, Halit, “rakabe”,  DİA, Ankara, 2007, 

XXXIV, 428. 
55 Abdulbâki, el-Mu’cemu’l-Mufehres li-elfâzi’l-Kur’ân, 323-324. 
56 Nisâ, 4/91; Nisâ, 4/92 (iki yerde); Mâide, 5/88; Mücadele, 58/3; Beled, 90/13; Bakara, 2/177, 

Tevbe, 9/60, Muhammed 47/4. 
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kalan onbeş ayette ise gözetlemek ve takip etmek gibi anlamlarda57 kullanılmıştır.  

ً فَتَْحٖريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنَةٍ   ,Yanlışlıkla bir mü’mini öldüren kimsenin“ َوَمْن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطا

mü’min bir köle âzâdetmesi gerekir,”58 ayetinde ki,   ٍَرقَبَة  rakabe kelimesiyle de 

köleler kastedilmiştir.59  

Rakabe kavramı daha çok “  rakîb” kalıbında kullanıldığında hafîz  رقيب

kelimesi ile aynı manayı taşıdığını görmekteyiz. “  kelimesi (rukabâ ُرقباءُ ) ”rakîb  رقيب

ism-i fâil anlamında sıfat-ı müşebbehe bi’l-fi‘l kalıbında geldiğinde bir şeyi gözetleyen 

anlamına gelmektedir. Nitekim Kaf suresi 18. ayetinde bu anlamda şöyle ifade 

edilmiştir: 60   ٌَما يَْلِفُظ ِمْن قَْوٍل اِْلَّ لَدَْيِه َر۪قيٌب َع۪تيد “O hiçbir söz söylemez ki yanında çok 

dikkatli bir gözetleyici olmasın!”.61   

Yine   الّرقيِب er-Rakîb, herşeyi gözetleyen ve koruyan anlamında Allah’ın 

güzel isimlerinden biri olarakta gelmiştir.62 Bu isim Kur’ân-ı Kerim’de şöyle 

geçmektedir:   َّا تََوفَّْيتَٖنى ُكْنَت اَْنَت الر ٖقيَب َعلَْيِهْم َواَْنَت َعٰلى ُكّلِ َشْیٍء َشٖهيدٌ فَلَمَّ    “Ama beni 

içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen, her şeye 

hakkıyla şahitsin”.63  

1.2.2. ‘ÂLİM / ‘ALÎM / عليم / عالم 

Anlam bakımından hıfz kavramıyla alakası olan kavramlardan biri de علم ‘ilm 

kelimsidir. Bu kelimenin sülasi ve çeşitli mezid kipleriyle kullanıldığında sözlükte, 

bilmek, tanımak, bir şey hakkında bilgi sahibi olmak, öğrenmek, anlamak, haber 

vermek, ilim, idrak etmek, kavramak gibi manalara gelmektedir.  

Bir terim olarak “ilim” kelimesi, bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, gerçekle 

örtüşen kesin inanç, bir nesnenin şeklinin zihinde oluşması, nesneyi olduğu gibi 

                                                 
57 Tâha, 20/94; Tevbe, 9/8; Tevbe, 9/10; Kasas, 28/18; Kasas, 28/21; Duhân, 44/10; Duhân, 44/59 (iki 

yerde); Hûd, 11/93 (iki yerde); Kamer, 54/27; Mâide, 5/117; Kaf, 50/18; Nisâ, 4/1; Ahzap, 33/52.  
58 Nisâ, 4/92.  
59 İsfehânî, Müfredât, “rkb” md., I, 437; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, X, 238.  
60 Ahmed b. Yusuf, “‘Umdetu’l-Huffâz fî Tefsîri Eşrefi’l-Elfâz,” I, 106. 
61 Kaf, 50/18. 
62 İbn Manzur,  Lisânü’l-‘Arâb, “‘rkb” md., III, 1699; Ahmed b. Yusuf, “‘Umdetu’l-Huffâz fî Tefsîri 

Eşrefi’l-Elfâz,” I, 106. 
63 Mâide, 05/117. Ayrıca bu hususta şu ayetlere de bekılabilir: Nisa, 4/1; Tevbe, 9/ 8, 10; Hud, 11/ 93; 

20/ 94; Taha, Duhan, 44/10-59; Kamer, 54/27.  



 

9 

 

bilmek, nesnedeki gizliliğin ortadan kalkması gibi şekillerde tarif edilmiştir.64 Râğıb 

el-İsfahânî, ilim kavramını bir şeyi hakikatiyle idrak etmek şeklinde tarif eder. Buna 

göre ilim; ilim ile malum arasındaki münasebeti anlamaya çalışmaktır. Bu münasebet 

malum hakkında kesin bilgiye ulaştıran belge ve delildir.65 Buna göre,  َعِلَم الّشخُص

 alime, onu anladı, onu bildi, olayın‘ َعِلمَ  alime’ş-şahsu’l-habera ifadesinde‘ الَخبَرَ 

şuuruna vardı anlamındadır.66  

 el-‘Alîm kelimesi ilim kökünden gelip, mübalağa siğasıyla kullanılan العليم

“hakkıyla bilen” anlamında Allah’ın isimlerinden biridir. Allah’ın bir ismi olarak, 

gizlisiyle ve açığıyla, küçüklüğü ve büyüklüğüyle bütün mahlûkatın her halini 

hakkıyla bilen anlamına gelmektedir.67    

Kur’ân’ı Kerim’de ilim kökünden türeyen kelimeler yaklaşık 750 yerde 

geçmektedir. Bu sayının çokluğu, aynı zamanda bilginin ve bilme faaliyetinin Kur’ân 

mesajı bakımından önemini ortaya koymaktadır.68 العليم el-‘Alîm kelimesi, Kur’ân-ı 

Kerîm'in 153 yerinde Allah'a nisbet edilmiş ve daha çok esmâ-i hüsnâdan diğer bir 

isimle birlikte kullanılmıştır. Bunlar Hakîm, Semî’, Vâsi’, Azîz, Habîr, Kadîr, Halîm, 

Şâkir ve Fettâh isimleridir. Bu isimlerle alîm arasında birbirini teyit ve tavzih etme, 

ilm-i ilâhînin farklı cihetlerini gösterme gibi münasebetler olduğu söylenmiştir.69 

Yukarıda ifade ettiğimiz, bütün mahlûkatın her halini hakkıyla bilen anlamında  

 el-‘Alîm isminin, bütün mahlûkatın her halini ve her amelini özel kayıt العليم

merkezlerinde kaydedip, muhafaza altına alması anlamındaki el-Hâfiz ismiyle yakın 

ilgili bir kelimedir. Çünkü ilim, mahlûkatın bütün amelleriyle ilgili bilgi anlamında 

iken, hıfz ise bu bilgiyi kaydetme ve korumak anlamındadır. Bu anlamda biri diğerinin 

varlığını gerektirir.  

                                                 
64 Kutluer, İlhan, “İlim”,  DİA, XXII,  Ankara, 2000, 109. 
65 Ziyad al-Rawashdeh, Kur’ân’da İlim Kavramı, İÜİF. (yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul, 2010,  

13. 
66 İbn Manzur,  Lisânü’l-‘Arâb, “‘ilm” md., IV, 3083-3085. 
67 İbn Manzur,  Lisânü’l-‘Arâb, “‘ilm” md., V, 3082. 
68 Kutluer, İlhan, “İlim”, DİA, XXII,  Ankara, 2000, 110. 
69 Yıldırım, Suat, “Alîm”, DİA, II, Ankara, 1989, 460-461. 
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1.2.3. BASÎR /بصير   

 besara fiili görmek,  sezmek, bilmek, bakmak, görüş, gören göz gibi بَصرَ 

manalara gelir. Sibeveyhi bu kelimeyi, “bir haberi gözleriyle görerek tespit etmek” 

şeklinde açıklamıştır.70 Kur’ân-ı Kerim’de  ِاِْلَّ َكلَْمحِ اْلبََصر “bir göz kırpması gibidir”71 

ve  َُواِْذ َزاَغِت اْْلَْبَصار “o zaman gözler kaymıştı”72 ayetlerinde / basar kelimesi “gören 

göz” anlamında kullanılmıştır.73  

Bu kelimenin değişik kalıplarda kullanımı vardır:  َبَّصر bassara, bir kimsenin 

görmesini sağlamak manasında iken  َتَبَصَّر tebassara ise, bir şey hakkında 

derinlemesine düşünmek, tefekkür etmek anlamındadır.74  َاَْبَصر ebsara kelimesi bir 

şeye dikkat etmek, ihtimam göstermek, bir şeye gözlerini dikmek, tanımak, hatırlamak 

gibi manalara gelirken,   َاِْستَْبَصر istebsara ise görebilmek, makul ve mantıklı olmak 

gibi anlamlara gelmektedir.75 Gözdeki görme gücüne  بصر basar denilmesine rağmen; 

kalbin anlamayı sağlayan kuvvetine ise  بصيرة basîrat adı verilir.76 

Basar kelimesi, Kur’ân-ı Kerim’de müştaklarıyla birlikte toplam 154 yerde 

geçmektedir. Bunlardan 135 yerde göz, 12 yerde kalp gözü, 3 yerde aydınlık, 3 yerde 

açıklık, bir yerde de şahitlik etmek anlamında kullanılmıştır.77  

 basar kelimesi Cenab-ı Hakk’ın görmeye konu olan her şeyi idrak ettiğini بَصر 

gösteren kemal sıfatlarından biridir. Allah'ın bir sıfatı olarak بصير basîr kelimesi 

aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi gören anlamında olup,78 Kur’ân-ı 

Kerim'de ellibir yerde geçmektedir.79  

 basîr kavramı esmâ-i hüsnâdan biri olarak görmeyi konu alan şeyleri بصير

bütün özellikleriyle idrak edip gören, şeklinde tarif edilir. Bu idrakin oluşması için 

                                                 
70 İbn Manzur, Lisânü’l-‘Arâb, “bsr” md., I, 290. 
71 Nahl, 16/77. 
72 Ahzâp, 33/10. 
73 İsfehânî, Müfredât, “bsr” md., I, 146.   
74 İbn Manzur, Lisânü’l-‘Arâb, “bsr” md., I, 290. 
75 Ömer,“Mu‘cemu Luğati’l-‘Arabiyyeti’l-Mu‘asirât”, I, 211. 
76 İsfehânî, Müfredât, “bsr” md., I, 147.   
77 Abdulbâki, el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfazi’l-Kur’ân’il-Kerim, 121-123; Kara, Necati, Kur’ân’da 

Beden Dili, Bilge Yay, İstanbul, 2004,  334. 
78 Yurdagür, Metin, “Basar”, DİA, İstanbul, 1992, V, 101. 
79 Topaloğlu, Bekir, “Basîr”, DİA, İstanbul, 1992, V, 102. 
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insanlarda bulunması gereken fizik, fizyolojik ve psikolojik şartlar Allah Teâlâ 

hakkında söz konusu değildir. O karanlıklar içinde renkleri, bir suya karışan diğer bir 

suyu görür. Ne karışmışlık, ne karanlık, ne aşırı aydınlık ve ne de madde engeli O’nun 

görme idrakini perdeleyebilir. 80 

İlim sıfatını teyit edici bir nitelikte olan basir kelimesi, konumuz olan hıfz 

kavramıyla yakından ilgili bir kelimedir. Çünkü Kur’ân’da   ٌبَِما تَْعَملُوَن بَٖصير َ  اِنَّ ّٰللاه

“Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür”81 ve  َسٖميعًا بَٖصيًرا ُ  ,Allah“  َوَكاَن ّٰللاه

hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir” gibi birçok ayet-i kerimede Allah Teâlâ’nın 

kulların yaptıkları amellerden haberdar olduğu ve bunları işittiği ve gördüğü ifade 

edilmektedir. İşiten ve gören bilir ve bilen de bunları kayıt altına alarak muhafaza eder. 

Bu yönüyle “basar” fili,  “hıfz” fiilini netice verir diyebiliriz.  

1.2.4. ŞEHÎD-ŞÂHİD/شهيد ـ شاهد  

 ,şehide kelimesi sözlükte, bir şeye şahit ve tanık olmak, bir şeyi görmek/ شِهدَ           

gözetlemek, bildiğini söylemek, bir yerde hazır bulunmak gibi anlamlara gelir.82  

Bu kelimeden müştak olan َشاِهد şâhid kelimesi şehadette bulunan, bir şeye 

tanık olan demektir. َشهيد şehîd kelimesi ise, hazır olan, bir şeye şahit olan demektir. 

Kur’ân’da  ْيدٌ َوَشهٖ  َسائِقٌ  َمعََها نَْفٍس  ُكلُّ  َوَجاَءت  “Herkes, yanında bir sürücü ve bir de 

şahitle beraber gelir”83 ayetindeki  َشهٖ يد şehîd kelimesi bu anlamdadır.84 َشهيد şehîd 

kelimesinin ikinci ve en meşhur anlamı ise, Allah yolunda ölmekte olan kişidir. Ona 

 şehîd isminin verilmesi, meleklerin onun yanında hazır olmalarından dolayıdır.85 َشهٖ يد

Nitekim Allah Teâlâ buyuruyor ki,   ُُل َعلَْيِهُم اْلَمٰلئَِكة ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ اِنَّ الَّٖذيَن قَالُوا َربُّنَا ّٰللاه

 ,Şüphesiz, Rabbimiz Allah'tır deyip“  اَْلَّ تََخافُوا َوَْل تَْحَزنُوا َواَْبِشُروا بِاْلَجنَّةِ الَّٖتى ُكْنتُْم تُوَعدُونَ 

sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, 

üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin! derler.”86 Müfessirler, bundan farklı 

olarak şehitlerin bu şekilde isimlendirilmeleri, onların ölüm anında kendileri için 

                                                 
80 Topaloğlu, “Basîr”, DİA, V, 102. 
81 Bakara, 2/110. 
82 Ömer,“Mu‘cemu Luğati’l-‘Arabiyyeti’l-Mu‘asirât”, II, 1240.  
83 Kaf, 50/21. 
84 İsfehânî, Müfredât, “şhd” md., II, 566.  
85 İsfehânî, Müfredât, “şhd” md., II, 567. 
86 Fussilet, 41/30. 
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hazırlanan nimetleri müşahede ettiklerinden veya onların ruhlarının Allah katında 

hazır olmasından dolayı olabileceğini söylemişlerdir.87    

 şehide kelimesi, müştaklarıyla birlikte Kur’ân-ı Kerim’de 159 yerde شِهدَ 

geçmektedir.88 Bu ayetler genel olarak hazır olmak,89 görmek ve bilmek,90 ikrar ve 

itiraf etmek,91 Allah’ı şahid tutmak,92 bir yer veya zamanda bulunmak,93 yardımcılar,94 

görülen âlem,95 hakka iman edenler,96 gözlem ve denetleme yapan kimse,97 

Peygamber,98 şahitlik yapmak99 ve korumak100 gibi anlamlarda kullanılmıştır.101 

 şehide kelimesinin manalarından birinin de korumak olduğunu شِهدَ 

görmekteyiz. Bu kelimenin korumak manasına geldiği,  َواَْشَرقَِت اْْلَْرُض بِنُوِر َربَِّها

َن َوالشَُّهدَاِء َوقُِضَى بَيْ  ءَ یَوُوِضَع اْلِكتَاُب َوٖج  نَُهْم بِاْلَحّقِ َوُهْم َْل يُْظلَُمونَ بِالنَّبِيّٖ   “Yeryüzü, Rabbinin 

nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) ortaya konur. Peygamberler ve şahitler 

getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir102 ayetindeki, 

şahitler anlamına gelen  َِوالشَُّهدَاء veş’şuheda kelimesine ed-Dameğânî, hıfz manasını 

vermiş, bu manadan yola çıkarak bu kelimeyi insan amellerini kaydeden melekler 

olarak yorumlamıştır.103  

Bunun yanında  َكِذبًا اُوٰلئَِك يُْعَرُضو ِ ِن اْفتَٰرى َعلَى ّٰللاه َن َعٰلى َربِِّهْم َويَقُوُل َوَمْن اَْظلَُم ِممَّ

ِ َعلَى الظَّاِلٖمينَ   Kim Allah'a karşı yalan“   اْْلَْشَهادُ ٰهُؤَْلِء الَّٖذيَن َكذَبُوا َعٰلى َربِِّهْم اََْل لَْعنَةُ ّٰللاه

uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar, Rablerine arz edilecekler ve şâhitler de, 

“Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır” diyeceklerdir. Biliniz ki, Allah'ın 

                                                 
87 İsfehânî, Müfredât, “şhd” md., II, 567. 
88 Abdulbâki, el-Mu‘cemu’l-Müfehres, 388-389.  
89 Bakara 2/133; En‘am, 6/144; Nur, 24/2, vb.  
90 Âl-i İmran, 3/70; Âl-i İmran, 3/99; Maide, 5/113, vb. 
91 En‘am, 6/130; Nûr, 24/24; Yâsin, 36/65, vb. 
92 Bakara, 2/204; Nûr, 24/6, vb. 
93 Bakara, 2/185; Müddessir, 74/13. 
94 Bakara, 2/23. 
95 En'âm, 6/73; Ra'd, 13/9; Secde, 32/6; Haşr, 59/22, vb. 
96 Âl-i İmran, 3/53; Maide, 5/83;  
97 Mâide, 5/44. 
98 Nisâ, 4/41. 
99 Meâric, 70/33. 
100 Zümer, 39/69; Hud, 11/18. 
101 Sayğın, Sümeyye, Kur’ân-I Kerim'e Göre Sağlam Bir Toplum Yapısı Oluşturmada Şehadet 

Kavramı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2015,  7-8. 
102 Zümer, 39/69. 
103 Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, 269. Râzî, tefsirinde Mukatil b. Suleyman’ın da  َِوالشَُّهدَاء  veş’şuheda 

kelimesine hıfz manasını verdiğini nakleder. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXVII, 21. 
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lâneti zalimler üzerinedir” ayetinde   ُاْْلَْشَهاد el-eşhâd kelimesi de şahitler manasına 

gelip, bu şahitlerin de amelleri kaydetmekle görevli olan melekler olduğu 

söylenmiştir.104 

Bu ayetler  َشِهد şehide kelimesinin konumuz olan hıfz kelimesi ile olan 

münasebetini göstermesi açısından önemli bir yere sahiptir.  

1.2.5. ‘ATÎD / عتيد   

 atude kelimesi kelimesi sözlükte, hazırlanmak, hazır olmak manasına‘ عَتُدَ 

gelip, عتيد ‘atîd hazır olan, orada bulunan demektir.105  

Bu kelime Kur’ân’da sadece iki yerde geçer.106  ٌَما يَْلِفظُ ِمْن قَْوٍل اِْلَّ لَدَْيِه َرٖقيٌب َعٖتيد  

“İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) 

hazır bir melek bulunmasın”  ve  يدٌ َعتٖ  یَّ لَدَ  َما ذَاهٰ  ينُهُ قَٖر  لَ َوقَا  

“Beraberindeki (melek) şöyle der: “İşte bu yanımdaki hazır” ayetlerinin her ikisinde 

de عتيِد ‘atîd formunda “hazır olan kişiler” manasında, Allah tarafından görevlendirilen 

ve her bir insanın yanında bulunup, insanın yaptığı her bir amelini kaydetmekle görevli 

olan meleklerin kastedildiği ifade edilmiştir.107 

Zemahşerî,  ٌَما يَْلِفُظ ِمْن قَْوٍل اِْلَّ لَدَْيِه َرٖقيٌب َعٖتيد  ayetinin tefsirinde  ٌَرٖقيب râkîb 

kelimesini “amelleri kaydeden melek” olarak,  ٖيدٌ َعت  ‘atîd kelimesini ise, “hazır olan” 

olarak yorumlamış, meleklerin amelleri kaydetme faaliyetinin muhtelif olduğuna 

vurgu yaparak, konuyla ilgili şu hadisi-i şerifi nakletmiştir: “İyilikleri yazan melek 

insanın sağ tarafında, kötülükleri yazan melek ise insanın sol tarafındadır. İyilikleri 

yazan melek, kötülükleri yazan meleğin amiridir. İnsan bir iyilik yaptığı zaman iyilik 

meleği on sevap yazar. İnsan bir kötülük yaptığı zaman ise, sağ taraftaki amir olan 

melek, sol taraftakine onu yedi saat müddetince bırak amelini yazma umulur ki, Allah’ı 

anar ve istiğfar eder”108 

                                                 
104 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XVIII, 212; Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, 269. 
105 İsfehânî, Müfredât, “‘atd” md., II, 671; Ömer,“Mu‘cemu Luğati’l-‘Arabiyyeti’l-Mu‘asirât”, II,  

1453.  
106 Kaf, 50/18; Kaf, 50/23. 
107 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXVIII, 163; Derviş, İ’rabu’l-Kur’âni’l-Kerim ve Beyânuhu, VII, 270. 
108 Zemahşerî, Carullah Ebu’l-Kasım Muhammed Bin Ömer, el-Keşşâf ‘an Hakâiki’t-Tenzîl, (thk.   

Adil Ahmed Abdulmevcud, Ali Muhammed Mu’avvaz), Mektebetü’l-Abîkân, 1. bsk, Riyâd, 1998,  V. 

597. 
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Bu açıklamalardan yola çıkarak   ٖيدٌ َعت  ‘atîd kelimesinin konumuz olan “hıfz” 

kelimesiyle yakın bir mana birliğine sahip olduğunu görürüz. Zira  َّينَ لََحافِظٖ  َعلَْيُكمْ  َواِن  

 Hâlbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli“  يَْعلَُموَن َما تَْفعَلُونَ   - ِكَراًما َكاتِٖبينَ 

yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler”109 ayetlerinde  َلََحافِظٖ ين 

lehâfizîn kelimesinden,  koruyucular anlamında insan amellerini kaydetmekle 

görevlendirilmiş olan ve bir sonraki ayette   َِكَراًما َكاتِٖبين Kirâmen Kâtibîn yani  şerefli 

yazıcılar olarak isimlendirilmiş melekler kastedilmiştir. Bu yönüyle   ٖيدٌ َعت  ‘atîd 

kelimesi ile ِفظح  hıfz kelimeleri arasındaki bağın kuvvetli olduğunu söylemek 

mümkündür.   

1.2.6. VEKÎL / َوكيل 

 vekîl kelimesi bir kimseye güvenmek, onu kendi yerine vekil tayin etmek َوكيل

demek olan تَْوكيل tevkîl kelimesinden türemiştir.110 Bu kelime koruyucu, sahip çıkıcı 

ve işleri tam bir hâkimiyetle idare eden anlamına gelir ve dinî ıstılahta çoğunlukla 

Allah’ın bir sıfatı olarak kullanılır.111 

Vekîl kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de müştaklarıyla birlikte 71 yerde 

geçmektedir.112 Bu kelime genel olarak Kur’ân’da dört anlamda kullanılmıştır.113 

Bunlardan birincisi mani olma, engel olma anlamındadır. Bu manaya  اَْم َمْن يَُكوُن َعلَْيِهْم

 kim onlara vekil olabilir ki,”114 ayeti örnek olarak verilmiştir.115  Buradaki vekîl“ َوٖكيًل 

kelimesine mani‘ anlamı verildiğinde, “kim onlara engel olabilir ki,” şeklinde 

çevrilmiş olur.   

İkinci anlamı; الرب   er-Rab, yani terbiye eden anlamında kullanılmıştır.  

  َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َْل اِٰلهَ اِْلَّ ُهَو فَاتَِّخْذهُ َوٖكياًل 

 “O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle ise 

O'nu vekil edin.116 Bu ayette vekîl kelimesi Rab anlamındadır.117   

                                                 
109 İnfitar, 82/10-12.  
110 İsfehânî, Müfredât, “vkl” md., 1177. 
111 İbn Manzur, Lisanu’l- ‘Arab, “vkl” md., VI, 4909-4910 
112 Abdulbâki, el-Mu‘cemu’l-Müfehres, 762-763. 
113 Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “vkl” md., 495. 
114 Nisâ, 4/109. 
115 Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “vkl” md., 495. 
116 Müzzemmil, 73/9. 
117 Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “vkl” md., 495. 
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Üçüncü anlamına gelince; الُمسْيِطر el-museytir anlamındadır. Yani zorlayıcı, 

baskıcı olmak anlamına gelir.118 Bu manaya da,   ٍَوَما اَْنَت َعلَْيِهْم بَِوٖكيل  “sen onlara vekil 

de değilsin”119 ayeti örnek olarak verilmektedir. Yani sen onları zorlayıcı biri değilsin. 

Senin görevin onları zorlamak değildir.120  

Dördüncü ise الشهيد eş-şehîd yani bir şeye tanık olan, şâhid olan anlamındadır. 

Buna manaya da  َوٖكياًل ِ  vekil olarak Allah yeter”121 ayeti delil olarak“  َوَكٰفى بِاّٰلله

getirilmiştir. Bu duruma göre bu ayette geçen  َوٖكياًل kelimesi شهيدا manasındadır.122  

Lügat kaynaklarında vekîl kelimesi aynı zamanda çalışmamız olan hâfız 

anlamındada kullanıldığı bildirilmiştir.  ٍَوَكذََّب بِٖه قَْوُمَك َوُهَو اْلَحقُّ قُْل لَْسُت َعلَْيُكْم بَِوٖكيل “O 

(Kur'an) hak olduğu hâlde, kavmin onu yalanladı. De ki: “Ben size vekîl değilim.”123 

Bu ve buna benzer birçok ayetteki vekîl kelimesi hafîz yani koruyucu, sorumlu 

anlamında yorumlanmıştır.124 Bu yönüyle vekîl kelimesi hıfz kavramıyla yakın 

anlamlı bir kelimedir.  

           1.3. HIFZ KELİMESİ İLE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR 

 

Bu bilgilerden sonra burada “Hıfz” kelimesiyle doğrudan veya dolaylı olarak 

ilişkili oduğunu gördüğümüz, Hâfıza, Kitâp, Amel Defteri, Hafaza Melekleri, İlliyyin, 

Siccîn, Kader ve Levh-i mahfuz kelimelerinin lugat ve ıstılah anlamlarını vererek 

konumuz ile olan ilgisini ortaya çıkarmaya çalışacağız.  

1.3.1.HÂFIZA 

 

 Hâfıza (bellek), sözlüklerde öğrenilmiş, görülmüş ya da baştan geçmiş şeyleri 

zihinde tutma yetisi, saklama gücü, zihin, dağarcık ve akıl olarak açıklanmıştır.125 

                                                 
118 Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “vkl” md., 495. 
119 En‘âm, 6/107. 
120 Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “vkl” md., 495. 
121 Ahzâb, 33/48. 
122 Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “vkl” md., 495. 
123 En‘âm, 6/66. 
124 Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân, “vkl” md., 495; İsfehânî, Müfredât, “vkl” md., 1177. 
125 Özkan, Abdullah, “Hafıza” Yeni Kültür Ansiklopedisi, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2003, II, 

42; http://www.tdk.gov.tr, Türk Dil Kurumu Resmi Sitesi, Genel Türkçe Sözlük, erişim tarihi: 

01.10.2013, erişim saati: 11:40. 

http://www.tdk.gov.tr/
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Hâfıza, insan beyninin deneylerle edindiği bilgi ve izlenimleri saptayarak biriktirme 

ve gerektiğinde bu birikimlerden yararlanma yetisi olarak da tanımlanabilir.126 

 Hâfıza, bilim adamlarınca, insanın esrârı kolay kolay anlaşılamayan 

yeteneklerinden biridir. Bazı bilim adamlarına göre; hâfızanın her bir parçası, binlerce 

hücreden meydana gelmiştir. Birbirine ince uçlarla bağlı ilmikler bulunmakta ve bu 

ilmiklerde elektrik akımları dolaşmaktadır. Diğer bilim adamlarına göre de, hâtıra 

hücreye işlenmekte veya bir sicimdeki düğümler gibi bir hücreler zinciri teşkil 

etmektedir. Bilimsel olarak, hissettiğimiz görüntülerin otuz ilâ altmış dakika 

beynimizde kayda geçmeden yüzer halde kaldığını bilmekteyiz. Bu sebepten başına 

sert bir darbe indirilen insan, vuruştan 15-20 dakika evvelini hatırlayamamaktadır. 

Ortalama bir ömür içerisinde beynin, birbirinden ayrı on beş trilyon haber aldığı 

hesaplanmıştır. Hâfızada tutulanların sayısı, beyin hücre adedinden kat kat fazladır. 

Yapılan bir araştırmada beynin depolama kapasitesinin bir katrilyon bilgi parçasını 

alacak imkâna sahip olduğu hesaplanmıştır. İnsanın zihnî kabiliyetlerinin % 10-

15’inin kullanıldığı, buna rağmen hâfızada trilyonlarca ayrı haber depo edildiği 

düşünülecek olursa, hâfızamızın gücü ve çapının beşer idrâkinin kat kat üstünde 

olduğu kolayca anlaşılmış olacaktır.127 

Bilim adamlarınca, bir süredir beyinde bazı bölgelerin elektrikle uyarılması 

sonucu hâfızanın ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Hâfızanın beyinde yıllarca nasıl 

mükemmel bir şekilde korunduğu ve öğrenmenin nasıl olduğu hususunda bilgilerimiz 

çok az olmakla birlikte, bazı hayvanlarda yapılan çalışmalar, bu konunun 

aydınlatılmasında ümit vericidir. Hâfıza, beynimizde sayıları yüz milyarı bulan sinir 

hücrelerinin içinde saklanmaktadır; fakat çok girift olan ve bugüne kadar ancak çok az 

kısmını anlayabildiğimiz insan beyninde bunu araştırmak çok zordur. Çünkü bir hâfıza 

kaydı, beyinde tek bir hücrede değil, milyonlarca sinir hücresinin birbirleriyle 

temasları sonucu meydana gelen büyük bir ağ içinde yapılmaktadır.128 

 Hâfıza kavramı, her türlü yazılı, görsel ve işitsel veri ve bilgileri saklama ve 

kaydetme kabiliyeti olması açısından konumuz olan hıfz kavramıyla doğrudan 

                                                 
126 Özkan, “Hafıza”, Yeni Kültür Ansiklopedisi, II, 42. 
127 Karaçay, Bahri, Beyin, Hafıza ve Hafızanın Genleri, Bilim Teknik Dergisi, Tübitak Yayınları, 

Ankara, Ağustos, 2010,  46. 
128 Karaçay, Beyin, Hafıza ve Hafızanın Genleri, 46; http://www.ihya.org/kavram/kavramlar-

ansiklopedisi/dt-5391.html, “Hâfıza” md. Giriş tarihi: 05.10.2013, erişim tarihi: 11: 00. 

http://www.ihya.org/kavram/kavramlar-ansiklopedisi/dt-5391.html
http://www.ihya.org/kavram/kavramlar-ansiklopedisi/dt-5391.html


 

17 

 

ilgilidir. Zira hıfz, zahir anlamında bir şeyi saklamak, kaydetmek ve korumak iken 

hâfıza ise o şeyi saklama ve kaydetme kabiliyeti olarak ortaya çıkmaktadır.129 

1.3.2. KİTÂP / الكتاب 
 

 Kitâp, ك ت ب  K T B fiil kökünden türemiş olup, fiilin masdarı olan  الكتب el-

kitab dikmek suretiyle bir deriyi, başka bir deriyle birleştirmek demektir. Bu anlamdan 

hareketle harfleri birbirine eklemek suretiyle yazmak ve telaffuz etmek anlamı 

kazanmıştır. Burada asıl olan yazıyı düzenlemektir.130 

Kitâp kelimesi, فعال feâl vezninde fiilin masdar hali olup, yazılan yazıları bir 

araya toplamak demektir. Bu anlamından hareketle Kur’ân’da faydalı bir anlam ifade 

etmek için önceki kavimlere ait haberler, kıssalar, hükümler, meseller, emir, nehiy, 

inzar, tahzir, tebşir vb. şeyleri cem ettiği için kitâp diye isimlendirilmiştir.131 Yazılmış 

olan şey anlamında kullanıldığında, mektup ile eş anlamlıdır. Bu münasebetle yazının 

yazıldığı yapraklar için, “kitâp”  kelimesi kullanılmıştır.132 

Kitâp kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de, Kitâbu’l-Fuccâr,133 Kitâbu’l-Ebrar,134 Kitâb-

ı Mubin,135 Kitâbun Hafiz136 gibi terkiplerde de kullanılmıştır. Kitâp kelimesi 

müştaklarıyla beraber Kur’ân-ı Kerim’de 319 yerde geçmektedir. Bilindiği gibi 

Kur’ân’da birçok kelime birden fazla anlamda kullanılmıştır. İşte kitâp kelimesi, bu 

türden bir kelime olduğundan birçok anlamda kullanılışı vardır. Bunlar: Yazı ile tespit 

                                                 
129 Özkan, “Hafıza”, Yeni Kültür Ansiklopedisi, II, 42. 
130 İsfehânî; Müfredât, “ktb” md., II, 440-441.  
131 Aydar, Hidayet,“Kur’ân’da Kitap Kavramı”, İÜİFD, İstanbul, 2000, Sayı: 2,   67-68. 
132 İsfehânî, Müfredât, “ktb” md., II, 440-441; İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “ktb” md.,V, 3816-3819. 
133 Muttaffifin, 83/7. Kitâbu’l-fuccâr: Yani günahkârların kitabı anlamındadır, aynı ayette bu kitabın 

“siccin” denilen, günahkârların amel defterlerinin sicil kayıtlarının tutulduğu yerde olduğu 

bildirilmiştir. Ayrınıtılı bilgi için bkz., Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, VIII, 315-317. 
134 Muttaffifin, 83/18. Kitâbu’l-ebrar: Günahkârların kitabına karşılık, bu da iyilerin amellerinin sayılıp 

döküldüğü yer anlamında illiyyun diye isimlendirilmiştir. İlliyyun tefsir kitaplarında birçok anlamda 

izah edilmesine rağmen, tercihe şayan olan görüş, yüksek mertebeler ve meleklerin amel defterlerini 

tuttukları yer olarak izah edilmiştir. Bu husus araştırmamızın ileriki sayfalarında detaylıca 

açıklanacaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz.,  Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VIII, 320-321. 
135 Neml, 27/75; En‘am, 6/59; Yunus, 10/61; Hud, 11/6. Kitâb-ı Mubin: Apaçık kitap, anlamında olup, 

İslam âlimlerinin geneli bu tabiri “levh-i mahfuz” diye tabir edilen varlıkların geçmiş,  şimdiki ve 

gelecek hallerinin kaydedildiği âlem, kitap ve kader proğramı anlamında mana vermişlerdir. Bunun 

yanında, bu tabirden kastın Kur’ân-ı Kerim’in kendisi olduğunu söyleyenler de olmuştur. Daha ayrıntılı 

bilgi için bkz; İsfehânî Müfredât, II, 440-441; Aydar, “Kur’ân’da Kitap Kavramı”,  68-69. 
136 Kaf, 50/4. 
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edilip iki kapak arasında cem edilmiş olan kâğıt yapraklar,137 amel defteri,138 Levh-i 

mahfuz,139 mektup,140 okuyup yazmak,141  farz edilmiş müddet,142 takdir edilmiş 

zaman,143 kader, alın yazısı,144 farz edilmiş ibadet,145 Allah’ın emri,146 Hüküm, 

Allah’ın hükümlerinin bütünü,147 köle ile efendi arasındaki antlaşma,148 burhan, hüccet 

ve delil149 anlamlarında kullanılmıştır.  

Burada dikkat edileceği gibi, kitâp kelimesinin ihtiva ettiği anlamları 

içerisinde, amel defteri, Levh-i mahfuz, takdir edilmiş zaman ve kader gibi anlamların 

bulunması ve bu Kur’ân-ı Kerim’de bu anlamlarda kullanılmış olması, bu anlamlarla 

birebir ilgili olan konumuz “hıfz” kelimesiyle doğrudan ilgili bir kelime olduğunu 

göstermesi açısından önemlidir.  

1.3.3. AMEL DEFTERİ 

İnsanların dünyada benimsediği inanç ve işlediği fiillerin kaydedildiği ve 

ahirette kendilerine takdim edileceği bildirilen deftere (veya kitaba) verilen addır.150 

Kur’ân’da kitâb ve suhuf adlarıyla geçen amel defterine kitâbu’l-a’mâl ve sahîfetu’l-

a’mâl denir. Kur’ân-ı Kerîm’in belirttiğine göre insanın dünyada benimsediği inanç ve 

işlediği bütün fiiller tespit edilmiş olup kıyamet gününde bir kitâp halinde kendisine 

sunulacak; okuma bilen ve bilmeyen herkesten kendi kitabını okuması istenecektir.151 

 “Kirâmen Kâtibin”, “hafaza”, “rusül”, “rakib-atîd” adlarıyla anılan meleklerin 

yazıp kaydettikleri152  bu kitâp, cennete girecek olan “ashâbü’l-yemîn”e sağ taraftan, 

cehenneme atılacak olan “ashâbü’ş-şimal”e ise soldan veya arkadan verilecektir.153
 

                                                 
137 En’am, 6/7. 
138 İsra, 17/13, 14, bkz: Kehf, 18/49. 
139 Hadid, 57/22, Ayrıca bkz: Hac, 22/70, En’an, 6/59, İsra, 17/58, Enfal, 8/68. 
140 Neml, 27/28, 29. 
141 Maide, 5/110; Sâbûnî,  Saffetü’t-Tefâsîr, I, 345. 
142 Bakara, 2/235. 
143 Al-i İmran, 3/145. 
144 Hicr, 15/4.  
145 Nisa, 4/103. 
146 Nisa, 4/24. 
147 Enfal, 8/68. 
148 Nur, 24/33. 
149 Saffat, 37/157. 
150 Kılavuz, Saim, “Amel Defteri”,  DİA, İstanbul, 1991, III, 20-21; Karagöz, İsmail, Dini Kavramlar 

Sözlüğü, DİB, Yayınları, Ankara, 2006, 24-25. 
151 İsra, 17/13-14. 
152 En‘âm, 6/61; Enbiyâ, 21/94; Kâf, 50/18; Zuhruf, 43/80. 
153 Hâkka, 69/l9-25; İnşikâk 84/7-10. 
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Amel defterini sağdan alan “yüzleri parlak zümre” sevinip umduğuna kavuşacak, 

soldan veya arkadan alan “bedbaht zümre” ise başına gelecek felâketi anlayarak yok 

olmayı isteyecektir.154 

 Amel defteri ile ilgili olarak Kur’ân’da açıklanan hususlardan biri de günahkâr-

lara ait kitâpların Siccîn’de,155 iyilere ait olanlarınsa İlliyyîn’de156 bulunacağıdır. Siccîn 

ve İlliyyîn ise “hatalardan arınmış, tahriften uzak, yazıları bozulup silinmez bir sicilde 

kayıtlı kitâplar” 157 olarak tarif edilmiştir. 

Râzî (v. 606/1209) gibi bazı müfessirler bu iki kelimeden hareket ederek, 

ayrıca İsrâ sûresinin 13. âyeti olan; 

 َوُكلَّ اِْنَساٍن اَْلَزْمنَاهُ َطائَِرهُ ٖفى ُعنُِقٖه َونُْخِرُج لَهُ يَْوَم اْلِقٰيَمِة ِكتَابًا يَْلٰقيهُ َمْنُشوًرا

“Her insanın amelini boynuna yükledik.  Kıyamet günü kendisine, açılmış 

olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız”  âyetini de dikkate alarak amel defterinin 

insanın kendi özünde bulunduğunu ve amellerin insan üzerinde bıraktığı iz ve tesirlerle 

korunduğunu söylemişlerdir.158 Fussilet sûresinde159 kulakların, gözlerin ve 

derilerin,160 Yâsîn sûresinde de kıyamet günü ağızların mühürlenip ellerin ve ayakların 

insanın işlediği fiiller hakkında şahitlik yapacağının bildirilmesi,161 kanaatime göre 

amel defteriyle ilgili bu yorumu teyit eder mahiyettedir. 

Amel defteri, insan amellerinin kaydedilip, muhafaza altına alındığı ve 

mahiyetini bilmediğimiz bir defter olma özelliğine sahip olması açısından, bir 

anlamıda kaydetmek, koruma altına almak olan “hıfz” kavramıyla yakın anlamlı bir 

kavram olması yönüyle konumuz açısından önemlidir.  

1.3.4. HAFAZA MELEKLERİ (KİRAMEN KÂTİBÎN) 

 Hafaza melekleri tabirini açıklamak için öncelikle  مإلكة  melâike kelimesini 

incelemeye ihtiyacımız var: 

                                                 
154 Hâkka, 69/l9-25; İnşikâk 84/7-10. 
155 Mutaffifin, 83/7, 8. 
156 Mutaffifin, 83/18, 19. 
157 Kılavuz, “Amel Defteri”, DİA, III, 20-21. 
158 Razi,  Mefâtihu’l-Ğayb, XX, 167-170; Kılavuz, “Amel Defteri”, DİA, III, 20-21. 
159 Fussilet, 41/20. 
160 Fussilet, 41/20. 
161 Yasin, 36/65. 
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 Dilbilimcilerin çoğunluğu, kelimenin  ْمْْلَك mel’ek kelimesinden gelip, haberci 

demek olduğu ve  مالءك melâik şeklinde çoğul yapıldığı fikrindedir. Bu anlamda 

“melek”, haberci, elçi, rasûl anlamlarına gelmektedir.162 

 el-İsfehânî’ye göre “melek” kelimesi “melâike”den gelir. Ona göre melâikenin 

siyasetten bir şeye görevli ve egemen olanına “melek”, insanda olanına da “melik” 

denilir. “Melâike”nin tekil ve çoğul olarak da kullanıldığını ifade eden İsfehânî, 

“melek” kelimesinin kuvvet ve tedbir anlamıyla, “melâike” kelimesinin ise risalet ve 

habercilik anlamına daha yakın olduğunu belirtir.163 

Hafaza kelimesi hıfz kelime kökünden gelir. Koruyan, gözeten, tespit edip 

kaydeden anlamına gelir. İnsanın sağ ve sol yanında bulunup bütün söz, fiil ve 

davranışlarını kaydeden meleklere denir.164 Bunlara kiramen kâtibîn melekleri adı da 

verilir. Hafaza meleklerinin diğer adı olan kirâmen Kâtibîn tabiri, insanların hayır ve 

şer, iyi ve kötü bütün yaptıklarını amel defterlerine kaydedip korumakla görevli 

meleklerin ünvanıdır.165 

 {12{ يَْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن }11َكاتِبِيَن } {  ِكَراًما10َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن }

 “Hâlbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar 

yapmakta olduklarınızı bilirler.”166 Ayetinde َكاتِبِينَ  ِكَراًما olarak ifade edilen yazıcı 

meleklerin, insanların amellerini kaydedip, korumakla görevli hafaza melekleri olduğu 

ifade edilmiştir.167  

َماِل قَِعيدٌ  إِذْ         {18}َما يَْلِفظُ ِمن قَْوٍل إِْلَّ لَدَْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ  {17} يَتَلَقَّى اْلُمتَلَقِّيَاِن َعِن اْليَِميِن َوَعِن الّشِ

 “Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de 

(onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında 

(yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.”168 Ayetinde de 

                                                 
162 Ünal, Kur’ân’da Temel Kavramlar,  228; Karagöz,  Dini Kavramlar Sözlüğü, 215. 
163 İsfehânî, Müfredât,  II, 625-626. 
164 Özervarlı, M.Sait, “Melek”, DİA, Ankara, 2004, XXIX, 40; Karagöz,  Dini Kavramlar Sözlüğü, 

421. 
165 Üzüm, İlyas, “Kîrâmen Kâtibîn”, DİA, Ankara, 2002, XXVI, 59. 
166 İnfitâr, 82/10-12. 
167 Taberî,  Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Câmiu’l Beyân ‘an Te’vîlu’l Âyi’l Kur’ân (thk. Abudullah 

bin Abdulmuhsin et-Turki), Dâru Hicr, Kahire, 2001, XXIV, 181. 
168 Kaf, 50/17-18. 
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 tabiriyle ifade edilen de yine amelleri kaydedip korumakla görevli, hem َرقِيٌب َعتِيدٌ 

yazıcı ve hem şahid hafaza melekleri olduğu söylenmiştir.169  

 Hıfz kelimesinin gözcülük etmek ve kaydetmek gibi anlamlara sahip olması 

nedeniyle, insana gözcülük etmek ve insanın her türlü amelini yazmak ile görevli 

oldukları için, Kur’ân’da Kiramen Kâtibin olarak isimlendirilen Hafaza meleklerinin 

hıfz kavramıyla olan ilgisi önemlidir.  

