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MELEK VE CiN RISALESi
Yrd. Doç. Dr. Durmuş ÖZBEK*
ÖNSÖZ
1987 yılının yaz tatilinde Istanbul'da Süleymaniye kütüphanesinde çalışır
ken yazma nüshalar içerisinde Muhammed Kanbur el-Antaki'nin "Melek ve
Cin Risalesi" ni gördüm. Daha sonra da birçok eserlerde bu esere ait atıfların
ve kaynak olarak gösterildiğini okuyunca bu eseri terceme ederek neşretmek
istedim. 1991 yılında " Islam'da Manevi Varlıklar-Melek-Cin-Şeytan" konusu
üzerindeki araştırma ve ça lışmalanın esnasında bu yazma nüshanın mikrofilmini
çektirdim. Sonra da fotoğrafını çektirdim . Yazara ait bilgi toplamak istecliğimde
hayatı hakkında maalesef bilgi edinemedim. 1998 yılında Istanbul, lzmir,
Bursa, Kayseri, Antalya ve Konya kütüphanelerinde yaptığım araştırmalarda,
tabakat kitaplarında ve Hatay Tarihi 'nde yazara ait bilgi edinemedim. Bu
sebeple eserlerini bildirmekle yetindim.
Melek ve Cin Risalesi (Risale Fi Beyani Hakikati'l-Meleki Ve'I-Can)
dışındaki eserlerinin isimleri şunlardır :
1-Tecdid-i lman Hisalesine Reddiye (Risale Fi Mes'eleti Tecdidi'J-lman)
2-Kelime-i T evhid Hakkında Bir Suale Cevap(Cevabu Suali '1-Fazıl
Muhammed el -Kebir ). Ikisi de risaledir.
3-Risale Fi Kavü La llahe lllallah ( Risale Fi La Ve llla)
4-Şerhu

Rishale Muhakkiki'I-Mutasawiffn Li Birgivi.

lik üçü "Kelam " ile sonuncusu ise "Tasawuf " ile ilgilidir.
Istanbul 'da buJunan nıüsha ile lzmir Milli Kütüphanesi Yazmalar 'da
bulunan nüshayı karşılaştırdık. Fakat İzmir'deki nüshanın son 4 satırını eksik
bulduk. Bu nedenle de Istanbul'daki "Melek Ve Cin Risalesi"ni esas kabul
ettik. Iki risale arasında bazı kelime ve harf eksikliklerini tesbit ettik. Bunlar
manayı bozmayacak cinsten oldukları için de teker teker gösterme ihtiyacını
duymadık. Tam olması bakımından da Istanbul'daki nüshanın neşrini uygun
bulduk. Şimdi Muhammed Kanbur ei-Antakl (el-Miskin, el-Hanefi)'nin
kütüphanelerde bulunan eserlerini yazılı olduğu şekilde değiştirm eden
Selçuk Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Ögretim Üyesi.
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araştırıcılar

yönünden daha saglıklı olacagını düşünerek aynen veriyoruz. Ayrıca
tercemenin sonunda Istanbul'daki risalenin arapçametninide vermeyi uygun
buluyoruz.
Çalışma

bizden tevfik

Allah 'tandır.

MELEK VE CIN RISALESi
Bu risale Istanbul'da T. C. Kültür Bakanlıgı Süleymaniye Genel
kütüphanesi Mihrişah Sultan Bölümü 220/16 demirbaş noda kayıtlı, HO-b
varakta başlayıp 117 -a varakda sona ermekte ve tamamı 14 sahife o lup nesi h
hattı ile yazılmış arapça yazma bir eserdir. Risale Muhammed Kanbur el-Antaki
tarafından yazılmıştır. Ayrıca İzmir Milli Kütüphanesi Yazmalar Katalogu 789
sı ra ve kayıt noda, 1624 demirbaş noda kayıtlı 70-b varakta başlayıp 77-a
varakta sona ermekte ve tamamı 13 sahife olup nesih hattı ile yazılmış arapça
yazma bir eser de bu lunmaktadır. Fakat eserin son dört satın eksiktir. Müellifi
Muhammed Kanbur el-Miskin el-Antakt, ismi de "Risale Fi Beyani Hakikati'IMelek ve'I -Can"dır. Bu risaleler arasında manayı bozmayan eksik veya fazla
harf ve kelimeler var. Muhammed KanbOr ei-Antaki'nin yukanda ismi geçen
yazma eserlerinden başka yine yazma olarak çeşitli konularda yazılmış eserleri
de bulunmaktadır. Yazara ait tesbit edebildigirniz eserleri, isimleri ve bulunduklan
yerleri, sıra notarını da gözetmek üzere şunlardır:
Istanbul'da Süleymaniye Genel Kütüphanesi'nde Bulunan Eserleri:
1-

Sıra

no: 77948.

