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MELEKLER VE :tsLAM AKİDEStND:Eıd YERİ 

Dr. A. Arslan AYDIN 

İslam' da iman esaslarından biri de, Allah' ın melekleri olduğuna inanmaktır. 
Meleklere iman farz olduğu gibi onları ta'zim ve tebcil etmek de her mü'mine 

farzdır. İslam akidesine göre meleklere iman, iman esasları arasında mühim bir 

yer işgal eder. Çünkü melekler ilahi vahyi peygamberlere nakleden elçiler, bu ale

min nizarnını sağlayan ve insanlara iyiliği ilham eden nurani varlıklardır. O hal

de vahye ve peygamberliğe inanmak ancak meleklere inanınakla olur. Yani pey

gamberlere inanmadan önce onlara peygamberliği getiren meleğin varlığına. inan

mak gerekir. Bu bakımdan meleğe iman, peygamberliğe iman demektir. Meleği in~ 

kar ise peygamberliği inkar manası ifade eder. İşte bu sebepledir ki. meleklere 

iman, iman esasları arasında Allah' a imandan sonra yer almıştır. Nitekim Kur'

an-ı Kerim'de Allah'a imandan sonra Meleklerine, daha sonra da Kitaplarına ve 

Peygamberlerine iman etmek zikredilmiştir (1). 

Görülmeyen ve göremediğimiz meleklerin varlığım, bize Kur'an-ı Kerim ve 

onları bizzat gören Peygamberimiz haber vermiştir. Allah kelamı olan Kur'an-ı 
Kerim'in verdiği her haber, hak ve gerçeğin ifadesidir. Peygamberler ise, doğru
lukla muttasıftırlar ve asla yalan söylemezler. O halde bizler, müslüman olarak. 

Kur' an ve Hadis le sabit olan. bütün geçmiş peygamber ve sema vi dinlerin varlı

ğında ittifak ettikleri meleklere inanınakla mükellefiz. Bu sebeple, şer' an sabit 

olan melekleri inkar etmek. küfrü icab ettirir. Bu hususta varid olan "Muhkem 

ayetler" i te'vile kalkışmak asla caiz değildir. 

Şer' an sabit olan meleklerin varlığını, insan aklı da inkar etmez. Gerçi akıl. 
meleklerin ne varlığım, ne de yokluğunu kesin delillerle ispat edemez. Fakat akıl. 
bu gibi görülmeyen varlıkların muhal olmadığına, bilakis vücudu caiz olan şey
lerden olduğuna delalet eder. Çünkü melekleri inkar için aklı veya ilmi hiçbir 

delil irad olunamaz. Aksi halde, gözümüzle göremediğimiz ve bugünkü müspe~ 

ilmin ve felsefenin mahiyetini bilemediği ruhumuzun ve aklımızın da varlığım 
, inkar etmemiz gerekir. Fakat göremiyoruz. mahiyetini bilemiyoruz diye, ne ruhu, 

ne de aklı inkar edebiliriz. O halde ruh gibi maddi olmayan ve "mücerredat" de

nilen maneci varlıklara inanmaya mecburuz. 

Bu gibi varlıklar, müşahede ve tecrübeye dayanan müspet ilmin hududu dı
şında kalan, fizik ötesi, ruhani yaratıklardır. Nitekim, Sokrat ve Eflatun gibi ila

hiyatçı filozoflar, fizik ötesi ruhani varlıkların mevcudiyetine inanmışlar ve on

lara; "Misaller Alemi, Ervah-ı Ulviyye, Ukul-i Aliye, Nüfus-i Mücerrede" gibi 

isimler vermişlerdir. Bugünkü müspet ilimle uğraşan bilginierin çoğu fizik ötesi 

(1) Bakara: 285. "Peygamber, Rabbi tarafından inzal olunan (Kur'an) a inandı. 
Mü'minler de inandılar. Her biri Allah'a, Meleklerine, Kitaplarına ve Peygamberleri
ne inandılar." 
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birtakım kuvvetlerin bu maddi alemde görülen bazı hadiselerin vukuuna sebep
olduğunu kabul etmişlerdir. 

Hülasa; melekler de ruhumuz gibi vardır. Gerçi biz onları göremiyoruz. Fa
kat peygamberler görmüşler ve büyuk bir melek olan Cebrail'in elçiliği ile Ailah'm 
vahyine mazhar olmuşlardır. Onlar, melekler vasıtasiyle Ailah'm emir ve nehiyle

rini telakkı ederek ~eşeriyeti hidayete sevk etmişlerdir. Nitekim mukaddes Kita
bımız Kur'an da, Yüce Peygamberimiz'e aynı şekilde nazil olmuş ve bize melek

lerin varlığını haber vermiştir. Onun içindir ki biz müslümanlar, Kur' an-m ve 
Peygamberimiz'in haber verdiği ve aklımızın da varlığını kabul ettiği meleklere 
inanırız. Çünkü melekleri inkar, Mukaddes Kitapları ve Peygamberleri de inkar 

- etmeyi gerektirir. 