1.3.5. ‘İLLİYYİN 

 

İyilerin amel defterlerinin bulunup, bu defterlere amellerin kaydedildiği yer 

anlamında bir Kur’ân terimidir. Sözlükte “yükselmek” anlamındaki (على) علو  

kökünden türeyen ve “üst makam, yüksek derece” mânasına gelen   ِّعِلى ‘illiy ke-

limesinin çoğuludur.170 Kur’ân-ı Kerîm’in bir sûresinde geçen   َين يّٖ  illiyyîn171‘ ِعلِّ

“iyilerin kitabının bulunduğu yer” olarak zikredilir ve bu yer yazıların kaydedildiği, 

ayrıca Allah’a yakın olan kulların müşahede ettiği şey olarak yorumlanır.172 

Bazı dil âlimleri, kelimenin çoğul yapısından hareketle bunun yüce bir mekân 

ve makamdan ziyade, bu makama ulaşan kimseleri ifade ettiğini söylemişlerdir.173 

Taberî (v. 310/923) ve İbn Kesîr (v. 774/1373)’de kaydedildiği üzere, İbn Abbas’tan 

nakledilen bir rivâyette, “illiyyîn” müminlerin ruhlarının bulunduğu yedinci kat gök, 

bunun da cennet olarak tarif etmişlerdir.174 Bir kısım müfessirler de onun göğün 

dördüncü katı, arşın sağ sütunu yahut sidretü’l-müntehâ olabileceğini be-

lirtmişlerdir.175 

‘İlliyyin kelimesi hakkındaki bu farklı bilgiler, konu hakkında açık ve kesin bir 

rivâyetin bulunmamasından kaynaklanmıştır. ‘İlliyyînden bahseden bazı hadisler 

mevcut olmakla birlikte bunlar genel vasfı itibariyle onun yüce bir mekândan ibaret 

bulunduğunu bildirmekte olup yeri hakkında herhangi bir kesin bilgi 

                                                 
169 Kurtubî, el-Cami’u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XIX, 439. 
170 İsfehânî, Müfredât, II, 242-243. 
171 Mutaffifin, 83/18-21. 
172 Üzüm, İlyas, “İlliyyin”, DİA, Ankara, 2000, XXII, 123-124. 
173 İsfehânî, Müfredât,  II, 242-243. 
174 Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXIV, 207-208; İbn Kesîr,  Tefsiru’l-Kur’âni’l- ‘Azim,  XIV, 288. 
175 Taberî,  Câmiu’l-Beyân, XXIV, 208. 
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vermemektedirler.176 Bir hadis-i şerifte, “araya faydasız söz veya iş koymadan bir 

namazdan sonra diğer namazı bekleyip vakti geldiğinde eda eden kimselerin ‘illiyyîne 

kaydedileceği”177 yine diğer bir hadiste de “gökte yıldızların görüldüğü gibi  ‘illiyyîne 

ulaşan kimselerin aşağıda kalanlar tarafından açık olarak görüleceği, Ebû Bekir ile 

Ömer’in ‘illiyyînde bulunanlardan olduğu”178 belirtilir. Başka bir rivâyette ise; 

“Allah’ın alçak gönüllü kimseleri ‘illiyyîne, büyüklük taslayanları da en aşağı yere 

göndereceği”179 bildirilerek ‘illiyyînin, en aşağı yerin (esfeli sâfilîn) karşıtı olduğu 

ifade edilir. 

Kur’ân-ı Kerim’de ‘illiyyin kelimesi sadece bir yerde o da Mutaffifin suresinin 

18. âyetinde   َين يّٖ      Hayır! Andolsun iyilerin kitabı“  َكالَّ اِنَّ ِكتَاَب اْْلَْبَراِر لَٖفى ِعلِّ

‘İlliyyun’dadır” şeklinde gelmiş ve hemen bu âyeti takip eden 19. âyette ise َوَما اَْدٰريَك 

ينَ   ”?İlliyyûn nedir, bilir misin‘“  َما ِعلِّيُّونَ   illiyûn formunda‘ ِعلِّيُّونَ  illiyyîn kelimesi‘ ِعلِّ يّٖ

gelmiştir.180 

Arap dili açısından ‘illiyyîn kelimesinin etimolojisiyle ilgili bir problem 

bulunmadığı ve ilâhî vahiy gerçeğinin aynı kaynağa dayanması sebebiyle Kur’ân ile 

Kitâb-ı Mukaddes arasındaki bazı örtüşmelerin tabii karşılanması gerektiği bilinen bir 

husustur. Bundan yola çıkarak, İslam âlimleri, “illiyyîn” kelimesinin Tevrat’tan 

alındığı yolundaki yaklaşımların kabul edilemez ve önyargılı bir yaklaşım olduğunu 

ifade etmişlerdir.181 

‘İlliyyîn kelimesi birçok farklı anlamın yanında, iyilerin amellerinin kaydedilip 

korunduğu yer anlamını da kapsaması münasebetiyle, hıfz kelimesiyle ilgili bir 

kelimedir.  

1.3.6. SİCCÎN 

 

ينُ   Siccîn fâcirlerin amellerinin kaydedildiği defter anlamında, bir Kur’ân ِسِجّ

                                                 
176 Üzüm, “İlliyyin”, DİA, 123-124. 
177 İbn Hanbel, Müsned, XXXVI, 608. 
178 İbn Hanbel, Müsned, XXVIII, 133. 
179 İbn Hanbel, Müsned, XXVIII, 250. 
180 Abdülbaki, el-Mu’cemu’l Müfehres, 482. 
181 Üzüm, “İlliyyin”, DİA, XXII, 123-124. 



 

23 

 

terimidir. “Hapsetmek”  anlamında olan   ََسَجن secene fiilinden türetilmiş bir isimdir.182 

 Siccîn kelimesi lügatlerde, zindan, zindancı veya tutuklu, mahpus, fâsık ve 

fâcirlerin amel defterlerinin konulduğu yer, cehennemdeki bir vâdinin adı, fâcirlerin 

ruhlarının gittiği yer, açık ve âşikâr olan şey, dibi kazılmış hurma ağacı, cehennemin 

altında ya da dibinde bulunan büyük bir taş anlamlarında kullanılmaktadır.183 

Zemahşerî (v.538/1144)’ye göre Siccîn, şeytanların, inkârcı ve günahkâr olan 

insanlarla cinlerin amellerinin Allah tarafından kaydedildiği sicil defteri demektir.184 

Esasen iyilerin amel defterlerinin de illiyyînde olduğundan söz eden sûrenin 

önceki âyetlerinde kötülerin amel defterlerinin siccînde bulunduğu bildirilmektedir.185 

Sözlükte “darlık, hapis” anlamına gelen  سجن secene kelimesinin çoğulu olan     

ين  Siccîn müfessirlerce çok dar ve sıkıcı bir zindan, cehennemde bir kuyu, yerin ِسِجّ

derinliklerinde bir kaya, kâfirlerin amellerinin yazıldığı kitâp şeklinde 

yorumlanmıştır.186 İlgili âyetleri açıklayan Zemahşerî), illiyyîn ve siccînin iki ilâhî 

kitâp (divan, arşiv) olup illiyyînde meleklerle sâlih kimselerin ve sâlih cinlerin, 

siccînde ise şeytanlarla fâsık insanların ve fâsık cinlerin amellerinin yazılı olduğunu 

kaydeder. İyilerin amellerinin yazıldığı defterin “illiyyîn” diye anılması, hem iyi 

amellerin insanı ilâhî yüceliklere ulaştırıcı olmasından hem de bu defterlerin yüce bir 

mevkide bulunmasından dolayıdır. Aynı şekilde kötülerin defterlerinin konacağı yer, 

hem bunlarda kayıtlı bulunan kötülüklerin insanı cehenneme sürükleyici olması hem 

de bu defterlerin çok aşağı bir mevkide bulundurulması sebebiyle bu adla anılmıştır.187 

Birçok âyette iman ve güzel amellerin nur, küfür ve çirkin davranışların bir tür 

karanlık olduğuna işaret edildiği dikkate alınırsa iman sahiplerinin aydınlıklara ve 

yüceliklere ulaşacağı, küfre sapanların da karanlıklara mahkûm olacağı açıkça 

anlaşılır.188 

                                                 
182 İsfehânî, Müfredât, “scn” md.,  I, 563-564; İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “scn” md., III, 1947. 
183 İbn Manzur, Lisânu’l- ‘Arab, “scn” md., III, 1947; Yeğin, Abdullah, “Siccîn”, İslâmî, İlmî, Edebi 

ve Felsefî Yeni Lügât, Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1997, 630. 
184 Zemahşerî,  el-Keşşâf,  VI, 336. 
185 Mutaffifin, 83/7, 8. 
186 Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, VIII, 316-317. 
187 Zemahşerî,  el-Keşşâf,  336-337; İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab,  “scn” md., III, 1947; Yazır,  Hak 

Dini Kur’ân Dili, VIII, 316-317. 
188 Bkz:  el-Bakara, 2/257; el-Mâide, 5/16; İbrahim, 14/1. 
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Bununla birlikte “siccîn” ahiretle ilgili olduğu için müteşâbih189 

kelimelerdendir. Siccînin nasıllığı ve niceliği hakkındaki bilgi Cenâb-ı Hakk’a ait olup 

müminlerin görevi onun varlığına ve insanların dünyada yapıp ettiklerinin hesabının 

ahirette sorulması sırasında ortaya çıkarılmak üzere yazılıp korunduğuna 

inanmaktır.190 

 “Siccîn” kelimesi de “illiyyin” kelimesi gibi Kur’ân-ı Kerim’de sadece iki 

yerde, o da Muttaffifin suresinde ve peş peşe gelen 7. ve 8. âyetlerde,  َكالَّ اِنَّ ِكتَاَب

ينٍ  اِر لَٖفى ِسّجٖ   Doğrusu günahkârların yazısı, muhakkak Siccîn’dedir” âyeti ile“  الفُجَّ

ينٌ   Siccînin ne olduğunu sen nereden bileceksin?”  âyetinde bu“  َوَما اَْدٰريَك َما ِسّجٖ

kelimenin, asıl haliyle kullanıldığını görmekteyiz. 

Siccîn keliseside ‘illiyyîn kemesi gibi, fakat kötü insanların amellerinin 

kaydedilip korunduğu yer anlamını ifade etmesi nedeniyle konumuz olan hıfz 

kavramıyla ilgili kavramlar arasına girmiştir.  

1.3.7. KADER 

Kader lügatte, ölçme, takdir etme, biçime koyma, şekillendirme gibi anlamlara 

gelir. Arap dilinde ق د ر  K D R takdir etti hisselere ayırdı ve herkese payını bölüştürdü 

manalarına gelirken, “güç yetirmek, muktedir olmak” gibi anlamları da vardır. Kelime  

 ,kadder olur ki, o zaman manası, “hükmetti  قَدَّر tef‘il babına nakledilence  تفعيل

hükmünü geçirdi ve kazada bulundu” şeklinde olur.191 

 Kaderle alakalı diğer bir kelime ise “kaza” kelimesidir. “Kazâ”, kelime olarak 

emretmek, hükmetmek, ifa etmek, ödemek, kazâ etmek, ölçüp biçip yapmak, ihtiyacını 

gidermek, ölmek, mahkeme etmek, yaratmak manalarına gelir.192 

Ehl-i Sünnetin iki kolu olan Maturidiler ve Eş’ariler, kaza ve kader 

kavramlarını, ifade ettikleri mana bakımından birbirlerinin tersi şeklinde 

                                                 
189 Müteşabih: Anlamı kapalı olan, içinde ifade edilenin dışında başka manalara gelebilme ihtimali 

yüksek olduğundan, anlamını kesin olarak bilmemiz mümkün olmayan ifadelerdir. Ali Ünal, Kur’ân’da 

Temel Kavramlar, Beyan Yayınları, İstanbul, 1990,  55. 
190 Karaman, Kur’ân Yolu, DİB, V, 576. 
191 İbn Manzur, Lisânü’l-’Arab, “kadr” md., VI, 3547-3549;  İsfehânî,  Müfredât, “kadr” md., II, 367-

371;  
192 Yaşaroğlu, Kamil, “kâzâ”, DİA, Ankara, 2002, XXV, 110; Karagöz,  Dini Kavramlar Sözlüğü, 366-

367. 
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anlamışlardır. Eş’arilerin kaza dediklerini Maturidiler kader, kaderi de kaza olarak ele 

almışlardır. Sadece lafzi bir anlaşmazlık vardır. Demek ki kaza ile kader bir yönüyle 

aynıdır. Bu bağlamda Maturidiler açısından kader, Allah’ın takdiri, kaza ise bu takdiri 

icra ve yapılacak şeyi eda etmesi ve hükmü yerine getirmesidir.193 Selefi âlimlerin 

birçoğu ve Şii kelamcıların ekseriyeti Maturidilerin bu tanımını benimser.194 

Eş’arî kelâmcıları, sözü edilen tanımları tersine çevirerek kazâya kader, kadere 

de kazâ anlamını yüklemişlerdir. Buna göre kazâ Allah’ın ezelî hükmü, yani bütün 

nesne ve olayların Levh-i mahfuzda veya küllî akılda topluca var olması, kader ise 

bütün nesne ve olayların kazâya uygun olarak yaratılması ve dış âlemde gerçeklik 

kazanmasıdır.195 

İslam âlimlerinin geneli kaderi, sonsuz ilme sahip, geçmiş, hal ve geleceği bir 

nokta gibi görüp, bilen ve esasen kendisi için geçmiş, hal ve gelecek diye hiçbir zaman 

mefhumu mevzu bahis olmayan Cenâb-ı Hakk’ın, zerrelerden güneş sistemlerine 

kadar bütün kâinatı ilmi planda planlayıp programlaması olarak tarif ederler. Aynı 

zamanda tayin, tespit, tasnif, takdir etmesi ve bütün bunları tasarı ve ilmi plandan alıp, 

irade, kudret ve meşiet planına geçirmesi, olup bitecek her şeyi daha olmadan evvel 

Kitabu’l Mübin’de tespit ve takdir etmesi olarak açıklamışlardır.196 

Kader konusu, kelam âlimleri arasında en çok tartışma konusu olan ve bu 

hususla alakalı birçok kelâmi fırkaların ve mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olan 

bir konudur. Çok fazla teferruata girmeden özetleyecek olursak, kader konusunda 

İslâm kelamcıları arasında üç temel görüş ortaya çıkmıştır:197 

1- İnsan kendi fiilinin yaratıcısıdır. Hayır ve şer fiillerinden her ne varsa 

yaratan insandır. Bu görüş mu’tezile mezhebinin görüşüdür.198 

2- İnsan hiçbir iradi güce sahip değildir. Bütünüyle kader tarafından 

yönlendirilmektedir. Bu görüş Cebriyye mezhebinin görüşüdür. 

                                                 
193 Öztürk, Yener, “İslam’da Kader Akidesi ve İman Esaslarına Girmesinin Hikmeti”, HÜİFD, 

Şanlıurfa, 1997, 4,  262.  
194 Yavuz, Yusuf Şevki, “kader”, DİA, Ankara, 2001, XXIV, 58. 
195 Yavuz, “kader”, DİA, XXIV, 58. 
196 Nursî, Sözler, 407-417; Öztürk, İslam’da Kader Akidesi,  262;  
197 Kazancı, Fethi Kerim, “İslam Kelâmında İnsan Fiilleri Bağlamında Kader Anlayışı”,  Din Bilimleri 

Akademik Araştırma Dergisi, VII-4, Samsun, 2007, 136-138. 
198 Kılavuz, Ahmet Saim, Ana Hatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâma Giriş, Ensar Neşriyat, 21. bsk. 

İstanbul, 2014, 159-160; Yavuz, “kader”, DİA, XXIV, 58. 
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 3- Fiilleri yaratan Allah’tır. Fiillerin yaratılmasında insanın bir payı yoktur. 

Ancak insanda cüz-i ihtiyari (irade ve istek duygusu) vardır. Bu nedenle yaptıklarından 

sorumludur. Bu da ehl-i sünnet ve’l-cemaat mezhebinin görüşüdür.199 

 Kader kelimesi, Kur’ân-ı Kerim’de müştaklarıyla birlikte takriben 73 yerde 

geçmektedir.200 Konu hakkındaki ayetler incelendiğinde, Kur’ an’da kader kavramı, 

sadece insanla ilgili değil, aynı zamanda bütün yaratılmışların içinde bulunduğu 

kâinatla ilgili olduğu anlaşılmaktadır.201 

İçinde insanla ilgili kader konusunu ele alan âyet- i kerimeler incilendiğinde, 

bir kısım ayetler bize Allah’ın dilemesi esas olmak üzere insanın irade ve ihtiyar sahibi 

ve dilediğini yapabilir bir varlık olduğunu bildirir.202 Başka bir kısım ayetler ise, 

Allahu Teâla’nın iradesinin hâkim ve esas olduğuna vurgu yapmakta, insan iradesine 

ise yer vermemektedir.203 Bu yönüyle bir kısım ulemâ, bu ayetleri insanın irade 

hürriyetinin omadığına delil olarak anlamışlardır.204 Bunun yanında bir kısım başka 

ayetlerde ise her iki yön birden hatırlatılmaktadır.205 Yani hem Allah’ın iradesine vurgu 

yapılırken, aynı zamanda insanın iradesinden de bahsedilmektedir.206  

İslam âlimleri sözkonusu âyetlerin dikkatle incelenmesi durumunda, zahiren 

zıt gibi görünen durumların aslında birbirlerine muvafık (uygun) olduklarının 

anlaşılacağını ifade etmişlerdir.207 Zira Kur’ân’ı Kerim’de zıtlık asla düşünülemez. 

Nitekim bir ayet-i kerimede yüce Allah:  

ِ لََوَجدُوا ٖفيِه اْختاَِلفًا َكٖثيًرا    اَفاََل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرٰاَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر ّٰللاه

“Hâlâ Kur’ân'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası 

tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı”208 buyurarak 

Kur’ân’da çelişki olmayacağını ifade etmektedir. Çünkü o, kusurlardan münezzeh olan 

                                                 
199 Kazancı, İslam Kelâmında İnsan Fiilleri Bağlamında Kader Anlayışı,  136. 
200 Abdulbaki, el- Mu’cemu’l-Müfehres, 536-538. 
201 Kamer, 54/ 49, Ra’d, 13/8, Öztürk, İslam’da Kader Akidesi,  262. 
202 Kehf, 18/29, Fussilet, 41/46, Müddessir, 74/38, Yunus, 10/108. 
203 En’âm, 6/102, Saffât, 37/96, Kasas, 28/68, Kehf, 18, 23-24, Enfâl, 8/17,  En’âm, 6/125. 
204 Kazancı, “İslam Kelâmında İnsan Fiilleri Bağlamında Kader Anlayışı”,  140-142; Öztürk,  

İslam’da Kader Akidesi,  263. 
205 Kazancı, “İslam Kelâmında İnsan Fiilleri Bağlamında Kader Anlayışı”,  142; Öztürk, İslam’da 

Kader Akidesi,  264. 
206 Ra’d, 13/11, Enfal, 8/53, İnsan, 76/29-30, Müddessir, 74/55-56, Tekfir,  81/28-30, Ra’d, 13/38-39. 
207 Nursî, Sözler,  407. 
208 Nisâ, 4/82. 
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Allah’ın kelamıdır. Sözkonusu âyetlerin bir kısmı insanı mesuliyetten kurtarmamak 

için, insanın yaptıklarının kendi lehinde veya kendi aleyhinde olduğunu bildirir. Diğer 

bir kısmı ise, her şeyin hâkiminin ve yaratıcısının Allah olduğunun zihinlerde karar 

kılınmasının sağlanması için Allah’ın dilemesi olmadan hiçbir şeyin 

gerçekleşemeyeceğini ifade eder. Böylelikle insanın mesuliyetten kurtulamayacağını 

bilmesi sağlanmakla birlikte, her şeyde hükmün yegâne yaratıcısı ve sahibinin Allah 

olduğu ihsas edilerek saf ve temiz bir tevhid inancına sahip olması 

amaçlanmaktadır.209 Böylelikle zahiren çelişkili gibi görünen ayetlerin aslında farklı 

hikmetlere ve farklı manalara hizmet ettikleri anlaşılmaktadır.  

Hıfzın en önemli anlamlarından olan insan amellerinin kaydedilip, korunması 

manası cihetiyle, insan amellerinin önceden ve yapıldığı zaman kaydedilmesini ifade 

eden Kader kavramıyla önemli bir bağı ve ilişkisi vardır.  

1.3.8. LEVH-İ MAHFUZ 

 

Levh-i mahfuz tabiri iki kelimeden meydana gelmektedir. Bu iki kelimeden ilki 

olan “levha”; düz satıh, kürek kemiği, geniş yassı olup,  üzerine yazı yazılacak tahta 

ve benzeri şeylere verilen isimdir.210 Çoğulu “elvah” kelimesidir. el-İsfehânî başta 

olmak üzere Zemahşerî,211 Kurtubî (v. 671/1273),212 Razî,213  gibi bazı müfessirler, 

kelimenin “lûh” şeklinde de okunduğuna işaret ederek, bu haliyle yer ve gök 

arasındaki hava (atmosfer) anlamına geldiğini söylemişlerdir.214 

“Mahfuz” kelimesi ise korunmuş, muhafaza edilmiş, dışarıdan gelecek 

müdahalelere karşı koruma altına alınmış manasına gelir. Levh-i mahfuz, korunmuş, 

muhafaza edilmiş, her türlü dış etkene karşı korunma altına alınmış levha demektir.215 

Levh-i mahfuz kelimesi Kur’ân’ı Kerim’de sadece Buruc suresinde 

geçmektedir. 

                                                 
209 Nursî, Sözler, 407-408;  Öztürk, İslam’da Kader Akidesi,  262.  
210 İsfehânî,  Müfredât, “levh” md., II, 567; İbn Manzur, Lisânu’l-‘Arâb, “levh” md., II, 584-587; Aydar,  

Kur’ân’da Kitap Kavramı,  103-104. 
211 Zemahşerî,  el-Keşşâf, VI, 351. 
212 Kurtubî,  el-Cami’u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XIX, 196-197. 
213 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXXI, 124. 
214 Aydar,  Kur’ân’da Kitap Kavramı,  103-104. 
215 Karaman, Kur’ân Yolu Meali ve Tefsiri, 396-397; Aydar,  Kur’ân’da Kitap Kavramı,  103-104. 
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  بَْل ُهَو قُْرٰاٌن َمٖجيدٌ  * ٖفى لَْوحٍ َمْحفُوظٍ 

“Hakikatte o, Levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur’ân’dır.”216 

Müfessirler bu âyet-i kerimede Kur’ân’ın korunmuş bir levhada bulunduğunun 

belirtildiğini söylemişlerdir.217 Zira Levh-i mahfuz yüce Allah’ın olmuş ve olacak her 

şeyi tesbit ettiği bir kitâp ya da bilgi hazinesidir. O’nun bilgisi bizim anladığımız 

manada bir levhaya veya tahtaya yazılmaktan münezzehtir. Fakat katındaki planda, 

ezelî bilgisinde her varlık ismiyle, ömrüyle ve diğer bütün davranışlarıyla mevcuttur. 

Bu ilahi kitâp bizim anladığımız manada, kalemle, mürekkeple yazılmış bir kitâp 

değildir.218 

Levh-i mahfuz terimi hakkında da müfessirler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir:  

a) Müfessir ve kelam âlimlerinin çoğunun sahip oduğu birinci görüşe göre; 

Levh-i mahfuz; bütün nesne ve olaylara ilişkin ilâhi ilim ve takdirin kayıtlı bulunduğu 

mahiyeti bilinmeyen ilahi bir Kitâp, şeklinde değerlendirilmiştir.219 

b) İkinci görüşe göre ise Levh-i mahfuz; yedi kat göğün üzerinde bulunan ve 

şeytanların ulaşmasına ve tasarrufuna yasaklanan bir levhadır.220 

Levh-i mahfuz; Allah tarafından üzerine maddi ve manevi, canlı ve cansız her 

şeyin kayıt ve tesbit edildiği manevi bir levha veya bütün bu hususlara bakan ilm-i 

ilâhinin bir unvanı kabul edile gelmiştir. Onun için herhangi bir tebeddül, tağayyür söz 

konusu olmadığından ötürü ona “Levh-i mahfuz” denmiştir.221 

Kur’ân-ı Kerim’de “Levh-i mahfuz” tabiri her ne kadar bir tek âyette geçiyor 

olsa da birçok âyet-i kerime bütün bilgi ve gerçeklerin anlam olarak Levh-i mahfuzda 

kayıtlı olduğunu desteklemektedir. Zira Kur’ân-ı Kerim’de geçen “kitâp” kelimesi 

birçok yerde “amellerin yazıldığı, kaydedildiği yer” anlamında kullanılmıştır ki, bu da 

Levh-i mahfuza işaret etmektedir:  

                                                 
216 Buruc, 85/21-22. 
217 Karaman,  Kur’ân Yolu, V, 594. 
218 Karaman,  Kur’ân Yolu, V, 594. 
219 Râzi,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXXI, 125; Kurtubî el-Cami’u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XIX, 299; Yazır,  Hak 

Dini Kur’ân Dili, VIII, 349; Karaman,  Kur’ân Yolu, V, 594; Yavuz, Yusuf Şevki, “Levh-i Mahfuz”, 

DİA, Ankara, 2003, XXVII, 151. 
220 Zemahşerî,  el-Keşşâf, IV, 240. 
221 Nursî, Sözler, 407-408;  Yavuz, “Levh-i Mahfuz”, DİA, XXVII, 151; İslamoğlu, Kur’ân’a göre 

esma-i Hüsna,  618. 
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اَْحَصْينَاهُ ٖفى اَِماٍم ُمٖبينٍ  ءٍ یْ اِنَّا نَْحُن نُْحيِ اْلَمْوٰتى َونَْكتُُب َما قَدَُّموا َوٰاثَاَرُهْم َوُكلَّ شَ   

“…Biz her şeyi bir kitâpta (Levh-i mahfuzda) sayıp yazmışızdır.”222 

َْل يَْعلَُمَها اِْلَّ ُهَو َويَْعلَُم َما فِى اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُُط ِمْن َوَرقٍَة اِْلَّ يَْعلَُمَها َوَْل  َوِعْندَهُ َمفَاتُِح اْلغَْيبِ 

 َحبٍَّة ٖفى ُظلَُماِت اْْلَْرِض َوَْل َرْطٍب َوَْل يَابٍِس اِْلَّ ٖفى ِكتَاٍب ُمٖبينٍ 

“Gaybın anahtarları Allah’ın yanınıdadır. Onları ondan başkası bilmez. O 

karada ve denizde ne varsa bilir. O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin 

karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir 

kitaptadır (Levh-i mahfuz).”223 

َها َوُمْستَْودََعَها ُكلٌّ ٖفى ِكتَاٍب ُمٖبينٍ َوَما ِمْن دَابٍَّة فِى اْْلَ  ِ ِرْزقَُها َويَْعلَُم ُمْستَقَرَّ ْرِض اِْلَّ َعلَى ّٰللاه  

“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir. Allah o 

canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekânı bilir. (Bunların) hepsi açık bir 

kitâpta (Levh-i mahfuz’da) dır.”224 

Bu ve bunlar gibi daha birçok âyet-i kerime gösteriyor ki, Levh-i mahfuz içinde 

her şey yani gökte ve yerde bulunan insanoğlunun keşfettiği ve henüz keşfedilmeyen 

bilgilerin içerisinde depolandığı bir Hâfıza sistemidir.225  

Levh-i mahfuz kelimesi hakkındaki mezkûr açıklamalar, en bariz anlamı 

korumak, muhafaza etmek ve kaydetmek olan konumuz “hıfz” kelimesiyle, çok yakın 

anlamlı bir kavram anlaşılmaktadır. 

1.4. HIFZ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLILARI 

 1.4.1. NİSYAN 

 Nisyan kavramı Kur’ân’da müştak kelimeleriyle birlikte toplam 45 yerde 

geçmektedir.  

Nisyan: Unutmak, bir şeyi akılda tutamamak ve hatırlayamamak, bir insanın 

kendisine emanet edilen şeyin korumasını terk etmesidemek olup, “hıfz” (akılda 

tutma) ve “zikr” (hatırlama) kelimelerinin zıddıdır.226 Terketmek ve gafletanlamına da 

                                                 
222 Yasin, 36/12. 
223 En’an, 6/59. 
224 Hud, 11/6. 
225 Karagöz, Dini Kavramlar Sözlüğü, 396-397. 
226 İsfehânî, Müfredât “nsy” md., II, 689; İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “nsy” md.,VI, 4416; Firûzâbâdî, 

el-Kâmûsu’l-Muhît, “nsy” md., IV, 395. 



 

30 

 

gelen “nisyan”; ya insan zihninin zayıflığından veya kasten zihinden çıkarılmasından 

ya da gaflet ve ihmalden kaynaklanmaktadır.227 

İslam âlimleri nisyanı, uyku, bayılma ve delilik hallerinden ayırmış ve bu tür 

arızalarla bağlantısının olmadığını ifade etmek anlamında İmam Nablusî (v. 

1143/1731), “nisyan, o anda kişinin birçok şeyi bilmekle beraber, bilmekte olduğu 

şeylerin bazılarına arız olan zaruri bir cehl yani zorunlu bir bilgisizlik hali olup, bir 

afet değildir. Bu yönüyle nisyan, bir uyku ve bayılma ve de bir delilik hali hiç 

değildir”228 ifadelerini kullanarak nisyanın belirtilen durumlarla karıştırılmaması 

gerektiğini vurgulamaya çalışmıştır.  

 Bu kelime Kur’ân’da iki anlamda kullanılmıştır: 

1.Gaflet etmek, hata yapmak, sehven terketmek:  

“İnşallah demedikçe hiçbir şey için “bunu yarın yapacağım” deme. Bunu 

unuttuğun zaman Rabb’ını an.”229  âyeti sehven terk etmeyi ifade etmektedir. 

2.Bilerek terk etmek: 

“İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca,(göz ardı edince) 

biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık, haksızlığa sapanları da yapmakta 

oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azap ile cezalandırdık.”230  Bu âyette geçen 

“nisyan” kelimesinin bilerek terk etmek, göz ardı etmek ve yüz çevirmek anlamlarında 

olduğu ifade edilmiştir.231 

Birinci maddedeki “sehven, gaflet ederek” anlamındaki insanın iradesi 

dışındaki unutmaktan dolayı insana sorumluluk olmayacağı hadis-i şeriflerde açıkça 

bildirilmiştir. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v), “Allah, ümmetimden hata, unutma 

ve zorla yaptırıldığı fiillerinden dolayı sorumluluğu kaldırmıştır”232  hadis-i şerifi 

bunu ifade etmektedir.233 Ve yine Peygamber Efendimiz (s.a.v), öğle namazının 

                                                 
227 İsfehânî, Müfredât, “nsy” md., II, 689. 
228 Abdülgânî en-Nablusî, “el-Keşf ve’l-Beyân ‘ammâ Yete‘allaku bi’n-Nisyân” (thk. ve trc., Mehmet 

Sait Toprak), DEÜİFD, 26, İzmir, 2007,  151-163. 
229 Kehf, 18/24.  
230 A’raf, 7/165. 
231 Kurtubî, el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, IX, 367. 
232 İbn Mâce, Ebi Abdallah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünen, (thk. Muhammed Fuad Abdulbâkî), 

Dâru İhyâu’l-Kutubi’l-‘Arabiyye, Kahire, 1954, I, 659.  
233 Karagöz, İsmail, Kur’ân’da Nisyan Kavramı,  Diyanet İlmi Dergi, XXXIII-3, Ankara, 1997, 49-50.  
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rek’atlerinde yanılmış,234 bu durumun kendisine hatırlatılması üzerine; “ben de sizin 

gibi bir insanım. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unutabilirim. Unuttuğum zaman bana 

hatırlatın…” buyurmuştur.235 

Bu rivâyetlerden anlaşıldığı gibi insan unutabilen bir varlık olduğundan, 

insanın iradesinin dışında vuku bulan unutma hadiselerinden dolayı insan muaheze 

edilmez. İnsanın sorumluluğu yoktur.  

İkinci kısım, yani kasten ve bilerek unutmaya gelince, bu anlamda kasten bir 

görevi terketmek, ilâhi emir ve yasaklara kasten riâyet etmemektir. Bu tür unutma, 

sorumluluk bildirdiği için, kınamayı ve cezayı gerektirir. Kur’ân’da geçen “nisyan” 

kavramı daha çok bu mana da olduğu için, bu yönüyle Kur’an’da geçen “nisyan” 

kavramı; Allah’ı unutmak,236 Ahiret ve hesap gününü unutmak,237 Allah’ın âyetlerini 

unutmak,238 günahları unutmak,239 Allah’ı anmayı unutmak,240 uyarıları ve öğütleri 

unutmak,241 nefsini unutmak,242 iyilik yapmayı unutmak,243 dünyadaki nasibini 

unutmak,244 Allah’a yalvarmayı, dua etmeyi unutmak,245 yaratılış hakikatini 

unutmak246 gibi anlamlarda kullanılmıştır.  

 Kur’ân-ı Kerim’de;   

“Münafık erkek ve kadınlar… Allah’ı unuttular. Allah da onları unuttu…”.247 “İşte 

böyle. Sana âyetlerimiz geldi. Sen onları unuttun. Bu gün de sen öyle unutulursun.”248  

“Siz bugününüzle karşılaşmayı nasıl unuttunuzsa biz de bugün sizi öyle unuttuk…”249  

                                                 
234 Bu rivayete göre sevgili Peygamberimiz öğle namazının farzını iki rekât olarak kılmıştır. Buharî 

Sâhih,  Ezan, 295. 
235 Buharî, Sahih, Salat, 31; İbn Mâce, Sünen,  Salat, 129. 
236 Tevbe, 9/62; Haşr, 59/19. 
237 Secde, 32/14; Sad, 38/28; A’raf, 7/51-53. 
238 Tâhâ, 20/24-25. 
239 Kehf, 18/57; Mücadele, 58/6. 
240 Furkan, 25/18. 
241 Maide, 5/13-14. 
242 Bakara, 2/44. 
243 Bakara, 2/237; Nisa, 4/36; Nahl, 16/90. 
244 Kasas, 28/77. 
245 Yunus, 10/12; Nahl, 16/53-54; Rum, 30/3; Zümer, 39/8. 
246 Yasîn, 36/78-79;  Saffat, 37/16. 
247 Tevbe, 9/67. 
248 Taha, 20/126. 
249 Casiye, 45/34. 
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“Cin ve insanlardan cehenneme atılanlara; Bugününüzle karşılaşmayı unutmanızın 

cezasını tadın. (Şimdi) biz de sizi unuttuk…”,250 âyetlerinde Allah hakkında kullanılan 

“unutma” mecâzî anlamda kullanılmış olup, Allah’ın, emir ve yasaklarına riâyet 

etmeyi terkedip, O’nun yolundan sapanları, başarı, hidâyet, rahmet, nimet, muhabbet, 

mükâfat ve rızasından mahrum etmesi, netice itibariyle dünyada dalalet ve ahirette 

azap içerisinde bırakması anlamındadır.251 Çünkü gerçek anlamda unutma, Allah 

hakkında muhaldir. Allah asla unutmaz. Nitekim Tâhâ suresinin 52. âyetinde Musa 

(s.a.)’ın diliyle, “Rabb’in şaşmaz ve unutmaz” denilmiştir.252 

1.4.2. MAHV 

 

 mahv lafzı, kelime olarak silmek, temizlemek, kazımak ve gidermek َمْحو

anlamına gelir.253 Bu kelime, hıfz kelimesinin zıddı bir kelimedir. Zira ِحْفظ hıfz 

kaydetmek, muhafaza etmek anlamına geldiği halde, َمْحو mahv lafzı ise silmek ve yok 

etmek anlamına gelmektedir.   ٌِمْمَحاة mimhâtun yani silgi lafzı da bu kelimeden 

türetilmiş bir kelimedir.254 

Rağıb el-İsfehânî, bu kelime hakkında şunları söyler: “Silmek, temizlemek, 

kazımak anlamına gelen  َمْحو mahv kelimesi bir şeyin etkisini bertaraf etmektir. Bu 

anlamda kuzey rüzgârına  َمْحَوة mahvet denilmiştir. Çünkü bu rüzgâr bulutları dağıtır, 

onlardan hiçbir eser bırakmaz.”255 

 Kur’ân-ı Kerim’de  ْوَمح  mahv kelimesi üç yerde geçmektedir.  

ا فَْضاًل ِمْن َربُِّكْم َوَجعَْلنَا الَّْيَل َوالنََّهاَر ٰايَتَْيِن فََمَحْونَا ٰايَةَ الَّْيِل َوَجعَْلنَا ٰايَةَ النََّهاِر ُمْبِصَرةً ِلتَْبتَغُو

ٖنيَن َواْلِحَساَب َوُكلَّ شَ  ْلنَاهُ تَْفٖصياًل فَصَّ  ءٍ یْ َوِلتَْعلَُموا َعدَدَ الّسِ  

 “Nitekim Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca, yılların sayısını ve 

hesabı bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine, eşyayı) aydınlatan gündüzün 

aydınlığını getirdik.”256 

                                                 
250 Secde, 32/14. 
251 Karagöz,  Esmâ-i Hüsnâ,  56. 
252 Karagöz,  Esmâ-i Hüsnâ,  56. 
253 İsfehânî, Müfredât, “mhv” md., II, 596; İbn Manzur,  Lisânü’l-’Arab, “mhv” md., VI, 4150. 
254 Karaman, Yeni Kamus, 404. 
255 İsfehânî, Müfredât, “mhv” md., II, 596. 
256 İsra, 17/12. 
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ِ َكِذبًا فَِانْ  ُ اْلبَاِطَل َويُِحقُّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِٖه  اَْم يَقُولُوَن اْفتَٰرى َعلَى ّٰللاه ُ يَْختِْم َعٰلى قَْلبَِك َويَْمُح ّٰللاه يََشِا ّٰللاه

دُورِ   اِنَّهُ َعٖليٌم بِذَاِت الصُّ

 “Yoksa onlar, (senin için) Allah’a karşı yalan uydurdu mu derler? Allah 

dilerse senin kalbini de mühürler. Ve Allah bâtılı yok eder; sözleriyle hakkı ortaya 

koyar.”257 

ُ َما يََشاُء َويُثْبُِت َوِعْندَهُ اُمُّ اْلِكتَابِ   يَْمُحوا ّٰللاه

“Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana Kitâp (Levh-i 

mahfuz) O’nun yanındadır.”258 

Bu âyetlerde görüldüğü gibi, َمْحو mahv kelimesi, silmek,  yok etmek gibi 

anlamlarda kullanılmıştır. Elmalılı Hamdi Yazır, konu hakkında: “Allah dilediğini 

mahveder ve yerinde bırakır, gerek yaratmada ve gerek yasamada dilediğini mahveder. 

Varlıktan siler, hükümden düşürür, eserini ortadan kaldırır. Dilediğini de onun yerine 

veya kendi başına sabit kılar. Mesela bir milleti mahvediyor, diğer bir milleti yaşatıyor, 

aynı bir kavim içinde Zeyd ölürken Amr duruyor veya yeni doğuyor. Aynı bir şahısta 

ve aynı bir şeyin durumlarında bile böyle nice mahvetmeler, nice yerinde bırakmalar 

yapar. Mesela ticaretinde kâh zarar ettirir kâh kar, rızkını kâh noksanlaştırır, kâh artırır, 

ecelini,  ömrünü kısaltır uzatır, saadetini bedbahtlığa veya bedbahtlığını saadete 

çevirir. Tövbekârın amel defterinden kötülükleri siler, yerine iyilikleri yazar. Öyle ki 

kâinat bir taraftan harfleri veya satırları silinip diğer taraftan yazılan bir Kitâp gibidir. 

İşte bu durum yaratmada böyle olduğu gibi yasamada da böyledir. Yüce Allah bir 

zaman için geçerli kıldığı hükümlerin bazısını diğer bir zaman için nesheder, ortadan 

kaldırır.259  

َ َعٰلى ُكّلِ شَ  قَٖديرٌ  ءٍ یْ َما نَْنَسْخ ِمْن ٰايٍَة اَْو نُْنِسَها نَاِْت بَِخْيٍر ِمْنَها اَْو ِمثِْلَها اَلَْم تَْعلَْم اَنَّ ّٰللاه  

“Biz bir âyeti benzerini ya da ondan daha iyisini yerine getirmedikçe 

neshetmeyiz”260 ayetiyle konuyu delillendiren Yazır, bu ayetin ifadesi gereğince her 

hangi bir ayetin hükümleri nesholunca onun yerine daha hayırlısı veya en azından 

                                                 
257 Şura, 42/24. 
258 Ra’d, 13/39. 
259 Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, IV, 577-578. 
260 Bakara, 2/106. 
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benzeri getirilir. Bu da gayet normal bir durumdur. Çünkü durumların ve zamanların 

farklılığına göre çeşitli şeriatlar, kanunlar bulunur. Bu Allah’ın dilemesi ve Allah’ın 

takdiridir”261 şeklinde konuyu izah etmeye çalışmıştır. 

KUR’ÂN’DA VE HADİS’TE HIFZ KAVRAMI VE HIFZ             

KAVRAMININ MÜSLÜMAN HAYATINA ETKİLERİ 

2.1.KUR’ÂN’DA HIFZ KAVRAMI 

Hıfz kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de müştaklarıyla birlikte toplamda 44 yerde 

geçer. Bunlardan 3 yerde masdar halinde, 12 yerde mazi ve muzari siğalarıyla fiil 

olarak, geriye kalan 29 yerde ise isim olarak kullanılmıştır.262  

2.1.1. KUR’ÂN’DA HIFZ KAVRAMININ İSİM OLARAK 

KULLANIMI 

Bu başlık altında hıfz kavramının isim olarak geçtiği ayetlerden aynı formda 

olanları ortak başlıklar altında toplayıp tefsir kaynaklarına göre tahlillerini yapmaya 

çalışacağız. 

2.1.1.1. Müfret (tekil) Kalıbında Kullanımı 

 Hafezâten: En’am 6/61 َحفََظةً               

ُرُسلُنَا َوُهْم ْلَ  َويُْرِسُل َعلَْيُكم َحفََظةً َحتََّى إِذَا َجاء أََحدَُكُم اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ  َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدهِ 

ُطوَن   يُفَّرِ

“O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular 

gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını 

alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. 

Buradaki  ًَويُْرِسُل َعلَْيُكم َحفََظة “koruyucular gönderir” âyetindeki  ًَحفََظة hafezat 

yani; koruyuculardan kastedilenin melekler olduğunda müfessirler görüş birliği 

içindedirler. Buradaki “koruma” fiilini de müfessirler insan bedenini koruyacak 

                                                 
261 Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, IV, 577-578.  
262 Abdulbaki,  el- Mu’cemu’l-Müfehres, 207-208. 
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melekler olabileceği gibi, onun işlerini yapıp ettiklerini koruyup sayacak, amel 

defterlerine yazıp dökecek meleklerin de kastedilmiş olabileceğini söylemişlerdir.263 

 Bazı son dönem tefsirlerde “hafaza” kelimesinin yukarıdaki anlamının 

yanında, canlıların bedeni ve ruhî varlığını koruyan çeşitli psikolojik güçler, 

yetenekler ve organlar olabileceği yönünde görüşler de yer almaktadır.264 Elmalılı 

Muhammed Hamdi Yazır, her ne kadar bu görüşlerin zayıf yorumlar olduğunun var 

sayıldığını ifade etse de,265 günümüz fen ve teknolojisinin giderek ilerlediği ve bu 

vesileyle insan vücudunun bugüne kadar bilinemeyen bir çok özelliğinin 

keşfedilmesiyle, “ayet-i kerimelerin anlam dairesi içerisine acaba bu manalar da dâhil 

olabilir mi?” sorularını akla getirdiği kanaatindeyim. Said Nursi, “eğer desen: Geçmiş 

misallerdeki bütün manaları nasıl bileceğiz ki, Kur’ân onları irade etmiş ve işaret 

ediyor?, sorusuna: Madem Kur’ân bir hutbe-i ezelîyedir. Hem muhtelif, tabaka tabaka 

olarak asırlar üzerinde ve arkasında oturup dizilmiş bütün beni-Âdem’e hitap ediyor, 

ders veriyor. Elbette O,  muhtelif efhama göre müteaddid manaları derc edip irade 

edecektir ve iradesine emareleri va’zedecektir.”266 Bu açıklamasıyla Kur’ân 

ayetlerinin mucize olması yönünü öne sürerek, bir ayetin hem içinde bulunduğu zaman 

ve hem de kendinden sonra kıyamete kadar devam edecek zamanlardaki olaylar ve 

hadiselere de işaret etmesinin mümkün olabileceğini ifade etmesi,267 bu kanaatimizi 

destekler niteliktedir. 

  :Hafîzân َحِفيظاً   

1- Nisa 4/80 

ُسوَل فَقَْد أََطاَع ّٰللّاَ َوَمن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاكَ  ْن يُِطعِ الرَّ  َعلَْيِهْم َحِفيظاً  مَّ

“Kim Resûl’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni 

onların başına bekçi göndermedik!” 

Bu ayet-i kerimede   ً  ”hafîzan kelimesine müfessirler “bekçilik yapmak َحِفيظا

anlamını verdiklerinden, sözkonusu ayete “seni onların başına bekçi göndermedik” 

                                                 
263 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XIII, 15, 16-17; İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm,  VI, 55-56. 
264 Yazır,  Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Şura Yayınları, İstanbul, ts. III, 377; Karaman,  

Kur’ân Yolu, II, 417. 
265 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, III, 377. 
266 Nursî,  Said, Makam Tanzimli Risale-i Nur Külliyatı, Sözler”, Tenvir Neşriyat,  İstanbul, 2010, 

352. 
267 Nursî, Sözler, 362-371 
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şeklinde mana verip bu ayeti “dinde zorlama yoktur” kuralının bir başka delilini teşkil 

etmesi açısından, din ve vicdan hürriyeti konusunda önemli bir dayanak olarak 

değerlendirmişlerdir.268 Çünkü Resûlullah (s.a.v) tebliğ eder, tebliğ ettiği dini bir önder 

olarak önce kendinde ve sonra örnek bir toplum olmasını istediği sahabelerinin haya-

tında uygulatır; böylece dini, hem söz hem de fiil halinde muhataplarına ulaştırınca 

onun tebliğ vazifesi bitmiş olur. Bu hususta Kur’ân-ı Kerim’de; “Artık sen hatırlat. 