Bölüm

Kayıt

adı: Mihrişah

no: 77948. Tasnif no: 297 , 4 (KY. SR)

Sultan. Konu: Kelam . Demirbaş no: 220/14

Eserin nevi: Yazma . Dili : Arapça. Sayfa: 108 a-109 a
Yazarın adı

: ei-Antaki- Muhammed KanbOr

Eserin adı: Tecdid-i lman Hisalesine Reddiye. Hat: Nesih
2-

Sıra

no: 77949.

Kayıt

no: 77949. Tasnif no: 297. 4 (KY. SR)

Bölüm adı: Mihrişah Sultan. Konu: Kelam. Demirbaş no: 2201 16
Eserin nevi :Yazma. Dili : Arapça. Sayfa : 110 b- l l 7 a
Yazarın adı

: ei-Antaki- Muhammed KanbOr

Eserin adı : Melek ve Cin Risalesi. Hat : Nesih
3-

Sıra

no : 77950. Kayıt no : 77950. Tasnif no: 297. 4 (KY. SR)

Bölüm adı: Mihrişah Sultan. Konu: Kelam. Demirbaş no: 2201 15
Eserin nevi :Yazma. Dili :Arapça. Sayfa : 109 a- 110 b

Yrd. Doç. Dr. Durmuş ÖZBEK
Yazarın adı:
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ei-Antakl- Muhammed KanbCır
Eserin adı : Kelime-i Tevhid Hakkı nda Bir Suale Cevap. Hat: Nesi h
Istanbul'da Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde Bulunan Eserleri :
1- Sıra no: 6136. Kayıt no: 6136. Tasnif no: 297. 7 (KY. SR)
Bölüm adı: Beyazıd. Konu: Tasawuf. Demirbaş no: 734
Eserin nevi: Yazma. Di~i: Arapça. Sayfa: 61-81
Yazarın adı: Antakl Muhammed ei-KanbCırl
Müstensih: el-Hac Halil b. Yusuf. Hat : Nesih
Eserin adı: Şerh Risale Mahakki'I-Mutasawifln Li Birgivi
!zmir Milli Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu 'nda Bulunan Eserleri:
1- Sıra no: 787. Kayıt no: 787. Tasnif no: 297. 4 (KY. SR)
Bölüm adı:--- Konu: Kelam. Demirbaş no: 1624
Eserin nevi: Yazma. Dili : Arapça. Sayfa: 67 b - 69 a v.
Yazarın adı: KanbCır Muhammed el-Miskin el-Antaki
Eserin adı: Risale Fi Kavli Uıilahe İllallah. Hat : Hesih
2- Sıra no : 788. Kayıt no : 788. Tasnif no: 297. 4 (KY. SR)
Bölüm adı:--- Konu: Kelam. Demirbaş no: 1624
Eserin nevi: Yazma. Dili : Arapça. Sayfa: 69 a- 70 a v.
Yazarın adı : KanbCır Muhammed ei-Misldn ei-Antald
Eserin adı: Risale Fi Mes'eleti Tecdidi'l-lman. Hat : Nesih
3- Sıra no : 789. Kayıt no O 789. Tasnif no: 297. 4 (KY. SR)
Bölüm adı:- - - Konu: Kelam. Demirbaş no: 1624
Eserin nevi : Yazma. Dili : Arapça. Sayfa : 70 b - 95 av.
Yazarın adı : KanbCır Muhammed ei-Mishln ei-Antaki
· Eserin adı : Risale Fi Beyani Hakikati'I-Meleki Ve'I-Can. Hat : Nesih
4- Sıra no : 790. Kayıt no: 790. Tasnif no: 297. 4 (KY. SR)
Bölüm adı : - - - Konu : Kelam. Demirbaş no : 869
Eserin nevi :Yazma. Dili :Arapça. Sayfa : 55 b- 56 b v.
Yazarın ad ı : KanbCır Muhammed el-Miskin ei-Antakl
Eserin adı : Cevabu Suali' I-Fazıl Muhammed el-Kebir (Risale). Hat: Ta'lik
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu'nda Bulunan Eserleri :
1- Sıra no: 7612. Kayıt no: 7612. Tasnif no: 297, 451 (KY. SR)
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Bölüm adı: Antalya -Tekeli. Konu: Kelam. Demirbaş no : 870
Eserin. nevi : Yazma. Dili : Arapç.a ..Sayfa: 1 b v.
Yazarın adı

: Kanbar Mehmed el-Antakr. Ser. No : 2827

Eserin adı : Risale Fi Mes 'eleti Tecdldi'l-lman.
2-

Sıra

no : 7613. Kayıt no: 7613. Tasnif no : 297. 451 (KY. SR)

Bölüm adı : Antalya - Tekeli Konu : Kelam.