MELEKLERİN MAH1YETİ : 

Meleklerin cins ve mahiyeti hakkında çeşitli görüşler varsa da, meşhur oi!m; 
meleklerin, ruhani ve nurani birer varlık olduklarıdır. Kur'an-ı Kerim'in birçok 

_ ayetlerinde meleklerin maddi varlıklara mahsus olan yemek. içmek. uyumak ve ev
lenmek gibi hallerden, erkeklik ve dişilikten münezzeh, ruhani varlıklar olduğu, 

kendilerine verilen bu büyük işleri ifaya, en kısa zamanda en uzak mesafeleri 
katetmeğe, diledikleri şekil ve surette görülmeye muktedir, Hak Tealtı'nın müker

rem k"Q:Iları olduğu beyan olunmuştur (2). Bu bakımdan melekler, i'tibari birer 
varlık olmayıp Allah' a asla isyan etmeyen, o· nun emirlerini usanmadan yapan 

ve harfiyyen yerine getiren nurant ma'sum ve şerefli kullardır. Nitekim Hak 

T eala melekleri için (3) : 

= ... Onlar, Allah'ın emirlerine isyan edip, karşı gelmezler ve eınrolunduklan şey
leri -aynen- yaparlar." buyurmuştur. 

' 
Kur' an-ı Kerim' de insanlarm topraktan, cinlerin ve şeytanm ateşten yaratıl-

dıkları beyan olunmakta (4) is~ de, meleklerin hangi maddeden yaratıldıkları sa

rahaten bildirilmemiştir. Ancak Hz. Aişe (R.A.) dan nakledilen bir hadise gö
re Peygamberimiz: cinlerin nar (ateş) dan. meleklerin de nur (ışık) dan yaratıl

dıklarını bildirmiştir (5). Bu hadis. meleklerin maddi olmayan ruhani. ve nurani 
yaratıklar olduğunu, meleklerle cinlerin iki ayrı asıldan gelen iki ayrı varlıklar 
olduğunu gösterir. Meleklerin kendilerine mahsus olan bu mahiyetleri, onların in
san gözüyle görünmelerine mani teşkil etmektedir. Çünkü insan gözü. - genel 
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(2) tsra: 40, Saffat: 150, Zuhruf: 19, Fatır: ı, Enbiya: 26. 
(3) Tahrim: 6, Enbiya: 26. 
(4) SM: 76. 
(5) Sahih-i Müslim: C. VII, S. 226, !stanbul - 1333 H. 



olarak - melekler gibi maddi oİmayan ruhani varlıkları görebilecek şekilde yaratıİ
mamıştır. Ancak Cenab-ı Hak peygamberlerine bu kuvveti verdiğinden, yalnız 
onlar melekled görebilirler. 

• 
MELEKLERIN V AZIFELERİ : 

Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde meleklerden bahsedilmiş, çeşitli vazife

leri ve gördükleri işlere göre aldıkları isimler beyan olunmuştur. Kur' an' a göre me
lekler üç büyük grupta toplanabilirler: 

a) "İlliyyun, Mukarrebun" diye anılan meleklerdir ki, bunlar daima Hak 

Teala'yı tenzih ve tehlil ile meşguldürler. Allah muhabbeti ile daima istiğrak ha
lindedirler. 

b) "Müdebbirat" adiyle anılan melekler olup, bu kainatın nizarn ve intiza

mında ilahi iradenin İcrasına vasıtalık ederler. Yani hilkatin devamını ve teka
mülünü temin ederler. 

c) İnsanın ruhi hali ve tekamülü ile vazifeli olan meleklerdir. 

Bunların başında, meleklerin en büyüklerinden Cebrail gelir ki, vazifesi çok 

mühimdir. Bu vazife, insanları hidayete sevkeden ve onları her iki dünyada da 

saadet ve selamete ulaştıran ilahi vahyi, peygamberlere tebliğ etmektir. İlahi ema
neti Peygamberimiz' e ve daha evvelki peygamberlere ulaştıran bu meleğe "Vahiy 
Meleği", "Ruhu' I Emin" ve "Ruhu' I Kuds" isimleri verilmiştir. 