Şüphe yok ki, sen ancak bir hatırlatıcısın. Onların üzerlerinde bir (zorba) musallat 

değilsin.”269 “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu 

yapmazsan, O'nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun.”270     

“Öyleyse Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah’a karşı gelmekten sakının. 

Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki, elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir”271 gibi 

bir çok ayette bu hakikat apaçık ifade edilmiştir. Buna göre, insanları zorla dine 

sokmak ve imanlarının bekçiliğini yapmak Hz. Peygamber’in sorumluluk çerçevesine 

dâhil değildir. Allah’ın cenneti de cehennemi de vardır. Her ikisine gidecek olan 

müminler ve kâfirler, iyiler ve kötüler olacaktır. Hz. Peygamber’in ve ümmetinin 

savaşları, mücadeleleri başka dinleri ve inançları ortadan kaldırmaya, insanları zorla 

İslâm’a sokmaya yahut imha etmeye yönelik değildir. Tam aksine mücadelenin hedefi, 

her çeşit zulmü ve bu arada din konusunda baskıyı ortadan kaldırmak, Allah’ın dinini 

herkese en güzel şekilde tebliğ etmek ve bundan sonra herkesin inancına göre serbestçe 

yaşamasını sağlamaktır.272 

2- En’am 6/107 

 َحِفيظاً َوَما أَنَت َعلَْيِهم بَِوِكيلٍ  َولَْو َشاء ّٰللّاُ َما أَْشَرُكواْ َوَما َجعَْلنَاَك َعلَْيِهمْ 

“Allah dileseydi, onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi 

kılmadık. Sen onların vekili de değilsin.” 

Bu ayette,  ً  hafîz kelimesiyle َحِفيظٍ  hafîz kelimesi bir önceki ayette273 geçen َحِفيظا

aynı anlama gelmekte olup, “bekçi, gözcü” manasını ifade etmektedir. Buna göre bu 

                                                 
268 Karaman,  Kur’ân Yolu, II, 76. 
269 Ğaşiye, 88/21, 22. 
270 Maide, 5/67. 
271 Maide, 5/92. 
272 Karaman, Kur’ân Yolu, II, 76-77. 
273 En’âm 6/104. 
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ayet-i kerime, Allah’ın iradesinin bütün iradelerin üstünde olduğu ve şayet Allah 

dileyecek olsa ortak koşanların, bu işlerini yapamayacakları bildirilmekte, fakat 

imtihan münasebetiyle Allah’ın insanları kendi amellerinde serbest bıraktığını ifade 

etme bazında “Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Sen onların vekili de 

değilsin” buyrulmaktadır.   

Hz. Peygamber’in görevi, insanları Allah’ın âyetlerine imana davet yanında, 

bizzat kendisinin de bunlara uyması, Allah’tan başka ilâh bulunmadığını ikrar etmesi 

ve böylece şirke sapanlardan uzaklaşmasıdır. Allah dileseydi onlar da şirk koşmazdı; 

fakat ilâhi düzen ve hikmet, insanlardan kiminin kendi seçimleriyle iman etmelerine, 

kiminin de şirk, küfür gibi dalalet yollarına sapmalarına imkân verecek şekilde tecelli 

etmiştir. Bu sebeple Hz. Peygamber’in inkârcılar üzerinde koruyuculuk ve bekçilik 

yapmak gibi bir sorumluluğu yoktur.274 

3- Şûrâ 42/48 

 .…فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظاً إِْن َعلَْيَك إِْلَّ اْلباََلُغ  فَإِْن أَْعَرُضوا

“Eğer yüz çevirirlerse (bilesin ki), biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana 

düşen, sadece tebliğdir…” 

Sâbûnî; bu âyet Rasulullah (s.a.v.)’ı teselli etmekte, yatıştırmakta ve 

müşriklerin yaptıkları inkârları ve alay etmelerinden dolayı çektiği üzüntüyü 

gidermektedir, demiştir.275 

Kurtubî ise; “eğer” imandan “yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine bir bekçi 

göndermedik” yani, amellerini gözetleyip bundan dolayı onları hesaba çekecek; iman 

etmedikçe onlardan ayrılmayacak bir görevli olarak göndermedik. Yani onları iman 

etmeye zorlamak senin işin değildir, ifadelerini kullanmıştır.276   

  :Hafîz َحِفيظ               

1- En’am 6/104 

بُِّكْم فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِه َوَمْن َعِميَ   فَعَلَْيَها َوَما أَنَاْ َعلَْيُكم بَِحِفيظٍ  قَْد َجاءُكم بََصآئُِر ِمن رَّ

                                                 
274 Karaman,  Kur’ân Yolu, II, 357. 
275 Sâbûnî,  Saffetü’t-Tefâsîr, III, 464. 
276 Kurtûbî,  el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XVIII, 500. 
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“(Doğrusu) size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. 

Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben 

üzerinize bekçi değilim.” 

Kurtubî, bu ayetin tefsirinde “Ben, üzerinizde bir bekçi değilim,” ayetini Hz. 

Peygamber’e (s.a.v) tevcihen, yani “ben, kendinizi helak etmeyesiniz diye sizi 

korumakla emrolunmadım” şeklindeki izahın yanında, “ben sizi Allah’ın azabına karşı 

koruyamam,” şeklinde de yorumlamıştır.277 Gözetleyici anlamı verilen el-Hafîz’ın, 

murakıp ve gözetleyen anlamına geldiğini ifade etmiştir. Yani “ben sizin amellerinizi 

sayıp tesbit eden bir kimse değilim. Ben, ancak size Rabbimin ayetlerini tebliğ eden 

bir Rasulüm. Sizi koruyan O’ dur. Fiillerinizden hiçbir şey O’na gizli kalmaz,” 

şeklinde bir mana vermiştir.278 

Burada “bekçi” olarak mana verilen  ٍَحِفيظ hafîz kelimesinin Hz. Peygamber’e 

raci’ olduğunda müfessirler ittifak etmişlerdir.279 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, 

burada müfessirlerin, Allah’ın “Hafîz” ismini ceza ve mükâfat vermek üzere 

yaptıklarını gözetleyip tesbit eden ve o bilgiyi saklayan “Rakîb” manasıyla tefsir 

ettikleri için bu ayeti Hz. Peygamber’in ifadesi şeklinde yorumladıklarını söyleyerek 

itiraz etmiştir. O’na göre bu yorum ayetin siyak ve sibakı göz önüne alındığında pek 

uygun olmayıp,  sözkonusu ayetteki “Hafîz” isminin Allah’a racih olduğunu kabul 

etmenin daha isabetli olacağını ifade etmiştir.280 

Burada her ne kadar her iki yorumun yapılabilir olması muhtemel ise de, 

sözkonusu ayetin öncesindeki ayetlerde mütekellim makamında bizatihi Allah (c.c) 

var.  Bu ayetin hemen sonrasındaki ayetlerde ise Allah Teâlâ, Hz. Peygamber’e hitap 

etmektedir. Bu durum sözkonusu ayetteki “Ben, üzerinizde bir bekçi değilim” 

ifadesinin Allah Teâlâya racih olması ihtimalinin daha yüksek olduğu kanaatini 

oluşturmaktadır.  

2- Hud 11/57 

                                                 
277 Kurtubî, Ebî Abdillah bin Ahmed bin Ebi Bekr, el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, (thk. Abdullah bin 

Abdulmuhsin et-Türk), Müessesetu’r-Risâle, Beyrut, 2006, VIII, 486. 
278 Kurtubî,  el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, VIII, 487. 
279 Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, IX, 471; Zemahşerî, Keşşâf, II, 384; Râzî, Mefatihu’l-Ğayb, XIII, 140. 

Yaptığımız incelemede Tefsirlerin genelinde olduğu gibi, meal çalışmalarının da genelinde bu ayetteki  

 .hafîz kelimesinin Hz. Peygamber’e raci‘ olarak yorumlandığını gördük َحِفيظ  
280 Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, III, 428. 
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ونَهُ َشْيئاً إِنَّ َربِّي  ا أُْرِسْلُت بِِه إِلَْيُكْم َويَْستَْخِلفُ فَإِن تََولَّْواْ فَقَْد أَْبلَْغتُُكم مَّ  َربِّي قَْوماً َغْيَرُكْم َوْلَ تَُضرُّ

 َعلََى ُكّلِ َشْيٍء َحِفيظٌ 

              “Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki benimle size gönderileni size bildirdim. 

Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi yerinize getirir de O’na hiçbir zarar 

veremezsiniz. Şüphesiz ki benim Rabbim her şeyi gözetendir.” 

“Şüphesiz ki benim Rabbim her şeyi gözetendir” Râzî’nin belirttiğine göre, bu 

ayetin sonundaki her şeyi gözeten anlamına gelen “hafîz” kelimesinin içerdiği 

anlamlar hakkında müfessirler,  şu üç izahı yapmışlardır: 

1) O, yaptıklarına göre karşılık vermek için kullarının amellerini muhafaza 

eder. 

2) O, beni sizin şerrinizden ve tuzağınızdan korur. 

3) O, herşeye karşı bir gözetici olup, istediği zaman o şeyi helak eder, istediği 

zaman da etmez.281 

3-  Hud 11/86 

ْؤِمنِيَن َوَما أَنَاْ َعلَْيُكم  بَِحِفيظٍ  بَِقيَّةُ ّٰللّاِ َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّ

“Eğer mümin iseniz Allah’ın (helâlinden) bıraktığı (kâr) sizin için daha 

hayırlıdır. Ben üzerinizde bir bekçi değilim.” 

Bu ayet Medyen282  halkına peygamber olarak gönderilen Hz. Şuayb (a.s.)’dan 

bahsetmektedir. Medyen halkı tarihte; alış-verişlerinde ölçü ve tartıya riayet etmeyen 

ve bu hususta adaleti gözetmeyen puta tapıcılık ve her türlü kötülüğü yapan sapkın bir 

kavim olarak ifade edilmiştir. Medyen halkına peygamber olarak gönderilen Hz. 

Şuayb’ın bütün çabalarına rağmen iman etmemekte ısrar etmeleri üzerine Hz. Şuayb 

(a.s.) “ben üzerinizde bir bekçi değilim” demiştir. Râzi, bu ayeti iki şekilde izah 

etmiştir:  

1. Hz. Şuayb (a.s) adeta şunu söylemek istemiştir: “Ben size nasihat edip size 

                                                 
281 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XVIII, 15. 
282 Medyen;  Akabe körfezinin doğu sahiliyle Arap yarımadasının kuzeybatısından, batıda Sina’ya, 

kuzeyde Moab’a ve Moab ve Ammon’un doğusundaki Suriye çölünün uzantılarına, Ürdün vadisinin 

doğusuna kadar yayılan bölgeye verilen isimdir.  Hz. Şuayb peygamberin, peygamber olarak 

gönderildiği kavimdir. Harman, Ömer Faruk, “Medyen”, DİA, Ankara, 2003, XXVIII, 346-348. 
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doğruyu gösterdim. Bununla beraber ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim.” Yani, 

“benim sizi, bu çirkinliklerden alıkoyacak kudretim yok.” 

2. O, geçmiş olan ifadelerinde, aldatma ve eksik ölçüp tartmayla meşgul 

olmanın, Allah’ın verdiği nimetlerin elden çıkmasına sebebiyet vereceğine işaret etmiş 

ve “ben sizin üzerinize bir bekçi değilim” yani, “eğer siz, bu kötü işi terketmezseniz, 

Allah’ın nimetleri elinizden gider. Ben de o zaman onları sizin elinizde tutmaya kadir 

olamam” 283  demek istemiştir. 

4- Yusuf 12/55 

 اْجعَْلنِي َعلَى َخَزآئِِن األَْرِض إِنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم  قَالَ 

“Beni ülkenin hazinelerine tayin et! Çünkü ben (onları) çok iyi korurum ve bu 

işi bilirim dedi.” 

 Buradaki   ٌَحِفيظ hafîz kelimesi, peygamberlerin bir sıfatı olan emanet yani 

güvenilir olmak sıfatına işaret ettiği ifade edilmiştir. Zira peygamberler her hususta 

olduğu gibi emanetleri koruma hususunda da güvenilir insanlardır.284 

 Zemahşerî, Hz. Yusuf’ (a.s)’un bir peygamber olarak böyle bir görevi talep 

etmesi, hükümdarlık ve dünya sevgisinden dolayı değil, bilakis Allah’ın hükümlerini 

uygulamak, hakkı ikâme ve adaleti tesis etmek amacıyla talep ettiğini ifade etmiştir.285 

 Zemahşerî,  aynı eserde eğer, bir kâfirin elindeki yetkiye talip olmak, onun emri 

altında çalışmak, ona tabi olup itaat etmek caiz midir? desen ben de derim ki; 

Mücahid’den gelen rivâyete göre, Hz. Yusuf’un kralı Müslüman olmuştur. Dolayısıyla 

Yusuf (a.s) bir kâfirin emri altında çalışmamıştır. Zemahşeri devamla Katade’nin de 

Hz. Yusuf’un zalim bir kraldan bu görevi talep etmesi olayında, bir Müslümanın zalim 

bir sultanın elindeki meşru her hangi bir göreve talip olmasının caiz olduğuna bir delil 

olarak kabul etmiştir. Zemahşeri selef âlimlerinin bu hususu uyguladıklarını söylemiş 

ve şayet peygamber veya âlim, ne zaman ki yapılan işin Allah’ın emirlerine muhalif 

olduğunu görürlerse hükümdarı vazgeçirmeye çalışmışlardır. Zaten Yusuf 

Peygamber’in kralın gördüğü rüyayı yorumlamasında ve Hz. Yusuf’un görev istemesi, 

                                                 
283 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XVIII, 44. 
284 Zemahşerî,  el-Keşşâf ‘an Hakâiki’t-Tenzîl,  III, 299. 
285 Zemahşerî,  el-Keşşâf, III, 299-300. 
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her istediğini kralın yerine getirmesinde, kralın uyulan değil, uyan makamında olduğu 

sonucu ortaya çıkacaktır, 286  yorumunu yapmıştır. 

 Taberî ilgili âyetin yorumunda, Hz. Yusuf’un, Mısır hükümdarından vazife 

istemesini şöyle yorumlamaktadır: Hz. Yusuf’un Peygamber olması hasebiyle 

insanları kendisi yönettiği takdirde onları hak yola götüreceği inancındandır. Bu istek 

bir makam hırsı olmayıp, üzerine düşen bir görevi yerine getirmektir. Sözkonusu 

âyetin sonunda, Hz. Yusuf’un “ben iyi muhafaza eden ve iyi bilen biriyim”287 demesi, 

kendisini övmek için değil, tanımayanlara kendisini tanıtmak içindir, 288 şeklinde 

değerlendirmiştir. 

 Kanaatime göre, burada Hz. Yusuf’un kendini tanıtmak için “ben iyi muhafaza 

eden ve iyi bilen biriyim” demesiyle,  ْث ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحدِّ  ;Rabbinin nimetine gelince“ َواَمَّ

işte onu anlat”289 ayetinde buyrulduğu gibi bir peygamber olarak Allah’ın kendisine 

verdiği “idarecilik” nimetini anlatmak istemiştir. İşte bu durum aslında Hz. Yusuf’un, 

kendini beğenmişliğini değil, bilâkis Allah’ın bir emrini yerine getirmiş olduğunu 

göstermektedir. Çünkü Allah kullarının, kendilerine verilen nimetleri her daim hatırda 

tutmalarını ve Rablerine karşı minnettarlıklarını ifade etmelerini istemektedir.  

5-  Sebe 34/21   

ْن ُهَو ِمْنَها ٖفى ِخَرةِ ِممَّ  َوَما َكاَن لَهُ َعلَْيِهْم ِمْن ُسْلَطاٍن اِْلَّ ِلَنْعلََم َمْن يُْؤِمُن ِباْْلٰ

َشّكٍ َوَربَُّك َعٰلى ُكّلِ َشْیٍء َحٖفيظ                                                                                                                                                      

            “Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hâkimiyeti yoktu. Ancak ahirete 

inananları, onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye (ona bu 

fırsatı verdik). Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur.” 

            Râzî, bu âyet-i kerimenin maksadı hakkında; “Allahu Teâla bu âyet ile 

mü’minleri şeytanın aldatıcı tuzaklarından korumak ve şeytana tabi olanların kötü 

akıbetini gözler önüne sererek, ona uymaktan vazgeçirmek ve ona karşı dikkatli 

olmaya teşvik etmektedir” 290 ifadelerini kullanır. 

                                                 
286 Zemahşerî,  el-Keşşâf, III, 300. 
287 Yusuf 12/55 
288 Taberî, Câmiu’l Beyân, XIII, 219-220; Karaman, Kur’ân Yolu, III, 224. 
289 Duha, 93/11. 
290 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXII, 182-183. 
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 Bu âyet-i kerime, şeytanın ilâhi imtihan gereği insanoğlundan Allah’a ve âhiret 

gününe iman edenler ile iman etmeyenleri bir birlerinden ayırt etmek için onların 

kalplerine sadece vesvese vermekte olduğu, insan üzerinde fiili anlamda bir baskı ve 

zorlama yapmasının imkânsızlığı üzerinde durmaktadır. Kurtûbî, buradaki   َِلنَْعلَم   اِْلَّ
kelimesinin müfessirlerce birçok anlamda kullanıldığını bildirir: 

a) Bizim dostlarımız ve melekler bunu böylece bilsinler diye,  

b) Her ikisi bunu bilmekle beraber bunu ortaya çıkartalım diye,  

c) Siz bunu bilesiniz diye,  

d) Zühri’nin bunu meçhul bir fiil olarak okuması sonucu, “ancak bilinsin diye,”  

e) Allah onları birbirinden ayırt etsin diye, şeklindeki manalarla müfessirlerin 

bu âyete mana verdiklerini söylemiştir.291 

Yukarıda ifade edilen her beş manâya göre de şeytanın insanın imtihanı için 

yaratılmış bir varlık olduğu ortaya çıkmaktadır. Fakat insan üzerinde zorlayıcı bir 

unsur değildir.292 Râzî, Cenâb-ı Hakk’ın “Senin Rabbin herşeyin üstünde gerçek bir 

koruyucudur”293 âyetinin de bunu ortaya koymakta olduğunu ve âyetin manasının 

“Allah, İblis’i onlardan men etmeye kadirdir ve olacak şeyleri bilendir” demek 

olduğunu bildirir. Çünkü Allah sonsuz ilim ve kudretiyle bu korumayı 

gerçekleştirmeye muktedirdir” 294 şeklinde tefsir etmiştir. 

 6-  Şûrâ 42/6 

ُ َحِفيٌظ َعلَْيِهْم َوَما أَنَت َعلَْيِهم بَِوِكيلٍ  َوالَِّذيَن اتََّخذُوا  ِمن دُونِِه أَوِليَاء ّٰللاَّ

“Allah’tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara 

vekil değilsin.” 

 Bu âyetin tefsirinde tefsirlerin hemen hemen hepsinde Allah’tan başka dostlar 

edinip,  şirk ve küfür bataklığına batanların Allah’ın gözetimi altında oldukları ve 

amellerinin kaydedildiği ve amelleriyle bir gün yüzleşeceklerini bilmeleri 

istenmektedir. Bu ayette ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v)’e insanların hidâyete 

                                                 
291 Kurtûbî, el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XVII, 306-307. 
292 Çelebi, İlyas, “Şeytan”, DİA, Ankara, 2010, XXXIX, 101. 
293 Sebe, 34/21. 
294 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXII, 182-183. 
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gelmesinden sorumlu olmadığı,  yalnız kendisine ne görev tevdi edilmişse o 

görevlerini ifa etmesi sadedinde “sen onların üzerinde bir vekil değilsin” ifadeleri 

kullanılmıştır. Bunun yanında bu ayeti bütün uğraşılarına rağmen imana gelmeyen 

müşriklerin tutumları karşısında Hz. Peygamber ve ashabına teselli mahiyetinde bir 

ifade olduğu şeklinde yorumlamışlardır. 295  

 

7-  Kâf 50/4. 

 َحِفيظٌ  اأْلَْرُض ِمْنُهْم َوِعندَنَا ِكتَابٌ قَْد َعِلْمنَا َما تَنقُُص 

“Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o 

bilgileri koruyan bir kitâp vardır.” 

 Râzî, “katımızda, (herşeyi) hıfz ve tesbit eden bir kitâp vardır” âyetinin, Allah 

Teâlâ’nın herşeyi en ince teferruatına kadar bildiğini ifade ettiğini söylemiştir. Çünkü 

Râzî’ye göre ilim, icmâlî (kısa ve öz) ve tafsilî (detaylı) olmak üzere ikiye ayrılır. 

İcmalî ilim, meselâ bir kimsenin, bir kitabı ezberlemesi, onu anlaması ve o kitâpta 

bulunan bir mesele kendisine sorulduğunda cevap verebilmesi ve bu soruyu 

bilebilmesi gibi olur. Ama bu, o kimsenin o kitabı harf harf gözünün önüne getirmesi 

ve onu bölüm bölüm aklından geçirmesi şeklinde olmaz. Ancak ne var ki, zihnine 

müracaat ettiğinde o hususta bir fikir yenilemeye ve keskin bir bakışa ihtiyaç 

hissetmez. Tafsili ilim ise, kitâpta olan şeyleri iyice açma ve o meseleleri teferruatlıca 

ortaya koyma gibidir ki bu, bir insan için, ancak bir veya birkaç meselede söz konusu 

olabilir. Ama kitabın bütün konuları açısından böyle tafsilatlı bilgi, insan için söz 

konusu değildir. İşte burada Râzî, “katımızda (herşeyi) hıfz ve tesbit eden bir kitab 

vardır”296 ayetinin “ilim o kitâpta olduğu şekilde benim katımdadır. Ben, herşeyi cüz 

cüz, inceden inceye bilirim” manasında olduğunu söylemiştir.297 

Râzî, bu âyetteki    ٌَحِفيظ hafız kelimesinin, kendi manası olan “koruyan” manası 

olması durumunda    ٌَحِفيظٌ   ِكتَاب kitâbun hafız cümlesinin de,  “katımızda, onların bütün 

cüzlerini, işlerini, hiçbiri unutulmayacak şekilde hepsini koruyan, içine alan bir kitab 

vardır” demek olacağını, bunun yanında ikinci bir mana olarak, “mahfuz” (korunmuş) 

                                                 
295 Karaman,  Kur’ân Yolu,  IV, 629. 
296 Kâf,  50/4. 
297 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXVIII, 152. 
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manasında olmasının da mümkün olacağını söylemiştir.298 Buna göre mana, “o kitab, 

değişmeden ve değiştirilmekten korunmuştur” şeklinde olur.  Bu durumda Râzî (v. 

606/1210), birinci ihtimalin yani; “hepsini koruyan, içine alan bir kitab” manasının 

daha doğru olacağını, şu iki sebebe bağlar:299 

a) “Hafîz” kelimesi Kur’ân’da geçmektedir. Nitekim âyette, “Ben onlar 

üzerine bir hafîz (koruyucu, gözetleyici) değilim”300 ifadesi geçmiştir. Yine “Allah, 

hafızdır ve âlimdir”301 âyeti vardır. 

b) O’na göre, “kitâp” sözü, daha önce de bahsettiğimiz gibi, teşbih için 

getirilmiş bir ifadedir. Dolayısıyla kitâp, (mecazî manada) içinde yazılı olan herşeyi 

adeta korur. Yoksa Allah, ezberlemekten (korumaktan) müstağnidir, ifadelerini 

kullanmıştır.302 

 8-  Kâf 50/32 

اٍب َحِفيظٍ   َهذَا َما تُوَعدُوَن ِلُكّلِ أَوَّ

“İşte size vâdedilen cennet! ki o, daima Allah’a yönelen, (O’nun 

buyruklarını) koruyan,” 

Bu âyet-i kerimede   ٍاب  hafîz kelimeleri birlikte kullanılmış َحِفيظٍ   evvâb ve أَوَّ

ve bu sıfatların her ikisi de mübalağa siğası olup çokça yönelen ve çokça muhafaza 

eden (hiç unutmayan) manasındadır.   ٍاب  evvâb kelimenin,  “günahlarından pişman أَوَّ

olup dönen ve istiğfar eden,”303  manasında olduğu,   ٍَحِفيظ hafîz kelimesinin ise, 

“tövbesini bozmaktan kendini koruyan,”  anlamına geldiği söylenmiştir. 304 

ابٍ     ابٍ   hafîz kelimeleri için şöyle bir izah da yapılmıştır َحِفيظٍ   evvâb ve أَوَّ   أَوَّ

evvâb Allah’a tefekkürüyle dönen, yönelen;   ٍَحِفيظ hafîz ise Allah’ı hatırlayan ve zikrini 

hep muhafaza eden, hiç unutmayan kimsedir. Yani, fikri ile Allah’a yönelen ve 

böylece de her şeyin O’nun sayesinde olup bittiğini, her şeyi varettiğini gören bir 

                                                 
298 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXVIII, 152. 
299 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXVIII, 152. 
300 Hûd, 11/86. Bu ifade Hz. Şuayb’ın dilinden kendi kavmine yönelik söylediği bir ayettir. 
301 Şûra, 42/6. 
302 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXVIII, 152. 
303 İsfehânî,  Müfredât, I, 215; Yavuz, Yunus Vehbi, “Evvâb”, DİA, X1, Ankara, 1995, 544. 
304 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXVIII, 176. 
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kimse, darlıkta olduğu gibi bollukta da Allah’ı unutmayacak bir biçimde, O’nu 

zikretmeye devam eder, 305  denilmiştir. 

Âyet-i kerimede geçen ve “Allah’a yönelen” diye tercüme edilen    ٍاب  evvâb  أَوَّ

kelimesi, Taberi de geçen kayda göre müfessirlerce çeşitli şekillerde izah edilmiştir. 

Bunlardan Abdullah b. Abbas (v. 65/687) ve Mücahid (v. 100/722)’den nakledilen bir 

görüşe göre bunun manası: “Allah’ı çokça tesbih eden”, Hakem b. Uteybe’ye göre ise 

“yalnız başına kaldığında Allah’ı zikreden” demektir. Mücahid ve Şa’bî (v. 104/726),  

ابٍ أَ  وَّ  evvâb kelimesini  “tevbe edinceye kadar günahlarını hatırından çıkarmayan” 

şeklinde açıklarken, Katade (v. 52/674) bu kelimeyi  “Allah’a itaat eden ve çokça 

namaz kılan”  şeklinde yorumlamıştır.306 

Taberî’nin kendisi de bu kelimeyi izah ederken, “günah işlemekten vazgeçip 

Allah’a itaate yönelen ve günahlarından tövbe eden” 307  anlamını tercih etmiştir. 

ابٍ   evvâb kelimesine yapılan yarumlara dikkat edecek olursak, Taberî’nin de أَوَّ

tercih ettiği, genel olarak kişinin yaptığı yanlışlardan pişmanlık duyarak Allah’a 

yönelmesi ve tövbe etmesi anlamının daha fazla öne çıktığını görüyoruz.308   

Taberî, bu âyetteki “Allah’ın koyduğu emirleri yerine getiren” diye tercüme 

edilen   ٍَحِفيظ hafîz kelimesinin müfessirler tarafından çeşitli şekillerde izah edildiğini 

söyler. Bazı müfessirlere göre bunun manası “tevbe edinceye kadar günahlarını 

hatırından çıkarmayan” şeklinde ifade edilirken, bazılarına göre de “Allah’ın 

kendisine farz kıldığı ve emanet ettiği vazifeleri yerine getiren”  şeklinde, diğer 

bazılarına göre ise “kulu Rabbine yaklaştıracak herşeyi muhafaza eden” olarak 

yorumlandığını, kendisinin ise bu üçüncü görüşü tercih ettiğini söyler.309 

Burada ayetin kendi içindeki mana bütünlüğü esas alındığında Taberî’nin de 

tercih ettiği “kulu Rabbine yaklaştıracak herşeyi muhafaza eden” anlamının daha 

isabetli olacağı kanaatindeyim. Bu durumda  ٍاب  hafîz َحِفيظٍ   evvâb kelimesi ile أَوَّ

kelimesinin tercih ettiğimiz yorumlarını birleştirdiğimiz zaman ayetin manası: “İşte 

                                                 
305 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXVIII, 176. 
306 Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXI, 451. 
307 Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXI, 451-452. 
308 Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXI, 452. 
309 Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXI, 452. 
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size vâdedilen cennet! ki o, daima yaptığı yanlışlardan pişmanlık duyarak tövbe eden 

ve daima Allah’a yönelen ve Rabbine yaklaştıracak herşeyi muhafaza eden kimseler 

içindir”  şeklinde olacaktır. 

  :Hafizân َحاِفظاً  

1- Yusuf 12/64 

اِحِمينَ ُل فَاّٰلّلُ قَبْ  أَِخيِه ِمنقَاَل َهْل آَمنُُكْم َعلَْيِه إِْلَّ َكَما أَِمنتُُكْم َعلَى   َخْيٌر َحافِظاً َوُهَو أَْرَحُم الرَّ

“Daha önce kardeşini size emanet ettiğim gibi, şimdi onu emanet eder miyim? 

Ama Allah en iyi koruyandır, O merhametlilerin merhametlisidir” dedi. 

Âyettek     ً  kelimesi Arapça gramer kurallarına ve cümledeki konumuna  َحافِظا

göre temyiz veya hal ifade etmektedir.310  

Taberî’nin kaydettiğine göre, İbn İshak (v. 151,768), Süddî (v. 127/745)  ve 

diğer müfessirler, Yusuf aleyhisselamın kardeşlerinin Mısır’a gelişlerini âyetler 

ışığında, şöyle izah etmişlerdir:311 

Kardeşlerinin, Yusuf aleyhisselamı kuyuya312 atmalarından sonra, aradan yıllar 

geçmişti. Yusuf aleyhisselam Mısır’a vezir olmuş,313 Mısır hükümdarının rüyasında314 

görüp Hz. Yusuf’un yorumladığı gibi, yedi yıl bolluk olmuş ondan sonra da kıtlık 

yılları gelmişti. Yusuf aleyhisselam, bolluk yıllarında tedbir alarak kıtlık yılları için 

önceden hububat depo etmişti. Bu sebeple kendi ülkesinin ihtiyaçlarını karşıladığı gibi 

diğer ülkelerden gelen insanlara da, kişi başına bir deve yükü olmak üzere gıda 

maddeleri satıyordu. Ken’an ilinde oturan Yakub aleyhisselamın oğulları da bu 

durumu duymuş onlar da ihtiyaçları olan gıda maddelerini almak üzere Mısır’a 

gelmişlerdi. Bunlar, Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdiklerinde, Yusuf aleyhisselam 

onları tanımış fakat kardeşleri onu tanıyamamıştı.315 Zira Yusuf aleyhisselam kuyuya 

atılırken henüz çocuk denecek bir yaştaydı. Ayrıca kardeşleri Yusuf aleyhisselamın 

                                                 
310 Zeccâc, Me‘âni’l-Kur’ân ve İ‘râbuh, III, 118;  Muhyeddin Derviş, İ’rabu’l-Kur’âni’l-Kerim, IV, 

10. 
311 Taberî, Câmiu’l Beyân,  XIII, 222-232. 
312 Bkz: Yusuf, 12/10. 
313 Bkz: Yusuf, 12/55-56. 
314 Bkz: Yusuf, 12/43. 
315 Bkz: Yusuf, 12/58. 
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sağ kalıp böyle bir mevkiye erişebileceğini de hiç düşünmemişlerdi.316 

Yusuf aleyhisselamın kardeşleri yanına gelince, Yusuf aleyhisselam onlara, 

niçin geldiklerini sormuş, onlara, casusluk yapabileceklerini ihsas ettirmiş, bunun 

üzerine kardeşleri, kendileri hakkında düşünülebilecek şüpheleri bertaraf etmek için, 

kimin oğulları olduklarını, kaç kardeşleri bulunduğunu izah etmişler. Bunun üzerine 

Hz. Yusuf, bir daha geldiklerinde üvey kardeşleri olan ve aslında Yusuf aleyhisselamın 

ana bir öz kardeşi olan Bünyamin’i de getirmelerini istemiş, bunun için onları hem 

teşvik etmiş hem de getirmedikleri takdirde ne yapacağını açıklayarak şöyle demiştir: 

“Eğer onu bana getirmezseniz, artık benden size bir ölçek bile yok. Ve bir daha da 

bana yaklaşmayın”317 demiştir. 

Hz. Yusuf’un kardeşleri memlekete dönerler ve babalarını zorda olsa ikna 

etmeye çalışırlar. Zira Hz.Yusuf kardeşlerine verdiği yiyecek torbalarının içine onların 

yiyecekler için ödedikleri içi para dolu keseyi de koydurup geri göndermiştir.318 Hz. 

Yakup ve oğulları da yiyeceklerin içinden bu para kesesinin çıktığını görünce çok 

şaşırmış ve Mısır’a tekrar dönme konusunda daha istekli davranmışlardır.319 

Hz. Yakup, önceleri oğlu Bünyamin’in gitmesine, kardeşlerinin Hz. Yusuf’a 

yaptıkları gibi ona da bir kötülük yapma ihtimaline karşı taraftar olmadıysa da,320  

oğullarının onu koruyacaklarına dair verdikleri yeminin üzerine, gitmesini kabul 

etmiştir.321 

İşte Hz. Yusuf’un kardeşlerinin Bünyamin’i koruma sözlerine karşılık Hz. 

Yakub’un, çocuklarının sözlerine halen itimad etmediğini gösterir mahiyette,  ُ فَاّٰلله

اِحٖمينَ   Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en“ َخْيٌرَحافًِظا َوُهَو اَْرَحُم الرَّ

merhametlisidir”  demiş ve Allah Teâlâ, yaşlılığım ve oğluma olan sevgim sebebiyle 

elbette bana merhamet edecektir. Allah’tan evladımı bana geri döndürmesini, onunla 

işlerimi toparlamasını umarım düşüncesiyle “muhakkak ki O, merhametlilerin en 

merhametlisidir” 322  ifadesini kullanmıştır. 

                                                 
316 Taberî, Câmiu’l Beyân, XIII, 225. 
317 Yusuf 12/59; Taberî, Camiu’l Beyan, XIII, 225-226. 
318 Yusuf, 12/65. 
319 Yusuf, 12/65. 
320 Yusuf, 12/64. 
321 Yusuf, 12/66. 
322 İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm, VIII, 55-56. 
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2- Tarîk 87/4  

ا َعلَْيَها َحافِظٌ  إِن ُكلُّ   نَْفٍس لَّمَّ

“Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur.” 

Bu âyet-i kerimedeki   ٌَحافِظ  hafîz kelimesini, Kurtubî ve İbn Kesîr, insanın 

rızkını, amelini, ecelini tespit ve her türlü beladan muhafaza eden hafaza melekleri 

şeklinde yorumlamışlardır. Söz konusu âyeti “her nefsin üzerinde Allah tarafından onu 

belalardan koruyan bir koruyucusu vardır” şeklinde manalandırmışlar ve buna 

“ardından ve önünden ta’kib edenler vardır. Allah’ın emriyle onu gözetirler.”323 

âyetini delil olarak getirmişlerdir.324 

 Sâbûnî’ye göre, bir kısım müfessirler sözkonusu âyetteki   ٌَحافِظ hafîz kelimesini 

insanın hayır ve şer şeklinde bütün amellerini kaydedip koruyan melekler anlamında 

yorumlayarak, âyete “her kişinin üzerinde onun hayır ve şer amellerini kaydeden 

görevliler vardır” tarzında anlam vermişler ve “şüphesiz başınızda bekçiler vardır. 

Değerli yazıcılar”325 âyetlerini delil olarak sunmuşlardır.326 

 Âyetteki “koruyanın” şanı yüce Allah’ın kendisi olduğu da tefsir kitâplarında 

ifade edilmiştir. Şayet Allah’ın bu varlıkları koruması olmasaydı bu varlıklar hayatta 

kalamazlardı.327 

“Koruyan” mefhumundan kasıt, kişinin aklı olduğu da söylenmiştir. Akıl insanı 

kendi menfaatine olan şeylere yönlendirir ve kendisine zarar verecek şeylerden de onu 

korur.328 

Kurtubî söz konusu âyet-i kerime hakkında müfessirlerin görüşlerini 

naklettikten sonra kendi görüşünü de şöyle izah eder: Derim ki: Akıl ve benzerleri 

araçtır. Gerçekte koruyucu olan ise ancak yüce Allah’tır. Nitekim yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır:  “Allah en hayırlı koruyucudur.”329 Bir başka âyette de; “de ki: Gece 

                                                 
323 Ra’d, 13/11. 
324 Kurtubî, el-Câmi‘u li-Ahkâmi'l-Kur'ân, XXIII, 204; İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm,  XIV, 

316 
325 İnfitar, 82/10-11. 
326 Sâbûnî, Saffetü’t-Tefâsîr, III, 519. 
327 Kurtubî, el-Câmi‘u li-Ahkâmi'l-Kur'ân, XXIII, 204-205. 
328 Kurtubî, el-Câmi‘u li-Ahkâmi'l-Kur'ân, XXIII, 204-205. 
329 Yusuf', 12/65 
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ve gündüz Rahmana karşı sizi kim koruyabilir?”330 buyrulmuş ve bu koruyuculuk 

sıfatının Allah’a has bir sıfat olduğu ifade edilerek bu mana desteklenmiştir.331 

   ً ْحفُوظا  Mahfuzâ: Enbiya 21/32 مَّ

ْحفُوظاً َوُهْم َعنْ   آيَاتَِها ُمْعِرُضونَ  َوَجعَْلنَا السََّماء َسْقفاً مَّ

“Biz, gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar ise, gökyüzünün 

âyetlerinden yüz çevirirler.” 

 Bu âyette geçen “korunmuş tavan” benzetmesini ilk dönem müfessirler, 

birinci olarak, gökyüzü, yeryüzüne nispetle tıpkı evin tavanı olduğu gibi, o  diğer 

tavanlar için sözkonusu olabilen düşmekten ve çökmekten korunmuştur manasında 

tefsir etmişlerdir. Bu manaya Hac, 22/65,332 Rum, 30/25,333
 Tur, 52/2,334 Bakara, 

2/255335 âyetlerini delil olarak getirmişlerdir. İkinci olarak ise, Hicr, 15/17336 

suresindeki âyete istinaden gökyüzünün şeytanlardan melekler vasıtasıyla korunduğu 

anlamını çıkarmışlardır.337 İbn Abbas’dan rivâyet edilen bir hadiste Peygamber 

Efendimizin gökyüzüne bakarak “gök yüksek bir tavandır. Tutulmuş bir dalgadır. Ok 

kovayı delip geçtiği gibi şeytanlardan korunmuş olarak delip gidiyor,” dediği 

nakledilmiştir.338 

Râzî mezkûr âyetin, iki manasından birinci mananın daha isabetli olacağını, 

çünkü âyeti birinci manaya hamletmenin bu nimete yücelik kazandıracağını ifade 

etmiştir. Çünkü söz konusu âyetlerde Cenâb-ı Hak (c.c) sanki o gökyüzünü 

mükelleflerin üzerine düşürmemeyi ve onu korumayı tekeffül etmiş gibidir. İkinci 

görüşün ise böyle olmadığını, zira semâdan cinlerin kulak hırsızlığı yapmasından 

                                                 
330 Enbiya, 21/42. 
331 Kurtubî, el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XXIII, 205-206. 
332 “Semayı da izni olmaksızın yere düşmekten O tutuyor…(Hac 22/65)”. 
333 “Yine göğün ve yerin O’nun emriyle durması da O’nun ayetlerindendir…(Rum 30/25)”. 
334 “Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye (kurduğu düzende) tutuyor…(Tur 52/2)”. 
335  “…Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.(Bakara 2/255)”. 
336 “Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.(Hicr 15/17)”. 
337 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXII, 165; Taberî,  Câmiu’l-Beyân, XVI, 263. 
338 Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği Tirmizi de geçen bir hadis-i şerifte, bu hadise yakın ifadeler mevcut. 
Sözkonusu hadiste “gök yüksek bir tavandır. Tutulmuş bir dalgadır”  ifadesi olup, şeytanlardan 

bahsedilmemektedir. Tirmizi, Tefsir, 58; Alûsî, Ebi’l-Fadl Şihâbu’d-din Esseyyid Mahmud el-Âlûsî el-

Bağdâdi, Ruhu’l-Meâni fi Tefsiri’l-Kur’âni’l Âzîm ve’s-Seb’u’l-Mesânî, Daru İhyâi’t-Turâsi’l-Ârâbî, 

Beyrut, ts. XVII, 38. 
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endişe edilemeyeceğini ifade etmektedir.339 İkinci manayı ise Ferra ve Taberî gibi 

müfessirler tercih etmişlerdir.340 

Günümüz müfessirleri ise mezkûr âyette geçen “korunmuş tavan” 

benzetmesini, dünyayı saran atmosferi ve 30. âyette söz konusu edilen 

“Nebula”nın341 bölünüp parçalanmasıyla meydana gelen galaksilerin, güneş sistemleri 

ve yıldızların oluşturduğu kozmik uzayı ifade ettiğinin anlaşıldığını söylemişlerdir.342 

Bu münasebetle, Allah’ın kurduğu bir düzen ve denge içinde yaratılmış olan kozmik 

uzay, merkez kaç kuvvetlere ve karşılıklı kütlesel çekimlere dayanarak hareket 

etmekte ve bu sistem sayesinde gökyüzünün parçalanıp yok olmaktan korunduğunu 

ifade etmektedirler.343 

“İlmin Işığında Asrın Kur’ân Tefsiri” adlı tefsirinde Celal Yıldırım, söz 

konusu “korunmuş tavan” tabirinin göklerin bozulup dengesizliğe düşmekten 

korunması ve yeryüzüne bizim bakış açımıza göre bir tavan durumuna getirilmesi 

şeklinde bir anlama sahip olduğunu söyler. O, bu korunma olayını şöyle izah eder; 

ilmi araştırma bize uzaydaki yıldızlar, gezegenler ve sistemler hakkında Kur’ân’ı 

tasdik eder mahiyette şu bilgiyi vermektedir: “Gezegenler ve yıldızlar uydularını 

kendilerine çekerler. Güneş, dünya ve öbür gezegenler sanki görünmez bağlarla 

bağlıymışlar gibi uydularını kendileriyle birlikte onlara has yörüngeleri içinde ve 

doğrultusunda döndürürler ki buna çekim kanunu diyoruz. Bu durumda uydular neden 

gezegenlerin üzerine düşmezler? Çünkü gezegenlerin çevresinde hızla dönmeleri 

onlara merkezkaç kuvveti denilen bir kuvvet vermektedir. Böylece uydular 

gezegenlerine çekim kanunuyla bağlanırlar, ama merkezkaç kuvvetiyle onlardan 

uzaklaşırlar. Bu iki kuvvet birbirine eşit olduğu için uydular, gezegenlerinin üzerine 

düşmedikleri gibi onlardan uzaklaşıp uzayda kaybolma tehlikesiyle de karşılaşmazlar. 

Onlar sadece yörüngeleri içinde dönerler.”344  

                                                 
339 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXII, 165. 
340 Ferra, Ebî Zekeriyya Yahya bin Ziyâd, Me‘âni’l-Kur’ân, ‘Alemu’l-Kitâb, Beyrut, 1983, II, 201; 

Taberî,  Câmiu’l-Beyân, XVI, 263; Kurtubî, el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XIV, 199.  
341

 Nebula: Toz kütlesi anlamına gelen nebuladan kastedilen şey; evrenin başlangıçta bir bütün yani 

tek bir kütle olduğu, bu kütlenin sonradan bölünüp parçalara ayrılması olayıdır. Karaman,  Kur’ân 

Yolu, III, 573-576. 
342 Karaman,  Kur’ân Yolu, III, 573-576. 
343 Karaman,  Kur’ân Yolu, III, 573-576. 
344 Yıldırım, Celal, İlmin Işığında Asrın Kur’ân Tefsiri, Anadolu Yay, İstanbul, 1987, VIII, 3908. 
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2.1.1.2. Cem‘ (çoğul) Kalıbında Kullanımı 

 

  :Hâfizûn َحاِفُظون            

1- Tevbe 9/112 

اِكعُوَن السَّاِجدوَن اآلِمُروَن بِاْلَمْعُروفِ  التَّائِبُوَن اْلعَابِدُوَن اْلَحاِمدُوَن السَّائُِحونَ  َوالنَّاُهوَن َعِن  الرَّ

ِر اْلُمْؤِمنِينَ   اْلُمنَكِر َواْلَحافُِظوَن ِلُحدُوِد ّٰللّاِ   َوبَّشِ

“Allah’a tevbe eden, kullukta bulunan, O’nu öven, O’nun uğrunda gezen, rüku 

ve secde eden, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları 

koruyan müminleri de müjdele.” 