Demirbaş

no : 834

Eserin nevi : Yazma. Dili :Arapça. Sayfa: 3 a - 4 .a
Yazarın adı

: Kanbur Mehmed ei-Antaki. Ser. no: 2826

Eserin adı : Risale Fi Mes'eleti Tecdtdi'J-lman. Hat: Nesih
Ist T (Bş-Bt) : 1717 1 - 3-

Sıra

no: 7577. Kayıt no: 7577. Tasnif no: 297. 411 (KY. SR)

Bölüm adı: Antalya-Tekeli Konu: KeJam.

Demirbaş

no: 834

Eserin nevi: Yazma . Dili: Arapça. Sayfa : 1b- 3 a
Yazarın adı:

Kanbur Mehmed ei-Antakl. Ser. no : 2823

Eserin adı: Risale Fi La Ve Illa. Hat : Nesih
Yukarıdaki

bilgiler bilgisayarda yazılı şekli ile aynen verilmiştir. Yazılardaki
hatalı olarak yazılmış isim-terimler ve çeşitli kütüphanelerdeki birbirinin aynı
olup da ayrı ayrı verilen eserler de aynen yazılmıştır.

MELEK VE CIN RISALESI
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Noksanlık şaibelerinden tekli~inin yüceli~i

ile münezzeh, varlıktaki
mevcutların kendisi ile vasıflandı~ı şeylerden samediyyetinin kemali ile mukaddes
olan Allah'a hamdolsun. Ve salat ve selam ise O 'nun tu~yan ehlinin
söylediklerinden münezzeh peygamberleri ve melekleri üzerine olsun.
Bundan sonra Ganl olan Rabbin rahmetine, mahlukat içinde en muhtaç
olan Ubeydullah Muhammedü'I-Miskrn "Kanbur" lakabı ile meşhur Antakyalı
Miskın ki; Vedud ve GafCır{pek şefkatli ve bağışlayıcı olan) Allah ayıplarını
örtsün, günahlarını ba~ışlasın, şöyle diyor: Bu risale bir takım faydalı bilgilerle
beraber melek ve cinlerin hakikatini açıklama konusunda bazı samimi dostlar
için telifime ihtiyaç olmuştur. Bu risaleye bir takım ek bilgilerle bazı aşırılıkları
olan günümüzün cahil vaizlerinin faydasız , de~ersiz ve önemsiz
konuşmalarından, Harut ve Marut hakkındaki sözlerinden onları beri kılmakla
ilgili bazı bilgileri de buna ilave ettim. Başan ve bir işi gerçekleştirmenin kendi

Yrd. Doç. Dr. Durmuş ÖZBEK

söze başlıyorum.
Bil ki, bazı akıl sahibi insanlar, peygamberlerin onları görmeleriyle delil
getirdikleri halde " Melek, Cin Ve Şeytanlar" ın varlıkları üzerinde ittifak
ettikten sonra ve umunun icmaı bu ittifak üzerinde bağlanması, Ketamuilah
Ve Enbiya 'nın Kelamı (Kur'an Ve Hadisler} da bu ittifakı dile getirmesi ve ilim
ehlinden birçoğunun Cin ve Melek'i görmeleriyle ilgili olarak anlatılan hikayeler
ve yine Evliya'dan, Keşif Erbabından nakledilenler, hikaye edild iği halde ihtilaf
etmiş lerdir. Ehl-i Sünnet: Meleklerin nurani cisimleri, karışık ve bulanık
varlıklardan, erkeklik ve dişilikten uzak, çok zor ve müşkil işleri yapabilen;
kemal bir bilgi sahibi olup işlerinde bıkmadan gece-gündüz Allah'a itaat ve
tesbih etmekte; "Onlar, Allah 'ın emirlerine isyan etmezler, emrolundukları
şeyleri aynen yaparlar"'11 görüşündedirler. Kur'an-ı Kerim'in dile getirdiğinden
anlaşı lan budur. Yine Adnan oğulları'nın en hayırlısının sünnetinde beyan
edilen de budur. Bu nedenle mü'minlerden " Fırka-i Naciye"nin kabul ettiği
görüşü de böyledir. Hukema'ya [filozoflara) gelince: onlar melekleri, hakikaleri
itibariyle insanlara muhalif (zıt, karşıt) cevahir-i mücerrede(saf cevherler) olarak
kabul etmişlerdir. Meleklerden bir kısmı, kuwet yönünden daha kamil (en
mükemmel, çok güçlü), ilim bakımından daha çok bilgilidir. Tıpkı güneşi n
diğer ışınlara üstünlüğü gibidir.
Meleklerin Kısımları
Melekler iki kJsma ayrılmışlardır:
1-Meleklerden bir kısmının durumu, Hakk'ı marifetle (Allah ' ı bilip
tanımada) devamlı istiğrak (kendinden geçme, daima) halindedir. Başka bir
deyişle meşguliyeHen uzaktırlar. Bunlar, Allah Tea la 'n ın kendilerini şu
ayetlerinde açıkladığı gibidir:
elinde