Bu gruptaki meleklerin ikinci vazifesi de, Allah'ın peygamberlerine ve kuv

vetli iman sahibi salih kullarına kuvvet vermek, sıkıntılı ve üzüntülü anlarında 
onları teselli etmek ve maneviyatlarını yükseltınektir. Nitekim Kur'an'da mü'min

lere, düşmaniarına karşı yardım için melekler gönderildiği müteaddit ayetlerde 

zikredilmiştir (6). Bu yardımın, manevi bir yardım, kalbe itmi'nan ve müjde için 
olduğu, yine Kur'an'da beyan olunmuştur (7). 

İnsanların her türlü halleriyle ilgili meleklerin üçüncü vazifesi ise, Allah' a 

inanmayan kötü ruhlu insanlara verilen ilahi cezayı ifa etmektir (8). 

Meleklerin dördüncü vazifeleri de yeryüzündeki insanların hidayetleri için 
duada ve onlara şefaatte bulunmaktır (9). Bu dua ve şefaat, rahmeti her şeyi kap
layan Allah' ın iradesiyle bütün insanlar için ise de, meleklerin yalnız mü' minle

re mahsus olan duaları daha· kuvvetlidir (10). Peygamberler için olan dualar ise, 
onları takdis etmek ve risalet vazifelerine yardımcı olmaktır (11). 

Meleklerin diğer bir vazifesi de, insanlara iyi vehayırlı şeyleri telkin etmek 

suretiyle .doğru yola girmelerini ve ruhen yükselmelerini sağlamak. böylece onları 

(6) Enfiil: 9, AI-i !mran: 123 - 125. 
(7) AI-i tmran: 126, Enfiil: 10 -12. 
(8) Bakara: 210, En'am: 158, Nahl: 33, Furkan: 26, 56, Enfal: 50, Muhammed: 27. 
(9) Şuara: 5, Necm: 26. 
(10) Mü'min: 7- 9, Ahzab: 43. 
(11) AJızab: 56. 
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İyi ve asiİ bir hayata sevketmek saadet ve seİamete erdirmektir. Yu'kanda beyart 
olunduğu veçhile, meleklerin kafirler için bile şefaat edip dua etmeleri, onları 
ruhi yükselme yoluna sevketmek içindir. Mü' minleri hakka, ·gerçeğe ve aydınlığa 

çıkannaları ve peygamberlere selat-ü selam getirmeleri ise, onların ruhi yükselme 
da' valarını ilerletmektir. 

Meleklerden bir kısmının da özel vazifeleri vardır. Mesela "Hafaza" (12) de
nilen melekler vardır ki, her insana bunlardan iki melek müvekkeldir. Bunlar in
sanın her türlü iyi ve kötü hareketlerini yazarlar. Kur' an' da bu meleklere "Kira

men Katibin" (şerefli. ulu yazıcılar) adı verilmiştir (13). Melekler manevi ve rtı

hani varlıklar olduğu için, şüphesiz onların yazmaları, insanın yazması gibi de
ğildir. Sonra bu kayıt işi bir ihtiyaçtan doğma olmayıp, insanoğlunu, işlerinde 

dikkat ve itinaya sevketmeye matuf olan birtakım ilahi hikmetlere müstenittir. 
Bir de "Münker ve Nekir" ismi verilen melekler vardır ki, bunlar, insana öldük

ten sonra sual sormaya memurdurlar. 

Bunlardan başka, "Azrail" adiyle anılan, ruhları kabzetmeye memur melek. 
"Mikail" ismiyle ma'ruf, rızıkları sahiplerine ulaştırmak ve yağınur yağdırmak 

rüzgar estinnek gibi tabii hadiseleri tedbirle vazifeli melek ve Kıyameti ilan eden 

Sur'u üflemekle vazifeli "İsrafil" adlı melek vardır ki, bu üç melekle, Cebrail Aley

hisselam meleklerin en büyükleri ve onların resulleridir. 

Peygamberler, meleklerin resulü olan dört büyük melekten efdal ise de, bu 
dört melek. bütün insanlardan efdaldir. Bu husus, "İcma-i ümmet" ile sabittir. 

Takva sahibi insanlar da. diğer meleklerden efdaldirler (14). 

(12) tnfitar: ıo, En'am: 61. 
(13) İnfitar: ll- 12, Ra'd: ıo- ıı. 
(14) Fazla bilgi için bakınız: Şerh-i Mevil.kıf: C. m, S. 216-229, İstanbuL~ .1311, 

Şerh-i Makasıd: C. II, S. 146 - 149, İstanbul - 1277, İslam Ansiklopedisi: C. 77, S. 
661-664, Mevlana Muhammed Ali (N. Akseki Ter.), İslam Dini: S. 96-123. 
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