Bu ayet-i kerimedeki   َِواْلَحافُِظوَن ِلُحدُوِد ّٰللّا “Allah’ın sınırlarını koruyanlar”, 

ifadesini genel olarak müfessirler; Allah’ın kendilerine farz kıldığı ibadetleri yerine 

getirip yasakladığı şeylerden kaçınarak O’nun koyduğu sınırları koruyanlar, şeklinde 

yorumlamışlardır.345 

İbn Kesîr, bu muhâfazanın hem ilim, hem de amel bakımından olacağını ifade 

etmiştir. O’na göre Allah’ın sınırlarını fikri planda yanlış anlamalara karşı korumak 

gerektiği gibi insanların günlük hayatta da Allah’ın sınırlarına riayet etmelerini 

sağlamaya çalışmak da o kadar gereklidir.346 Yine İbn Kesîr’in kaydettiği bir rivayette, 

Ali b. Ebi Talha’nın İbn Abbâs’tan rivayetine göre o, “Allah’ın hududunu 

koruyanlardır”347 ayeti hakkında; “Allah’ın tâatı üzere kâvim olanlardır” demiştir. 

İbn Kesîr burada, Hasan el-Basri (v. 110/728)’nin de aynı kanaatte olduğunu ifade 

etmekte ve ondan gelen rivayetlerin birinde “onlar, Allah’ın farzlarını koruyanlardır” 

şeklinde bir mana verdiğini bildirmektedir.348 

Beğâvî (v. 516/1122), sözkonusu ayetin izahında diğer müfessirlerden farklı 

olarak, “Allah’a verdikleri söze, ahidlere bağlı olanlar, vefa gösterenler…”  anlamını 

vermiştir.349 

                                                 
345 Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili,  IV, 299; Sâbûnî,  Saffetü’t-Tefâsîr, I, 526.  
346 İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm, VII, 294. 
347 Tevbe, 9/112. 
348 İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm, VII, 295. 
349 Beğâvî, Ebi Muhammed el-Hüseyin bin Mes’ud, Meâlimu’t Tenzîl, Dâru’t Tâyyîb, Riyâd, 1988, IV, 

99.  
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Son devir müfessirlerinden Seyyid Kutub, (v. 1966), söz konusu “Allah’ın 

sınırını gözetenler”350  mealindeki ayet-i kerimeyi, farklı bir bakış açısıyla şöyle tefsir 

eder: “Allah’ın koyduğu kuralları hem kendi şahıslarına, hem de insanlara 

uygulayanlar. Bu kuralları ortadan kaldıranlara ve çiğneyenlere karşı koyanlar... Ne 

var ki bu görev de tıpkı “iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama” görevi gibi sadece 

Müslüman bir toplumda yerine getirilebilir. Müslüman toplum da tüm alanlarda sadece 

Allah’ın emir ve yasaklarının bütünüyle egemen olduğu toplumdur. Müslüman 

toplum, ilahlıkta, Rabblıkta, egemenlikte ve yasamada Allah’ı bir ve ortaksız kabul 

eden ve Allah’ın izin vermediği her türlü yasada tağutun yönetimini reddeden 

toplumdan başkası değildir. İşte bütün çabalar ilk başta böyle bir toplumu oluşturma 

amacı etrafında yoğunlaştırılmalıdır. Böyle bir toplum oluştuğu zaman, Allah’ın 

koyduğu kuralları gözetenler, kendilerine bu toplum içinde yer bulabilirler. Tıpkı ilk 

defa Müslüman toplumun oluştuğu devirde olduğu gibi...” yorumunu yapmıştır.351 

Burada  “Allah’ın sınırları” ifadesi kanaatime göre sadece Allah’ın farzları 

veya Allah’a verilen söz gibi hususi anlamlardan ziyade “Allah’ın, insanların hem 

şahsi ve hemde toplumsal hayatını düzenleyici emir ve yasaklarının tümü” şeklinde 

izah edilmesi daha isabetli olacaktır.  

2-  Yusuf, 12/12 

 اَْرِسْلهُ َمعَنَا َغدًا يَْرتَْع َويَْلعَْب َواِنَّا لَهُ لََحافُِظونَ 

“Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu 

koruruz.” 

 Şüphesiz biz onu koruruz” ifadesindesindeki hıfz kelimesine“  َواِنَّا لَهُ لََحافُِظونَ 

bazı alimler şefkat anlamı  vermişlerdir. Buna göre Hz. Yakub’un çocuklarının 

babalarından Hz. Yusuf için izin istediklerinde, Hz. Yusuf’a şefkat gösteriyormuş 

edasıyla bu talepte bulunduklarından bu ifadeyi kullandıkları belirtilmiştir.352 

Râzî bu ve bundan önceki ayetlerin Hz. Yakub, Hz. Yusuf’un başına olumsuz 

bir iş geleceğinden ciddi anlamda endişe duymuş ve bu münasebetle Hz. Yusuf’un 

kardeşlerinin bundan önce de birçok defa teklif ettikleri halde Hz. Yakub’un onların 

                                                 
350 Tevbe, 9/112. 
351  Seyyid Kutup,   fi-Zilâli’l-Kur’ân, Hikmet Yayınları, (trc., Komisyon), İstanbul, 1992, VI, 50-51. 
352 Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân,  137. 
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tekliflerini kabul etmediğini ortaya koymaktadır.353 

Kurtubî, sözkonusu âyetteki bu   ََواِنَّا لَهُ لََحافُِظون  ifadesini, Hz. Yusuf’un 

kardeşleri, babaları Hz. Yakub’u kendileriyle birlikte Yusuf’u göndermeye ikna etmek 

için, “ey babamız! sana ne oluyor da Yûsuf hakkında bize güvenmiyorsun? hiç endişe 

etmene gerek yok, O’nu (Yusuf’u) bütün korkulardan, endişe edilecek durumlardan 

koruyacağız”  ifadelerini kullanarak ikna etmeye çalışırlar ve bunun üzerine istemediği 

halde Hz. Yakub’u kendi isteklerine razı ederler354 şeklinde yorumlamıştır.  

3- Yusuf 12/63 

ا َرِجعُوا إِلَى أَبِيِهْم قَالُواْ يَا أَبَانَا ُمنَِع ِمنَّا اْلَكْيلُ   فَأَْرِسْل َمعَنَا أََخانَا نَْكتَْل َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظونَ  فَلَمَّ

“Babalarına döndüklerinde, “Ey babamız! Bize yiyecek yasak edildi, 

kardeşimizi bizimle beraber gönder de yiyecek alalım. Onu elbette koruruz” dediler.” 

Taberî (v. 310/923), bu âyetin tefsirini yaparken, Yusuf aleyhisselamın 

kardeşlerinin, Mısır’dan memleketlerine döndüklerinde, babalarına, kendilerine 

bundan böyle zahire verilmeyeceğini söyleyerek söze başlamışlar, sanki bu sefer de 

erzak almadan gelmişler gibi bir ifade kullandıklarını belirtmiştir.355 Bunun sebebi 

olarak Taberî, Hz. Yakub’un çocuklarının, kardeşleri Bünyamin’i babalarından 

istemeye yüzlerinin olmamasındandır, şeklinde izah eder. Çünkü daha önce Yusufu’da 

götürmüşler fakat geri getirmemişlerdi. Bu sebeple önce böyle bir giriş yapmışlar, 

arkasından da kardeşleri Bünyamin’in gönderilmesi halinde kendilerine yiyecek 

maddeleri verileceğini söyleyerek babalarını ikna etmeye çalıştıklarını ifade 

etmiştir.356 

Taberî, Hz.Yakub’un oğullarının, bu sefer de Bünyamin’i götürmek istemeleri 

ve onu koruyacaklarına dair kesin söz vermelerine rağmen, Yakub aleyhisselamın, 

oğullarına itimatsızlığını hissettirerek, “onun hakkında size ancak, daha önce kardeşi 

hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim! Allah en iyi koruyandır ve O, 

merhametlilerin en merhametlisidir”357 şeklinde bu sıkıntısını dile getirdiğini ifade 

                                                 
353 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XVIII, 98-99. 
354 Kurtubî, el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XI, 283-284. 
355 Taberî, Câmiu’l Beyân, XIII, 229. 
356 Taberî, Câmiu’l Beyân, XIII, 229. 
357 Yusuf, 12/63. 
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eder.358 

4- Hicr 15/9 

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُ ونَ  ْلنَا الذِّ  إِنَّا نَْحُن نَزَّ

“Doğrusu Kitâp’ı Biz indirdik, onun koruyucusu elbette Biziz.” 

Bu âyet-i kerimedeki  َلََحافُِظون lehâfizûn kelimesiyle ifade edilen, koruma 

faaliyeti, müfessirlerin geneline göre, Kur’ân hakkında ve Kur’ân’ın lafzi 

korunmuşluğu anlamındadır. Bunun yanında Taberî, (v. 310/923) gibi bir kısım 

müfessirler ise bu âyetin Kur’ân’ın hem lafzi ve hem de manevi korunmuşluğu 

anlamında olduğunu ifade etmişlerdir. Yani Kur’ân hem lafzen bozulmaktan 

korunduğu gibi, aynı zamanda Kur’ân’ın özünde olmayan anlayışların ona dâhil 

edilmesi, emirlerinde, yasaklarında, kısacası Kur’ân’ın koyduğu tüm hükümlerde bir 

eksiklik veya fazlalık olmasını engellemek için korumak anlamında olduğunu ifade 

etmişlerdir.359 

Bu ayetteki  ََحافُِظون hâfizûn kelimesinin ifade ettiği Kur’ân’ın korunmuşluğu 

konusunda Zeccâc (ö. 311/923), fussilet suresindeki;  َْل يَاْٖتيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن يَدَْيِه َوَْل ِمْن

 Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O, hüküm ve“  َخْلِفٖه تَْنٖزيٌل ِمْن َحٖكيٍم َحٖميدٍ 

hikmet sahibi, övülmeye lâyık olan Allah tarafından indirilmiştir”360 ayetini delil 

olarak getirir.361  ََحافُِظون hâfizûn kelimesiyle bahsedilen Kur’ân’ın korunmasının 

mahiyeti “ulum’ul Kur’ân” eserlerinde teferruatlı bir biçimde izah edilmiştir.362 Buna 

göre, Kur’ân’ın korunması süreçlerini maddeler halinde şöylece sıralamak 

mümkündür;  

1- Kur’ân’ın indirilme sürecinde korunması. 

                                                 
358 Taberî, Câmiu’l Beyân, XIII, 230. 
359 Taberî, Câmiu’l Beyân,  XIV, 18-19.  
360 Fussilet, 42/42. 
361 Zeccâc, Me‘âni’l-Kur’ân, III, 174. 
362 Zerkeşi, Bedruddin Muhammed b. Abdullah, el-Burhan fi ulûmi’l- Kur’ân, Mektebetu’l ‘Asriyye, 

Beyrut, 2009,  I, 163-174; Suyûtî, Celaleddin Abdurrahman bin Ebi Bekir, el-İtkân fi Ulumu’l-Kur’ân, 

(thk. Fevvâz Ahmed Zemerlî), Dâru’l-Kitâbil-‘Arabî, Beyrut, 2011, 709; Zerkâni, Muhammed 

Abdülâzim, Menâhilu'l-irfân, Dâru’l-Ma’rife, 2. bsk.  Beyrut, 2001, I, 41-87; Mennâ’u’l-Kattân, 

Mebâhis fi ulûmi’l-Kurân, Müessetü'r-Risâle, Beyrut, 2009, 91-123; Subhî es-Sâlih, Mebâhis fi ulûmi’l-

Kurân, Dâru’l-‘İlim ve’l Melâyin, Beyrut, ts. 49-89. 
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a) Sevgili peygamberimizin kalbinde toplanarak ezberlenmesinin 

sağlanması. 

b) Vahiy kâtipleri aracılığıyla yazıya dökülmesi.  

c) En iyi şekilde mukabele usulüyle karşılaştırmalı olarak okunmasının 

sağlanması. 

d) Doğru şekilde açıklamasının ve tefsirinin yapılması.  

e) Allah Teâlâ’nın, insanlardan herhangi birinin ona muâraza etmeye 

(benzerini getirmeye) kadir olmasından onu koruyup muhafaza 

etmesi.363 

2- Kur’ân’ın Tertip Aşamasında Korunması 

a) Kur’ân’ın parça parça vahiyler şeklinden bir Kitâp haline getirilmesi 

işlemi, Hz. Ebubekir’in talimatıyla Zeyd b. Sabit başkanlığında bir 

heyetin huzurunda gerçekleştirilmesi.364 

b) Getirilen her nüshanın Resulullah’ın huzurunda yazıldığına dair iki 

şahit şartı aranması.  

c) Ezber ve yazının kontrol ve tashihinin karşılıklı yürütülmesi. 

3- Kur’ân’ın Manen Korunması 

a) Hz. Peygamber’in sünnetinin, Kur’ân’ı açıklayıcı ve yol gösterici 

niteliklerinden dolayı Kur’ân’ın anlaşılmasını sağlamak. 

b) Vahye şahitlik eden sahabelerin içtihadlarının ve Kur’ân’ın 

anlamlarının sonraki nesillere ulaştırılması. 

c) Kur’ân’ın âyetlerini anlamak için İslam ümmetinin tefsir ilmini ihdas 

etmesi ve Kur’ân âyetlerinin anlaşılması için birçok tefsirin yazılması. 

d) Ulûmu’l-Kur’ân olarak isimlendirilen, Esbâbü’n-Nüzûl, Nâsih-

Mensûh, Müteşâbihu’l-Kur’ân, İ’câzü’l-Kur’ân, Müşkilu’l-Kur’ân, 

Kısasu’l-Kur’ân, Emsâlü’l-Kur’ân, Gâribu’l-Kur’ân gibi müstakil 

ilimlerin Kur’ân’ın inişi, tertibi, toplanması, yazılması, okunması, tefsir 

edilmesi, mu’cizelik yönü ve nâsih-mensûh açısından olası istifhamları 

gidermeye çalışan bu ilimler aracılığıyla Kur’ân’ın korunması.  

                                                 
363 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XIX, 164-165. 
364 Birışık, Abdulhamit “Kur’ân”, DİA, Ankara, 2002, XXVI, 385-386. 
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e) Tefsir, Hâdis, Kelam, Fıkıh, Tasavvuf gibi temel İslam bilimleri 

aracılığıyla Kur’ân’ın korunması.365 

Burada Kur’ân’ın korunmuşluğuna dair şu noktayı izah etmeyi gerekli 

görmekteyiz: Sahâbe devrinin sonlarına doğru Müslümanlar arasında Şia,  Hariciye, 

Mu’tezile, Cebriye, Mürcie gibi farklı görüşleri benimseyen birçok fırka çıkmıştır. 

Kur’ân’ın lafzi korunmuşluğu yönüyle herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen, farklı 

yorumlardan kaynaklı bazı ihtilaflar ortaya çıkmıştır. Bu durum zaman zaman İslam 

ümmetini rahatsız edecek bir hal almış olsa bile İslam toplumu bu sıkıntıları aşmayı 

başarmış ve asırlar sonrasında bugün, Kur’ân lafız itibariyle bir olduğu gibi, 

hükümlerinin uygulanışında da çok ciddi farklılıklar söz konusu değildir. İşte bu 

durum şüphesiz ki, 15 asırdır varlığını en keskin biçimde sürdüren ve katlanarak 

yükselten Kur’ân’ın    َْكَر َواِنَّا لَهُ لََحافُِظون ْلنَا الذِّ  ;Kur’ân’ı kesinlikle biz indirdik“ اِنَّا نَْحُن نَزَّ

elbette onu yine biz koruyacağız.”366  âyetinde ifade edilen ilâhî korunmuşluğunun bir 

tezahürüdür.367 

Kur’ân’ın indiği dönem, buraya kadar ki anlatılanlardan hareketle yazı 

yazmanın zor ve zahmetli bir iş olduğu, insanların zor şartlarda yaşamak zorunda 

kaldığı bir dönemdi.  Savaşlar, göçler, fakirlik gibi birçok olumsuz durumun ortasında 

neredeyse o günkü tarihe ışık tutacak tarihi vesikaların yok denecek kadar az olduğu 

bir ortamdı. İşte böyle bir ortamda 6236 ayetiyle Kur’ân’ın eksiksiz bir biçimde 15 

asırdır korunarak zamanımıza kadar ulaştırılması kanaatime göre tam anlamıyla bir 

mucizedir. Şüphesiz ki bu durum, Kur’ân’ın ilahi korunmuşluğunun bir delilidir.  

Müfessirler sözkonusu âyetteki  َْكر  kelimesinden kastın Kur’ân olduğu الذِّ

konusunda görüş birliği içinde olmalarına rağmen, ( ُه) zamirinin işaret ettiği şey 

cihetiyle, aralarında ihtilaf söz konusu olmuştur. Bazı müfessirler,  َلَهُ لََحافُِظون     

kısmındaki ( ُه) zamirini, Hz. Peygamber (s.a.v)’e nisbet ederler368  ve  يَ ْعِصُمَك ِمَن ُ َوّٰللاه

 Allah; seni insanlardan korur.”369 âyetinde de aynı durumun sözkonusu“ النَّاِس 

                                                 
365 Zerkeşi, el-Burhan, I, 163-174; Zerkâni, Menâhilu’l-İrfân,  I, 41-87; Mennâ’u’l-Kattân, Mebâhis fi 

ulûmi’l-Kur’ân, 91-123; Sâlih, Mebâhis fi ‘Ulûmi’l-Kur’ân, 49-89. 
366 Hicr, 15/9. 
367 Kahraman, Kur’ân’ın Manen Korunması Üzerine,  382. 
368 Kahraman, Ferruh “Hicr, 15/9. Âyeti ve Kur’ân’ın Manen Korunması Üzerine”, DÜİFD,  II-36, 

İzmir, 2012,  357-386. 
369 Mâide, 5/67. 
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olduğunu ifade ederler.370 Ancak, İbn Kesîr ve Râzî, bu âyette, her ne kadar ( ُه) 

zamirinin Peygamber Efendimize nisbet edilme ihtimali olsa da, hakikatte birinci 

mana yani ( ُه) zamirinin Kur’ân’a raci’ olduğu görüşü daha evla olup, âyetin akışından 

açıkça anlaşılanın da bu ikinci görüş olduğunu371 ifade etmişlerdir. 

5- Mü’minûn 23/5 

 َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظونَ 

“Onlar, ırzlarını korurlar.” 

6- Meâric 70/29 

 َوالَّذِ يَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظونَ 

“Onlar, ırzlarını korurlar.” 

Buradaki “ırzlarını korurlar” diye mana verilen    َِلفُُروِجِهْم َحافُِظون  ifadesi, avret 

yerlerinin açılmasına, zina ve benzeri her çeşit kötü fiillere karşı kendini korumak 

olarak değerlendirilmiştir.372 Müfessirler bu âyettin, Kur’ân’ın iffet konusundaki 

hassasiyetinin bir göstergesi olduğunu belirterek, bu âyetten sonraki âyetlerde de373 

ifade edildiği gibi kişinin kendi eşleri ile münasebetleri müstesna olmak üzere, 

Mü’minin her durumda şehvetini tahrik edecek ortam ve davranışlardan sakınması 

gerektiği şeklinde bir mananın ortaya çıktığını ifade etmişlerdir.374  

Bu konuyu biraz teferruatıyla şöyle açmak mümkündür; İslâm’da hayatın 

çeşitli alanlarına dair pek çok düzenleme, Kur’ân ve Sünnet’te ortaya konan genel 

ilkeler ve amaçlar çerçevesinde belirlenmiştir. Kimi hükümler ihtiyaçlara, kimisi 

zaman ve şartlara göre İslâm toplumunun takdirine ve değerlendirmesine bırakılmış 

olmasına rağmen, evlenme, aile ve buna benzer konular ile ilgili belli başlı hukukî 

düzenlemelerin doğrudan Kur’ân tarafından yapılmış olması İslâm dininin iffet 

konusundaki duyarlılığının bir ifadesidir. Bu duyarlılık zamanla İslâm toplumlarının 

                                                 
370 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm,  VIII, 246;  Kahraman, Kur’ân’ın Manen Korunması Üzerine,  

358-359. 
371 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm,  VIII, 246; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb,  XIX, 163-164. 
372 Sâbûnî, Saffetü’t-Tefâsîr, II, 277. 
373 Mü’minun, 23/6-7. 
374 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXIII, 82; Ebi’s-Su‘ud, Muhammed b. Muhammed el- ‘İmâdî, İrşâdu 

‘Akli’s-Selim ilâ Mezâyâ el-Kur’âni’l-Kerim, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arâbî, Beyrut, ts. VI, 124; 

Karaman, Kur’ân Yolu,  IV, 11. 
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genel ahlâk ve iffet telakkilerine de yansımış, bu toplumların karakterini belirleyen 

aile, namus ve iffet anlayışının oluşmasına zemin hazırlamıştır.375 Kısaca Kur’ân, 

“Onlar, ırzlarını korurlar”376 derken, mü’minlerden namuslu ve iffetli bir yaşam 

biçiminin oluşmasını istemektedir.   

 Seyyid Kutub; diğer müfessirlerden farklı olarak, âyeti sosyolojik bir tahlilden 

geçirerek anlatılmak ve verilmek istenen mesajın anlaşılmasını sağlamak için şunları 

ifade etmektedir: “Onlar, ırzlarını korurlar.” Bu koruma, ruhun, yuvanın ve çevrenin 

temizliğidir. Nefsin, ailenin ve toplumun arınmasıdır. Bu temizlik ve arınma; mahrem 

yerleri helâl olmayanların bulaşıp kirletmesine, kalbin helâl olmayan şeylere ilgi 

duymasına, toplumda şehvet ve arzuların kontrolsüz bir şekilde başını alıp gitmesine, 

ailenin ve neslin bozulmasına karşı korunmakla sağlanır. Şehvet ve arzuların bir sınır 

tanımadan yayıldığı bir toplum çözülme ve bozulma ile karşı karşıya kalmış bir 

toplumdur,” diyen Seyyid Kutub, ailenin toplum binasını oluşturan ilk ve temel birim 

olduğunu ifade etmiştir. Çocuğun doğup geliştiği bu yuvanın,  sağlıklı olması, anne-

babanın birbirlerine güven duyup bu yuvayı ve içindeki yavruları gözetmesi için bu 

ortamın güvenli, sağlam ve nezih olması kaçınılmazdır377 şeklinde sosyolojik bir tahlil 

yapmıştır. 

Seyyid Kutup konu hakkında sosyolojik tahliline devamla ifadelerini şöyle 

sürdürür: “İçinde şehvetin hiçbir sınır tanımadan kol gezdiği bir toplum, insanlık 

basamaklarından aşağıya doğru yuvarlanan kötü bir toplumdur. İnsanlık düzeyinin 

yüksekliğini gösteren şaşmaz ölçü, insanın nefsine hükmedip ona üstünlük 

sağlamasıdır. Fıtri istekleri temiz ve verimli bir yöne kanalize edilmesidir. Artık 

çocuklar dünyaya geliş yollarından dolayı kınanmazlar, çünkü bu temiz ve bilinen bir 

yoldur. Bu yolda her çocuk babasını tanır. Döllenme dürtüsü ile dişinin önüne gelen 

erkekle çiftleştiği, insanlık düzeyinden çok aşağı hayvanlarınki gibi bir durum 

sözkonusu değil. Çünkü burada yavru nasıl türediğini, nereden geldiğini bilemez. 

Beden ülkesinin ikinci gümrük kapısı cinsel organlardır. Bu gümrük kapılarından 

neyin girip, neyin çıktığı, hangi ülkeye girdiği bilinmeli ve ona göre kontrol altına 

alınmalıdır. Bu âyetlerde erkekler ele alınmaktadır. Cinsellik bakımından saldırgan 

                                                 
375 Karaman,  Kur’ân Yolu, IV, 11. 
376 Mü’minûn, 23/5. 
377 Kutup,  fi-Zilâli’l-Kur’ân, VIII, 55-56. 
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olan, sosyal bakımdan büyük yara oluşturabilecek olan erkek olduğu için onu öne 

almaktadır”378  yorumunu yapmıştır. 

Netice olarak Kutup; Yüce Allah’ın Kur’ân okulunda bu ve konuya ilişkin 

diğer âyetleriyle cinsel eğitim yapmakta olduğunu söylemiştir. Çünkü yarattığı insanın 

doğasına cinsel içgüdüyü koyan Allah, onun eğitimine de vahyinde yer vermiştir. 

Onun için, önce ana-babalar, sonra öğretmenler cinsel eğitimi yapacak, gençleri bu 

konuda bilinçlendireceklerdir, diyen Kutup, aile hayatının korunması, meşru olmayan 

cinsel ilişkilerin azalması için beyin, gönül ve cinsel eğitimin müşterek yürütülmesi 

gerektiğine vurgu yapmıştır. İrade ile arzular arasındaki ilişkiyi öğretmek, bu alanın 

olmazsa olmazını teşkil ettiğinden söz konusu âyetlerin insanların en büyük 

sorunlarından biri olan cinsellik sorununu terbiye etme anlamı taşıdığını ve insanlığa 

hayırlı bir kurtuluş yolu göstermeyi amaçladığını ifade etmiştir.379 

  Hâfizîn َحاِفِظينَ             

1- Yusuf 12/81 

 َوَما َشِهْدنَا إِْلَّ بَِما َعِلْمنَا َوَما ُكنَّا ِلْلغَْيِب َحافِِظينَ  اْرِجعُواْ إِلَى أَبِيُكْم فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إِنَّ اْبنََك َسَرقَ 

“Babanıza dönün ve deyin ki: “Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz, 

bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Biz ğaybın bekçileri değiliz.” 

Bu ayette Hz. Ya’kub’un oğulları,  ََوَما ُكنَّا ِلْلغَْيِب َحافِِظين  “Biz ğaybın bekçileri 

değiliz” cümlesiyle Bünyâmin’i koruyacaklarına dair babalarına söz verdikleri zaman 

onun hırsızlık suçundan dolayı Mısır’da alıkonulacağını bilemeyeceklerini ifade 

etmek istemişlerdi.380 

Râzî, onların  ََوَما ُكنَّا ِلْلغَْيِب َحافِِظين “ğaybın bekçileri de değiliz” cümlesi ile 

ilgili olarak şu izahları yapar:381 

a) Onlar, “biz, su kabının onun yükü içinden bulunup çıkarıldığını gördük. 

Ama gerçek durum bizce malum değil. Çünkü gaybı ancak Allah bilir” demek 

istemişlerdir. 

                                                 
378 Kutup,  fi-Zilâli’l-Kur’ân, VIII, 56-57. 
379 Kutup,  fi-Zilâli’l-Kur’ân, VIII, 57-58. 
380 Karaman,  Kur’ân Yolu, III, 252. 
381 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XVIII, 193-194. 
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b) İkrime, bunun “belki de o su kabı, gece onun eşyası içine saklanmıştı” 

manasında olduğunu söylemiştir. Çünkü bazı Arap lehçelerinde “gece”ye, “ğayb” 

denmektedir. 

3) Mücahid, Hasan ve Katâde, buna, “biz, oğlunun hırsızlık yapacağını 

bilemezdik. Eğer bunu bilseydik, onu padişaha götürmez ve geri getirme hususunda 

da Allah adına sana söz vermezdik” manasını vermişlerdir. 

4) Nakledildiğine göre Yakûb (a.s.) onlara, “farzedin ki o hırsızlık yaptı.  Kral, 

İsrâiloğullarının şeriatına göre hırsızlık yapanın köle olarak alıkonacağını nasıl bildi? 

Hayır, aksine bunu ona bir maksadınızdan ötürü siz söylemişsinizdir” dediğinde onlar: 

“Biz bu hükmü ona, henüz bu hadise başımıza gelmezden önce söylemiştik. İçine 

düştüğümüz bu şeyin, başımıza geleceğini o esnada bilemezdik” demişlerdir. Buna 

göre âyetteki, “ğaybın bekçileri de değiliz” cümlesi, işte buna bir işarettir, 382  şeklinde 

ifade etmiştir. 

Râzî’nin yaptığı bu izahların içinde kanaatime göre birinci maddedeki izah 

daha isabetli gözükmektedir. Çünkü Hz. Yakub’un çocukları da sözkonusu hırsızlık 

olayı karşısında neye uğradıklarını şaşırmışlardır. Konu hakkında onların da bir bilgisi 

olmadığından olayın mahiyetini ve iç yüzünü ancak Allah bilir demek istemişlerdir.  

2- İnfitâr 82/10 

يِن  بُوَن بِالدِّ 12)لَُموَن َما تَْفعَلُوَن يَعْ  (11)ِكَراًما َكاتِبِيَن  (10)َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن  (9)َكالَّ بَْل تَُكذِّ  

“Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Hâlbuki üzerinizde 

muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.” 

Bu surenin 9, 15, 17 ve 18. âyetlerinde geçen; “din” kelimesi, Kur’ân-ı 

Kerîm’de bilinen anlamları383 yanında, “hesap ve ceza günü (âhiret)”  manasında da 

kullanılmaktadır. Buna göre 10-12. âyetler şu gerçeği ortaya koymaktadır: Bu dünyada 

insanlar başıboş bırakılmamıştır. Aksine herkesin neler yaptığını bilen ve kayda 

geçiren görevli melekler vardır. Bu âyetler, öncelikle âhireti ve uhrevî hesabı inkâr 

                                                 
382 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XVIII, 193-194. 
383 “Din” kelimesi,  türevleriyle birlikte Kur’ân-ı Kerim’de 95 yerde geçmektedir. Kur’ân’da geçen en 

önemli manaları, hüküm, kanun (Yusuf 12/76), Tevhid (A’raf, 7/29), din edinmek (Tevbe 9/29), itaat 

(Nahl 16/52), hesap, sayı (Tevbe 9/36), şirk dini, ehl-i kitap dini, hak din, batıl din gibi meşhur 

manasıyla din (Kâfîrûn 109/6; Nisâ 4/171-172; Al-i İmran 3/19) anlamlarında kullanılmıştır. Tümer, 

“Din”,  DİA, IX, Ankara, 1994, 313-320. 
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edenleri uyarmakla birlikte daha genel olarak inananı ve inanmayanıyla bütün 

insanları yargı ve adaletin ceza veya ödüllendirmenin bu dünyada olanlardan ibaret 

bulunmadığını bildirmektedir. Bu dünyada yerini bulmayan veya eksik kalan adaletin 

bir gün mutlaka eksiksiz gerçekleşeceğini, şu halde herkesin hayatını bu sorumluluk 

bilinci ve duyarlılığı ile düzenlemesi gerektiğini hatırlatmaktadır.384 

Râzî, bu âyetlerle ilgili olarak özetle şöyle der: “Kuşkusuz Allah Teâlâ, kulla-

rının neler yaptığını bütün ayrıntılarıyla bilir, bunun için yapılanların yazılmasına, 

yazıcılara, şahitlere, belgelere ihtiyacı yoktur. Ancak O, kendisiyle insanlar arasındaki 

ilişkileri onların kendi aralarında uygulayacakları usullere göre düzenler. İnsanlar 

arasındaki hak ve sorumlulukları düzenlemenin en sağlıklı yolu, her şeyi kayda 

geçirmek, hesaplaşma aşamasında ise belge ve tutanakları ortaya koyarak hakkın 

yerini bulmasını, adaletli bir sonucun alınmasını sağlamaktır. İşte kıyamet günündeki 

hesaplaşma da böyle olacaktır.”385 

 Râzî,“hâlbuki sizin üzerinizde hakiki bekçiler, çok şerefli yazıcılar var. Onlar, 

ne yaparsanız bilirler”386 âyet-i kerimesini şöyle tefsir eder: “Bu, onların haline şaşma 

manasınadır. Allah’u Ta’âla sanki şöyle demektedir: “Siz, din gününü 

yalanlıyorsunuz. Hâlbuki o, hesab ve ceza (karşılık verme) günüdür ve sizin üzerinizde 

vazifeli olan melekler, o kıyamet gününde, ona göre hesaba çekilesiniz diye yaptığınız 

herşeyi yazıyorlar.” Bu âyetin bir benzerini Kâf suresindeki; “hem sağında, hem 

solunda oturan, onun amellerini tesbit etmekte olan iki de melek vardır. O bir söz 

söylediğinde, mutlaka yanında hazır (bunu duyan ve yazan) bir gözcü vardır”387  

âyetiyle verdikten sonra bir başka benzerinin de En’âm suresindeki “O (Allah), kulları 

üzerinde kahirdir (hükümrandır) ve sizin üzerinize hafaza (meleklerini) gönderir”388  

ayetiyle örneklendirmeye çalışır.389 

 Muhammed Esed yukarıdaki ve yukarıdakine benzer âyet-i kerimelerdeki   

“muhafız melekler” tabirini her insanın başına dikilen “gözetleyici gücün”, onun 

bilinçaltında yatan bütün saikleri ve eylemlerini kaydedenin, insan yapısının en temel 

                                                 
384 Karaman,  Kur’ân Yolu,  V. 570. 
385 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXXI, 83. 
386 İnfitar, 82/10-12. 
387 Kaf, 50/17-18. 
388 En’âm 6/61. 
389 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXXI, 83-84. 
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unsuru olan  “kendi vicdanı” olduğunu savunarak, söz konusu âyetlere farklı bir mana 

vermiştir.390 

Buradaki   َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن  ayetinin yorumu hakkında Muhammed Esed’in 

hemen hemen tüm müfessirlere muhalif olarak böyle bir açıklamada bulunması ayetin 

zahir manasından ziyade Muhammed Esed’in kendine has yorumlama yöntemlerinden 

biri olan sosyolojik ve psikolojik sonuçlar çıkarma çabasından ileri geldiği 

kanaatindeyim.  

 3-  Mutaffîfin 83/33 

 َوَما اُْرِسلُوا َعلَْيِهْم َحافِٖظينَ 

“Hâlbuki onlar, mü’minlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi.” 

Müfessirler Mutaffifin suresinin nüzul sebebi hakkında iki farklı görüş 

olduğunu ifade etmişlerdir:  

1) Ebû Cehil, Velid b. Muğire, As b.Vâil es-Sehmî gibi müşriklerin ileri 

gelenleri, Ammar,  Suheyb,  Bilal (r.a) gibi fakir Müslümanlara gülüyor ve onlarla alay 

ediyorlardı.  Bunun üzerine bu âyet nazil olmuştur.391 

2) Hz. Ali (r.a), bir Müslüman cemaat ile yürüyordu. Derken münafıklar, 

onlarla alay edip üzerlerine gülerek birbirlerine kaş-göz işaretlerinde bulundular. 

Sonra kendi eş ve dostlarının yanlarına döndüklerinde, “biz bugün kelleri gördük” 

dediler ve buna hep beraber gülüştüler. İşte bu olay üzerine Hz. Ali (r.a), Hz. 

Peygamber (s.a.s)’in yanına daha varmadan önce bu ayet nazil olmuştur diye rivayet 

etmişlerdir.392 

“Oysa kâfirler mü’minleri gözetici olarak gönderilmediler.” Bu âyet “kafirler, 

mü’minlerin amellerini kontrol eden, doğruluk veya sapıklıklarına şahitlik yapan 

kişiler olarak gönderilmiş değillerdir” anlamındadır. Sâbûnî’ye göre müfessirler; bu 

âyet-i kerimedeki ifadelerden, kâfirlerle bir nevi alay edildiğinin anlaşıldığını ifade 

etmişlerdir. Sanki Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ben, kâfirleri gözetleyiciler olarak 

göndermedim. Mü’min kullarımın ne yaptığına baksınlar diye onlara vekâlet 

                                                 
390 Esed, Kur’ân Mesajı Me‘al Tefsir, III, 1243-1244. 
391 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXXI, 102. 
392 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXXI, 102. 
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vermedim ki menfaatlerine olan şeyleri onlara göstersinler. Kendilerini, onları 

ilgilendirmeyen şeylerle niçin meşgul ediyorlar?”393 şeklinde yorumlamışlardır. 

Bu ayete şöyle bir yorum da getirilmiştir, “özellikle 33. âyette Allah tarafından 

müşriklerin kendilerine, müminleri denetleme görevi verilmediğinin belirtilmesi 

dikkat çekicidir. Buna göre din konusunda insanların sırf kendi kişisel görüşlerine göre 

başkalarını yargılama yetkileri yoktur; bu konudaki ölçü ve dayanaklar Allah 

tarafından konulmuş olup dini konulardaki eleştiri ve uyarılar da bu ölçü ve 

dayanaklara göre olmalıdır,394 şeklinde bir yorum yapılmıştır. 

4- Enbiya 21/82 

 دُوَن ذَِلَك َوُكنَّا لَُهْم َحافِِظينَ  َوِمَن الشَّيَاِطيِن َمن يَغُوُصوَن لَهُ َويَْعَملُوَن َعَمالً 

“Şeytanlar arasından da, onun için dalgıçlık eden (ve inciler çıkaran) ve 

bundan başka işler görenler vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.” 

Cenab-ı Hakk yeryüzündeki birçok canlı ve cansız varlığı Süleyman 

peygamberin emrine verdiği gibi395 bu ayette de şeytanların, Hz. Süleyman (a.s) için 

denize daldıkları ve mücevherler çıkardıkları, dolayısıyla O’nun emrine verildiği ifade 

edilmiştir. Müfessirler şeytanların bu faaliyetini çeşitli işlere, zanaatlara, şehirler ve 

köşkler kurmaya ve hayranlık andıran sanatlar396 meydana getirmeye kadar 

götürdükleri ve bu sayede Süleyman peygamberin dilden dile dolaşan geniş 

saltanatının gerçekleştiği manasını anlamışlardır.397 Nitekim Cenâb-ı Hak, “O, 

kalelerden, timsallerden büyük havuzlar gibi çanaklardan, sabit sabit kazanlardan ne 

dilerse kendisine yaparlardı”398 buyurmuştur.  

Râzî, âyet-i kerimenin zahirî ifadesinde, Cenâb-ı Hakk’ın, cinlerin şeytanlarını 

                                                 
393 Sâbûnî, Saffetü’t-Tefâsîr, III, 509. 
394 Karaman,  Kur’ân Yolu, V, 581. 
395 Bkz: Hz. Süleyman’a kuşların dilinin öğretilmesi, Neml 27/16; Rüzgârın Hz. Süleyman’ın emrine 

verilmesi,  Enbiya 21/81, Sebe’ 34/12, Sâ’d 38/36;  Cinlerin O’nun emrine verilmesi, Sebe’ 34/12-13;  

Erimiş bakır madeninin O’nun emrine verilmesi, Sebe’ 34/12;  Atların O’nun emrine verilmesi, Sâ’d 

38/31-33; Hz. Süleyman’ın kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir mülk ve saltanata sahip 

olması, Sâ’d 38/35-40. 
396 Müfessirlere göre, burada şeytanların yaptıkları sanatlardan kasıt, hamamlar, kireç ocakları, 

değirmenler, cam ve sabun gibi şeyleri yapmalarıdır. Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXII, 201-202;  Kurtûbî, 

el-Câmi’u li-Ahkâm’il-Kur’ân, XIV, 255-256. 
397 Taberî,  Câmiu’l-Beyân, XVI, 333; Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXII, 201-202; Kurtûbî, el-Câmi’u li-

Ahkâm’il-Kur’ân, XIV, 255-256; İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm,  IX, 325. 
398 Sebe, 34/13. 
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Hz. Süleyman (a.s)’a müsahhar kıldığı manasının bulunmakta olduğunu 

bildirmektedir. Ancak burada sözkonusu ayet-i kerimeden cin taifesinin müminlerinin 

değil de kâfirlerinin kastedilmiş olmasının daha isabetli olduğunu savunarak, bu 

iddiasını: 

a) Âyet-i kerimede   ِالشَّيَاِطين şeyâtîn “ şeytanlar” lafzının mutlak olarak 

zikredilmiş olması, 

b) Âyetteki “biz onların, üzerinde gözetleyici idik” cümlesinde  ََحافِِظين hâfizîn 

“gözetleyici” kelimesinin geçiyor olmasından çıkarmıştır. Çünkü Mü’min, bir şey için 

görevlendirildiğinde ifsatta bulunur diye gözetlenmesi gerekmez. Bu ancak, kâfir için 

gözetilmesi gereken bir durumdur399 şeklinde yorumlamıştır. 

 İbn Abbas, Kelbî (v. 204/819) ve Ferrâ (v. 207/822 )  ََوُكنَّا لَُهْم َحافِِظين  “Ve biz 

onlar üzerinde gözetleyici idik” âyetinde Cenâb-ı Hak’ın Hz. Süleyman’ın cinler ve 

şeytanlar üzerindeki saltanatının devamlı olmasını ve onlar hakkında, istediğini 

yapmasının murad edildiği ifade edilmektedir.400 Âyetteki   ََحافِِظين hâfizîn kelimesi 

iddia edilenin tam aksine onların Allah tarafından korundukları ve gözetildikleri 

anlamını vermektedir. İşte bu durumda akla ilk gelen, Allah bu şeytanları neden 

korumuştur sorusuna karşılık, mezkûr müfessirler bu hususta şu izahları 

yapmışlardır:401 

1) Allah Teâlâ, cinleri ve şeytanları kaçmamaları veya emirlere karşı gelerek 

Hz. Süleyman’ı terketmemeleri için koruyup gözetiyordu. 

2) Cenâb-ı Hakk onları, Hz. Süleyman (a.s) zamanında herhangi bir kimseye 

zarar vermekten ve onları hicvetmekten korumuş, muhafaza etmiştir. 

3) Cenâb-ı Hak onları, yaptıkları şeyi ifsat edip bozmaktan koruyup muhafaza 

emiştir. Çünkü onların âdetleri gündüzün bir şeyler yapıp, sonra da geceleyin o şeyi 

bozmak şeklindeydi.402 

5- Ahzab 33/35            

                                                 
399 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXII, 202. 
400 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXII, 201-202 
401 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXII, 201-202 
402 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXII, 201-202;  Kurtûbî, el-Câmi’u li-Ahkâm’il-Kur’ân, XIV, 255-256. 
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اِدقَاِت  ُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاتِ إِنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َوالْ  اِدقِيَن َوالصَّ َواْلقَانِتِيَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ

ابِِرينَ  قِينَ  َوالصَّ ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصدِّ ائِِميَن  َوالصَّ قَاِت َوالصَّ َواْلُمتََصدِّ

ائَِماِت َواْلَحافِِظينَ  ْغِفَرةً  فُُروَجُهمْ  َوالصَّ ُ لَُهم مَّ َ َكثِيراًَوالذَّاِكَراِت أََعدَّ ّٰللاَّ َواْلَحافَِظاِت َوالذَّاِكِريَن ّٰللاَّ

 َوأَْجراً َعِظيماً 

“Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin 

kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve 

doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve 

mütevazı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan 

erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan 

kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar 

için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” 

Bu âyetin nüzul sebebi olarak Tirmizî’nin rivâyetine göre;  ensardan olan 

Ümmü Umâre, Hz. Peygamber (s.a.v)’e gelerek şöyle demiştir: Ben her şeyin 

erkeklere ait olduğunu görüyorum. Kadınlardan herhangi bir şekilde söz edildiğini de 

görmüyorum. Bunun üzerine “Doğrusu müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, 

iman eden erkeklerle iman eden kadınlar...”403 âyeti nazil oldu.404 

 Râzî ise, tefsirinde sözkonusu âyetin “namuslarını koruyan erkeklerle 

kadınlar...” cümlesi ile alakalı olarak, onlar; “cinsî arzuların kendilerini Allah’a 

ibadetten alıkoyamadığı kimselerdir” şeklinde bir ifade kullanmıştır.405 

Bu âyet-i kerime ile alakalı olarak Seyit Kutub’un yorumu kanaatimizce 

dikkate değer bir yorumdur. O şunları söyler; “ırzı korumakta temizlik vardır, insanın 

yapısındaki en köklü ve en güçlü eğilimi kontrol altına alma vardır. Allah’ın yardımına 

kavuşan takva sahiplerinden başkasının gem vuramadığı azgın istekleri dizginleme 

özelliği vardır. Yine bu nitelikte, ilişkilerin belli bir düzene oturtulması, erkek ve 

kadının birleşmesinde et ve kanın heyecanından daha yüce duyguların hedeflenmesi 

çok önemlidir.  Bu ilişkinin Allah’ın dinine ve yeryüzünün imarı, yeryüzündeki hayat 

düzeyinin yükseltilmesi amacı ile iki cinsin yaratılışındaki yüce hikmete uygunluğu 

                                                 
403 Ahzab, 33/35. 
404 Tirmizi, Ebî  ‘Îsâ Muhammed bin ‘Îsâ bin Sevre, Sünen-i Tirmizi, Çağrı Yay, İstanbul, 1992, 

Tefsiru’l Kur’ân, 34;  Zemahşerî, Keşşaf, V, 68. 
405 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXV, 212. 
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göz önünde bulundurulur.” Seyit Kutub bu yorumuyla erkek ve kadın birleşimindeki 

asıl manayı ortaya koymaya çalışmıştır.406  

َواْلَحافَِظاتِ  فُُروَجُهمْ   cümlesi, “ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını)  َواْلَحافِِظينَ   

koruyan kadınlar,” şeklinde ifade edilen “koruma filili” hem erkekler ve hem de 

kadınlar hakkında ayrı ayrı kullanılmış olması kanaatime göre, kadın-erkek herkesin, 

öncelikle kendi ırzını korumakla yükümlü olduğu ve dolaylı olarak da herkesin en 

evvel kendi nefsinden sorumlu olduğu vurgulanmak istenmiştir. 

 Hâfizât َحاِفَظات              

1- Nisa 4/34 

اِلَحاتُ …  …ٖتى تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ َواله قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت لِّْلغَْيِب بَِما َحِفَظ ّٰللّاُ  فَالصَّ

“…İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah’ın korunmasını emrettiğini, 

kocasının bulunmadığı zaman da koruyanlardır.” 