olduğu
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•

~·

Allah'a

~ı

sığınarak

ı.·.ıı

U..J~ ;ı..J J'"t-'"' ..J

J_J.JI.
•

U..J" .''"2

t21

"Gece gündüz bıkmadan tesbih ederler. " Bu melekler "llliyyOn" ve
"MukarrabOn" denilenlerdir.
2-Meleklerden diğer bir kısmı ise: Yer ve göklerin işlerini yürütmede
hükmün ve kaderin kaleminin yazdığı şekle uygun görevleri vardır . Onlar,
işlerin tedbiri , yönetilmesi ile mükelleftirler, görevlidirler. Bir kısmının görevi
gökte; diğer bir kısmının görevi yerdedir. Sonra bunların ne kadar oldukları,
sayılarını, mahiyetini ancak Allah bilir. Bu konuda peygamberimiz(S. A. V. )
(1)

(2)

66/6.
Enbiya 21/20.

Tahrim.
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şöyle buyurmuştur

:

"Gök gıcırdar ve gıcırdaması da gereklidir. Çünl<ü gökte bir ayak yeri
yok ki, orada secde eden veya rükO' eden bir melek bulunmasın" 131
Bazı haberlerde şunl.ar rivayet edilmiştir: Insanlar cinlerin onda biridir.

Cinler ise karada yaşayan hayvanların onda biridir. Bunların tamamı da kuşların
onda biridir. Bütün bunlar ise denizlerde yaşayan hayvanların onda biridir.
Bütün bunların tamamı da yeryüzünde görevli olan meleklerin onda biridir.
Bütün bunların tamamı ise dünya semasındaki meleklerin onda biri kadardır .
Bunların tamamı, hepsi ise ikinci semadaki meleklerin onda biri kadardır. Bu
durum yedinci kattaki (semadaki) meleklere kadar böylece devam edip gider.
Bundan sonra meleklerin tamamı kürsideki meleklerin miktarı kadardır. Yine
rivayet edildiğine göre: Bütün bu meleklerin tamamı arşın çadırlarından bir
çadırdaki meleklerin onda biri kadardır. O çadırdakilerin adedi de altmışbindir.
Her çadırın eni ve boyu bulund~ğu burcu yer ve gök arasındakiler, kendisiyle
karşılaştırıldığında çok az bir yer tutar. O çadırda bir karış yer yoktur ki, orada
secdede ve rükCı,'da veya kıyamda {ayakta) bir melek bulunmasın. Onların
tesbih ve takdisden hasıl olan bir sesi vardır. Bütün bu melekler arşın etrafında
dönen meleklerle karşılaştırıldığında denizden bir damla gibidir. Bundan sonra
"Melaiketü'l-Levh" ki bunlar: lsrafil (A.S.)'ın em~indeki melekler, Cebrail (A.
S)'ın emrindeki melekler, ... Bunların c_
insleri sayılamaz, ömür müddetleri de
bilinmez. Yaptıkları ibadetlerin keyfiyyeti de bilinemez. Bunları ancak "el-Alfm"
ve "ei-Habir" olan yaratıcıları bilir. Bu konuda Allah Teala Kur 'an-ı Kerim'de
şöyle buyurmuştur:_,... 'i!d.:ıJ J~ ~ L._, =Rabbinin meleklerinin sayısını
kendisi bilir. 141
1