 Ayette ifade edilen;  ٌَحافَِظات hâfizât kelimesi, i’rab olarak  ُاِلَحات  salihât  فَالصَّ

kelimesinin ikinci haberidir. Buna göre  ُاِلَحات   قَانِتَاتٌ  sâlihât yani; sâliha kadınlar  صَّ

kânitât yani; itaatkârdır,  ٌَحافَِظات hâfizât yani; koruyucudurlar. Buna göre; saliha 

kadınlar, hem itaatkâr, hem de koruyucudurlar.407 Allah onları nasıl koruduysa, onlar 

da öylece aile mahremiyetlerini korurlar. Allah’ın koyduğu, toplumun benimsediği 

kuralların dışına çıkmaz, nefsini ve kocasının malını korur, aileye ihanet etmez, 

şerefine leke sürdürmezler.408 Bu âyette, erkeklerin yönetimi altında bulunan 

kadınların hali geniş bir şekilde anlatılmaktadır.409 

Yüce Allah bu ayette kadınların iki kısım olduğunu bildirmektedir: Sâliha ve 

itaatkâr kadınlar, başkaldıran ve isyan eden kadınlar.410 Sâliha kadınlar Allah’a ve 

kocalarına itaat eder, yapmaları gereken görevleri yerine getirir ve kendilerini 

fuhşiyattan korurlar, kocalarının mallarını dağıtmazlar. Ayrıca onlar, kocaları ile 

                                                 
406 Kutub, fi-Zilâli’l-Kur’ân, IX, 330. 
407 Derviş, Muhyeddin,  İ’rabu’l-Kur’âni’l-Kerim, Daru İbn Kesîr, Beyrut, 1999, IV, 10. 
408 İbn Kesîr, ‘İmâduddîn Ebi’l-Fidâ İsmâil ed-Dimeşkî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm,  (thk. Mustafa 

Seyyid Muhammed, Muhammed Seyyid Reşad ve vd.), Mektebetu Evlâdiş’Şeyh li’t-Turâs, Kahire, 

2000, IV, 22; Hayrettin Karaman ve Arkadaşları, Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, Ankara, 2006, 

II, 59. 
409 Sâbûnî, Muhammed Ali, Saffetü’t-Tefâsîr, el-Mektebetü’t-Tevfikiyye, 10. bsk., Mekke, 2012, I, 251. 
410 Sâbûnî,  Saffetü’t-Tefâsîr, I, 251.  
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aralarında geçen ve gizlenmesi gerekli ve güzel olanları gizli tutarlar. Nitekim Ebu 

Saîd el-Hudrî’den rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

“Kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesi, kıyamet gününde Allah 

katında (sorumluluğu) en büyük emanetlerdendir.”411 

Râzî (v. 606/1210)’nin bu ayet-i kerime için yaptığı izahat, ayetin tefsirini 

özetler mahiyettedir. O, sözkonusu ayetteki  قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت لِّْلغَْيِب  ifâdesi ile ilgili iki 

yorum yapar: 

a)  ٌقَانِتَات  kânitât Allah’a itaat edenler;  ٌَحافَِظات hâfizât ise, kocalarının haklarını 

yerli yerince yerine getirenler demektir.412 Allah kendi hakkının ifâsını önce zikretmiş, 

sonra da buna kocanın hakkının yerine getirilmesini eklemiştir. 

b) Kadının durumu, ya kocası bulunduğu zaman veyahut da kocasının yanında 

olmadığı zaman nazar-ı dikkate alınır. Bu ayet-i kerime kocası yanında iken kadının 

durumunu  ٌقَانِتَات kânitât (itaatkâr) diye tavsif etmiştir.  قنت kanete kelimesinin asıl 

manası, devamlı itaattir. Buna göre mana, “onlar, kocalarının hakkını hakkıyla yerine 

getirirler” şeklinde olur. Her ne kadar bu ifâde zahiren bir haber ise de, bundan 

kadınların kocalarına itaat etmelerinin zımnen emredildiği anlaşılır,413  şeklinde izahta 

bulunmuştur. 

Râzî, bu ayet-i kerimeden bir kadının, ancak kocasına itaat ettiği zaman 

“sâliha” olabileceği sonucunu çıkarır. Çünkü Cenâb-ı Hak, “Salih (iyi) kadınlar, itaatli 

olanlardır” buyurmuştur ki cemî’ kelimenin başında elif-lâm, “istiğrak” ifâde eder. 

Bu da her sâliha kadının, kocasına itaat etmesi gerektiğini gösterir. Râzî,  َِحافَِظاٌت لِّْلغَْيب 

“(Onlar), göze görünmeyeni koruyanlardır” tabirinden  “gayb”, kelimesinin 

görünenin zıddı olduğunu ifade ederek, bu tabirden kastedilenin ise o kadınların, 

kocaları yanlarında bulunmadığı zaman da kendilerini saklayıp korudukları, iffetlerine 

halel getirmedikleri mânasının çıktığını söylemiştir.414 Yine Râzî  َحافَِظاٌت لِّْلغَْيِب 

“(Onlar), göze görünmeyeni koruyanlardır”, ifadesinin sadece bir manaya tahsis 

                                                 
411 Müslim, İbnu’l-Haccac el-Kuşeyri, el-Câmi‘u’s-Sâhih, Çağrı Yay, İstanbul, 1992, Nikâh 124; Ebu 

Dâvut, Süleyman İbnu’l-Eş‘as, Sünen-i Ebu Dâvut, Çağrı Yay, İstanbul, 1992, Edeb, 32.  
412 Zeccâc, Ebû İshâk İbrâhîm b. es-Serî b. Sehl, Me‘âni’l-Kur’ân ve İ‘râbuh, (thk. Abdulcelil Abduh 

Şelebî), ‘Âlimu’l-Kutub, Beyrut, 1988, II, 47.  
413 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, X, 91-92. 
414 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, X,  92. 
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edilemeyeceğini bundan şu üç mananın çıkarılabileceğini ifade etmiştir: 

a) Kadın, zina etmesi sebebi ile kocasına karşı bir utanç ve çocuğuna da 

başkasının nutfesinden meydana gelme (veled-i zina olma) gibi bir leke bulaşmasın 

diye kendisini zinadan korur. 

b)  Kadın kocasının malını zayi olmaktan korur. 

c) Kadın, kocasının evini uygun olmayan şeylerden ve kimselerden korur, 

yorumunu yaparak İbn Abbas’tan nakledilen şu hadis-i şerifi konuya delil olarak 

gösterir: Hz. Peygamber (s.a.s), (Hz. Ömer’e hitaben) şöyle buyurmuştur: “Kişinin 

sahip olabileceği en hayırlı hazineyi sana söyleyeyim mi? (Kocası) yüzüne baktığında 

ona huzur veren, ondan bir şey istediğinde yerine getiren ve kocasının yokluğunda 

onun saygınlığını koruyan saliha bir kadın”415 buyurarak bu âyeti okuduğunu rivayet 

etmiştir.416 

2- Ahzab 33/35            

ا إِنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاتِ  اِدقِيَن َوالصَّ ِدقَاِت َواْلقَانِتِيَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ

ابِِرينَ  قِينَ  َوالصَّ ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصدِّ ائِِميَن  َوالصَّ قَاِت َوالصَّ َواْلُمتََصدِّ

ائَِماِت َواْلَحافِِظينَ  ُ لَهُ  َوالصَّ َ َكثِيراًَوالذَّاِكَراِت أََعدَّ ّٰللاَّ ْغِفَرةً فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت َوالذَّاِكِريَن ّٰللاَّ م مَّ

 َوأَْجراً َعِظيماً 

“Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin 

kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve 

doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve 

mütevazı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan 

erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan 

kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar 

için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” 

                                                 
415 Ebu Dâvut, Zekât, 32. 
416 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, X, 91-92. 
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Bu âyet-i kerimedeki   َِواْلَحافِ۪ظيَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظات  “ırzlarını koruyan erkekler 

ve (ırzlarını) koruyan kadınlar” ifadesinden mü’min erkek ve kadınların zinâ gibi 

çirkin günahlardan kendilerini koruyarak iffetli davrandıkları ifade edilmiştir.417   

1- Buruc 85/21-22 

ْحفُوظٍ  ِجيدٌ }21{ فِي لَْوحٍ مَّ  بَْل ُهَو قُْرآٌن مَّ

“Hayır, o şerefli bir Kur’ân’dır. Levh-i mahfuz’dadır.”  

 Bu âyetteki   ٌِجيد  Kur’ânu’n-Mecid kelimesi nazmı, kitabeti ve i’cazı  قُْرآٌن مَّ

cihetiyle yüksek bir makamda olup şerefi ve değeri çok yüksek olan anlamındadır.418  

Bu iki kelime izafet terkibiyle de okunmaktadır. Bu durumda “şerefi yüce olan 

Allah’ın Kur’ânı” anlamına gelir.419 

 levh kelimesi, sözlükte yazı yazmaya uygun yassı ve düzgün yüzey لَْوحٍ  

anlamında,       ٍْحفُوظ  mahfuz kelimesi ise “korunmuş” anlamında olup, bu iki مَّ

kelimeden oluşan “Levh-i mahfuz” ise; “üzerine  yazı yazılan, silinmekten ve 

değişikliğe uğramaktan korunmuş düzgün satıh” demektir.420 

Kimi müfessirler bu âyet-i kerimede Levh-i mahfuz ifadesini Kur’ân’ın bir 

sıfatı olarak kullanmışlardır. Bu durumda manası, “şeytanların ve her nevi zarar verici 

etkenlerden korunmuş bir mekândadır” şeklinde olur ki bu da “yedi kat semanın üzeri” 

diye tarif edilmiştir.421 

Levh-i mahfuz terimi, isim olarak bu şekliyle Kur’ân’da hiç geçmemektedir. 

Sadece bu ayette isim cümlesi halinde  “O, korunmuş bir levhada’dır” anlamında 

kullanılmış olup, müfessirlerin ekseriyetinin kanaatine göre Kur’ân’daki “Kitab”422 ve 

“Kitab-ı Mübin”423 tabirleriyle de kasdedilen Levh-i mahfuz’dur.424  

                                                 
417 Suyutî, Celaleddin Abdurrahman b. Ebubekir, ed- Durru’l-Mensûr fi-Tefsirî bi’l-Me’sûr, (thk. 

Abdullah bin. Abdulmuhsin et-Turkî), Merkez el-Hicr, Kahire, 2003, XII, 47. 
418 Zemahşerî, el-Keşşâf, VI, 351. 
419 Zemahşerî,  el-Keşşâf, VI, 351. 
420 İbn Manzur, Lisânü’l-Arâb, VI, 4095; Yavuz, Yusuf Şevki, “Levh-i mahfuz”, DİA, Ankara, 2003, 

XXVII, 151. 
421 Zemahşerî,  el-Keşşâf, VI, 351; Yavuz, “Levh-i mahfuz”, DİA, XXVII, 151. 
422 Bkz. En’âm, 6/38; Kâf, 50/4. 
423 Bkz. Yûnus, 10/61; Sebe, 34/3. 
424 Duman, Mehmet Zeki, Levh-i Mahfuz ve Kur’ân, Marife Dergisi, Konya, 2008, Sayı:1,  13. 
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Bu âyettte geçen Levh-i mahfuz terimi hakkında müfessirler farklı görüşler 

ileri sürmüşlerdir. Bu görüşleri kısaca şöyle sıralayabiliriz;  

a) Levh-i mahfuz, mahlûkatla ilgili her şeyin kaydedildiği ve ancak meleklerin 

okuyabileceği bir levha, bir Kitâptır.425 

b) Yedi kat göğün üzerinde bulunan ve şeytanlara yasaklanan bir levhadır.426 

Başta Zemahşeri olmak üzere bu değerlendirmeyi yapan âlimler, “levh” teriminin 

kapsamına giren lafzî anlamlarını dikkate alarak bu değerlendirmeyi yapmışlardır.427 

c) Kur’ân’ın hiçbir zaman tahrif edilmeyeceğini, her dönemde bütün keyfî 

ilavelerden, çıkarmalardan ve lafzî değişikliklerden korunacağını ifade eden bir terim 

şeklinde yorumlamışlardır.428 

Levh-i mahfuz’un hakikati, mahiyeti ve muhtevası hakkındaki bilgiler şüphesiz 

ki, sınırlıdır. Tam anlamıyla hakikatini bilmek mümkün değildir. Ancak Allah bilir. 

Çünkü Levh-i mahfuz gayba ait bir hakikatir. Bununla birlikte bazı ayetlerden ve 

hadis-i şeriflerden yola çıkarak bazı hakikatlere ulaşmak elbetteki mümkündür. İslam 

âlimlerinin yaptığı da budur. Levh-i mahfuz konusuna çalışmamızın ikinci bölümünde 

daha sık değinilecek ve konu hakkında daha teferruata girilecektir.   

2.1.1.3. Allah’ın  اْلَحِفيظ el-Hâfîz İsmi 

Sözlükte koruyan, saklayan, gözetip kollayan, sır saklayan ve himaye eden 

anlamlarına gelen “H.F.Z.” kökünden ism-i fail vezninde olan hâfız ismi Allah’ın 

korumasını ifade etmek manasında Allah için kullanıldığı gibi, aynı isim zaman içinde, 

bir metni Hâfızasına nakşetmek suretiyle koruyup gözeten manası kazanmıştır. Bu 

kavram, “Kur’ân’ı tam ve eksiksiz olarak ezberleyen kimse”  için de kullanılan bir 

kavram olmuştur.429 

                                                 
425 Kurtubî, el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XXII, 199; Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXXI, 125. 
426 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXXI, 125-126; Zemahşerî,  el-Keşşâf, VI, 351. 
427 Zemahşerî’ye göre “levh” kelimesinin lafzi anlamlarından biri “hava”dır. Yani semavat ve arz 

arasında bulunan yaşamsal bir madde birimi olan hava kastedilmektedir. Zemahşerî, levh-i mahfuz 

kelimesini de bu manadan yola çıkarak yedi kat semanın üzerinde şeytanların zararlarından korunmuş 

âlem, anlamında yorumlamıştır. Zemahşerî, el-Keşşâf,  V, 351. 
428 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXXI, 126; Karaman, Kur’ân Yolu, V, 523. 
429 İsfehânî, Müfredât, I, 325; İbn Manzur,  Lisânü’l-Arâb, II, 929;  Mutarrâzzî, el-Muğrib, I, 213;  

Dâmeğânî,  Kâmûsu’l-Kur’ân,  137; Zebîdi,  Tâcu’l-’Arûs,  XX, 218-219. 
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 el-Hafız mübalağa ile ism-i fâildir. Her şeyi son derece iyi koruyup اْلَحِفيظ            

gözeten anlamına gelir. Bu kalıbın özelliği gereği  اْلَحِفيظ el-Hafız bu vasfın sahibinin 

işinde eşsiz ve benzersiz olduğunu ifade eder. Benzer tüm isimlerde olduğu gibi hafız 

isminin de fâil kalıbından olması dolayısıyla ism-i meful manası vardır. Bu yönüyle 

hakkı ve hukuku en çok gözetilmesi gereken manası taşır.430 

Aynı zamanda hıfz kelimesi kökü itibariyle, Arapça’da unutma ve yanılma 

(nisyan ve sehiv) ile yitirme (zayi etme) kavramlarıyla zıt anlam taşımaktadır.431 

Kur’ân’da “hıfz” kökü, yukarıdaki döküm tablosunda detaylarını verdiğimiz 

gibi, farklı kalıplarda kırk dört yerde geçmektedir.432 Bunların on üçü Allah’a,433 dördü 

meleklere,434 altısı peygamberlere,435 biri kendi ismiyle diğeri ise, “kitâb” kelimesiyle 

Levh-i mahfuz’a,436 nispet edilmiştir. Geriye kalan âyetlerden üçü kadınlara,437 biri 

erkeklere,438 dördü Hz. Yusuf kıssasında Hz. Yusuf’un kardeşlerine,439 biri âbid ve 

âlimlere,440 biri müşriklere,441 son olarak geriye kalan dokuz âyette ise “hıfz” kelimesi, 

kadınıyla erkeğiyle bütün müminlere nisbet edilmiştir. 442 

Cenâb-ı Hakkın isimlerinden olup Kur’ân’ın üç âyetinde443 birer sıfat olarak 

Allah’a nisbet edilen   ًَحافِظ Hâfız ismi,444 kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hayır 

                                                 
430 İslamoğlu,  Kur’ân’a Göre Esmâ-i Hüsnâ,  II, 618. 
431 Yurdagür, Metin,  Ayet Ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ, Marifet Yay, İstanbul, 1996, 150. 
432 Abdulbaki,  el- Mu’cemu’l-Müfehres, 207-208.  
433 Yusuf, 12/64; Hicr, 15/9; Enbiya, 21/82; Hud, 11/57; Sebe, 34/21; Şûrâ, 42/6; Nisâ, 4/34; Hicr, 

15/17; Yusuf, 12/65; Saffât, 37/7; Bakara, 2/255; Fussilet, 41/12; Enbiya, 21/32. 
434 Târık, 87/4; İnfitâr, 82/10; En‘am, 6/61; Ra‘d, 13/11. 
435 En‘am, 6/04; Nisâ, 4/80; En‘am, 6/107; Şûrâ, 42/48 (Bu dört ayet, Hz. Muhammed (a.v)’e) ; Hud, 

11/86 (Hz. Şuayb (a.s)’a ); Yusuf, 12/55 (Hz. Yusuf (a.s)’a) nisbet edilmektedir.  
436 Burûc, 85/22 (Kendi ismiyle); Kaf 50/4 (“Kitâb” kelimesiyle) işaret etmektedir. 
437 Nisâ, 4/34; Nur, 24/31; Ahzâb, 33/35. 
438 Nur, 24/30. 
439 Yusuf, 12/12; Yusuf, 12/63; Yusuf, 12/81; Yusuf, 12/65; Hz. Yâkub’un çocuklarının,  kardeşleri 

Yusuf ve Bünyamin’i korumak kastıyla babaları Yâkub peygambere verdikleri sözlerini ifade etmek 

anlamında Hz. Yâkub’un çocuklarına nispet edilmiştir. Topaloğlu, “Hafiz”,  DİA,  XV, 116. 
440 Mâide, 5/44. Bu ayette, “Kendilerini Rabb’e adamış kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. 

Çünkü bunlar Allah’ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit 

idiler.” ifadesiyle kendilerini Rabb’e adamış kimseden âbidlerin kastedildiğini anlıyoruz.  
441 Mutaffifin, 83/33. 
442 Topaloğlu, “Hafiz”,  DİA, XV, 116.  
443 Bkz: Yusuf, 12/64; Hicr, 15/9; Enbiya, 21/82. 
444 Kur’ân’ı Kerim’de  “Hafız”  ٌَحٖفيظ ve “Hâfiz”  ًَحافِظ  (azamet cem‘i olarak “hâfizûn” şeklinde) isimleri, 

“hıfz” masdarının taşıdığı “koruyup gözeten, kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan, kulların yaptığı 

her şeyi eksiksiz ve yanlışsız kaydedip hesaba çekmek üzere saklayan, kudretiyle her şeyi dengede 

tutan” anlamına uygun bir tarzda,  Allah’ı nitelemek için kullanılmıştır. Metin Yurdagür, Ayet Ve 

Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ,  150-151. 
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ve şer olarak kullarının yaptıkları her şeyi saklayan, kudretiyle gökleri ve yeri varlıkta 

tutan anlamına gelmektedir.445 Âyetteki kullanımlarından birinde Hz. Yâkub’un 

dilinden Allah’ın en hayırlı koruyucu olduğu,446 diğerinde Kur’ân’ı O’nun mutlaka 

koruyacağı,447  üçüncüsünde de Hz. Süleyman’ın emrinde çalışıp dalgıçlık ve benzeri 

işlerle meşgul olan elemanların Allah’ın gözetimi altında bulunduğu ifade edilmiştir.448 

 Hafız  ismi de üç âyette tekrarlanarak bunların ikisinde Allah’ın her şeyi َحٖفيظٌ 

gözeten olduğu,449 diğerinde Allah’tan başka dostlar edinenleri O’nun daima gözetim 

altında tuttuğu açıklanmaktadır.450 

Kur’ân’da meleklere izafe edilen hıfz, insanları koruma ve işledikleri amelleri 

kayıt altına alma manasında kullanılmakta, peygamberlere nisbet edilenlerse onların 

sadece tebliğle mükellef olduklarını, iradelerini diledikleri gibi kullanan insanların 

üzerine birer bekçi gibi görevlendirilmediklerini bildirmektedir.451 

Hafiz ismi, “her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden” 

manasındaki kayyum, “kötü şeylere engel olan manasındaki mâni,”  “bilip gücü yeten 

ve koruyan” anlamındaki mukit ve “gözetleyip kontrol eden” manasındaki vekil, 

muhâfız, murâkıb ve rakib isimleri ile eş anlamlı manalara da sahiptir.452 

 hâfız  isminin mübalağalı şeklidir. Bazı âlimler hâfız َحافِظً  ,Hafiz ismi َحٖفيظ   

ismine “gerek din ve gerekse dünyevi konularda kulunu tehlikelerden koruyan” hafız 

ismine ise “ihmal göstermeme ve gaflete düşmeme hususunda kendisine güvenilen” 

anlamı vermişlerdir.453 Buna rağmen bu her iki kelime de “koruyucu ve bekçi” 

anlamında hem Allah için, hem de mahlûkat için sıfat olarak kullanılmıştır.454 

 Hafîz ism-i şerifi şimdiye kadar ki bilinenin aksine455 “Esmâ-i Hüsnâ” 

rivâyetleri içerisinde doksan dokuz ismi ihtiva eden Tirmizi ve İbn Mâce rivâyetlerinin 

                                                 
445 Yurdagür, Ayet Ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ,  150. 
446 Yusuf, 12/64. 
447 Hicr, 15/9. 
448 Enbiya, 21/82. 
449 Hud, 11/57; Sebe, 34/21. 
450 Şura, 42/6. 
451 Topaloğlu, “Hafiz”, DİA, XV, 116. 
452 Karagöz,  Esmâ-i Hüsnâ, 238; Topaloğlu, “Hafiz”, DİA, XV, 116. 
453 Topaloğlu, Kelâm Terimleri Sözlüğü, “Hafız”, İSAM Yay, 3. bsk, Ankara, 2013, 106. 
454 Ateş, Kur’ân Ansiklopedisi, XXIII, 206-207. 
455 “Hafız” isminin hadis-i şeriflerdeki kullanımları ile ilgili yaptığımız araştırma sırasında konuyla ilgili 

önemli bir yanılgının varlığını tespit ettik. Zira  “Esmâ-i Hüsnâ” üzerine yapılmış çalışmalarda, Allah’ın 
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her ikisinde de geçmektedir. Bunlardan Tirmizi rivâyetinde   اْلَحِفيظ  el-Hafîz şeklinde  

“Esmâ-i Hüsnâ”  listesinin otuz dokuzuncu sırasında geçerken,456 İbn Mâce rivâyetinde 

ise   ُاْلَحافِظ el-Hâfiz formunda (“ha” harfi uzatmalı), “Esmâ-i Hüsnâ” listesinin 

sekseninci sırasında zikredilmiştir.457 

Aynı zamanda İbn Hâcer’in Kur’ân-ı Kerim’den derlediği 99 “Esmâ-i Hüsnâ”, 

içerisinde hafız isminin her iki kullanımının da zikredildiği görülmektedir.458 İbn 

Hâcer’in bu çalışmasında “Hâfiz” ismi, 54. sırada, اْلَحِفيظ el-Hafîz 78. sırada ise  ُاْلَحافِظ  

el-Hafîz şeklinde yer almıştır.459 

İslam âlimlerine göre “el-Hâfîz” isminin kâinatta iki şekilde yansıması vardır:  

Birincisi; Allah’ın kullarının yaptığı hayır ve şer, itaat ve isyan her şeyi eksiksiz 

ve hatasız kaydedip hesaba çekmek üzere saklaması ve muhafaza etmesidir.460 Kur’ân 

ve hadislerin bildirdiğine göre, kendilerine kirâmen kâtibin (şerefli yazıcılar) veya 

hafaza melekleri denilen iki melek, insanların iyi ve kötü işlerini gözetlemek ve 

yazmakla görevlidir. İnsanların yaptıklarını kaydeder ve Allah’ın dilediği zamana 

kadar korurlar.461 Onlar bu görevi bir ilâhî hikmete bağlı olarak yaparlar.462 

Meleklerin bu yazma faaliyetleri şüphesiz ki, insanların yazıları gibi değildir.  

Yazma işinin keyfiyetini ancak Allah bilir. Günümüzde dahi binlerce sayfalık bilgi 

birikiminin izlenmesi, saatler sürecek görüntülerin küçücük bir kayıt cihazına 

kaydedilmesi sıradan ve basit bir olay haline gelmiştir. Oysa ki, her şeyi ile bir 

mucizeler diyarı olan şu kocaman kâinatın yaratıcısının emriyle amelleri yazmak ve 

                                                 
“hafız” ismiyle ilgili olarak, Allah’ın hafız isminin doksan dokuz  “Esmâ-i Hüsnâ” ravisinin 

ikincisinden biri olan sadece Tirmizi rivayetinde zikredildiği, İbn Mâce rivayetinde ise bu ismin 

geçmediği şeklindeki genel yargının bir yanılgı olduğunu gördük. Hatta Bekir Topaloğlu dahi, hem 

Kelam Terimleri Sözlüğü kitabının 106. sayfasında, hem de Diyanet İslam Ansiklopedisinin “Hıfz” 

maddesi XV, Cilt 116, sayfasında aynı yanılgıda bulunmuştur. Yaptığımız araştırmada İbn Mâce’nin 

Sünen’inde rivayet ettiği esma tablosunda “hafız” isminin, “el-Hâfız”  ُاْلَحاِفظ formunda 82. sırada 

geçtiğini gördük. Kur’ân’a ve Hadis-i Şerifler’e ait küçük dahi olsa bir hakikati önemli gördüğümüzden, 

sözkonusu yanılgıyı buraya almayı uygun gördük. İlgili “Esma-i Hüsna” rivayeti için bkz., İbn Mâce, 

Duâ, 10. 
456 Tirmizi, Duâ, 796. 
457 İbn Mâce, Dua, 10. 
458 Topaloğlu, “Esmâ-i Hüsnâ”, DİA, XXI, 406-407. 
459 İbn Hâcer, Fethu’l-Bârî,  XI, 227. 
460 Aydın, Aslan, “Melekler ve İslam Akidesindeki Yeri,”  Diyanet İlmi Dergi, Ankara, 1966, V-11,   

304; Karagöz,  Esmâ-i Hüsnâ, DİB,  238. 
461 Ra’d, 13/11; Kâf, 50/17, 18; İnfitâr, 82/10-12. 
462 Aydın, Melekler ve İslam Akidesindeki Yeri,  238. 
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korumakla görevli olan melekler, bizim hayal bile edemeyeceğimiz sistemlerle elbette 

bunu kolaylıkla gerçekleştirme imkân ve gücüne sahiptirler.463 

Kur’ân’dan anladığımız kadarıyla bu görevli melekler, insanın yapmakta 

olduğu bütün amellerini kaydetmektedirler. Hatta konuşulan sözlerini bile kayıt altına 

alırlar.  Nitekim “iki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını 

yazmaktadırlar. İnsan hiç bir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir 

melek bulunmasın”464 âyeti bu gerçeği te’yit etmektedir.465 Bu yönüyle Allah’ın 

“Hâfiz” ismi insan amelleriyle doğrudan ilişkilidir. 

İslam âlimleri, “el-Hafız” isminin yine aynı manada olmak üzere varlıkların 

tümüne bakan bir başka yönünü de ifade ederler. Yani Allah insanın amellerini 

kaydettiği gibi, bütün varlıkların hayatları boyunca geçirdikleri durumlarını, şekillerini 

ve evrelerini, onların çekirdekleri ve tohumlarında kaydeder. Bu cihetle her bir 

tohumda o bitki ve ağacın hayatı kayıtlıdır. O bitkinin hayat serüvenine ait olan her 

şey tohum içinde kaydedilmiştir.466 

Bütün canlı varlıkların hemen hemen hepsinde görülen bu kaydetme olayını 

anlamak için âlimlerimiz şöyle bir misâl verirler: Bunun için bir kimse bir avuç dolusu 

farklı farklı bitkilere ait tohumları alıp bir kâse toprağın içerisine gömüyor. Daha sonra 

su verip güneş ışığına maruz bırakırsa, bir müddet sonra hangi tohumun hangi bitkiye 

ait olduğunu fark edemediğimiz halde karanlık toprağın içinde her bir tohuma ait olan 

bitkinin yeşerip boy verdiğini görmüş oluruz. Ve bu yeşerip gelişmenin o bitki, meyve 

verinceye kadar devam ettiğini görürüz. Bu durum o tohuma önceden bir proğramın 

yüklenmiş olduğunu ve o proğram sayesinde o tohumun dal budak salıp meyve 

verdiğini anlamış oluruz. Aksi halde şu şuursuz ve kendilerinden bile haberdar 

olmayan varlıkların gerçekleştirdikleri bu mucizeleri ne ile anlatabiliriz.467 

İkincisi; “el-Hâfîz”ın ikinci yansıması da Allah Teâlâ’nın mahlûkatını 

korumasıdır. Kâinatın belli bir düzen içinde yaratılması sonrasında bu düzenin 

işlerliliğini sürdürmeye devam etmesi, kâinattaki bu düzenin itina ile korunup 

                                                 
463 Çolak, Ali, “Melek İnancının Kur’ân ve Hâdis Temelleri,” GÜİFD, I-1, Gümüşhane, 2012,  58 
464 İnfitâr, 82/10-12. 
465 Çolak, Melek İnancının Kur’ân ve Hâdis Temelleri,  59. 
466 Nursî, Said, Makam Tanzimli Risâle-i Nur Külliyatı, Lema’lar, Tenvir Neşriyat, 1. bsk, İstanbul, 

2014, 313-315; Topaloğlu, “el-Hafîz,” DİA, XV, 117.  
467 Nursî, Lem’alar,  314. 
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gözetildiğini gösterir. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında 

hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) 

görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği 

bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir”468 âyetleri kâinatta kurulu bu düzeni 

açıkça ifade ederler.469 

İşte kâinatta görünen bu koruma ve pürüzsüz ahenk Allah’ın “el-Hâfîz” isminin 

bir neticesidir. İslâm düşüncesinde gaye ve nizam, ihtirâ veya hikmet ve inâyet delili 

olarak bilinen bu teolojik delil, evrende gözlenen düzenin kendiliğinden meydana 

gelemeyeceği esasına dayanır.470 Bu delile göre âlemin varlığı, estetik görünümü, 

uyumlu işleyişi ve belirlenen süre içinde bozulmadan devam etmesi, bunun sonsuz 

kudret sahibi ilâhî bir varlığa bağlanması halinde mümkündür. Bu münasebetle, büyük 

İslam mütefekkirlerinden Gazzâlî (v. 505/1111), Ebu’l-Berekât el-Bağdâdî (v. 

547/1152), İbn Rüşd (v. 595/1198), İbn Teymiyye (v. 728/1328) ve İbnü’l-Kayyim el-

Cevziyye (v. 751/1350) tarafından bu delil, diğer delillere tercih edilmiştir.471 

Dünya ve içindekilerle birlikte bir parçası olduğumuz kâinatta, yerdeki 

karıncadan, gökyüzündeki milyonlarca yıldızlara kadar görünen muhteşem düzen ve 

intizam “el-Hafiz” isminin yansımasıdır. Zira kâinatta başıboşluk söz konusu değildir. 

Eğer böyle bir başıboşluk söz konusu olsaydı yıldır süregeldiği kabul edilen, dünyanın 

da içinde olduğu gezegenler ve yıldızlar topluluğunun çarpışmalar, patlamalar ve 

benzeri durumlar sebebiyle yok olması gerekirdi. Ancak düzende en küçük bir 

bozulma söz konusu değildir.472 

Yine bu korumaya paralel olarak, Allah’ın insanların hem dünya ve hem de 

ahiret hayatlarında saadet ve mutluluğa ulaşmaları için peygamber, suhuf ve kitâplar 

göndermesi ve bu ilahi kitâplar içerisinde bazı şeyleri yapmayı emretmesi ve bazı 

şeyleri de yasaklaması bu  “koruma”  faaliyeti içerisinde mülahaza edilmiştir.473 

                                                 
468 Mülk, 67/3-4.  
469 Özervarlı M. Sait, “Isbât-ı Vâcip”, DİA, XX, İstanbul, 2000, 496. 
470 Özervarlı, “İsbât-ı Vâcip”, DİA, XX, 496. 
471 Özervarlı, “İsbât-ı Vâcip”, DİA, XX, 496. 
472 Topaloğlu, “Hafız”,  DİA,  XV, 117;  İslamoğlu, Kur’ân’a Göre Esmâ-i Hüsnâ,  II,  621; Yurdagür, 

Ayet Ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ,  150. 
473 Nursî, Lem’alar, 315; İslamoğlu, Kur’ân’a Göre Esmâ-i Hüsnâ,  II,  620. 
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Netice itibariyle, yüce Allah’ın başta kâinatı her çeşit düzensizlikten muhafaza 

etmesi, insanları her çeşit zulmet ve dalâletten korumak için, akıl, fikir ve basiret 

vermesi, peygamberler gönderip kitâplar indirmesi, onlara helal ve haramı bildirmesi, 

tamamen O’nun “el-Hâfîz” isminin taalluku kapsamında gerçekleşen şükrü ifa edilmez 

nimetlerdir. Buna göre insan, Allah’ın kendisine ihsan ettiği bütün muhafaza vasıtala-

rını iyi kullanmak, yaptığı iyilik ve kötülüklerin zerresinin bile zayi olmayacağına, 

bunların mutlaka ahirette karşısına getirileceğine inanarak, dünya hayatında 

iyiliklerini çoğaltmaya çalışmalı, kötülüklerden de sakınmalıdır. 474          

2.1.2. HIFZ KAVRAMININ KUR’ÂN’DA MASDAR VE FİİL OLARAK                  

KULLANIMI 

Hıfz kavramı, Kur’ân’da masdar olarak 3 yerde, fiil olarak ise 12 yerde 

geçmektedir. Bunlardan  ِحْفُظُهَما (hifzûhuma),475 ve  ً   476 (iki yerde)(hifzân) ِحْفظا

masdar olarak kullanılmış iken, حَ ِفْظنَاَها (hafiznaha),477 ve   ََحِفظ (hafizâ)478 ve 

 480 (üç ,(yuhafizûn)  يَُحافُِظونَ    ,olmak üzere üç âyette mazi (istuhfizu479)  اْستُْحِفُظو

yerde),     ُيَْحفَُظونَه (yehfazûnehu),481  ُنَْحَفظ (nahfezû),482 يَْحَفُظوا (yehfazû),483  َيَْحفَْظن 

(yehfazne),484  yedi âyette muzari,  َحافُِظوا (hafizû),485    ْاْحفَُظوا (ehfazû),486       olmak 

üzere iki âyette ise emir siğasıyla gelmiştir.  

Şimdi bu bölümde hıfz kelimesinin masdar ve fiil olarak geçtiği âyetleri tahlil 

etmeye çalışalım: 

2.1.2.1. Masdar Olarak Kullanımı 

             ً   :Hifzân ِحْفظا

                                                 
474 Yurdagür, Ayet Ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ,  151. 
475 Bakara, 2/255. 
476 Saffat,  37/7; Fussilet, 41/12. 
477 Hicr, 15/17. 
478 Nisa, 4/34. 
479 Mâide 5/44. 
480 Me’aric, 70/34; Mü’minun, 23/9; En’am, 6/92. 
481 Ra’d, 13/65. 
482 Yusuf, 12/65. 
483 Nur, 24/30. 
484 Nur 24/31 
485 Bakara, 2/238. 
486 Maide, 5/89. 
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1. Saffat 37/7 

 َوِحْفًظا ِمْن ُكّلِ َشْيَطاٍن َماِردٍ 

“Her inatçı şeytandan koruyarak,” 

Bu âyet-i kerimede ilahi vahyin her türlü şeytandan korunduğundan 

bahsedilmektedir. Bu koruma işinin mahiyeti müfessirler arasında farklı şekillerde 

algılanmıştır. Sâffât suresinin 8, 9 ve 10. âyetlerinde kovulmak için her taraftan atış 

edilmekte oldukları, mermiye tutuldukları, şihâb-ı sâkıb (delici alev parçaları) ile azap 

görüp kovulduklarından bahseden âyetleri, zahir manasında yorumladıkları gibi, 

şeytanlara atılan şihabdan muradın, ruhani bir şihâb olmasını da ihtimal dâhilinde 

görmüşlerdir.487 

Burada verilmek istenen asıl mesaj, aşağıdan göğe karşı tecavüz etmek 

isteyenlerin durumlarını göstererek ilâhi olan ilhamlardan bir kulak hırsızlığına dönük 

olan şeytanlıklarla Peygambere karşı rekabete kalkışan dinler uydurmaya çalışan din 

karşıtlarının maddi ve manevi bozgun ve perişanlıklarını anlatmaktır.488 

2. Fussilet 41/12 

َزيَّنَّا السََّماء الدُّْنيَا بَِمَصابِيَح فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي يَْوَمْيِن َوأَْوَحى فِي ُكّلِ َسَماء أَْمَرَهاوَ 

 َوِحْفظاً ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِزاْلعَِليِم 

“Böylece onları, iki gün içinde yedi göğe tamamladı ve her göğün işini 

kendisine bildirdi. Yakın göğü ışıklarla donattık ve bozulmaktan koruduk. İşte bu, 

bilen, güçlü olan Allah’ın kanunudur.” 

 Bu âyet-i kerime de  ً  hifzân kelimesi, Sâffât suresi 7. âyetindeki ile aynı ِحْفظا

anlamda olup,489 gökyüzünün şeytanların tasallutuna karşı melekler vasıtasıyla 

korunduğunu bildirir. Burada ifade edilmek istenen şeytanların Mele-i A’lâ’da,490 

meleklerin kendi aralarında konuştukları gaybi haberleri çalmak ve kahinlere ve 

irtibatlı oldukları insanlara bu bilgileri götürme teşebbüslerine karşı Yüce Allah’ın 

                                                 
487 Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, VI, 200. 
488 Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, VI, 201. 
 .Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.” Saffat, 37/7“ َوِحْفًظا ِمْن ُكل ِ َشْيَطان  َماِرد  489
490 Mele-i A’lâ: Yüksek heyet, en yüce topluluk anlamındadır ki, bu topluluklar çoğunluk müfessirlere 

göre Meleklerden oluşmuş topluluklar anlamındadır. Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VI, 200; Karaman, 

Kur’ân Yolu, IV, 521.   
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şihâb-ı sâkıblar491 aracılığıyla bu şeytani teşebbüslere mani olması, şeytanların bu 

bilgilere ulaşmasının engellenmesi anlamındadır.492 

 Hifzûhuma: Bakara 2/255 ِحْفُظُهَما            

 َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيمُ  َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السََّماَواِت َواألَْرَض َوْلَ يَُؤودُهُ ِحْفُظُهَما

“Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır, onların gözetilmesi O’na ağır 

gelmez. O yücedir, büyüktür.” 

Buradaki  ِحْفُظُهَما hifzûhuma tesniye (ikil) kalıbıyla,  göklerin ve yerin yani her 

ikisinin Allah tarafından gözetildiğini, korunduğunu ve bu gözetme ve korumanın 

Allah’a ağır gelmeyeceği ifade edilmektedir.493 Buradaki kuruma tabiri önceki âyet-i 

kerimelerde ifade edildiği gibi şeytanların bilgi çalmak amacıyla yaptıkları 

teşebbüslerinden koruma olduğu gibi, bizim manasını ve hikmetini bilmediğimiz daha 

birçok hâdise karşısında korumak anlamlarına gelmektedir. Bu korumanın mahiyetini 

de ancak Allah bilir.494 

2.1.2.2. Fiil Olarak Kullanımı 

 2.1.2.2.1. Mâzi Fiil Formunda Kullanımı 

 

 Hafiza: Nisâ 4/34 َحِفظَ              

ُ بَْعَضُهْم َعٰلى بَْعٍض َوبَِما اَْنفَقُوا ِمْن اَْمَواِلِهْم  َل ّٰللاه اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ  اَلّرِ

اِلَحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَ                                           ُ فَالصَّ ْيِب بَِما َحِفَظ ّٰللاه                                                   

“Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve 

mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. 

Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi 

(kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar.” 

Bu âyette geçen  ََحِفظ Hâfıza kelimesi korumak, muhafaza etmek anlamında 

kullanılmıştır.  بما حفظ هللا  bimâ Hâfızallâh tabiri  “Allah’ın korumasına karşılık”  

anlamını ifade eder. Bu durumda âyetin sibâkından hareketle âyet şöyle 

                                                 
491 Şihâb-ı Sâkıb: Işığıyla göğü delivermiş gibi parlak görünen yıldızlardır. Yazır, Hak Dili, VI, 201. 
492 İbn Kesîr,  Tefsiru’l-Kur’âni’l-‘Azîm,  VI, 2094-2095; Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, VI, 200-201. 
493 Karaman,  Kur’ân Yolu, I, 400-401. 
494 Karaman,  Kur’ân Yolu, I, 400-401. 
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anlamlandırılır: “(O kadınlar) Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi 

koruyucudurlar.”  Yani; حافظات للغيب hâfizâtü’n-lilğaybı kocalarının gıyabında can, 

mal, namus, itibar (onur) ve aile sırları gibi korunması lazım gelen hususları Allah’ın 

korumasına dayanarak korurlar. Çünkü Allah bunun korunmasını emretmiştir.495 

Kurtubî, el-Câmi’uli-Ahkami’l-Kur’ân adlı tefsirinde بما حفظ هللا  tabirinden 

Allah lafzının bir kısım müfessirlerce merfu olarak (sonu ötreli) okunduğu ve bir 

kısmınca da sonu mensup (üstün)olarak okunduğu ve bu durumlarda ortaya farklı 

manaların çıkacağına işaret eder. Mesela;  

 Nehhas’a (v. 338/ 950) 496  göre; بما حفظ هللا bimâ Hâfızallâh daki lafzatullah’ın 

merfu (ötreli) olarak okunması daha açıktır. Yani “o kadınlar, Allah’ın koruması ve 

yardımı sayesinde kocalarının hazır olmamaları halinde, kocalarının haklarını 

koruyanlardır”, anlamına geldiği gibi, Allah’ın onları mehirleri ve geçimleri 

konusunda koruması dolayısıyla kocalarının haklarını korudukları anlamını 

vermiştir.497 بما حفظ هللا daki lafzatullah’ın üstün olarak okunmasına gelince; bu mana 

olarak “onların, Allah’ın emrini yahut dinini korumaları suretiyle” demek olur. Bu 

okuyuşun takdiri ile ilgili olarak da: “Onların, Allah’ı (emrini yahut dinîni) korumaları 

sebebiyle kocalarının hazır olmamaları durumunda, kocalarının haklarını 

koruyanlardır” şeklinde tefsir edilmiştir.498 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den rivâyet edilmiştir ki, “kadınların hayırlısı 

öyle bir kadındır ki, baktığın zaman seni sevindirir, emredersen itaat eder, gıyabında 

bulunduğun zaman da namusunda ve malında senin hoşlanmayacağın bir harekette 

bulunmaz”499 buyurmuş ve bu âyeti okumuştur. Bu âyetin nüzulu hakkında tefsir 

kitâplarında farklı rivâyetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamberin hanımlarından Hz. 

Ümmü Seleme’nin, “ey Allah’ın elçisi! Erkekler, din uğruna savaşıyorlar, biz 

savaşmıyoruz ve bizim mirastan hakkımız erkeğin yarısı oluyor. Ne olurdu biz de 

erkek olsaydık” diye bir temennide bulunduğu ve bunun üzerine bu âyetin indirildiği 

                                                 
495 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, II, 293-294;  Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili,  II, 516-517. 
496 Güney, Fikri, Ebu Ca‘fer En-Nehhâs, Hayatı ve Eserleri ve “Me‘ani’l-Kur’ânı”, GÜİFD, IV-4, 

Gümüşhane, 2015,  7.  
497 Kurtubî,  el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, V, 172-173  
498 Kurtubî,  el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, V, 172-173. 
499 Ebu Dâvut, Zekât, 32; İbn-i Mâce, Nikâh, 5. 
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rivâyet edilmiş ise de500 bunun asıl iniş sebebi şu şekilde rivâyet olunur: “Ensar’ın ileri 

gelenlerinden Sâd b. Rebia’ya karşı hanımı Habibe binti Zeyd b. Züheyr ve bir rivâyete 

göre Habibe binti Muhammed b. Seleme isyan etmiş, o da bir tokat vurmuş, bunun 

üzerine babası kızını almış, Hz. Peygambere gidip şikâyet etmiştir. Hz. Peygamber de 

“mutlaka ondan kısasını (karşılığını) alırız” buyurmuştu. Bunun üzerine bu âyet 

indirildi. Peygamber (s.a.v.) de “biz bir şeyi yapmak istedik, Allah’da diğer bir şeyi 

irade etti ve şüphe yok ki, iyilik Allah’ın irade ettiği şeyde idi” dedi.501  Ve yine bu 

âyetin tefsirinde İbn Kesîr, şu hadisi nakletmiştir: Abdurrahman b. Avf, Resulullah’tan 

şöyle haber verdi; Allah Resulü buyurdu ki; “kadın, beş vakit namazını kılar, Ramazan 

orucunu tutar, iffetini muhafaza eder ve kocasına itaat ederse, ona hangi kapıdan 

istiyorsa o kapıdan cennete gir, denilir.”502 

  Hafiznâ: Hicr 15/17 َحِفْظنَا   

َحِفْظنَاَها ِمْن ُكّلِ َشْيَطاٍن َرٖجيمٍ وَ          

 “Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.” 

Kurtubî bu âyetin tefsirini yaparken, İbn Abbas’tan şöyle bir nakilde bulunur: 

“Önceleri şeytanlar, semadan alıkonulmuyor, engellenmiyorlardı. O bakımdan 

rahatlıkla semaya giriyor ve oradan aldıkları haberleri kâhinlere telkin ediyorlardı. 

Kâhinler de bu aldıkları kelimelere dokuz daha katarak bunları yeryüzündekilere 

anlatıyorlardı. Bu kelimelerin birisi hak dokuzu batıl idi. İşte bu söylediklerinden 

herhangi bir şeyin gerçek olduğunu görünce, getirdikleri bu hususlarda kâhinleri tasdik 

ettiler. Meryem oğlu İsa dünyaya geldiği vakit şeytanlar üç semaya yaklaştırılmaz 

oldu. Hz. Peygamber (s.a.v)’de dünyaya gelince bütün semalara yaklaştırılmaz 

oldular. O bakımdan ‘şeytanlardan herhangi biri meleklerden bir söz çalmak istedi mi, 

o mutlaka alevli bir ateş ile taşlanacaktır’503 diye rivâyet etmektedir.”504  İşte “Onu 

kovulmuş her şeytandan koruduk” âyetiyle cinlerin ve şeytanların gökyüzüne 

yükselerek bazı gaybî bilgilere ulaşmalarının engellenmesi dolayısıyla, vahyin 

                                                 
500 Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, II, 516-517. 
501 Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, II, 516-517. 
502 Ahmed b. Hanbel, Müsned, Çağrı Yay, İstanbul, 1992, I, 191. 
503 Bkz: Saffat, 37/6, Cin, 72/8. 
504 Kurtubî, el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XXII, 187. 
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korunmuşluğuna dikkat çekildiği söylenebilir.505 

 İslam âlimleri bu âyetle Allah’ın dilemesi dışında hiçbir gücün gayb ilmine 

ulaşamayacağını, Câhiliye döneminde Arap kâhinlerinin, kendilerine has özel cinleri 

ve şeytanları bulunduğunu, bunların kendilerine gökten haberler getirdiğini, bu 

sayede gaybı bildiklerini iddia ederlerdi. Hatta bu yüzden putperestler Kur’ân-ı 

Kerîm’i bir kâhin sözü, dolayısıyla Hz. Peygamber’i de kâhin olarak nitelemeye 

kalkışmış olmalarına rağmen, Allah Teâlâ bu iddiayı açıkça reddetmiştir. Konumuz 

olan âyetlerin de bu tür hurafeye dayalı iddialara bir cevap teşkil ettiğinin anlaşıldığını 

bildirmişlerdir.506 

Anlamlarını açıkça kavramak çok zor belki de imkânsız durumda olduğundan, 

“müteşabihat” grubuna dâhil edilebilecek bu 17 ve 18. âyetler hakkında klasik tefsir 

kaynaklarında bazı ayrıntılara rastlamak mümkündür. Mesala İbn Kesîr, tefsirinde 

âyetlerde ifade edilen burçların, gökyüzünü şeytanlardan koruyan koruyucuların 

sarayları olduğunu ifade etmekte ve devamla Allah Teâlâ, mütecaviz şeytanların Mele-

i A’la’da olanları işitmemeleri için delici, yakıcı alevleri onlara koruyucu kıldığı 

izahını yapmaktadır. Onlardan herhangi birisi kulak hırsızlığı yapmaya kalkışırsa 

üzerine yakıcı ve delici bir ateş gelir ve onu yok eder. Ancak bazı defalarda bu kulak 

hırsızlığı yapan şeytanların, işitmiş olduğu kelimeyi söz konusu yakıcı ateş, kendisine 

yetişmeden önce bir altındakine ulaştırmış, bir alttaki ise onu alıp, dostuna götürmüş 

olabilir.507 

Bu ve buna benzer rivâyetlere kaynaklarda rastlamak mümkün olsa da, vahiy 

ile ilgili rivâyetler bir gayb ve sır bilgisi olduğundan tam olarak anlaşılması sıkıntılıdır. 

Bununla beraber “onları, kovulmuş her şeytandan koruduk”508 âyeti daha çok, vahyin 

korunmuşluğunu ifade etmekte ve nazar-ı dikkatimizi bu konuya çekmektedir.509 

Birçok müfessire göre bu âyet, çok yaygın olan bir yanlış anlamayı ortadan 

kaldırmak üzere zikredilmiştir. Sıradan insanlar eskiden olduğu gibi bugün de şeytan 

ve arkadaşlarının evrende her yere gidebileceğine inanmaktadırlar. Bunun tam tersine 

                                                 
505 Karaman, Kur’ân Yolu, III, 309. 
506 Karaman, Kur’ân Yolu, III, 310-311. 
507 İbn Kesîr,  Muhtasar Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, III, 1189. 
508 Hicr, 15/17. 
509 Karaman, Kur’ân Yolu, V, 576. 
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Kur’ân bu âyet-i kerime ile şeytanların belirli bir sınırı aşamayacaklarını ve sınırsız bir 

güce sahip olmadıklarını bildirmektedir.510 

Buraya kadar yapmış olduğumuz çalışmada hıfz kavramının Kur’ân’daki 

kullanımını görmüş olduk. Bu çalışma sonucunda, hıfz kelimesinin Kur’ân-ı Kerim’de 

korumak, gözetlemek, şahitlik etmek, kaydetmek, devam etmek, önem vermek, ifa 

etmek ve Levh-i mahfuz manalarında kullanılmış olduğunu gördük. Bu durum hıfz 

kelimesinin lugatlerdeki manasıyla Kur’ân’daki manasının bir iki mana hariç büyük 

ölçüde örtüştüğünü göstermektedir. Yine bu çalışmada hıfzın en yaygın manası olan 

korumak, himaye etmek, gözetmek ve kaydetmek manalarının Kur’ân’da da en çok 

kullanılan manalar olduğunu gördük.  

Yine bu çalışmada, Levh-i mahfuz ifadesi yanında başka destekleyici ayetlerle 

de hıfz kavramının iman esaslarından biri olan kadere iman esasıyla, insanın 

amellerinin kaydedilmesi cihetiyle yakın bir ilişki içinde olduğunu görmüş olduk.    

ْحِفُظواْستُ                  İstuhfizu:  Mâide 5/44   

بَّانِيُّوَن اِنَّا اَْنَزْلنَا التَّْوٰريةَ ٖفيَها ُهدًى َونُوٌر يَْحُكُم بَِها النَّبِيُّوَن الَّٖذيَن اَْسلَُموا ِللَّٖذيَن َهادُوا َوا لرَّ

ِ َوَكانُوا َعلَْيِه ُشَهدَا ...                                               ءَ َوْْلَْحبَاُر بَِما اْستُْحِفُظوا ِمْن ِكتَاِب ّٰللاه  

“Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidâyet, bir nur vardır. (Allah’a) 

teslim olmuş nebiler, onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb’e adamış 

kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah’ın kitabını 

korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu 

hâlde, siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyetlerimi az bir karşılığa 

değişmeyin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.” 

Bu âyet-i kerimede اْستُْحِفُظو istuhfizû kelimesi, sülasi mezid fiillerden  اِستفعال 

istif‘âl babından gelmiş olup, mazi ve meçhul bir fiildir. Bu babdan gelen fiiller, bir 

şeyi istemek ve talep etmek anlamına geldiğinden, buna göre اْستُْحِفُظو istuhfizû 

kelimesi “korumaları istenilmiş” şeklinde ifade edilir ki, bu durumda âyetin anlamı 

şöyle olur; “çünkü bunlara (Nebiler, kendilerini Allah’a adamış kimseler ve âlimler) 

Allah’ın kitabını korumaları emredilmiştir.” Âyette ki korumaları emredilen şey, 

                                                 
510 Mevdudi, Ebu’l-‘Ala, Tefhimu’l Kur’ân, (çev: Muhammed Han Kayani ve arkadaşları), İnsan Yay, 

İstanbul, 1996, II, 566;  Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, V, 38-39. 
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Allah’ın kitabının (tevrat) tahrif edilmekten ve zayi olmaktan korunmasının 

emredilmiş olmasıdır.511 

Bu ve bundan önce geçen 43. âyetin nüzul sebepleri hakkında şöyle bir rivâyet 

vardır: Bu âyet zina eden iki Yahudi hakkında nazil olmuştur. Yahudiler, kendi 

elleriyle Allah’ın kitabını değiştirmişler ve evli kişilerin recmedilmesi emrini te’vil ve 

tahrif ederek, yüz sopa ve yüzü siyaha boyayıp ters-yüz olarak merkebe bindirme 

şekline çevirmişlerdir. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra bu olay cerayan 

edince, kendi aralarında dediler ki: Gelin Hz. Muhammed’in hükmüne başvuralım. 

Eğer sopa ve yüzü siyaha boyama hükmü verirse; onu alalım ve Allah ile kendi 

aramızda hüccet kılalım. Allah’ın peygamberinden bir peygamber, bizim aramızda 

böylece hüküm vermiş olur. Eğer recm kararı verirse; ona uymayalım.512 Konuya 

ilişkin bir başka rivayet de şöyledir: 

“Yahûdiler, Hz. Peygambere geldiler ve kendilerinden bir kadınla bir erkeğin 

zinâ ettiğini söylediler. Rasûllah (a.s.v), onlara Tevrat’ta recm konusunda ne 

görüyorsunuz? diye sordu. Onlar; biz zinâ edenleri sopalatırız, dediler. Abdullah İbn 

Selâm dedi ki: Yalan söylediniz, Tevrat’ta recm vardır. Tevrat’ı getirdiler, oraya 

yaydılar. Birisi elini recm bölümünün üzerine koydu. Bölümün öncesini ve sonrasını 

okudu. Abdullah İbn Selâm dedi ki: Elini kaldır. O elini kaldırdı, görüldü ki; bu 

kısımda recmle ilgili bölüm bulunmaktadır. Yahûdiler; Muhammed doğru söyler. 

Tevrat’ta recm bölümü vardır, dediler. Rasûlullah (s.a.v) onlara emretti ve zinâ eden 

kişiyi recmettirdi. Ben, adamın kadının üzerine eğilip, ona taş değmesinden korumaya 

çalıştığını gördüm.”513 

Sâbûnî, bir rivâyete dayanarak âyetin nüzul sebebini şöyle açıklamıştır: Berâ 

b. Âzib’tan rivâyet edildiğine göre, “tahmim cezasına”514 çarptırılarak kırbaçlanan bir 

Yahudi, teşhir edilmek üzere hayvan üzerinde dolaştırılırken Rasulullah (s.a.v)’ın 

yanından geçirildi. Rasulullah (s.a.v) onları çağırdı ve “kitabınızda, zina edenin 

cezasını bu şekilde mi buluyorsunuz?” diye sordu. Yahudiler, evet dediler. Sonra 

                                                 
511 Sabunî,  Saffetü’t-Tefâsîr, I, 320. 
512 Malik b. Enes, Muvatta, Çağrı Yay, İstanbul, 1992, Hudud, 1. 
513 Buhari, Menâkıb, 26; Müslim, Hudud, 6. 
514Tahmim: Yahudilerin zina eden kimseye Tefrat’ta recm (taşlanarak öldürme) cezasını uygulamayıp, 

bunun yerine liflerden örülmüş, ziftlenmiş bir kamçı ile kırk kamçı vurma, yüzünü siyaha boyama ve 

eşeğe tersine bindirip dolaştırarak teşhir etme cezasıdır. Sâbunî,  Saffetü’t-Tefâsîr, I, 320. 
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Rasulullah (s.a.v) onların âlimlerinden bir adamı çağırdı ve ona, “Mûsâ’ya (a.s) 

Tevrat’ı indiren Allah aşkına doğru söyle; kitabınızda, zina edenin cezasını bu şekilde 

mi buluyorsunuz?” diye sordu. Adam şöyle dedi: Hayır. Böyle yemin verdirmeseydin 

söylemezdim. Kitâpta recm cezası buluyoruz. Fakat bu suç, ileri gelenlerimiz arasında 

çoğaldı. Biz, ileri gelenlerimizi yakaladığımızda onlara ceza vermez olduk. Zayıfları 

yakaladığımızda onlara cezayı uyguladık. Bunun doğru olmadığını görünce dedik ki 

gelin, öyle bir ceza koyalım ki, bunu hem ileri gelenlere, hem de halka 

uygulayabilelim. Böylece recm yerine, tahmim ve sopa vurma üzerinde ittifak ettik. 

Bunu işiten Rasulullah (s.a.v) “ey Allah’ım! Yahudiler senin emrini terk ettikten sonra 

onu ilk defa uygulayan benim” diyerek Yahudi’nin recmedilmesini emretti ve Yahudi 

recmedildi. Bunun üzerine Yüce Allah “ey Resûl! Kalpleri iman etmediği halde 

ağızlarıyle ‘inandık’ diyen kimselerden ve yahudilerden küfür içinde koşuşanlar(ın 

hali) seni üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler ve sana gelmeyen (bazı) 

kimselere kulak verirler; kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler. ‘Eğer size şu 

verilirse hemen alın, o verilmezse sakının!’ derler. Allah bir kimseyi şaşkınlığa 

(fitneye) düşürmek isterse, sen Allah’a karşı, onun lehine hiçbir şey yapamazsın. 

Onlar, Allah’ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada 

rezillik ve ahirette de onlara mahsus büyük bir azap vardır”515  âyetini indirdi. 

Yahudiler şöyle diyorlardı: “Muhammed’e gidin. Eğer size tahmim ve sopa vurma 

cezasını emrederse onu uygulayın. Yok, eğer recme fetva verirse ondan sakınınız”516 

        

 2.1.2.2.2. Muzâri Fiil Formunda Kullanımı 

 

 Yuhafizûn  يَُحافُِظونَ  

1-  En’am 6/92 

ِخَرةِ يُْؤِمنُوَن بِهٖ  َوُهْم َعٰلى َصاَلتِِهْم يَُحافُِظونَ  َوالَّٖذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْْلٰ        

“İşte bu (Kur’ân) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilâhî Kitâpları) 

tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın 

                                                 
515 Maide, 5/41. 
516 Sâbûnî,  Saffetü’t-Tefâsîr,  I, 320. 
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diye indirdiğimiz bir Kitâptır.  Ahirete iman edenler, ona da inanırlar. Onlar 

namazlarını zamanında kılarlar.”  

2- Mü’minun 23/9 

 َوالَّٖذيَن ُهْم َعٰلى َصلََواتِِهْم يَُحافُِظونَ 

 “ Namazlarını muhafaza ederler” 

3- Me’aric 70/34    

 يَُحافُِظونَ  َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواتِِهمْ 

“Onlar, namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.” 

 İslam âlimleri bu her üç ayetteki “korurlar” anlamına gelen  َيَُحافُِظون  yuhâfizûn 

ifadesinden namaz söz konusu olduğundan, kişilerin namazlarını, hem vakitlerine, 

hem erkânına riâyet ederek, hem de var olan güçlerinin tamamını kullanarak onu 

yerine getirmeye özen gösterdiklerine dikkat çekilmekte olduğunu517  ifade 

etmektedirler. 

 Zemahşerî, diğer müfessirlerden farklı olarak, buradaki. “namazlarını korurlar” 

tabirinden namazın vakitlerine ve erkânına riâyet etmek anlamı olduğu gibi farz 

namazlarla beraber, revâtib sünnetlere, vitir namazı, bayram namazları, cenaze 

namazı, husuf ve küsuf, istihare, hacet, teheccüt ve tesbih namazına kadar bütün nafile 

namazların da ihmal edilmeden kılınmasının ifade edildiğini söylemiştir. Bununla 

birlikte bu ibadetlere devam edilmesinin teşvik edildiğinin anlaşıldığını ifade 

etmektedir.518 

Âyetteki “namazlarını muhafaza ederler” ifadesindeki   َيَُحافُِظون  yuhâfizûn 

kelimesini, müfessirler namazları vakitlerinde, mükemmel olarak ve özenerek devamlı 

kılmak suretiyle muhafaza etmek anlamı verirler.519 Suyutî (v. 911/1505) ise biraz 

daha farklı yaklaşarak sözkonusu kelimeyi âyet-i kerimedeki mana bütünlüğünü de 

                                                 
517 İsfehânî, Müfredât,  I, 325; Kurtubî, el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XV, 15. 
518 Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 220. 
519 Taberî,  Câmiu’l-Beyân, IX, 404; İbn Kesîr,  Tefsiru’l-Kur’âni’l-‘Azîm,  II, 676;  Sabûnî, Saffetü’t-

Tefâsîr,  I, 375. 
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dikkate alarak, “namazı terk etmenin akıbetinin kötülüğünden korkarak namaza önem 

vermek” 520 şeklinde tefsir etmiştir. 

 Nahfezû: Yusuf 12/65 نَْحفَظُ  

ا فَتَُحواْ  َما نَْبِغي َهـِذِه بَِضاَعتُنَا ُردَّْت إِلَْينَا  َمتَاَعُهْم َوَجدُواْ بَِضاَعتَُهْم ُردَّْت إِلَْيِهْم قَالُواْ يَا أَبَانَا َولَمَّ

 نَْزدَادُ َكْيَل بَِعيٍر ذَِلَك َكْيٌل يَِسيرٌ أََخانَا وَ   َونَْحفَظ  َونَِميُر أَْهلَنَا

“Yüklerini açınca karşılık olarak götürdükleri mallarının kendilerine iade 

edilmiş olduğunu gördüler. ‘Ey babamız! Daha ne isteriz; işte mallarımız da bize iade 

edilmiş; ailemize onunla yine yiyecek getirir, kardeşimizi de korur ve bir deve yükü de 

artırmış oluruz; esasen bu az bir şeydir’  dediler.” 

 Âyet-i kerimede, Hz. Yusuf’un kardeşlerinin kıtlık zamanında Mısır’da erzak 

almak için ödedikleri bedelin erzak torbalarının içinden çıktığını yani kendilerine geri 

verildiğini görünce erzak için tekrar Mısır’a gitme arzuları daha da artmıştır. 

Kardeşleri Bünyamin’i kendileriyle göndermesi için babalarına karşı biraz daha 

ısrarda bulunmuşlar ve onu koruyacaklarına dair tekrar söz vermişlerdir. Tefsirlerde 

geçen rivâyetlere göre Mısır azizi Hz. Yusuf, bir kişiye bir deve yükünden fazla 

yiyecek vermemekle beraber, onlara on deve yükü vermiş on birinciyi ise kardeşleri 

Bünyamin gelinceye kadar vermeyeceğini söylemişti.521 

 Bunun üzerine bu âyet-i kerimede ifade edildiği gibi, Hz. Yusuf’un kardeşleri 

babaları Hz. Yakup’dan kardeşleri Bünyamin’i kendileriyle beraber Mısır’a 

göndermelerini istemiş ve  َونَْحفَظ  أََخانَا ve nahfazu ehânâ tabiriyle “kardeşimizi 

koruyacağız” diye babalarına teminat vermeye çalışmışlardır. Bu âyetin devamındaki 

âyette ise, “(Hz.Yakup) dedi ki: Etrafınız kuşatılmadıkça muhakkak bana 

getireceğinize dair Allah’a karşı sağlam bir söz vermezseniz, onu sizinle asla 

göndermem. Artık onlar söz verince, “Allah söylediklerinize Vekil’dir,” dedi.”522  İbn 

Kesîr tefsirinde, İbn İshak’dan naklen der ki: Hz. Ya’kub (a.s), böyle yapmıştır. Zira 

mutlak ihtiyaçları olan yiyecek için onları göndermekten başka çare bulamamış ve 

Bünyamin’i onlarla birlikte göndermiştir.523 

                                                 
520 Suyûtî, Kurretu’l ‘Ayneyn Tefsiru’l Celaleyn, Dersaadet Kitapevi, İstanbul, ts. 177. 
521 Karaman, Kur’ân Yolu, III, 245; İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm,  II, 1098-1099. 
522 Yusuf, 12/66. 
523 Zeccâc, Me‘âni’l-Kur’ân, III, 142; İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm,  II, 1099. 
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  yehfazûneh: Ra’d 13/11 يَْحفَُظونَهُ          

 ِ بَاٌت ِمْن بَْيِن يَدَْيِه َوِمْن َخْلِفٖه يَْحفَُظونَهُ ِمْن اَْمِر ّٰللاه                                                                  لَهُ ُمعَقِّ

 “Ardında ve önünde insanoğlunu takip edenler vardır; Allah’ın emriyle onu 

gözetirler.”   

Müfessirler, “takipçiler” diye çevirilen  ٌُمعَقِّبَات mu‘akkibât kelimesini “koru-

yucu melekler” (hafaza melekleri) olarak yorumlamışlardır.524 Yüce Allah insanların 

bütün düşünce ve davranışlarını bildiği, gözetlediği ve her şeye kadir olduğu halde 

sünneti ve engin hikmeti gereği her insanın önünde, arkasında, sağında ve solunda 

görev yapan, onu bazı kötülüklerden koruyan ve amellerini yazan melekler tayin 

etmiştir. Hz. Peygamber de insanları gece ayrı gündüz ayrı meleklerin izlediğini haber 

vermiştir. Ebu Hureyre’den gelen bir rivâyete göre, Resulullah (s.a.v) şöyle 

buyurmuştur: 

“Gece ve gündüzde bir kısım melekler nöbetleşe aranızda bulunurlar. Bunlar 

sabah namazı ile ikindi namazında toplanırlar. Sonra sizi geceleyin takip eden 

melekler(hesabınızı vermek üzere huzur-u ilahiye) yükselir. Sizi çok iyi bilen Allah, bu 

meleklere sorar:                      

-  Kullarımı nasıl bıraktınız?  

- Biz onları namaz kılıyorlarken bıraktık, biz onlara namaz kılıyorlarken vardık 

derler.”525 Bu hadiste bahsedilen melekler, âlimlerin büyük çoğunluğuna göre hafaza 

melekleridir.526 

 Müfessirlere göre kişinin sağ ve sol tarafında iki melek bulunmakta, sağ ta-

rafında bulunan melek iyi amellerini, sol tarafında bulunan melek ise kötü amellerini 

yazmaktadır. Önünde ve arkasında da iki melek bulunur ki, bu melekler onu korumakla 

görevlidirler.527 

Anlatıldığına göre bir adam Hz. Ali’ye gelip “seni öldürmek isteyenler var, 

korunman iyi olur” demiş, Hz. Ali ona şöyle cevap vermiştir: “Her insanla birlikte onu 

                                                 
524 Karaman,  Kur’ân Yolu, III, 253. 
525 Buhâri, Tevhid, 23. 
526 Canan, Kütüb-i Sitte, XIII, 225. 
527 İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm,  III, 1124-1125. 
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kaderinde olmayan şeylerden koruyan iki melek vardır. Fakat kader geldiğinde 

melekler o kişi ile kaderin arasından çekilirler. Şüphesiz ki ecel sağlam bir kalkandır. 

(yani eceli gelmeyen ölmez).”528 

Muakkibât tabirini, 11. âyetle bağlantılı olarak “dünyevî güçler” şeklinde yo-

rumlayanlar da vardır. Buna göre âyetin yorumu şöyle olur: “Allah’ın ilmine göre 

gizlice yapılan işlerle açıkça yapılanlar, gecenin karanlığında kendini saklayan kimse 

ile gün ışığında ortalıkta dolaşan kimse aynıdır. Gecenin karanlıklarına sığınan kimse 

Allah’ın takdirini kendinden savamadığı gibi gün ışığında koruyucularıyla dolaşan 

kimse de O’nun takdirini önleyemez.”529 

Râzî, âyetin izahında şunları söyler: “Biz diyoruz ki,  âyette bahsedilen  

 :mu‘akkibât sözü ile ilgili şu izah yapılmıştır  ُمعَقِّبَاتٌ 

‘Âlimlerin çoğunun benimsediği meşhur görüşe göre, bununla “hafaza 

melekleri” kastedilmiştir. Hafaza meleklerini, şu iki sebebten ötürü, mu’akkıbât 

(takipçifer) diye nitelemek mümkündür; 

a) Onlardan gece görevli olanların, gündüz görevli olanları yahut da gündüz 

görevli olanların, gece görevli olanları takib etmeleri, yani onlardan sonra gelip nöbeti 

devralmaları, 

b) Yahut da onların, kulların yaptığı amelleri takip etmeleri ve o amelleri yazıp 

kaydetmeleri şeklinde. 

Bir işi yapıp, tekrar aynı işe yönelen kimse, o işi takip etmiş olur. Buna göre,  

 mu‘akkibât sözü ile gece ve gündüz (insanın amellerini yazan ve onu koruyan)  ُمعَقِّبَاتٌ 

melekler kastedilmiştir.530 

Bunun yanında Râzî’de geçen bir kayda göre Hz. Osman (r.a.)’ın şöyle dediği 

rivâyet edilmiştir: “Ey Allah’ın Resulü! Bana, bir insan için ne kadar meleğin 

görevlendirildiğini söyleyebilir misiniz” dedi. Hz. Peygamber (s.a.s.) bunun üzerine 

“Bir melek sağındadır. O, senin hasenatını (iyiliklerini, iyi amellerini) yazar. Bu 

melek, aynı zamanda senin solunda bulunan meleğin emîri (reisi)dir. Binâenaleyh bir 

                                                 
528 Taberî,  Camiu’l Beyan,  XIII, 466. 
529 Râzî, Mefatihu’l-Ğayb,  XIX, 20-21. 
530 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XIX, 19-20. 
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iyilik yaptığında, o buna, karşılık on katı sevab yazar. Ama bir kötülük işlediğinde, 

solda bulunan, sağda bulunana, ‘Yazayım mı?’ diye sorar. O da, Hayır, (bekle). Belki 

tevbe eder der. Soldaki melek üç defa böyle deyince, sağdaki, ‘Evet, (artık) 

yazabilirsin. Allah bizi ondan kurtarsın. O, ne kötü bir arkadaş. Ne kadar az Allah’ı 

görüp gözetiyor ve bizden ne az utanıyor’ der. Bunlardan başka önünde ve arkanda 

iki melek daha var. Bunlar, Hak Teâlâ’nın: ‘Onun (insanın) Önünde ve arkasında, 

kendisini Allah’ın emriyle gözetleyecek takipçi (melekler) var’531 âyetinde 

bahsedilenlerdir. Bir melek de, senin perçeminden (kâkülünden) tutmuştur. Sen, 

Rabbine boyun eğip itaat ettiğinde, başını yukarı kaldırır, isyan edip, başını diktiğinde, 

başını yere çeker ve indirir (zelil eder). İki melek de, senin dudaklarında bulunur. Bana 

getirdiğin, söylediğin salât-u selamları yazar, kaydederler. Bir melek de ağzının içinde 

bulunur ve ağzından içeri, yılanların çıyanların girmesine engel olur. İki melek de iki 

gözünün üzerinde bulunur, işte bunlar her insan ile birlikte bulunan toplam on 

melektir. Gece melekleri, gündüz melekleri ile nöbet değişirler. Böylece, her insan 

üzerinde (görevli) yirmi melek bulunur” buyurmuştur. 532  

 yehfezû: Nur 24/30  يَْحفَُظوا 

ْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهمْ قُل  َ َخبِيٌر ذَِلَك أَْزَكى لَُهْم إِنَّ  فُُروَجُهمْ َويَْحفَُظوا   لِّ  بَِما يَْصنَعُونَ ّٰللاَّ

“Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini 

korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından 

haberdardır.” 

 yehfazne: Nur 24/31  يَْحفَْظنَ  

ْلُمْؤِمنَاتِ   يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ                   َوقُل لِّ

“Mü’min kadınlara da söyle,  gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini 

korusunlar.” 

 Daha önceden geçen, Ahzab suresinin 35. âyetinde,  ٖفُُروَجُهمْ  ينَ َواْلَحافِظ 

 cümlesiyle, namuslarını koruyan mü’min erkekler ile namuslarını koruyan َواْلَحافَِظاتِ 

mü’min kadınlar ilahi övgüye mazhar edilerek medh edilmişlerdi. Burada ise birinci 

                                                 
531 Ra’d, 13/11. 
532 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XIX, 20-21. 
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ayet-i kerimede  فُُروَجُهمْ َويَْحفَُظوا  ve yehfezû furûcehum “iffetlerini korusunlar” 

ifadesiyle mü’min erkeklerin iffetlerini korumaları istenmekte ve bir sonraki ayet-i 

kerime de ise, bu defa aynı ifadeler mü’min kadınlar için kullanılarak,  ََّويَْحفَْظَن فُُروَجُهن 

veyehfezânne furucehunne“(kadınlar) iffetlerini korusunlar” şeklindeki hitapla, 

mü’min kadınların da iffetlerini korumaları istenmektedir. Bu her iki âyet-i kerimeyle 

aslında, İslâm dininin aile kurumunun korunmasına verdiği önemi görmekteyiz. Zira 

ailenin korunabilmesi için vazgeçilmez şart eşlerin gözlerinin dışarıda olmaması, 

karşılıklı sadakat, güven ve iffetin korunmasıdır. 533 

Bu her iki ayetteki, iffet kelimesinin karşılığı “ferc” kelimesidir. Ferc kelimesi 

hakikat olarak cinsel organlar, mecaz olarak da iffet ve namus demektir.534 Zemahşerî 

dâhil birçok müfessir; “Kur’ân’da fercin korunması istendiğinde, bundan maksat 

zinadan korunmasıdır. Yalnızca bu her iki âyet-i kerimede ise fercin korunmasından 

maksat gözden korumak ve bunun için örtmektir. Dolayısıyla gözden koruma emri, 

onu ilk önce zinadan da korumayı içermektedir” 535  yorumunu yapmışlardır. 

 İnsanoğlunun en güçlü güdülerinden ve duygularından biri, İslâmi kaynaklarda 

şehvet diye ifade edilen kavram kapsamına giren cinsel güç ve arzudur. Bu arzunun 

meşru yoldan yani evlilik birliği içinde tatmin edilmesine izin verilmiş, meşru olmayan 

yollardan tatmini ise çirkin ve günah sayılarak yasaklanmıştır.536 

           Cinsel hayat yalnızca cinsel ilişki demek değildir; cinsel ilişki dışında kalan 

“şehvetle bakma, koklama, dokunma, düşünme ve hayal kurma” gibi davranış ve ilişki 

çeşitlerinin, cinselliği kışkırtan etkilerinin olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Aile 

kurumunu korumayı hedefleyen İslam dini bunu korumak için iffet ve sadakati 

öngörür, iffet ve sadakati de korumak için yalnızca zinayı değil, aynı zamanda insanı 

zinaya götüren adımları da yasaklamıştır (Sedd-i Zerayi).537  Bu münasebetle bu ve 

                                                 
533 Karaman, Kur’ân Yolu, IV, 69. 
534 İsfehânî,  Müfredât, “ferc” md., II, 317. 
535 Zemahşeri, IV, 289; Karaman,  Kur’ân Yolu, III, 245; Sabûnî, Safvetü’t-Tefâsir, II, 307. 
536 Karaman, Kur’ân Yolu, IV, 69. 
537 Buhari’de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah (a.v), evlenme imkânı olmayan gençlere şöyle bir 

hitapta bulunmuştur; “Gençler! Evlenme imkânı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü 

haramdançevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkânı bulamayanlar da oruç utsun. 

Çünküorucun, şehveti kesme özelliği vardır.”  Buhari, Nikâh, 3; Ebu Davut ve Tirmizi de geçen diğer 

bir hadis-i şerifte ise, Allah Rasulü, Hz. Ali’ye hitaben, “ey Ali! Bir bakışa ikincisini ekleme! Çünkü ilk 

bakış (kasıtsız olduğundan) senin için affedilmiştir. Sonraki bakışa ise hakkın yoktur.” Ebu Davut, 

Nikâh, 44; Tirmizi, Edeb, 28.  
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peşinden gelen diğer âyetlerde insan bedeninin cinsiyet ve şehvet duygularını tahrik 

eden kısımlarını açıkta bırakma ve sergileme gibi davranışlara değinerek bu konulara 

dair sınırlamalara yer verilmektedir.538 

Erkek ve kadınların avret yerlerinin sınırları Kur’ân’ı Kerim’de ayrıntılarıyla 

birlikte belirtilmemiş olmasına rağmen,  cinsel organların dışında nerelerin avret 

olduğu hususu büyük ölçüde hadislerle düzenlenmiştir. Hz. Peygamber’in bu 

düzenlemeyi yaparken, o dönemin giyim kuşam tarzını da dikkate aldığı açıktır. O 

dönemde bugünkü anlamda iç çamaşırının olmadığı, en azından iç çamaşırı giyme 

âdetinin bulunmadığı dikkate alınırsa, Hz. Peygamber’in erkekler için yaptığı 

düzenlemenin, gerek namazdaki hareketler gerekse namaz dışında oturup kalkmalar 

esnasında, esas avret yerlerinin (cinsel organ ve makat) görünmemesi açısından ne 

kadar yerinde olduğu görülür.539 

Erkekler için avret, yani örtülmesi gereken yerler, göbek ile diz kapağının 

arasıdır. Bu konuda biraz daha ihtiyatlı davranan Hanefiler diz kapaklarını da avret 

yeri kapsamı içinde kabul ederken, diğer üç mezhep, diz kapaklarını avret yerlerinden 

saymamışlardır.540 

Yine Muhammed Hamdi Yazır (v. 1942) tefsirinde, kadın için avretin, yüz, el 

ve ayak dışında bütün vücut olduğunu ifade etmiş, kadınların, kendileriyle 

nikâhlanmaları helal olan kişilerin bulunduğu ortamlarda yukarıda sayılan yerlerin 

dışındaki yerlerini yani avretlerini örtmelerinin, dini bir farîza olduğunu belirtmiştir.541  

2.1.2.2.3. Emir Fiil Formunda Kullanımı 

 

 Hafizû َحافُِظوا            

1- Bakara 2/238  

لََواِت وال                              ِ قَانِٖتينَحافُِظوا َعلَى الصَّ ٰلوةِ اْلُوْسٰطى َوقُوُموا ّٰلِله صَّ         

“Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a gönülden boyun eğerek 

namaza durun.” Bu âyetteki  َْحافُِظوا Hafizû kelimesi bir emir fiilidir. Allahu Teâlâ bu 

                                                 
538 Karaman,  Kur’ân Yolu, IV, 69. 
539 Karaman, Hayrettin, Diyanet İslam İlmihali, DİB, 7. bsk. İstanbul, 2000, I, 229. 
540 Karaman,  Kur’ân Yolu, I, 230. 
541 Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili,  I, 230; Karaman, Diyanet İslam İlmihali, I, 229. 
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âyet-i kerimede namazların şartlarına riâyet edilerek vakitlerinde eda edilmesini 

emretmektedir.542 Mü’minlerin en değerli varlıklarını nasıl koruyorlarsa dinin direği 

olan namazlarını da öyle korumaları, yani namazlarını hem eksiksiz hem de devamlı 

kılmaları emredilmektedir. Namazın tam ve eksiksiz kılınması, vücut, dil ve zihin 

müşterek faaliyetleri ile yapılan farzları, vâcip ve sünnetleri yerine getirmek ve en 

azından farz ve vacip namazları geçirmemekle gerçekleşir.543 

Müfessirler, namazla ilgili olan bu iki mükellefiyet dışında bir de kalple yani 

zihin ve duygu işbirliği ile yapılan ve âyette “kunut” kelimesiyle ifade edilen huşû 

şartının da “namazları koruyun” emrine dâhil olduğunu söylemişlerdir. Müfessirler 

huşûyu; namaz kılan müminin huzurunda bulunduğu Rabbinin büyüklüğüne yaraşır 

bir saygı, kulluk ve itaat duygusu, kendini veriş, bütünüyle yöneliş şeklinde izah 

etmişler ve huşûsuz namaz, ruhsuz ceset gibidir demişlerdir. Bu sebeple namazı 

“eksiksiz ve devamlı kılın” emrinden sonra “huzur ve huşû içinde” kaydının 

getirildiğini ifade etmişlerdir.544 

Bu âyet-i kerimede konumuz olan َحافُِظوا hafizû kelimesinin ٰلوةِ اْلُوْسٰطى -es الصَّ

salâtü’l-vusta kelimesiyle doğrudan bağlantılı olması cihetiyle, bu kelimeden neyin 

kastedildiği hakkında müfessirlerin görüşlerini nakletmeyi uygun görüyoruz. 

Âyet-i kerimede “orta namaz”  ٰلوةِ اْلُوْسٰطى  es-salâtü’l-vusta beş vakit الصَّ

namazdan biri olduğu halde ayrıca zikredilmiş, dolayısıyla ona daha ziyade ihtimam 

gösterilmesi istenmiştir. Hz. Peygamber hayatta iken bu namazın hangisi olduğu 

konusunda ne bir soru sorulmuş ne de bu konuda tartışma yapılmıştır. Hz. 

Peygamber’in vefatından sonra orta namazın hangisi olduğu konusunda uzun 

tartışmalar yapılmış ve ortaya yirmi kadar farklı yorum ve görüş çıkmıştır. Yorum 

yapanlar  ُوْسٰطى vusta kelimesinin ya  “en üstün”  mânasından hareket etmiş ya da bu 

                                                 
542 İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm, II, 391-392.  İbn Kesîr’de geçen kayıtlarda konu ile ilgili hadis-

i şeriflerden de örnek verilmiştir. Nitekim Buhari ve Müslim’de İbn Mes’ud’dan rivayet edildiğine göre, 

o şöyle demiştir: “Rasulullah (a.v)’e amellerin hangisi en efdaldır? diye sordum. Efendimiz: Vaktinde 

kılınan namazdır, buyurdular. Ben sonra hangisi? diye sordum: O, Allah yolunda cihaddır, buyurdular. 

Ben yine, sonra hangisi? diye sordum. Efendimiz, Anne babaya iyiliktir, buyurdular,” kaydı 

geçmektedir. Buhari, Mevâkit, 5, Cihad, 1, Edeb, 1, Tevhid, 48; Müslim, İman, 137-139. 
543 Karaman,  Kur’ân Yolu, I, 376-377. 
544 Karaman,  Kur’ân Yolu, I, 376-377. 
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kelimenin  “iki şeyin ortasında olan” mânasından sonuç çıkarmaya çalışmışlardır.545 

Müfessirler orta namazından neyin kastedildiği hususunda genelde iki görüş 

üzerinde daha çok yoğunlaşmışlardır. Buna göre orta namaz:  

a) Sabah namazıdır.  

b) İkindi namazıdır.  

Medine fukahasıyla onların hocaları olan bir kısım sahabeye göre orta namaz 

sabah namazıdır. Çünkü bu namazın önemi hakkında âyet ve hadisler vardır. Ayrıca 

bu namaz gece namazlarıyla (akşam ve yatsı) gündüz namazları (öğle ve ikindi) 

ortasında bulunmaktadır. İmam Mâlik (v. 179/795) ve bir rivâyete göre Şâfıî (v. 

204/820)’ de aynı görüşü benimsemişlerdir.546 

Abdullah b. Mes’ûd, Hz. Ali, İbn Abbas gibi bir kısım sahabe, bazı hadisçiler, 

Ebû Hanîfe (v. 148/767) ve bir başka rivâyete göre Şâfıî ve bazı hadisçiler orta 

namazın ikindi namazı olduğu sonucuna varmışlardır. Çünkü birbirini destekleyen 

birçok hadis ve sahabe ifadesi yanında, Hendek Savaşı’nda Hz. Peygamber’in “orta 

namazdan yani ikindi namazından bizi alıkoydular. Allah kabirlerini ve içlerini ateşle 

doldursun!” sözü bunu açıkça ortaya koymaktadır.547 

Malikîler’den Ebû Bekir İbnü’l-Arabî (v. 543/1148)  ise deliller çeliştiği ve 

tercih imkânı bulunmadığı gerekçesine dayanarak şu sonuca varmıştır: “Allah Teâlâ 

nasıl Kadir gecesini Ramazan geceleri içinde, duaların kabul edildiği vakti Cuma günü 

içinde, büyük günahları genel olarak günahlar içinde gizlediyse orta namazı da 

namazlar içinde gizlemiştir. Ta ki halk bütün ramazan gecelerini ihya etsin, bütün 

Cuma günü dua ve zikirle meşgul olsun, bütün günahlardan kaçınsın ve namazların 

tamamını orta namaz olabilir düşüncesiyle kılsın” 548  yorumunu yapmıştır. 

Ancak bizce bu görüş pek sağlıklı görünmemektedir. Çünkü söz konusu âyet-i 

kerimede “orta namazı” namazlardan  (salavât) sonra ayrıca zikredilmiştir. Dolayısıyla 

bunun başka bir anlamı olmalıdır. Fakat bunun yanında her ne kadar söz konusu âyet-

                                                 
545 Karaman,  Kur’ân Yolu, I, 377. 
546 İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm,  II, 391-392. 
547 Buhari, Cihâd, 98; Müslim, Mesâcid, 205. Hadisin şerhi için bkz., İbn Hâcer, Ahmed bin Ali, 

Fethu’l-Bârî bi-Şerhi’l-Sahihi’l-Buhâri, (thk. Abdulaziz bin Abdullah bin Bâz), Dâru’l-Ma‘rifet, 

Beyrut, 1974, VI, 105. 
548 İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîm,  II, 391-392;  Karaman,  Kur’ân Yolu, I, 377. 
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i kerimede “orta namazının” hangi namaz olduğu bildirilmemişse de, yukarıda geçen 

Buhari’den nakledilen hadis-i şerifte  “orta namazının”  ikindi namazı olduğunun 

bildirilmiş olması ve İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğunun da bu yönde görüş 

bildirmeleri, “orta namazının” ikindi namazı olduğu kanaatini pekiştirmektedir.   

2- Maide 5/89 

 تُْم َواْحفَُظواْأَْيَمانَُكْم َكذَِلَك يُبَيُِّن ّٰللّاُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن ذَِلَك َكفَّاَرةُ أَْيَمانُِكْم إِذَا َحلَفْ 

“…Yemin ettiğinizde yeminlerinizi tutun. Şükredesiniz diye Allah size böylece 

âyetlerini açıklıyor.” 

 Bu âyet-i kerimede Cenab-ı Hak insanların boş ve gayesiz olarak kullandıkları 

yeminlerinden dolayı sorguya çekilmeyeceklerini bildirmektedir.  

Muhammed es-Sabunî bu âyetin tefsirinde şunları nakleder: “Evet vallahi, 

hayır vallahi” gibi, yemin maksadı olmaksızın ağzınızdan çıkan yeminlerden dolayı 

Allah sizi sorumlu tutmaz. Fakat maksatlı ve niyetli olarak bir şey hakkında yemin 

edip de yemininizi bozarsanız sizi sorumlu tutar. Bozulduğu takdirde yeminin 

keffâreti, ailenize yedirdiğiniz orta halli yemekten on fakire yedirmenizdir. İbn Abbas 

şöyle der: Ailenize yedirdiğiniz orta derecedeki yemekten yediriniz. İbn Ömer şöyle 

der: Yemeğin orta hallisi, ekmek ile hurma veya ekmek ile kuru üzümdür. Ailemize 

yedirdiğimiz en iyi yemek de, ekmek ile ettir. Yahut kefaret, bu on fakire bedenlerini 

örtecek elbise giydirmektir. Veya Allah rızası için, bir köleyi hürriyetine ka-

vuşturmaktır. Ebu Hayyân şöyle der: Âlimler, yeminini bozan kimsenin yedirme, 

giydirme ve köleyi hürriyetine kavuşturmaktan herhangi birini yapma hususunda 

serbest olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Kim, bu anlatılanlardan hiçbirini 

yapma imkânı bulamazsa onun kefareti üç gün oruç tutmaktır. İşte, yemin edip de 

bozduğunuz zaman, yeminlerinizin şer’î kefareti budur” ifadelerini kullanır.549 

Müfessirler âyette geçen;  َْواْحفَُظواْ  أَْيَمانَُكم  ve’hfazû eymânekum “yeminlerinizi 

koruyunuz” ifadesini şöyle yorumlamışlardır: “Helal dairesinde söylediğiniz 

yeminlerinizi ifa ediniz. Yeminlerinizi ihmal etmeyiniz. Ancak söylediğiniz 

yeminlerinize uymamanın daha hayırlı olacağı ortaya çıkmışsa, o zaman yeminlerinize 

                                                 
549 Sâbûnî,  Saffetü’t-Tefâsîr,  I, 336. 
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riayet etmeyip,  yerine kefâret ödeyebilirsiniz. Bu istisna dışında, yeminlerinizi 

koruyunuz ve zaruret olmaksızın rastgele yemin etmeyiniz.”550 

 Buna ilave olarak, İbn Abbas, “yeminlerinizi koruyun demek, yemin etmeyin 

demektir” demiş. İbn Cerir ise  “yeminlerinizi bozduğunuz takdirde kefaretini ifa 

etmekte çabuk hareket etmek suretiyle koruyun, onu bırakmayın” 551 şeklinde tefsir 

etmişlerdir. 

Bu çalışmamızda ortaya çıkan durumun daha anlaşılır olması için özet 

mahiyetinde aşağıda gelecek olan ayet döküm tablosunu yapmakta fayda mülahaza 

ediyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
550 Karaman, Kur’ân Yolu, II, 333-334; Sâbûnî,  Saffetü’t-Tefâsîr, I, 336. 
551 Sabûnî,  Saffetü’t-Tefâsîr, I, 336. 
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  2.1.3. Hıfz Keliamesinin Geçtiği Âyetlerin Döküm Tablosu 

Burada hıfz kelimesinin Kur’ân’daki yerlerini, âyet numarası, âyetin Arapçası, 

âyetin Türkçe meâli, hıfz kelimesinin âyetteki kullanılma biçimi, kime nisbet edildiği 

ve âyetteki anlamını bir şema halinde vermeyi uygun gördük: 

 

SN SURE VE 

ÂYET 

NO 

ÂYETİN 

ARAPÇA ASLI 

 

ÂYETİN TÜRKÇE MEALİ 

HIFZ’IN 

ÂYETTEKİ 

FORMU 

KİME 

NİSBET 

EDİLDİĞİ 

ÂYETTEKİ 

ANLAMI 

 

 

1 

 

 

Nisa 

4/34 

 

اِلَحاُت َقانِتَا ٌت فَالصَّ

َحافَِظاٌت ِلْلغَْيِب بَِما 

 ُ  َحِفَظ ّٰللاه

“İyi kadınlar, gönülden 

boyun eğenler ve Allah’ın 

korunmasını emrettiğini, 

kocasının bulunmadığı zaman 

da koruyanlardır.” 

 

 

 َحافَِظاتٌ  

(Hâfizâtun) 

 

 

İnsan 

(Kadın) 

 

 

Korumak 

 

 

2 

 

Nisa  

4/80 

سُ  ْن يُِطعِ الرَّ وَل فََقْد مَّ

أََطاَع ّٰللّاَ َوَمن تََولَّى 

َعلَْيِهْم   فََما أَْرَسْلنَاكَ 

 َحِفيظاً 

“Kim Resûl’e itaat ederse 

Allah’a itaat etmiş olur. Yüz 

çevirene gelince, seni onların 

başına bekçi göndermedik!” 

 

 َحِفيظاً  

(Hafîzân) 

 

Peygamber 

Efendimiz 

 

Bekçi 

Gözetlemek 

 

 

 

 

3 

 

 

 

En’am 

6/61 

 

َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق 

َويُْرِسُل َعلَْيُكم  ِعبَاِدهِ 

َحتََّى إِذَا َجاء  َحفََظةً 

  أََحدَُكُم اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ 

ُطونَ   ُرُسلُنَا َوُهْم ْلَ يُفَّرِ

“Kulları üzerinde yegane 

hakim O’dur. O, size 

koruyucular gönderir. 

Nihâyet birinize ölüm geldi 

mi elçilerimiz (görevli 

melekler) onun canını alırlar. 

Onlar vazifede kusur 

etmezler.” 

  

 

 

 َحفََظةً  

(Hafezaten) 

 

 

 

Melek 

 

 

 

Korumak 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

En’am 

6/104 

  

 قَْد َجاءُكم َبَصآئُِر ِمن 

بُِّكْم فََمْن أَْبَصَر  رَّ

  فَِلنَْفِسِه َوَمْن َعِميَ 

فَعَلَْيَها َوَما أَنَاْ َعلَْيُكم 

 َحِفيظٍ بِ 

“(Doğrusu) size Rabbiniz 

tarafından basiretler (idrak 

kabiliyeti) verilmiştir. Artık 

kim hakkı görürse faydası 

kendisine, kim de kör olursa 

zararı kendinedir. Ben 

üzerinize bekçi değilim.” 

  

 

 

 َحِفيظٍ  

(Hafîzin) 

Peygamber 

Efendimiz 
 

 

Allah’a racih 

olduğunu 

söyleyenler de 

var.(Elmalılı) 

 

 

 

Bekçi 

Gözetlemek 

 

 

5 

 

 

En’am 

6/107 

 

َولَْو َشاء ّٰللّاُ َما 

أَْشَرُكواْ َوَما َجعَْلنَاَك 

ً   َعلَْيِهمْ  َوَما أَنَت  َحِفيظا

 َعلَْيِهم بَِوِكيلٍ 

“Allah dileseydi, onlar ortak 

koşmazlardı. Biz seni onların 

üzerine bir bekçi kılmadık. 

Sen onların vekili de 

değilsin.” 

 

 

 َحِفيظاً  

(Hafîzân) 

 

Peygamber 

Efendimiz 

 

 

Bekçi 

Gözetlemek 

 

6 

Tevbe 

9/112 

 ِ  Allah’ın koyduğu sınırları“ َواْلَحاِفُظونَ  ِلُحدُوِد ّٰللاه

koruyan” 

 َحافُِظون

(Hâfizûne) 

İnsan 

(Genel) 

Korumak 

 

7 

Hud 

11/57 

إِنَّ َربِّي َعلََى ُكّلِ َشْيٍء 

 َحِفيظٌ 

Şüphesiz ki benim Rabbim 

her şeyi gözetendir. 

 َحِفيظٌ 

(Hafîzun) 

Allah Gözetlemek 

 

 

8 

 

Hud 

11/86 

بَِقيَّةُ ّٰللّاِ َخْيٌر لَُّكْم إِن 

ْؤِمنِيَن َوَما أَنَاْ  ُكنتُم مُّ

 َحِفيظٍ بِ   َعلَْيُكم

“Eğer mümin iseniz Allah’ın 

(helâlinden) bıraktığı (kâr) 

sizin için daha hayırlıdır. Ben 

üzerinize bir bekçi değilim.” 

 

 َحِفيظٍ  

(Hafîzun) 

Hz. Şuayb 

Peygamber 
(bkz. Aynı 

sure; 84 ve 85. 

âyetler) 

 

Bekçi 

Gözetlemek 

 

9 

 

Yusuf 

12/12 

نَا َغداً يَْرتَْع أَْرِسْلهُ َمعَ 

 َويَْلعَْب َوإِنَّا لَهُ 

 لََحافُِظونَ 

“Yarın onu bizimle beraber 

gönder de gezsin oynasın, biz 

onu herhalde koruruz.” 

 لََحافُِظون

(Lehâfizûn) 

İnsan 

(Erkek) 

Korumak 

Şefkat 

etmek 

 

10 

 

Yusuf 

12/55 

قَاَْلْجعَْلنِي َعلَى َخَزآئِِن 

 َحِفيظٌ نِّي األَْرِض إِ 

 َعِليمٌ 

“Beni ülkenin hazinelerine 

tayin et! Çünkü ben (onları) 

çok iyi korurum ve bu işi 

bilirim” dedi.” 

 

 َحِفيظٌ  

(Hafîzun) 

 

Hz. Yusuf 

 

Korumak 



 

97 

 

 

 

 

 

 

 

SN SURE VE  

ÂYET 

NO 

ÂYETİN 

ARAPÇA ASLI 

 

ÂYETİN TÜRKÇE MEALİ 

HIFZ’IN 

ÂYETTEKİ 

FORMU 

KİME 

NİSBET 

EDİLDİĞİ 

ÂYETTEKİ 

ANLAMI 

 

 

11 

 

 

Yusuf 

12/63 

ا َرِجعُوا إِلَى أَِبيِهْم  فَلَمَّ

قَالُواْ يَا أَبَانَا ُمِنَع ِمنَّا 

فَأَْرِسْل َمعَنَا   اْلَكْيلُ 

أََخانَا نَْكتَْل َوإِنَّا لَهُ 

 َحافُِظونَ لَ 

 

“Babalarına döndüklerinde, 

“Ey babamız! Bize yiyecek 

yasak edildi, kardeşimizi 

bizimle beraber gönder de 

yiyecek alalım. Onu elbette 

koruruz” dediler.” 

 

 

 لََحافُِظون 

(Lehâfizûn) 

  

 

İnsan 

(Erkek) 

 

 

 

Korumak 

 

12 

 

Yusuf 

12/64 

 

ً  َوُهَو  فَاّٰلّلُ َخْيٌر َحافِظا

اِحِمينَ   أَْرَحُم الرَّ

“Ama Allah en iyi 

koruyandır, O 

merhametlilerin 

merhametlisidir” 

 

 َحافِظاً  

(Hâfizan) 

 

 

Allah 

 

 

Korumak 

 

 

13 

 

 

Yusuf 

12/81 

اِْرِجعُوا اِٰلى اَٖبيُكْم 

فَقُولُوا يَا اََبانَا اِنَّ اْبنََك 

َسَرَق َوَما َشِهْدنَا اِْلَّ 

بَِما َعِلْمنَا َوَما ُكنَّا 

 ِلْلغَْيِب َحافِٖظينَ 

“Babanıza dönün ve deyin ki: 

“Ey babamız! Şüphesiz oğlun 

hırsızlık etti. Biz, 

bildiğimizden başkasına 

şahitlik etmedik. Biz gaybın 

değiliz.” bekçileri 

 

 

 َحافِِظينَ  

(Hâfizîn) 

 

 

İnsan 

(Erkek) 

 

 

Bekçi 

Gözetlemek  

 

14 

Hicr  

15/9 

ْكَر  ْلَنا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 َوإِنَّا لَهُ لَ َحافُِظونَ 

 

“Doğrusu Kitâp’ı Biz 

indirdik, onun koruyucusu 

elbette Biziz.” 

 لََحافُِظون

(Lehâfizûn) 

 

Allah 

 

Korumak 

 

15 

 

Enbiya 

21/32 

َوَجعَْلنَا السََّماء َسْقفاً 

 ً ْحفُوظا   َوُهْم َعنْ  مَّ

 آيَاتَِها ُمْعِرُضونَ 

“Biz, gökyüzünü korunmuş 

bir tavan gibi yaptık. Onlar 

ise, gökyüzünün âyetlerinden 

yüz çevirirler.” 

 

  ً ْحفُوظا  مَّ

(Mahfûzân) 

 

Allah 

 

Korumak 

 

 

16 

 

Enbiya 

21/82 

 

 

َوِمَن الشَّيَاٖطيِن َمْن 

يَغُوُصوَن لَهُ َويَْعَملُوَن 

َعَماًل دُوَن ٰذِلَك َوُكنَّا 

 لَُهْم َحافِٖظينَ 

“Şeytanlar arasından da, 

onun için dalgıçlık eden (ve 

inciler çıkaran) ve bundan 

başka işler görenler vardı. 

Biz onları gözetim altında 

tutuyorduk.” 

 

 

 َحافِِظينَ  

(Hâfizîn) 

 

 

Allah 

 

 

Gözetlemek 

17 Mü’minûn 

23/5 

ِلفُُروِجِهْم  َوالَِّذيَن ُهم

 َحافُِظونَ 

“Onlar, ırzlarını korurlar.”  ََحافُِظون 

(Hâfizûn) 

İnsan 

(Genel) 

Korumak 

 

18 

 

Ahzab 

33/35 

َواْلَحاِفٖظيَن فُُروَجُهْم 

 اْلَحاِفَظاتِ وَ 

“…Namuslarını koruyan 

erkeklerle namuslarını 

koruyan kadınlar…” 

 

 اْلَحاِفَظاتِ  

(el-Hâfizât) 

 

İnsan 

(Kadın) 

 

Korumak 

19 Ahzab 

33/35 

 Namuslarını…“ فُُروَجُهمْ اْلَحاِفٖظيَن وَ 

koruyanerkekler 

 وَ اْلَحاِفٖظينَ 

(Hâfizîn) 

İnsan 

(Erkek) 

Korumak 

 

 

 

20 

 

 

 

Sebe 

34/21 

 

ن  َوَما َكاَن لَهُ َعلَْيِهم ّمِ

إِْلَّ ِلنَْعلََم َمن   ُسْلَطانٍ 

ْن ُهَو  يُْؤِمُن بِاآْلِخَرةِ ِممَّ

  ِمْنَها فِي َشّكٍ َوَربُّكَ 

 َحِفيظٌ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء 

“Hâlbuki şeytanın onlar 

üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. 

Ancak ahirete inananı, şüphe 

içinde kalandan ayırdedip 

bilelim diye (ona bu fırsatı 

verdik). Rabbin gerçekten her 

şeyi koruyandır.” 

 

 

 

 َحِفيظٌ  

(Hafîzun) 

 

 

 

Allah 

 

 

 

Korumak 

 

21 

 

Şûrâ  

42/6 

اتََّخذُواِمن دُونِِه َوالَِّذيَن 

 ُ ِهْم َعلَيْ  َحِفيظٌ أَوِليَاء ّٰللاَّ

 َوَما أَنَت َعلَْيِهم بَِوِكيلٍ 

“Allah’tan başka dostlar 

edinenleri Allah daima 

gözetlemektedir. Sen onlara 

vekil değilsin.” 

 َحِفيظٌ 

(Hafîzun) 

 

Allah 

 

Gözetlemek 



 

98 

 

 

22 

 

Şûrâ 

42/48 

فََما  فَإِْن أَْعَرُضوا

ً َحِفيظأَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم   ا

 …إِْن َعلَْيَك إِْلَّ اْلبَاَلغُ 

“Eğer yüz çevirirlerse, biz 

seni onlara bekçi 

göndermedik. Sana düşen, 

sadece tebliğdir…” 

 

 َحِفيظاً  

(Hafîzân) 

 

Peygamber 

Efendimiz 

 

Bekçi 

Gözetlemek 

 

 

23 

 

 

Kâf  

50/4 

 

قَْد َعِلْمنَا َما تَنقُُص 

اأْلَْرُض ِمْنُهْم َوِعندَنَا 

 َحِفيظٌ   ِكتَابٌ 

“Biz, toprağın onlardan 

neleri eksilttiğini kesinlikle 

bilmekteyiz. Yanımızda o 

bilgileri koruyan bir Kitâp 

vardır.” 

 

 َحِفيظٌ  

(Hafîzun) 

 

Levh-i 

mahfuz 

 

 

Kaydetmek 

 

24 

 

Kâf  

50/32 

 

َهذَا َما تُوَعدُوَن ِلُكّلِ 

اٍب َحِفيظٍ   أَوَّ

“İşte size vâdedilen cennet! 

ki o, daima Allah’a yönelen, 

(O’nun buyruklarını) 

koruyan, (kimseler içindir)” 

 

 َحِفيظٍ  

(Hafîzin) 

 

İnsan 

(Genel) 

 

Korumak 

 

25 

Meâric 

70/29 

َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم 

 َحافُِظونَ 

“Onlar, ırzlarını korurlar.”  ََحافُِظون 

(Hâfizûn) 

İnsan 

(Genel) 

 

Korumak 

26 İnfitâr 

82/10 

 Şunu iyi bilin ki üzerinizde“ َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظينَ 

bekçiler var.” 

 َحافِِظينَ 

(Hâfizîn) 

Melek Gözetlemek 

Şahitlik etme 

 

 

27 

Buruc 

85/21-22 

ِجيدٌ  بَْل ُهَو قُْرآٌن مَّ

}21{ فِي لَْوحٍ 

ْحفُوظٍ   مَّ

 

“Hayır o şerefli bir 

Kur’ân’dır. Levh-i 

mahfuz’dadır.” 

 

ْحفُوظٍ    مَّ

(Mahfûzîn) 

 

Levh-i 

mahfuz 

 

Levh-i 

mahfuz 

 

28 

Tarîk  

87/4 

ا َعلَْيَها   إِن ُكلُّ  نَْفٍس لَّمَّ

 َحافِظٌ 
 

“Üzerinde gözetici olmayan 

kimse yoktur.” 

 َحافِظٌ  

(Hâfizun) 

 

Melek 

 

Gözetlemek 

 

29 

Mutaffîfin 

83/33 

  َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيِهمْ 

 َحافِِظينَ 

“Halbuki onlar, müminleri 

denetleyici olarak 

gönderilmediler.” 

 

 َحافِِظينَ  

(Hâfizîn) 

 

İnsan 

(Müşrik) 

 

Gözetlemek 

 

30/ 

1 

 

Bakara 

2/238 

َعلَى  َحافُِظواْ 

الَةِ  لََواِت والصَّ الصَّ

 ِ   اْلُوْسَطى َوقُوُمواْ ّٰلِلّ

 قَانِتِينَ 

“Namazlara ve orta namaza 

devam edin; gönülden boyun 

eğerek Allah için namaza 

durun.” 

 

 َحافُِظواْ 

(Hâfizû) 

 

İnsan 

(Genel) 

 

Devam 

etmek. 

 

31/ 

2 

 

 

Bakara 

2/255 

َوِسَع ُكْرِسيُّهُ 

السََّماَواِت َواألَْرَض 

 ِحْفُظُهَماَوْلَ يَُؤودُهُ 

 َوُهَو اْلعَِليُّ اْلَعِظيمُ 

“Hükümranlığı gökleri ve 

yeri kaplamıştır, onların 

gözetilmesi O’na ağır gelmez. 

O yücedir, büyüktür.” 

 

 ِحْفُظُهم

(Hifzuhumâ) 

 

 

 

Allah 

 

Korumak 

İdare etmek 

 

 

32/ 

3 

 

 

Nisa  

4/34 

 

اِلَحاتُ   قَانِتَاتٌ   فَالصَّ

بَِما   َحافَِظاٌت لِّْلغَْيبِ  

 ّٰللّاُ  َحِفظَ 

“İyi kadınlar, gönülden 

boyun eğenler ve Allah’ın 

korunmasını emrettiğini, 

kocasının bulunmadığı zaman 

da koruyanlardır.” 

 

 

 َحِفظَ  

(Hafizâ) 

 

 

Allah 

 

 

Korumak 

 

 

 

 

 

33/ 

4 

 

 

 

 

 

Maide 

5/44 

 

 

إِنَّا أَنَزْلَنا التَّْوَراةَ 

فِيَهاُهدًى َونُوٌر يَْحُكُم 

بَِها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن 

َهادُواْ   أَْسلَُمواْ ِللَِّذينَ 

بَّانِيُّوَن َواألَ  ْحبَاُر َوالرَّ

ِمن  اْستُْحِفُظواْ بَِما 

 ِكتَابِاّٰلّلِ َوَكانُواْ َعلَْيهِ 

“Şüphesiz Tevrat’ı biz 

indirdik. İçinde bir hidâyet, 

bir nur vardır. (Allah’a) 

teslim olmuş nebiler, onunla 

yahudilere hüküm verirlerdi. 

Kendilerini Rabb’e adamış 

kimseler ile âlimler de öylece 

hükmederlerdi. Çünkü bunlar 

Allah’ın kitabını korumakla 

görevlendirilmişlerdi. Onlar 

Tevrat’ın hak olduğuna da 

şahit idiler.” 

 

 

 

 

 

 اْستُْحِفُظواْ  

(İstehfizû) 

 

 

 

 

 

İnsan 

(Âlimler) 

 

 

 

 

 

Korumak 
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ÂYET 

NO 

ÂYETİN 

ARAPÇA ASLI 

 

ÂYETİN TÜRKÇE MEALİ 

HIFZ’IN 

ÂYETTEKİ 

FORMU 

KİME 

NİSBET 

EDİLDİĞİ 

ÂYETTEKİ 

ANLAMI 
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SN SURE VE 

ÂYET 

NO 

ÂYETİN 

ARAPÇA ASLI 

 

ÂYETİN TÜRKÇE MEALİ 

HIFZ’IN 

ÂYETTEKİ 

FORMU 

KİME 

NİSBET 

EDİLDİĞİ 

ÂYETTEKİ 

ANLAMI 

 

34/ 

5 

 

 

Maide 

5/89 

ذَِلَك َكفَّاَرةُ أَْيَمانُِكْم إِذَا 

ْم أَْيَمانَكُ اْحفَُظواْ َحلَْفتُْم وَ 

َكذَِلَك يُبَيُِّن ّٰللّاُ لَُكْم آَياتِِه 

 لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

Yemin ettiğinizde 

yeminlerinizi tutun. 

Şükredesiniz diye Allah size 

böylece âyetlerini açıklıyor.” 

 

 اْحفَُظواْ  

(İhfazû) 

 

İnsan 

(Genel) 

 

Tutmak, ifa 

etmek 

35/ 

6 

En’am 

6/92 

َوُهْم َعلَى َصالَتِِهْم …

 يَُحافُِظونَ 

“Ve  onlar namazlarını 

muhafaza ederler.” 

 يَُحافُِظونَ 

(Yuhafizûn) 

İnsan 

(Genel) 

Önem 

vermek 

 

 

 

36/ 

7 

 

 

 

Yusuf 

12/65 

 

َما نَْبِغي  قَالُواْ يَا أَبَانَا

َهـِذِه بَِضاَعتُنَا ُردَّْت 

إِلَْينَا َونَِميُر أَْهَلنَا 

 نَْحفَظُ وَ 

أََخانَا َونَْزدَادُ َكْيَل بَِعيٍر 

 ذَِلَك َكْيٌل يَِسيرٌ 

“Ey babamız! Daha ne 

isteriz; işte mallarımız da bize 

iade edilmiş; ailemize onunla 

yine yiyecek getirir, 

kardeşimizi de korur ve bir 

deve yükü de artırmış oluruz; 

esasen bu az bir şeydir” 

dediler.” 

 

 

 

 

 نَْحفَظُ  

(Nahfezû) 

 

 

 

 

İnsan 

(Erkek) 

 

 

 

 

Korumak 

 

37/ 

8 

 

Ra’d 

13/11 

ن بَْيِن  لَهُ ُمعَقِّبَاٌت ّمِ

ْيِه َوِمْن َخْلِفِه يَدَ 

 ِمْن أَْمِر ّٰللّاِ   يَْحفَُظونَهُ 

“Ardında ve önünde 

insanoğlunu takip edenler 

vardır; Allah’ın emriyle onu 

gözetirler.” 

 

 يَْحفَُظونَهُ  

Yehfazûnehu 

 

Melek 

 

Korumak 

 

38/ 

9 

Hicr 

15/17 

ِمن ُكّلِ  َحِفْظنَاَهاوَ 

ِجيمٍ   َشْيَطاٍن رَّ

“Onları, kovulmuş her 

şeytandan koruduk.” 

 َحِفْظنَاَها

(Hafiznâha) 

Allah Korumak 

 

39/ 

10 

 

Mü’minun 

23/9 

َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى 

 يَُحافُِظونَ   َصلََواتِِهمْ 

“Onlar, namazlarını 

koruyanlardır.” 

 

 يَُحافُِظونَ  

(Yuhafizûn) 

 

İnsan 

(Genel) 

 

Önem 

vermek 

 

 

 

40/ 

11 

 

 

 

Nur  

24/30 

 

وا  قُل لِّْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّ

ِمْن أَْبَصاِرِهْم 

ذَِلَك  فُُروَجُهمْ  يَْحفَُظواوَ 

َ َخبِيٌر  أَْزَكى لَُهْم إِنَّ ّٰللاَّ

 بَِما يَْصنَعُونَ 

“Mü’min erkeklere söyle, 

gözlerini haramdan 

sakınsınlar ve iffetlerini 

korusunlar. Bu onlar için 

daha arındırıcıdır. Allah 

onların bütün yaptıklarından 

haberdardır.” 

  

 

 

 يَْحفَُظوا 

(Yahfezû) 

 

 

 

İnsan 

(Erkek) 

 

 

 

Korumak 

 

41/ 

12 

 

  Nur  

24/31 

 

َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت 

يَْغُضْضَن ِمْن 

 يَْحفَْظنَ اَْبَصاِرِهنَّ وَ 

 فُُروَجُهنَّ 

“Mü’min kadınlara da söyle,  

gözlerini haramdan 

sakınsınlar ve iffetlerini 

korusunlar.” 

 

 يَْحفَْظنَ  

(Yahfezne) 

 

İnsan 

(Kadın) 

 

Korumak 

 

42/ 

13 

 

Saffat 

37/7 

 

ن ُكّلِ مِّ   ِحْفظاً وَ 

اِردٍ   َشْيَطانٍ   مَّ

“Onu, inatçı her türlü 

”koruduk.şeytandan  

 

 ِحْفظاً  

(Hifzân) 

 

Allah 

 

Korumak  

 

43/ 

14 

 

Fussilet 

41/12 

َوَزيَّنَّا السََّماء الدُّْنيَا 

ً بَِمَصاِبيَح وَ   ذَِلكَ  ِحْفظا

 تَْقِديُر اْلعَِزيِزاْلعَِليمِ 

“Yakın göğü ışıklarla 

donattık ve bozulmaktan 

koruduk. İşte bu, bilen, güçlü 

olan Allah’ın kanunudur.” 

 

 ِحْفظاً  

(Hifzân) 

 

 

Allah 

 

 

Korumak 

 

44/ 

15 

 

Me’aric 

70/34 

َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى 

 يَُحافُِظونَ   َصلََواتِِهمْ 

“Onlar, namazlarını 

koruyanlardır.” 

 يَُحافُِظونَ 

(Yuhafizûn) 

İnsan 

(Genel) 

Önem 

vermek 
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2.2. HADİSLERDE HIFZ KAVRAMI 

Konumuz olan hıfz kavramının hadislerde de sıkça kullanımına rastlamaktayız. 

Bu kavramın hadislerdeki kullanımını şu başlıklar altında toplamamız mümkündür;  

2.2.1.Korumak, himaye etmek. 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْن قََرأَ حم اْلُمْؤِمَن إِلَى }إِلَيْ  ِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى ّٰللاَّ

آيَةَ الُكْرِسّيِ ِحيَن يُْصبُِح ُحِفَظ بِِهَما َحتَّى يُْمِسَي، َوَمْن قََرأَُهَما ِحيَن يُْمِسي ُحِفَظ بِِهَما اْلَمِصيُر{ وَ 

 َحتَّى يُْصبَِح.

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

“Her kim mü’min sûresinin ilk üç ayetiyle Bakara sûresinin 255. ayeti olan Ayetü’l-

Kürsî’yi sabahleyin okursa akşama kadar muhafaza edilir. Akşam okursa sabaha 

kadar bu ayetler vasıtasıyla koruma altına alınır.”552  

هُ َعلَْيِه ِخْرقَةٌ.َما ِمْن ُمْسِلٍم َكَسا ُمْسِلًما ثَْوبًا إِْلَّ َكاَن فِي ِحْفٍظ ِمَن هللاِ َما دَاَم ِمنْ   

“Herhangi bir Müslüman, bir Müslüman’a bir elbise giydirirse o elbiseden bir 

parça kalmayıncaya kadar yani kullandığı sürece o Müslüman, Allah'ın 

himayesindedir.”553 

إِْلَّ فَاْستَْمتِْع بَِهااْحفَْظ َعدَدََها َوِوَكاَءَها َوِوَعاَءَها فَإِْن َجاَء َصاِحبَُها وَ   

“Bu paranın sayısını, kesesini ve ağız bağını muhafaza et! Eğer sahibi gelirse 

(kendisine teslim edersin); gelmezse, ondan kendin yararlanırsın” buyurdu.554  

ُ َعلَْيهِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ    إِذَا أََوى أََحدُُكْم إِلَى فَِراِشِه َوَسلََّم  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى ّٰللاَّ

ْعُت َجْنبِي فَْليَْنفُْض فَِراَشهُ بِدَاِخلَِة إَِزاِرِه، فَإِنَّهُ ْلَ يَْدِري َما َخلَفَهُ َعلَْيِه، ثُمَّ يَقُوُل: بِاْسِمَك َرّبِ َوضَ 

اِلِحينَ َوبَِك أَْرفَعُهُ، إِْن أَْمَسْكَت نَْفِسي فَاْرَحْمَها، َوإِْن أَ  ْرَسْلتََها فَاْحفَْظَها بَِما تَْحفَُظ بِِه ِعبَادََك الصَّ  

Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 

buyurduğu rivayet olunmuştur: “Sizin biriniz yatağına yatacağı zaman izarının içiyle 

yatağını silksin. Çünkü yatacak adam bilmez ki ona hangi mahlûk hâlef olmuştur sonra 

(şöyle) dua etsin:  Rabbim! Ancak Sen’in isminle yan tarafımı yatağıma koydum. Ve 

                                                 
552 Dârimî, Abdullah bin Abdurrahman, Sünen-i Dârimî, (thk. Hüseyin Selim Esed), Dâru’l-Muğnî 

li’n-Neşri ve’t-Tevzi‘, Riyâd, 2000, Fedâil, 27. 
553 Tirmizi, Muhammed b. İsa, Sünen, Çağrı Yay, İstanbul, 1992, Kitabu’l İlim, 8. 
554 Ebu Davud, Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî Sünen, Çağrı Yay, İstanbul, 1992, Kitâbu’l-Lukâta, 

1701. 
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yine Sen’in isminle de kaldırdım. Rabbim! Eğer canımı alacaksan bana rahmetini 

ihsan et, eğer hayatta bırakacaksan hayatımı salih kullarını muhafaza ettiğin 

himayenle muhafaza buyur!555 

َعن ابِن عباس ، َرِضي هللا عنهما ، قال : قال َرُسول هللاِ صلى هللا عليه وسلم : ياشباب 

 قريش ْل تزنوا احفظوا فروجكم أْل من حفظ فرجه فله الجنة.

Hz. Peygamber (s.a.v); Ey Kureyş gençleri, zina etmeyin, iffetlerinizi koruyun. 

Şunu iyi bilin ki, kim ki, iffetini korursa ona cennet vardır.”556 

Şu beş hadisdeki hıfz kelimesinin cümleye verdiği manaya baktığımızda, 1, 2 

ve 4’üncü sıradaki hadislerde hıfz kelimesi himaye, muhafaza etme ve koruma 

anlamında iken,  3’cü sıradaki hadiste saklama, zayi etmeme anlamında kullanılmıştır. 

5.ci sıradaki hadiste ise hıfz kelimesi iffetini koruma yani ahlaksızlık yapmaktan 

kendini sakındırmak anlamlarındadır.  

2.2.2.Ezberlemek,  

 صلي هللا عليه و سلم قال : من حفظ عشر عن أبي الدرداء ردي هللا عنه أن نبي هللا

 أياٍت من أول سورة الكهف ُعِصَم من فتنة الدجال

Ebu Derda (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:  

“Kim Kehf suresininin ilk on ayetini ezberlerse Deccâl’ın fitnesinden korunmuş 

olur.”557 

Bu hadis-i şerifte hıfz kelimesi ezberlemek anlamındadır.  

2.2.3.Bekçilik, gözcülük etmek. 

وعن  البراء بن عازب ، قال : كانت له ناقة ضاربة ، فدخلت حائطاً فأفسدت  فيه فكلم رسول 

ة هللا صلى هللا عليه وسلم فيها فقضى إن حفظ الحوائط بالنهار على  أهلها ، وإن حفظ الماشي

 بالليل على أهلها ، وأن على أهل الماشية ما أصابت  ماشيتهم بالليل

Berâ bin Âzibi'in, ekinlere zarar vermeyi alışkanlık hâline getiren bir devesi 

vardı. Bu deve bir kavmin bostanına girip zarar verdi. Sonra bu husus hakkında 

                                                 
555 Buhârî, Muhammed bin İsmail Ebu Abdullah, Sahih, Çağrı Yay, İstanbul, 1992, Da‘avât, 13.  
556 Bezzâr, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhâlik el-Basrî,  Müsned, (thk. Mahfuz er-Rahmân 

Zeynullah), el-Mektebetu’l-‘Ulûm ve’l-Hikem, Medine, 1988, 4729. 
557 Müslim, b. El-Haccac, Sahih, Çağrı Yay, İstanbul, 1992, Fedâili’l-Kur’ân, 2098. 
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Rasulullah (s.a.v) ile konuşuldu. Resûl-i Ekrem (s.a.v) şu hükmü verdi: “Malları (yâni 

bostan ve benzerleri) gündüz korumak, sahiplerine aittir. Hayvanların geceleyin 

verdiği zarar da hayvan sahiplerine ödettirilir.”558  

Bu hadis-i şerifte hıfz kelimesi hayvanların başkasının malına zarar vermemesi 

için onlara bekçilik etmek, gözcülük etmek yani onları başıboş bırakmayıp onları 

gözetim altında tutmak anlamındadır.   

2.2.4.İyilikte bulunmak, gözetmek, riayet etmek. 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يوماً ، فقال : يا غال  م إني أنه ركب خلف رسول هللا َصلَّى ّٰللاَّ

 ُمعَلُِّمك كلماٍت احفظ هللا يحفظك ..

Abdullah ibn Abbas (r.a),  bir gün Hz. Pegyamber (s.a.v),  terikisine binmişti. 

Hz. Pegyamber (s.a.v), “ey oğulcuğum, sana bazı kelimeler öğretecğim: Allah’ın 

hakkına riayet et ki, Allah’ta seni korusun…..”559 

Burada احفظ هللا  lafzı ile ifade edilen Allah’ı korumak mecaz bir ifadedir. Bu 

ifadeden kasıt Allah’ın haklarına riayet etmek, gözetmek ve yerine getirmek 

anlamındadır.  Yani Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmek ifade edilmiştir.  

ِ ْبنِ  ِ َواْليَْوِم  َعْن َعْبِد ّٰللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاّٰللَّ ِ َصلَّى ّٰللاَّ َعْمٍرو أَنَّ َرُسوَل ّٰللاَّ

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر فَْليَْحفَْظ َجاَرهُ َوَمْن َكاَن يُْؤِمنُ  ِ َوالْ اآْلِخِر فَْليُْكِرْم َضْيفَهُ َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاّٰللَّ يَْوِم  بِاّٰللَّ

 اآْلِخِر فَْليَقُْل َخْيًرا أَْو ِليَْصُمتْ 

Abdullah b. Ömer’den rivayet edildiğine göre, Rasulullah (s.a.v) şöyle 

buyurdu: “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikram etsin. Kim 

Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusunun hakkını gözetsin. Kim Allah’a 

ve ahiret gününe iman ederse ya hayır konuşsun, ya da sussun.”560 

Bu hadiste de hıfz kelimesi komşusuna iyilik etmek, komşuluk hakları 

konusunda hassasiyet göstermek, korumak, ifa etmek anlamlarındadır.  

                                                 
558 İbn Mâce,  Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd, Sünen, Çağrı Yay, İstanbul, 1992, Ahkâm, 13.  
559 Ahmed b. Hanbel, Müsned, Çağrı Yay, İstanbul, 1992, 3241. 
560 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6621. 
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2.2.5.İnsan Hâfızası. 

ِ ْبُن ُعَمَر  عن ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل : اْلِحَجاَمةُ تَِزيدُ اْلَحافَِظ ِحْفًظا ، َعْبدُ ّٰللاَّ ِ َصلَّى ّٰللاَّ َسِمْعُت َرُسوَل ّٰللاَّ

ِ ، َوْل تَْحتَِجُموا اْلَخِميَس َوالسَّْبَت َواألََحدَ َواْحتَِجُموا يَْوَم َواْلعَاقَِل َعْقال  ، َواْحتَِجُموا َعلَى اْسِم ّٰللاَّ

 اْلثْنَْيِن ، َوَما ِمْن ُجذَاٍم َوْل بََرٍص إِْل يَْنِزُل يَْوَم األَْربِعَاءِ 

Abdullah b. Ömer (r.a)’dan rivayet edildiğine göre;  Rasulullah (s.a.v)’den 

işittime göre buyurdular ki; Hacamat, Hâfızanın Hâfızasını, aklın akıl melekesini 

güçlendirir. Allah’ın ismiyle hacamat yapınız. Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri 

hacamat yapmayınız. Pazartesi hacamat yapınız. Cüzzamlıdan, Abraslıdan hiç kimse 

yoktur ki, Perşembe günü akıntısı olmasın.”561  

Burada hıfz kelimesinden kasıt insanın bilgiyi kaydetme ve ezberleme 

melekesini gerçekleştiren en önemli organı olan insan hafızasıdır.  

2.2.6.Kur’ân ezberleyen kişi. 

          من قرأ خمسين أيةً في لْيلٍة كتَِب ِمَن الحافظينَ                                                          

 “Kim gecede elli ayet okursa “hâfızlardan” yazılır.” 562    

 Bu hadis-i şerif de de bir önceki hadiste temas edilen insan hafızasının 

fonksiyonuyla alakalı bir noktaya vurgu yapılmaktadır. Çünkü buradaki hâfız 

kelimesi, Kur’ân-ı Kerim’in hepsini ezberleyen kişi anlamındadır.                                                                                                        

2.2.7.Kaydetmek. 

ُ َعنْ  ةً ِمائَةَ ِدينَاٍر، فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َعْن أُبَيَّ ْبَن َكْعٍب َرِضَي ّٰللاَّ هُ، فَقَاَل: أََخْذُت ُصرَّ

ْفَها َحْوًْل »َوَسلََّم، فَقَاَل:  ْفتَُها َحْوًْل، فَلَْم أَِجْد َمْن يَْعِرفَُها، ثُمَّ أَتَْيتُهُ، فَقَاَل: «َعّرِ ْفَها َحْوًْل »، فَعَرَّ « َعّرِ

ْفتَُها، فَ  اْحفَْظ ِوَعاَءَها َوَعدَدََها َوِوَكاَءَها، فَإِْن َجاَء َصاِحبَُها، َوإِْلَّ »لَْم أَِجْد، ثُمَّ أَتَْيتُهُ ثاَلَثًا، فَقَاَل: فَعَرَّ

اِحدً ، فَاْستَْمتَْعُت، فَلَِقيتُهُ بَْعدُ بَِمكَّةَ، فَقَاَل: ْلَ أَْدِري ثاَلَثَةَ أَْحَواٍل، أَْو َحْوًْل وَ «فَاْستَْمتِْع بَِها  

Übey İbn-i Ka‘b r.a’den şöyle rivayet edilmiştir. Übey demiştir ki: Ben bir kese 

buldum. İçinde yüz dinar vardı. Onu Nebi (s.a.v)’e arz ettim. Rasulullah: “Bunu bir 

sene ilan et buyurdu.” Ben de bir sene onu ilan ettim. Fakat onu bir bilene rastlamadım. 

Sonra Rasulullah (s.a.v)’e geldim. Rasulullah (s.a.v) “bir sene daha ilan et” buyurdu. 

                                                 
561 İbn Mâce, Sünen, Tıb, 22. 
562 Dârimî, Sünen, Kira‘âti’l-Kur’ân, 27. 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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Onu bir sene daha ilan ettim. Fakat bir bilen kimseye rastlamadım. Sonra üçüncü defa 

daha Rasullullah (s.a.v)’e arz ettim. Bu defa bana buyurdular ki: “Bu pranın sayısını, 

kesesini ve ağız bağını kaydet. Sahibi gelirse, keseyi ona ver!; gelmezse ondan 

yararlan,” buyurdular.563  

Bu hadis-i şerifte de hıfz kelimesinin önemli anlamlarından biri olan kaydetme 

manası vardır. Burada sözkonusu para kesesinde bulunan paranın miktarının bir yere 

yazılarak kayıt altına alınması, kesenin renk ve şeklinin de yazılarak 

belirginleştirilmesi ve bundan sonra bu emanetin zarar görmeyeceği bir titizlikle 

saklanması istenmektedir.  

2.2.8.Gizlemek, saklamak. 

ِ َعْوَراتُنَا َما نَأْتِى ِمْنَها َوَما نَذَُر َعْن بَْهِز ْبِن َحِكيٍم َعْن أَ  ِه قَاَل قُْلُت يَا َرُسوَل ّٰللاَّ بِيِه َعْن َجدِّ

ِ إِذَا َكاَن اْلقَْوُم «. اْحفَْظ َعْوَرتََك إِْلَّ ِمْن َزْوَجتَِك أَْو َما َملََكْت يَِمينَُك » قَاَل  قَاَل قُْلُت يَا َرُسوَل ّٰللاَّ

ِ إِذَا َكاَن » قَاَل بَْعُضُهْم فِى بَْعٍض  إِِن اْستََطْعَت أَْن ْلَ يََريَنََّها أََحدٌ فاَلَ يََريَنََّها. قَاَل قُْلُت يَا َرُسوَل ّٰللاَّ

ُ أََحقُّ أَْن يُْستَْحيَا ِمْنهُ ِمَن النَّاِس.» أََحدُنَا َخاِليًا قَاَل  ّٰللاَّ  

Bühz b. Hakîm'in dedesi (Muaviye, b. Hayde)'den rivayet olunmuştur;) dedi 

ki: (Hz Peygamber'e);  “Ey Allah'ın Resulü, avret yerlerimizin neresini örtüp neresini 

(açık) bırakacağız?” diye sordum. “Karından ve sahip olduğun cariyenden 

başkasından avretini koru” buyurdu. “Ey Allah'ın Resulü, bir topluluk birbirlerinden 

(oluşan yakın akrabadan) ise (yine) de (hüküm böyle midir?)” dedim. “Avretini hiçbir 

kimsenin görmemesine gücün yetiyorsa onu kimse görmesin” buyurdu. “Ey Allah 

Resulü, birimiz yalnız başına olunca da (yine hüküm böyle midir)?” dedim. “Allah 

kendisinden utanılmaya insanlardan daha müstehaktır”, buyurdu.564 

Burada da hıfz kelimesiyle, avret yerlerinin örtünmesi, gizlenmesi 

kastedilmektedir.  

Buraya kadar görmüş olduğumuz kadarıyla hadis-i şeriflerde hıfz kavramının 

her ne kadar ezberlemek, örtmek, saklamak gibi değişik kullanımları olmuş olsa da, 

genel anlamda himaye etmek, kaydetmek, muhafaza etmek yani korumak gibi 

                                                 
563 Buhârî, Sahih, Buyu‘, 1. 
564 Ebu Davud, Sünen, Kitâbu’l-Hamâm, 4019. 
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anlamlarıyla, bu kavramın Kur’ân-ı Kerim’deki kullanımına yakın bir kullanıma sahip 

olduğunu söyleyebiliriz.  

2.3. HIFZ KAVRAMININ MÜSLÜMAN HAYATI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Koruma, saklama, ezberleme, kaydetme565 gibi anlamlara gelen hıfz 

kelimesinin, sosyal, siyasi ve iktisadi bir yaşam sürecine dâhil olan insan hayatının 

denge ve düzeni için olmazsa olmaz tezahürleri vardır. Hatta insanın, akıl işlevi ve 

Hâfızası sayesinde insan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insanın yapacağı hemen 

hemen her şey Hâfızanın yani; insandaki bilgi kayıt merkezinin sorunsuz bir şekilde 

çalışmasına bağlıdır.  Bu meseleyi biraz irdeleyecek olursak, mesela insan annesinin, 

babasının, eşi ve çocuklarının,  komşusunun, dostlarının ve akrabalarının isimlerini, 

birlikte paylaştığı hatıra ve muamelelerini, öğrendiği birçok ilmi, kültürü ve tecrübeyi 

Hâfızasında muhafaza eder, saklar ve ihtiyaç esnasında onları ortaya çıkararak 

onlardan yararlanır. Böylece hayatına lazım olan ihtiyaçlarını tedarik edebilir ve 

görevlerini kusursuz biçimde yerine getirebilir.  

Bilgiyi kaydetme ve saklama beceri ve kabiliyeti insana sunulmuş bir lütuf ve 

ihsandır. O derece ki, insanı bu Hâfıza ve bilgileri kaydetme kabiliyetinden ayrı 

düşünmek mümkün değildir. Bazen her hangi bir nedenden dolayı, geçici veya 

devamlı Hâfıza kayıplarına uğrayan insanların içine düştüğü durum hiçbir insanın 

olmasını istemediği ızdıraplı ve sıkıntılı bir hal alabilmektedir.  

İnsandaki Hâfıza kabiliyeti insan hayatını yaşanabilir kıldığı gerçeğinden yola 

çıkarak insanoğlu, gündelik hayatının hemen hemen bütün alanlarında işitsel ve görsel 

bilgileri, hatıraları kendi Hâfızasının yanında aynı Hâfıza görevini görecek birçok 

yardımcı aracı icat etme ihtiyacı hissetmiş ve bu araçları kullanır olmuştur. Şüphesiz 

ki, bu araçların icadı sayesinde insan hayatı tarif edilemeyecek derecede kolay ve 

düzenli hale gelmiştir. Okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri, ticari ve hukuki 

muamelelerin hesap dökümleri ve kayıt dosyaları, şahısların veya devletler  arasındaki 

hukuki ve siyasi antlaşmalardan tutun, ta adres ve nüfus kayıt sistemlerine kadar her 

şey bilgi kayıt sistemlerinin sayesinde düzenli bir hale gelmiştir.  Öyle ki, internet gibi 

                                                 
565 İsfehânî,  Müfredât,  I, 325. 
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sınırsız denecek kapasitedeki bilgi kayıt merkezleri sayesinde bir klavye tuşuyla 

istenilen her bilgiye çok kısa bir süre içinde ulaşmak mümkün hale gelmiştir.   

Bilgiyi güvenilir bir biçimde kaydetme ve kaydedilen bilgiye ihtiyaç 

duyulduğu her hangi bir zamanda, kolaylıkla ulaşma imkânının var olması, gündelik 

hayatta çok yoğun bir uğraşı ve faaliyet içinde olan insanın hayatını kolaylaştırmada 

şüphesiz ki çok ciddi bir rol oynamaktadır. İşte bu yönüyle “hıfz” kavramının anlam 

alanına giren “kaydetme” anlamı, insan hayatıyla bu denli ciddi bir bütünlük 

içerisindedir.   

Başta insan Hâfızasının karmaşık yapısı566 ve sürekli tazelenen varlıkların 

yaratılışı, rızıklarının verilişi, idare ve tedbirlerinin görülmesi gibi tabiat olaylarının 

düzen içinde, mükemmel bir ölçü567 ve plan çerçevesinde yapılıyor olması, bunun 

arkasında çok ciddi bir plan, proğram ve kayıt sisteminin var olduğunu gösterir.568 En 

basitinden bir tohum, hangi meyve veya sebzeye ait ise onunla ilgili bilginin kendi 

içinde kaydedilmiş, programlanmış olarak yaratıldığına şahit olmaktayız. Bunun bütün 

bitkilerde, hayvanlarda ve en nihâyet insanlarda da aynen işlemekte olması çok ciddi 

ve harikulade bir kayıt sisteminin varlığını göstermesi bakımından önemlidir.569 

Kâinatta çok bariz bir şekilde görünen hıfz kavramının bu tezahürleri, bütün 

varlıklara ait bilgilerin, bütün iş ve eylemlerin kaydedildiği büyük bir kayıt merkezinin 

varlığına işaret ederler.570 İşte Kur’ân böyle bir merkezin var olduğunu ve bu merkezin 

adının da “Levh-i mahfuz” olduğunu bizlere bildirir.571 

İnsan fiillerinin bu “Levh-i mahfuz” denilen kayıt merkezine kaydedilmesinin 

mahiyeti ve kader proğramı ile ilgili yönü hakkında kelam âlimleri arasında birçok 

tartışma yaşanmıştır. Sonucunda birçok kelami fırkanın ortaya çıkmasına sebep olan 

bu tartışmalar nazar-ı dikkate alındığında, İslam âlimlerinin bu husustaki ihtilaflarının 

                                                 
566 Karaçay, Bahri, “Beyin, Hafıza ve Hafızanın Genleri”, Bilim Teknik Dergisi, Tübitak Yayınları, 

Ankara, Ağustos, 2010,  46-47. 
567 Bkz: A’la, 87/3; Ra’d, 13/8; Hicr, 15/21; Kamer, 54/49; Furkân, 25/2; Tevbe, 9/51. 
568 Nurbaki, Haluk, Kur’ân-ı Kerim’den Ayetler ve İlmi Gerçekler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

12. bsk. Ankara, 2010,  194-196. 
569 Nursî, Lem’alar, Tenvir Neşriyat, İstanbul, 2014, 313-314. 
570 Nursî, Lem’alar, 313-314. 
571 Buruc, 85/22. 
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üç farklı görüş etrafında temerküz ettiğini görüyoruz. Bu üç görüşü şöyle sıralamak 

mümkündür:  

Birincisi:  Mutezilenin aşırı guruplarının ve Cebriye’nin bazı kollarının 

görüşüdür ki, Allah’ın, insanların fiillerini ancak gerçekleştikten sonra bilebileceği 

görüşüdür. Bu görüşe göre Allah, takdir ve irade ettiği şeyi bilir, ancak takdirden önce 

bir şey bilmesi imkânsızdır. Onlara göre bu durum kulların fiillerinde özgür olmaları 

için kaçınılmaz bir sonuçtur.572 Çünkü Allah’ın ilmi ezelî ve daima doğrudur. İnsan, 

Allah’ın ilmi dışında hareket edemez. Eğer Allah kullarının yapacaklarını önceden 

bilmiş olsaydı, kullar ilahi ilme uygun tercihler yapmak zorunda kalacaklardı ki, bu da 

fiilde mecburiyeti doğurur. İşte bu görüşe sahip olanlar, kulların fiillerini olana kadar 

Allah’ın bilmediğini kabul etmekte ve Allahu Teâla’ya cehalet gibi büyük bir 

noksanlık izafe etmektedirler.573
 

Mu’tezile’nin içinde kader konusundaki aşırı fikirleriyle ortaya çıkmış 

Hişamiyye fırkasının öncüsü olan Hişâm b. Amr el Fuvâtî’nin574 “Allah’ın ezelî 

bilgisi” hakkında şöyle dediği nakledilir:  

“Allah, ezelde Âlim ve Kâdir’dir. Ona, ‘Allah, ezelde eşyayı biliyor muydu?’ 

denildiğinde şöyle demiştir: ‘Allah’ın, ezelde eşyayı bildiğini söyleyemem. O’nun 

ezelde Âlim olduğunu, bir olduğunu, ikincisi olmadığını söylerim. Eğer, O’nun ezelde 

eşyayı bildiğini söylersem, onların ezelde Allah ile beraber var olduklarını ortaya 

koymuş olurum.’ Ona, ‘Allah’ın ezelde eşyanın olacağını bildiğini söyler misin?’ 

denildiğinde şöyle demiştir: ‘Eğer olacağını söylersem, bu onlara bir işaret olur ki, 

mevcut olmayana işaret edilmesi mümkün değildir.’ O,  Allah’ın yaratmamış olduğuna 

                                                 
572 Pakiş, Ömer, Mu’tezile ve Kur’ân Yorumu, Kadı Abdulcebbâr Örneği,  Işık Akademi Yay,  İstanbul, 

2007,  38-39 ve 75-83. 
573 Yavuz, “Kader”, DİA, XXIV, 61; Şehristâni, Milel ve Nihal, Dinler, Mezhepler ve Felsefi Sistemler 

Tarihi, (çvr., Mustafa Öz), Litera Yayıncılık, 2. bsk, İstanbul, 2011,  85-86; Kılavuz, Saim, Ana 

Hatlarıyla İslam Akâidi ve Kelâma Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014, 183; Pakiş, Mu’tezile ve 

Kur’ân Yorumu,  38-39. 
574 Hişâm b. Amr el-Fuvatî eş-Şeybânî, Mu’tezile’nin Basra ekolü kelamcılarından olup, hayatı 

hakkında yeterli bilgi mevcut bulunmamaktadır. Halife Me’mun döneminde Bağdat’ta bulunduğu, 

Ebu’l-Hüzeyl, Nazzâm ve Muammer b. Abbâd gibi hocalardan ders gördüğü, öğrencileri içinde en 

meşhurunun Abbâd b. Süleyman es-Saymerî olduğu belirtilmektedir. Ölüm tarihi kesin olarak 

bilinmemesine rağmen, hicri üçüncü asrın ilk çeyreğinde büyük ihtimalle Bağdat’ta vefat ettiği 

sanılmaktadır. Hişam b. Amr hakkıda daha geniş bilgi için, bknz. Cihat Tunç, “Hişam b. Amr”, DİA, 

Ankara, 1998, XVIII, 151-152. 
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ve olmamış olana ‘şey’ ismini vermiyordu. O, Allah’ın yarattığına ve madum (yok) 

olsa da, yok ettiğine ‘şey’ ismini veriyordu.”575 

Mu’tezile’nin bu düşüncesinin özünde yatan temel görüşü şu şekilde açıklamak 

mümkündür: Allah’ın varlıklar hakkındaki bilgiyi önce bilip sonra varlıkları yaratmış 

olması halinde, ilminin aynı şekilde kalıp kalmayacağı sorusunun ortaya çıkması 

kaçınılmaz demektir. Zira gelecekte olacak şeyi bilmek mevcut bulunanı bilmekten 

başkadır. İlmi aynı şekilde kalmayacaksa değişmiş demektir, değişen ise yaratılmış 

olup öncesiz değildir. Bu da Allah’a noksanlık ve cehalet izafe etmek olur 

düşüncesiyle, Allah’ın bir şeyi yaratmadan önce onunla ilgili bilgiyi bilmeyeceği gibi 

garip bir düşünceye yönelmişlerdir.576 

Diğer bir kısım Mu’tezile mensuplarına ve Zeydiyye’ye göre Allah’ın Levh-i 

mahfuz’a yazdığı olaylar sadece insanların başına gelecek olan felaket ve 

musibetlerdir. İnsanların fiilleri Levh-i mahfuza yazılsa da, bu yazıya aykırı fiiller 

yapabilirler.577 Eğer insanın Levh-i mahfuz’a yazılanlara aykırı davranması mümkün 

olmasaydı, insanların kendi haklarında önceden yazılanları yapmaya mecbur olmaları 

söz konusu olurdu. Bu durum, Allah’ın irâde ve kudretini sınırlayan bir durum olmanın 

yanında, O’nun dilediğini yapan bir varlık olma vasfını da ortadan kaldırırdı, 578  

şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

Bunun yanında Mu’tezile iradeyi, emir ve rıza manasına aldığı için, şerri 

Allah’a izafe etmez. Onlara göre Allah, hayrı irade eder ve yaratır ama şerri irade 

etmez ve yaratmaz. Çünkü onlara göre, şerri (çirkini) yaratmak ve icat etmek, çirkin 

olduğu gibi çirkin ve kötü olan şeyleri irade etmek de çirkin ve kötüdür. Allah Teâlâ 

ise böyle olmaktan yücedir diyerek, şerri yaratma vasfını insana vermişlerdir.579 

Mu’tezile’nin bu düşünce tarzı, Mu’tezile tarafından tevhid olarak isimlendirilmiştir. 

Kulun, hayır veya şer ile ilgili bütün fiillerinin yaratıcısının bizzat kendisi olduğunu, 

                                                 
575 Alpyağıl, Recep, Din Felsefesi Açısında Mutezile Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayıncılık, 

İstanbul, 2014, I,  853-856. 
576 Şehristâni,  Milel ve Nihal,  85-86; Kılavuz, Kelâma Giriş,  183; Pakiş, Mu’tezile ve Kur’ân 

Yorumu,  38-39. 
577 Aktepe, Orhan, “Kaza-Kaderin Mahiyeti, Değişip Değişmeme Problemi”, Kelam Araştırmaları 

Dergisi, Ankara, 2012, X-2,  82. 
578 Yavuz,  “Levh-i Mahfuz”, DİA, Ankara, 2003, XXVII, 151. 
579 Şehristânî, Milel ve Nihâl,  59; Kılavuz, Kelâma Giriş,  183; Pakiş, Mu’tezile ve Kur’ân Yorumu,  

39. 
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bunun sonucunda da ahirette sevap veya ceza ile karşılaşacağı konusunda görüş birliği 

sağlamışlardır.580 

Aslında Mu’tezile’nin içinde özellikle kader konusunda birçok farklı fikrin 

olduğunu söylemek mümkündür. Mu’tezile’nin ortaya çıkışından kısa bir süre sonra 

akli metodu kullanmasının tabii gereği olarak içte ihtilaflar, ekolün büyümesinden 

kopmalar/ayrılmalar yaşamıştır.581 Mutezile mezhebi mensupları Allah’a ait sıfatlar, 

Allah’ın şerleri yaratıp yaratmaması, Levh-i mahfuz’a insan amelleriyle ilgili 

bilgilerin kaydedilip edilmemesi, Allah’ın dilediğini yapıp yapamayacağı gibi 

konularda kendi içlerinde tutarlı bir çizgiyi takip edememişlerdir. Hatta birbirlerini 

tenkit eden ve her biri bir ekol olan kişilere nisbet edildiği bir topluluk görünümünde 

olmuşlardır.582 Mezhepler tarihi kaynaklarına bakıldığında her bir Mu’tezile âliminin 

farklı bir mezhep olarak isimlendirildiği görülür.583 

Mu’tezile mezhebinin kader meselesiyle ilgili fikir sisteminin şekillenmesinde, 

Kaderiyye fırkasının öncülerinden oldukları kabul edilen, Ma’bed el-Cühenî (v. 

80/699) ve Gaylan ed-Dımaşkî’nin (v. 10l/721) büyük etkilerinin olduğu kabul 

edilmektedir.584 Bu iki şahsiyetin tarihte kader ile ilgili ilk tartışmayı başlatan şahıslar 

oldukları ve Allah’ın, insan amellerini gerçekleşmeden önce bilemeyeceğini iddia 

ederek kaderin varlığını inkâr ettikleri nakledilmektedir.585 

Kaderiyye fırkasının bu iki şahsiyetinin kaderin nefyi konusundaki fikirleri, 

onların takipçileri olan Mu’tezile imamları tarafından benimsenmiş ve sistemli hale 

getirilmiştir. Mu’tezile mezhebinde kaderin nefyi ve insan iradesinin hürriyeti 

meselesi adalet prensibi içinde mütalaa edilmiştir. Bu prensibe göre Allah adil olup 

                                                 
580 Şehristânî,  Milel ve Nihâl, 57-60. 
581 Yüceer, İsâ, “Mu’tezile Kelâm Sisteminde Öteki,” FÜİFD, Elazığ, 2006, XI-2,  1-17. 
582 Özervarlı, M. Sait, Mutezile Akılcılığı, II, Uluslararası İslâm Düşüncesi Sempozyumu, İBBKİD. 

Yayınları, İstanbul, 1997,  101-102. 
583 Şehristâni,  Milel ve Nihâl,  57-83. Şehristânî, Mu’tezile’nin içinde meydana gelen fırkalardan on iki 

tanesinden bahseder. Bunlar: Vâsiliyye, Hüzeyliyye, Nazzâmiyye, Hâbitiyye ve Hadesiyye (ikisi aynı 

fırka), Bişriyye, Muammeriyye, Murdâriyye, Sümâmiyye, Hişâmiyye, Câhızıyye, Hayyâtiyye ve 

Kâ’biyye, Cübbâiyye ve Behşemiyye (ikisi aynı fırka). Şehristânî bu fırkaların Mu’tezile’nin önemli 

imamlarının görüşleri etrafında oluşmuş ve O imamların isimlerine izafe edilen fırkalar olduğunu 

belirtir.  
584 Koçyiğit, Kelamcılarla Hadisçiler Arasındaki Münakaşalar,  60-63. 
585 Bağcı, Musa, “Buhârî’nin Kader Konusunda Mu’tezile ile Münâkaşaları”, AÜİFD, XLVI, Ankara, 

2005, I, 27-28; Müslim, İbnü'l-Haccac el-Kuşeyri en-Nişaburi, Sahih-i Müslim Beytu’l-Efkâri’d-

Devliyye, Riyâd, 1998, İmân, 38; Kazancı, “İslam Kelamında İnsan Fiilleri Bağlamında Kader 

Anlayışı”,  139.  
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kullarına asla zulmetmez. İnsan hürdür. İnsan kendi fiilini kendisi yaratır. Allah 

kullarına bir şeyi yapıp yapmama gücü vermiştir. Eğer insan her hangi bir şeyi yapmak 

hürriyetine sahip değilse, o insanın işlediği kötü veya iyi amellerden dolayı ceza veya 

sevap görmesi manasız olur diye düşünen Mutezile’nin, daha açık bir ifadeyle kaderin 

varlığını kabul etmedikleri iddia edilmiştir.586 

İkincisi:  Bütün varlıkların yaratıcısı ve sahibi olması itibariyle, kendisine bir 

sınır çizilemeyen bütün kemal sıfatların da sahibi bir varlık olması itibariyle Allah, 

vuku bulacak her şeyi ezelde bilir ve bu da bütün nesne ve olayların ilâhî ilme uygun 

bir şekilde meydana gelmesini zorunlu kılar. Başka bir ifadeyle kulların fiillerinde 

mecbur olduklarını ve ilâhî ilme aykırı bir eylem yapma irade ve gücüne sahip 

bulunmadıklarını iddia ettikleri bir görüştür.587 

Bu iddia Cebriye mezhebinin iddiası olup, Cebriye mezhebini diğer itikat 

mezheplerinden ayıran en önemli özelliğidir.588  

Cebriyye’ye göre sevap ve ikâb gibi hadiselerin tümü cebridir. Yani kişinin 

yaptığı bütün kötülüklerin sorumluluğunun Allah’a nispet edilmesi anlamına gelir.589  

Üçüncüsü ise:  Genel anlamda ehl-i sünnetin görüşüdür ki, Allah bütün nesne 

ve olayları vuku bulmadan önce ezelî ilmiyle bilir. Allah’ın ilmi yaratıkların ilmine 

                                                 
586 Müslim, İmân, 38; Bağcı, Buhârî’nin Kader Konusunda Mu’tezile ile Münâkaşaları,  27-28; 

Kazancı, “İslam Kelamında İnsan Fiilleri Bağlamında Kader Anlayışı”,  139.  
587 Muhammed Ebu Zehra,  Mezhepler Tarihi. (trc. Sıbğatullah Kaya), Şura Yayınları, İstanbul, 1996,  

109-117; Yavuz, “Kader”, DİA, XXIV, 61; Fikrullah Çakmak, Hz.Peygamber’in Hadislerinde Kader 

Kavramı,  (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi), 

Erzurum, 2007,  16-17. 
588 Koçyiğit, Münakaşalar,  57-58; Kılavuz, Kelama Giriş,  159; Taftazânî, Kelam İlmi ve İslâm Akâidi 

Şerhu’l-Akâid, (trc, Süleyman Uludağ) Dergâh Yayınları, 6. bsk, İstanbul, 2013, 164-165. Aslına 

bakılacak olursa Cebriye mezhebinde de Mu’tezile mezhebi gibi, Allah’ın varlıkları yaratmadan önce o 

varlıklar hakkında ezeli bir bilgiye sahip olmasının mümkün olmadığını iddia edenler olmuştur. Cebriye 

Mezhebi’de kendi içinde iki farklı guruba ayrılmıştır. Bu guruplardan birincisi saf ve gerçek anlamında 

(el-Cebriyyetü’l-hâlisa) ve ikincisi ise orta Cebriyye anlamında (el-Cebriyyetü’l-mütevassıta) olarak bir 

ayırıma tabi tutulmuşlardır. Halis Cebriyye, kulun hiçbir fiilinin olmadığını, fiil işlemeye de kudreti 

bulunmadığını benimseyenlerdir. Orta Cebriyye ise, kulun işlediği fiil konusunda kudreti bulunduğunu 

fakat bu kudretin fiil üzerinde tesiri bulunmadığını söylemişlerdir. Cebriyye mezhebi de kendi içlerinde 

Cehmiye, Neccariye ve Dırariye isimli üç farklı fırkaya ayrılmışlardır. Bu üç fırkadan Cehmiyye fırkası 

Mutezile mezhebine tesiri bulunan Cehm b. Safvan’ın mensuplarının oluşturduğu bir fırkadır. Bu fırka 

ezeli sıfatları kabul etmeme yönünde Mutezile’yi benimserken, insan fiilleri konusunda da Cebriyye 

düşünce sistemini benimsemiş ve yaymaya çalışmıştır. Şehristânî,  Milel ve Nihâl,  85-88. 
589 Koçyiğit, Münakaşalar, 57-58; Klavuz, Kelama Giriş,  159. Cebriyye’nin bu iddiası, gönderdiği 

bütün şeriatlar ve elçiler vasıtasıyla kullarını iyiliğe teşvik ve kötülükten men eden ve yapılan iyiliği 

cennet ile müjdeleyen ve kötülüğü ise cehennem azabıyla tehdit edip sakındırmaya çalışan mutlak 

hikmet ve adalet sahibi olan Allah’ın, kusursuz hikmet ve adaletine ters düşmektedir. 
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benzemez, artmaz eksilmez. O, her şeyi ezelî anlamda (zaman üstülükte, zaman 

dışılıkta, zamansızlıkta, zaman ötesinde, zaman ve mekân boyutlarının dışında) bilir.590 

Aklî deliller de bilgisizliğin eksiklik doğurduğunu ve Allah’a cehil nispet etmenin 

mümkün olmadığını ortaya koyar.591 

Ehl-i sünnet âlimleri, Allah’ın kulun fiilini bilmesi, haberdar olması, bunu 

levh-i mahfûza kaydetmesi, işlenmesi sırasında onu yaratmayı gerekli kılması ve belli 

bir adla isimlendirmesi kulun fiilini yapmaya mecbur tutacağı anlamına asla 

gelmeyeceğini söylemişlerdir.592 Zira geleceği bilmek geçmişi bilmek gibidir. Geçmişi 

bilmek gerçekleşmiş olayların vukuu üzerinde etkili olmadığı gibi geleceği bilmek de 

gerçekleşecek olaylar üzerinde müessir olmaz. Çünkü etki olayı onu gerçekleştiren 

fâilin irade ve kudretini sarfetmesine bağlıdır.593 

Ehl-i sünnete göre kader, ilim nev’indendir. İlim de maluma tabidir. Yani nasıl 

olacak, öyle taalluk ediyor. Yoksa malum ilme tabi değildir. Kısacası bir şeyin 

mahiyeti hakkında bilgi sahibi olmak o şeyin gerçekleşmesini gerekli kılmaz. Bilgi 

ayrı bir şey, amel de başka bir şeydir.594 

Ehl-i sünnete göre ameller daha yaratılmadan önce kaydedilmiştir. Kimin 

başına ne geleceği, kiminle hangi zaman ve zeminde karşılaşacağı, aralarında geçen 

gizli ve açık bütün konuşmaları, hayatının başı ile sonu arasında geçen bütün yaşam 

teferruatı daha olmadan önce kaydedilmiştir. Fiiller olmadan önce ince teferruatıyla 

nasıl kaydedilmişse aynı şekilde gerçekleştiği anda da ikinci bir kez daha 

kaydedilmektedir. Yani ehl-i sünnete göre amellerin kayıtları iki şekilde tutulmaktadır. 

Biri önceden yapılmıştır. Diğeri ise günü birlik yani olduğu anda yapılan kayıt 

                                                 
590 Kılavuz, Kelama Giriş,  124-125. Allah’ın her şeyi bildiği ve her şeyden haberdar olduğunu ifade 

etmek noktasında ehl-i sünnet âlimleri şu ve benzeri ayetleri delil olarak göstermişlerdir. “Gaybın 

anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilemez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; 

O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin kanlıkları içinde ek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru 

ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” (En’am 6/59), “Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini 

görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli 

konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa 

bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. 

Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.” Mücâdele, 58/7. 
591 Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi,  152; Şehristânî,  Milel ve Nihâl,  92-93; Taftazânî,  Şerhu’l-Akâid,  

132; Topaloğlu, “Allah”, DİA, II, Ankara, 1989, 493-494. 
592 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXIX, 226-228;  Taftazânî, Şerhu’l-Akâid,  159-160; Sâbûnî, Mâturidiyye 

Akâidi,  140-141; Kılavuz, Kelama Giriş,  144-146; Bağcı, İnsanın Kaderi,  45-46. 
593 Yavuz, “Kader”, DİA,  XXIV, 61. 
594 Nursî, Sözler,   410;  Ebu Zehra,  Mezhepler Tarihi,  192. 
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biçimidir. Bu amellerin iki şekliyle kayıtlarının tutulduğu mekâna da bizzat Allah’ın 

isimlendirmesiyle Levh-i mahfuz denilmiştir.595 

Kur’ân’ın birçok âyeti, amellerin önceden kaydedilmiş olduğunu hiçbir şüphe 

götürmeyecek tarzda ifade etmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de, amellerin kaydedildiği ve 

varlıklarla ilgili tüm bilgilerin korunduğu yer anlamında “Levh-i mahfuz” tabiri 

kullanılmıştır.596 Kur’ân-ı Kerim’de her ne kadar “Levh-i mahfuz” kelimesi bir tek 

yerde geçiyor olsa da, lugât ve tefsir âlimleri Levh-i mahfuzun Kur’ân’da  “el-Kitâp” 

sözüyle birçok âyet-i kerimede ifade edildiğini bildirmektedirler. 597 

İslam ümmetinin ekserisinin görüşü olan bu kaydetme faaliyetinin Müslüman 

hayatı üzerindeki etkilerine gelecek olursak, bunu maddeler halinde şöylece sıralamak 

mümkündür: 

1. Bir Müslüman şu dünya hayatının fani ve temelsiz olduğunu ve şu dünyaya 

gelişinin de gayesiz ve hikmetsiz değil belki büyük bir imtihana tabi olduğunu bilir ve 

buna iman eder. Bu imtihanda başarı elde etmek için Allah’ın kendisinden istediği 

gibi, nefsinin gayr-ı meşru istek ve arzularına sınır getirir. Bu münasebetle başkası 

dünya cihetiyle her istediğini yaparken, Müslüman çoğu kez rahatından, keyfinden 

ferağat ederek ibadetin zahiri meşakkatlerine katlanır. İyi bir Müslüman olmak için 

ciddiyetle ibadetini yerine getirme hususunda sabreder. İşte böyle bir Müslüman 

Allah’ın “Hâfiz” isminin gereği olarak amellerinin kaydedildiğini, yaptığı hiçbir şeyin 

boşuna gitmediğini ve birgün bu amellerinin karşılığını göreciğini bilirve buna 

inandığı için hiçbir sıkıntı ve meşakket onu yaptığı ibadetten alıkoymaz, aksine 

inandığı değerleri savunmaya güç ve kuvvet verir. İşte bu yönüyle amellerin 

kaydediliyor olmasının insanın manevi hayatı üzerinde çok olumlu etkileri 

gözükmektedir.598 

2. Şu dünyada çoğunlukla zalim yaptığı zülmünün karşılığını tam olarak 

almadan, mazlum da kendisine yapılan zulmün hakkını zalimden almadan ölürler. Bu 

                                                 
595 Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi,  140-143; Güler, İlhami, Allah’ın Ahlâkîliği Sorunu, Ankara Okulu 

Yayınları, 6. bsk. Ankara, 2013,  89-98; Kılavuz, Kelama Giriş,  125-126; Aydar, Kur’ân’da Kitâp 

Kavramı,  112-118. 
596 Bkz: Buruc 85/22. 
597 İsfehânî,  Müfredât, II, 567; Zemahşerî,  el-Keşşâf, VI, 351; Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXXI, 124; 

Kurtubî,  el-Câmi‘u li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XIX, 196-197; İbnu’l-Manzur, Lisânu’l-‘Arâb, II, 584-587;  
598 Görmez, Mehmet ve Arkadaşları, Hadislerle İslam, DİB, Ankara, 204, I, “Kader”, 601-608;  

İslamoğlu,  Esma-i Hüsna, II, 321; Kılavuz, Kelam’a Giriş,  24-25;  Nursî, Sözler,  45. 
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durumda zalimin hak ettiği cezayı almadan ölmesi, zahiren adaletin gerçekleşmemiş 

gibi görünmesi,  hassas bir ruha sahip olan insanın ruhuna tedavisi mümkün olmayan 

yaralar açar. İşte Mü’min, hiçbir şeyin kaybolmayıp zalimin hesabının aslında çok 

daha büyük bir mahkemeye ertelendiğini ve cehennem gibi ebedi bir azabın kendilerini 

beklediğini bilir ve buna kalben iman eder.  Mazlumun ise zayi olan eşi ve çocuklarının 

ve mallarının hakkının zayi edilmeden kendilerine hesapsız olarak verileceğine, 

şaşmaz bir adaletin işlediğine olan inancı sayesinde ruhunu manevi yaralardan korur 

ve muhafaza eder.599 Bu durumda amellerin kaydediliyor olması kusursuz ilâhi 

adaletin tecellisi için önemli bir delil niteliğindedir.  

3. İnsan kötülüğü isteyen nefsin, şeytanın, heva-hevesin ve çevre faktörlerinin 

etkisi altında çabuk aldanabilen bir varlık olduğundan birçok kötülüğü işlemeye 

müsait bir yapıya sahiptir. Bu münasebetle insanın bu zayıf yapısı nedeniyle olsa gerek 

Cenab-ı Hak, peygamberler ve kitâplar göndermiştir. Bu vesileyle sürekli insanı 

çepeçevre saran tehklikelere karşı uyararak, insanın dünya imtihanında muvaffakiyeti 

için birçok imkânlar yaratmıştır. İşte bu münasebetle Allah Teâla zerre kadar bile olsa 

insanın yaptığı iyilik ve kötülüklerini600 melekleri aracılığıyla kaydettiğini,601 büyük 

hesaplaşma gününde bu amellerinden sorgulanmak üzere insanoğlunu yeniden 

dirilteceğini, iyilik yapanların mükâfat göreceği ve kötülük yapanların ise büyük 

cezalara çarptırılacağını602 bildirerek bizi tedbir almamız konusunda uyarmaktadır.603 

Bu durumda amellerinin kaydedilerek, karşısına ya cennet müjdesi veya 

cehennem tehdidi şekline dönüşeceğini bilen insan, elbetteki attığı adımlara dikkat 

edecek ve kendine çeki düzen vermeye çalışacaktır. Bu yönüyle amellerin 

kaydediliyor olması düşüncesi mü’minin yaşantısını dengede tutması açısından önemli 

bir görev ifa etmektedir.604 

4. Mü’minin imanının kuvvetlenmesine sebeptir. Mü’min Allah’ın her şeyi 

bilen, her şeyi gören ve her şeyi kuşatan ilminin bir yansıması olarak varlıklarla ilgili 

herşeyi öncesinde ve sonrasında kaydettiği Levh-i mahfuz’un varlığı karşısında, 

                                                 
599 Nursî, Sözler,  45-46. 
600 Zilzal, 99/7-8. 
601 İnfitar, 82/10-11. 
602 Beyyine, 98/6-8. 
603 Kazanç, “İslam Kelâmında İnsan Fiilleri Bağlamında Kader Anlayışı”,  161. 
604 Tunç, Cihat, “Dalâlet”, DİA, Ankara, 1993, VIII, 428. 
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Allah’ın azamet ve kudretinin büyüklüğünü ve ilminin sonsuzluğunu idrak ederek 

O’na olan imanının tekâmülüne sebep olur.605 

 5. İnsan yaratılış itibariyle daima korunmaya ihtiyaç duyan bir varlıktır. Fakat 

insanın bu fıtri ihtiyacını hemcinsi olan diğer insanlar istismar etmesinler diye Allah 

hafız ismiyle tecelli etmiştir.606 Yani Allah kulunu maddi ve manevi zararlardan 

korumak istemektedir. Tek başına Allah’ın “Hâfiz” diye bir isminin olması bile onun 

kulunu koruma isteğini beyan etmektedir.607 Allah’ın amelleri kaydediyor olması, 

amellerin kaybolup gitmesi ve yok olmasına karşı Allah’ın bir korumasıdır.608 Aslında 

Allah amelleri korurken aynı zamanda insanın en değerli parçası olan hakkını, 

hukukunu ve anılarını korumaktadır.609 Bu Allah’ın insanı korumasının bir biçimidir. 

İşte bu durumda bir kul hafız olan Allah dururken kendisine başka kapılar 

aramamalıdır. Böyle yaparsa fıtri olan korunma güdüsü başkalarının istismarına açık 

bir zaafa dönüşür.610 

 6. Allah’ın hafız ismi insanın değerine örtülü bir atıftır. Yani Allah’ın 

insanların amellerini koruyup, saklaması insana verdiği değerin bir göstergesidir. Zira 

değersiz olan korunmaz. Bir şey korunup gözetiliyorsa değerli demektir.611 Hafız ismi 

insanın yaratılıp, anlamsız ve amaçsızca yeryüzüne atılmadığını ifade eder.612 Aynı 

zamanda başıboş bırakılmayacağını ima eder.613 İlahi bir şaheser olan insanın 

yaratıcısı tarafından korumasız bırakılacağını düşünmek hikmete aykırıdır. İnsanda 

Allah’ın emeği vardır. Allah’ın bir varlığa bunca emek veripte sonra onu korumasız 

ve savunmasız bırakması O’nun hikmetli işleyişine uygun düşmez.614 

 Burada sayılan bu altı maddeyi özetlersek; insanın yaptığı iyi ve kötü 

amellerinin kaydedilip, bir gün insanın karşısına çıkacağı ve yaptıklarının karşılığını 

                                                 
605 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXVII, 195-196. Fahreddin Râzî burada, levh-i mahfuz’un yaratılmasının 

hikmetlerini açıklarken, en önemli hikmetinin levh-i mahfuz’u perdesiz doğrudan doğruya görebilen 

Meleklerin, kâinatta gerçekleşen olaylarla levh-i mahfuz’daki yazılanların birbirlerine tamı tamına 

uyması karşısında Allah’ın ilminin tüm zamanları kuşatıcı ve şaşmaz oluşunu bilfiil görerek tasdik 

etmeleridir, şeklinde yorumlamıştır.    
606 İslamoğlu, Kur’ân’a göre esma-i Hüsna, II, 319-320. 
607 İslamoğlu, Kur’ân’a göre esma-i Hüsna, II, 320. 
608 Râzî,  Mefâtihu’l-Ğayb, XXVII, 196. 
609 Nursî, Sözler,  45-46. 
610 Karagöz,  Esma-i Hüsna,  239. 
611 İslamoğlu, Kur’ân’a göre esma-i Hüsna, II, 320. 
612 Kıyâmet, 75/36. 
613 Nursî, Lem’alar,  314. 
614 İslamoğlu, Kur’ân’a göre esma-i Hüsna, II, 320. 
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göreceği inancı, insanın şu dünyada yaptığı iyilik ve ibadetlere daha samimi 

sarılmasını sağlar. Şu dünyada kötülük yapanların yaptığı kötülüklerinin yanına kar 

kalmayacağı bir gün mutlaka büyük bir mahkemede, dünyada kötülük yaptıkları 

kişilerle hesaplaşacakları inancı tüm mazlumların gönüllerine bir rahmet pınarı olur. 

Amellerin kaydedildiği inancı kötülüğü isteyen nefsin arzu ve isteklerine karşı, 

yapacağı kötülüklerinin cezasını çekeceği korkusunu hissettirdiğinden, manevi bir 

engelleyici anlamında önemlidir. Ayrıca, herşeyin bilgisinin daha olmadan önce Levh-

i mahfuzda kaydedilmesinin Allah’ın sonsuz ilminin bir nişanesi olması cihetiyle 

Müslümanın imanın kuvvetlenmesine sebep olur. Allah’ın “hâfız” “koruyan”  

anlamındaki isminin varlığı bile Allah’a iman edip, teslim olan bir Müslümanın 

kendisini kalben ve ruhen rahat hissetmesine sebep olur. Kaldı ki Allah şu uçsuz 

bucaksız kâinatta insan denen varlığın yaptıkları fiillerini kaydettiğini söylemekle bile 

insana ne kadar büyük bir değer verdiğini göstermektedir.  

 Bu hakikatler ışığında hıfz kavramının Müslüman hayatı üzerinde çok ciddi ve 

çok anlamlı ve değerli etkilerinin olduğunu görmüş olduk.  
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SONUÇ 
 

 Kur’ân’da “hıfz” kavramını araştırdığımız bu tezimizin birinci bölümünde, 

Arap dili lügat kaynaklarından hıfz kelimesinin kök ve iştikak anlamlarını ve bunların 

Arap dilinde kullanılma biçimlerini örneklerle otaya çıkarmaya çalıştık. Yaptığımız 

bu araştırma sonucunda “hıfz” kelimesinin korumak, ezberlemek, uyanıklık, bekçilik 

etmek, gözetlemek, gafletin azlığı, apaçık ve doğru yol, ilim, kaydetmek, ifa etmek 

yani yerine getirmek, önem vermek, öfke ve hâmiyet, devam etmek, duygularını 

dizginlemek gibi anlamlara geldiğini gördük.  

Râkîb, ‘Âlîm, Basîr, Şehîd, Şâhid, ‘Atîd ve Vekîl kavramlarıyla hıfz 

kavramının yakın anlamda olduğunu ve bunların anlam cihetiyle yakınlık yönlerini 

ortaya koymaya çalıştık. Hafıza, Kitâp, Amel Defteri, Hafaza Melekleri, Siccîn, 

‘İllyyîn, Kader ve Levh-i Mahfuz kavramlarıyla da ilgili bir kavram olduğunu ve bu 

kavramlarla ilgi yönlerini tespit etmeye çalıştık. Hıfz kavramının nisyân ve mahv 

şeklinde iki zıt kavramının da bulunduğunu ve bunların Kur’ân’de kullanılış 

biçimlerini ortaya koymaya çalıştık.  

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise yaptığımız araştırma neticesinde hıfz 

kelimesinin müştaklarıyla birlikte Kur’ân’da 44 yerde geçtiğini tespit ettik.  “Hıfz” 

kelimesinin bulunduğu âyetlerde gerek mealler ve gerekse tefsirlere göre mana 

bütünlüğünü de dikkate alarak; yukarıda saydığımız lügat manalarından Kur’ân-ı 

Kerim’de sadece korumak, gözetlemek, şahitlik etmek, kaydetmek, şefkat etmek, 

devam etmek, önem vermek, ifa etmek ve Levh-i mahfuz manalarında kullanılmış 

olduğunu gördük.  

Hıfz kavramı sözkonusu 44 yerden 12 yerde Allah’a nisbetle, geri kalan 4 yerde 

Melekler, 2 yerde Levh-i mahfuz, 6 yerde Peygamber Efendimiz ve diğer 

Peygamberlere nisbetle gelmiştir. Geriye kalan 19 âyetten, 10 yerde kadın ve erkek 

olmak üzere tüm Müslümanlar, 6 yerde erkekler, 3 yerde bayanlar, son olarak bir yerde 

de müşriklere nisbetle gelmiştir. Bu istatistiki bilgilerin detaylarını da ilgili bölümün 

sonunda konuyla ilgili âyetlerle birlikte bir şema şeklinde gösterdik.615  

                                                 
615 Bkz., s. 104-107. 
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 Bu bölüme ilave olarak “Hıfz kavramının Müslüman Hayatı Üzerindeki 

Etkileri”, başlığı altında hıfz kavramının mana itibareyle insan fiillerinin kaydedilmesi 

olayıyla olan bağını tespit etmeye çalıştık. Bu bölümde Kader boyutu ve konu 

hakkındaki tartışmalar nazar-ı dikkate alınarak, İslâm tarihinde insan fiillerinin 

önceden kaydedilmesi konusunda üç temel görüşün oluştuğunu gördük. Mutezile’nin 

aşırı guruplarının ve Cebriye’nin bazı kollarının Allah’ı takdis etmek maksadıyla 

ortaya attıkları, Allah’ın insanların fiillerini ancak gerçekleştikten sonra bilebileceği 

şeklindeki görüştür. Yine bir kısım Mutezile ve Zeydiyye âlimlerinin Allah filleri 

önceden bilebilir ancak Allah’ın Levh-i mahfuz’a yazdığı olaylar sadece insanların 

başına gelecek olan felaket ve musibetlerdir. İnsanların fiilleri Levh-i mahfuza yazılsa 

da, bu yazıya aykırı fiiller yapabilirler, şeklindeki iddialarıdır. Bir başka görüşte, 

Cebriye mezhebinin temsil ettiği görüştür ki, bunlara göre, insan yaptığı hiçbir işte 

sorumlu değildir. Külli irade Allah’a aittir. İnsanın bu irade karşısında yapacağı hiçbir 

şey yoktur. Son olarak Ehl-i sünnetin görüşüdür ki, bunlara göre külli irade 

Allah’ındır. Allah’ın iradesi her şeyin üzerindedir. Ancak Allah dünyada var ettiği 

imtihan ve tecrübe ortamının sağlıklı ve adalete uygun bir şekilde işlemesi için insana 

cüz-i irade vermiştir. İnsanın sorumluluğundaki işlerin gerçekleşmesi için bu cüz-i 

iradeye öncelik vermiştir. Yani insan bir şeyi dilemedikçe Allah o şeyi 

yaratmamaktadır. İnsan bir şeyi yapmayı irade ettiği esnada, sebepler ve şartlar da 

müsait ise Allah o şeyi yaratmaktadır. Yani sonuç olarak insan iradesiyle yaptıklarının 

tümünden sorumludur.  

 İslam tarihinde amellerin önceden kaydedilmesiyle ilgili her nekadar çok farklı 

görüşler ortaya çıkmış olsada, birçok Kur’ân âyetinin616 bu kayıt olayını açıkça ifade 

etmelerinin yanında, gözle gördüğümüz şu uçsuz bucaksız kâinatta da bu kayıt işinin 

varlığını açıkça görmekteyiz. Çünkü büyük bir titizlik ve hassasiyetle gerçekleşen 

insanın bir su damlasından yaratılışı, yüzbinlerle ifade edilen hayvan ve bitki 

çeşitlerinin bir bahar mevsiminde aynı anda, büyük bir kolaylıkla yine ya sudan ya da 

küçücük çekirdek ve tohumlardan yaratılmaları önceden bu çekirdek ve tohumcuklara 

bir proğramın yüklendiğini açıkça göstermektedir. Ve bu ölçülü, düzenli yaratılışın 

                                                 
616 Kaf, 50/4 ve 17-18; İnfitâr, 82/10-12; vb.  
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kimisinin her vakit ve kimisinin de her bahar mevsiminde çok kolaylıkla tekrarlanması 

önceden yapılmış büyük bir proğramın ve hazırlığın olduğunu gösterir.  

İşte bu ve bunun gibi kâinattaki bütün faaliyetler, bize bir çeşit kayıt 

merkezinden ve kaydetme faaliyetinin varlığından haber vermekteler. Levh-i mahfuz 

olarak tarif edilen bu kayıt merkezinin mahiyeti ve kaydetme faaliyetinin şekli 

hakkında her ne kadar çok ciddi bir teferruata sahip değilsek de, böylesi bir kaydetme 

faaliyetinin olmasının akli ve mantıki bir gereklilik olduğu açıkça ortadadır. 

Çevremizdeki hemen hemen her şeyin insanın yaşamını kolaylaştırmak için yaratılmış 

olmasından yola çıkarak, kâinatın yaratılmasından asıl maksadın insan olduğunu tespit 

etmek çok zor olmasa gerek. Böyle önemli bir yere sahip olan insanoğlunun her 

amelinin de kıymetli olduğunun bilinmesi açısından değerlendirildiği zaman, bir kayıt 

merkezinin varlığının büyük bir gereklilik olduğu kanaati ortaya çıkmaktadır.  

Son olarak insan fiillerinin görevli melekler aracılığıyla kaydedilmesi olayının, 

insanın kendi şahsı, aile hayatı ve toplumsal hayatı açısından ne gibi tezahürlerinin 

olduğunu ortaya koymaya çalışarak, “Kur’ân’da Hıfz Kavramı” adlı tezimizi 

sonlandırmış olduk. 
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ÖZET 

 

 

Bilgiyi kaydetme ve saklama beceri ve kabiliyeti insana sunulmuş önemli bir 

lütuf ve ihsandır. Bilgiyi güvenilir bir biçimde kaydetme ve kaydedilen bilgiye ihtiyaç 

duyulduğu her anda kolaylıkla ulaşma yolunun var olması insan için çok önemlidir.  

Çünkü insan hayatı boyunca buna çok ihtiyaç duyar. İşte insan hayatı için çok önemli 

bir yeri olan kaydetme ve koruma faaliyeti İslam’ın temel kitabı olan Kur’ân’da “hıfz” 

kavramıyla ifade edilmiştir. Yaptığımız bu çalışmamızın amacı da Kur’ân’da birçok 

yerde ifade edilen “hıfz” kavramını Kur’ân açısından incelemek ve bu kavramın 

tahlilini yapmaktır.  

 “Kur’ân’da Hıfz Kavramı” adlı bu tezimiz iki bölümden meydana gelmektedir. 

Birinci bölümde “Hıfz” kelimesinin lügat ve ıstılâh yönünden kapsadığı anlamları, bu 

kelime ile yakın anlamlı olan, Râkîb, ‘Âlîm, Basîr, Şehîd, Şâhid, ‘Atîd, Vekîl  Hâfıza, 

Kitâp, Amel Defteri, Hafaza Melekleri, İlliyyin, Siccîn, Kader ve Levh-i mahfuz 

kelimelerinin lügat ve ıstılah yönünden tanımları yapılıp bu kelimelerin “hıfz” ile olan 

mana ilişkileri izah edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında “hıfz” kavramının 

Kur’ân’daki kullanımları tespit edilerek bu kavramın geçtiği her bir ayetin ayrı ayrı 

tahlilleri yapılmıştır. Yaptığımız araştırmaya göre, Hıfz kelimesi Kur'ân-ı Kerim'de 44 

yerde geçer. Ve bu kelime koruyucu, gözetlemek, şahitlik, ilgili, şefkat etmek, devam 

etmek, önem vermek, ifa etmek ve Levh-i mahfuz anlamlarında kullanılmıştır.  

Bununla beraber, “hıfz” kavramın Müslüman hayatı üzerindeki etkilerinin izahıyla 

çalışmamız sonlandırılmıştır.   
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ABSTRACT 

 

 

The ability to save and store the information presented important human skill 

and is a bounty and beneficence. Saving information reliably and easily every time the 

recorded information needed to have the path to reaching is very important to people. 

Because people need it a lot in life. That's a very important place for human life is the 

book of İslam's basic saving and protection activity in the Qur'an "hifz" expressed with 

the concept. The purpose of this study we did our Qur'an is expressed in many places 

in "hifz" in terms of the Qur'an and the concept of this concept is to make the assay. 

 

This thesis “The Concept of ‘Protection’ In The Qur'an” consists of two parts. The first 

part includes the lexicography and the definition of the Word “Protection” To 

understand the meaning of  “Protection” better some words, which have a similar 

meaning, such as Râkîb, ‘Âlîm, Basîr, Şehîd, Şâhid, ‘Atîd, Vekîl   Memory, Book, 

Amel Book, Guardian Angels, Illiyyun, Siccîn, Predestination and Protected Sheet, 

have been described first in order to make the connection between these words and the 

Word “Protection” more understandable. İn the second part,  the results of a short 

survey in the Qur’an are presented. The focus of this survey has been the analysis of 

the Word “Protection” in the Qur’an. According to our research, the word Hıfz passes 

in 44 places in the Qur'an. And this word saver, surveillance, testimony, related, 

compassion, to continue, to give importance, to perform and to say the Levh-i is used 

in the meaning. 

 Each verse which included this word has been studied and took a deeper look 

to the function of  “Protection” in the life of human beings.  
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