Rivayet edild iğine göre : Peygamber (S. A. V. ), semaya çıkartıldığında
(Mirac'ta) yüksek bir yerde karşılıklı ve aynı yönde yürüyen bir takım melekler
gördüğünde Cebrail (A. S. )'a sordu: " Birbirlerine karşı yürüyen bu melekler
nereye ·gidiyorlar?" Cebrail (A. S. ): "Bilmiyorum, ancak ben onları

(3)

Metinde geçen ..::.U.Ikelimesi ~!şeklinde olması gerekir. Bu hadis şöyle geç
mektedir: 'iL. e--'.J Ü.J.;:.. 'i L. Ci) .,;.ı (~)illi J~.J JU JUJj ı,.r.l ~
... ~!.-.:.lL. ~'il ~1-.1 ~.)ı~,.... '+:_.Jl.. .ı...:..:. ı:, ı 4J ._;......, • t........J ı ~ı

ü.,............

~1~1

(4)

Bk. lbn Hanbel, Müsned, c. V, s. 173;lbn Mace, Sünen(M. Fuad Abdulbaki neşri, 1-U)
Mısır , 1953, c. ll, s. 1402, Babü'z-zUhd, hadis no: 4190;Tirmizi, Sünen, Zühd, 9.
Müddessir, 74/31. Metinde(lllb nin son tarafında) ki ayette geçen ~'ll Jdiye yazıl
mıştır, yanlıştır. Dügrusu metinde yazdı!}ımız gibidir.
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yaratıldığırndan beri, onları böyle yürürken görüyorum. Yine ben onlardan

birisini daha önce gördüğümü de bilmiyorum. " Sonra o meleklerden birisine
ikisi birlikte sordular: "Ne zaman yaratıldın?" o da şöyle dedi : "Bilmiyorum,
ancak şu var ki Allah T eala her dörtyüzbin senede bir yıld ı z yaratır. Ben
yaratıldığırndan beri dörtyüzbin yıldız yarattı. " Sübhanellah151
NOT: Muhakkak ki, Cebrail, lsrafil, Mikail ve Melekü'l-Mevt(Ölüm
meleği) 161, meleklerin başı ve reisi olup en şerefli oluşlarında ihtilaf yoktur. Bu
dördünden en üstünü Cebrail ve lsraffl'dir. Bu ikisinden de hangisinin daha
üstün olduğu sorulduğunda: susulmuş, yorum yapılmamıştır. Bunun sebebi bu
konuda gelen farklı haberlerdir. m Bu dört melek, alemlerdeki işleri tedbirle
görevlidir. Cibril : harplerin , toplumların yere hatırılarak ve gömülerek helak
edilmesi, zelzele, yıldırım, ... gibi olayları yönetmekle görevli bir melektir.
Mikail: Rızıkların dağığtılması ile görevli bir melektir. lsrafil : SOr'un üfürülmesini
yapacak olan bir melektir. Melekü'I-Mevt (Azrail): Ölüm meleği olup ölüm ve
musibetlerle görevli melektir.
~

NOT: Cibrtl (A. S. )'ın çok hızlı bir kuşun
arasındaki mesafe (genişlik) beşyüz yıllıktır. (Bl

uçuşu

ile O'nun iki omuzu

Yine bir rivayette şöyle gelmiştir: Peygamberimiz(S. A. V.), Cebrail'den
hal üzere kendisini göstermesini istedi. Cebrail de, kendisini yaratıldığı
hal üzere O 'na iki defa gösterdi:

yaratıldığı

Bunlardan birisi yeryüzünde oldu: Peygamber (A. S.), Hıra Mağarasında
idi. Cibril, ona meşrık(şark, doğu)dan göründü. Yeryüzünü mağrıba (garba,
batıya) kadar kaplamıştı. (Bunu gören) Nebi (A. S. ) bayılarak düştü. Allah
Teala, Cibril 'i Adem suretinde indirdi ve peygamber (A. S)'i kucaklayarak

(5)

(6)

Sübhanallah: "Allah'ı her türlü arazlardan, kusur, ayıp ve eksikliklerden tenzih ederim.
"; "Her çeşit hata ve insani vasıflardan Allah'ı tenzih ederim. "ve "Hayret" ifade eder.
Bkz. Ferit Develioglu, Os- manlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1970, s. 1158;D.
Mehmet Dogan, Büyük Türkçe Sözlük, Ankara, 1981 , s. 908.
"Melekü'I-Mevt", "Azrail" demektir. Azrail, Kur'an ve hadislerde geçmemektedir. Zira
farscadır.

(7)

(8)

CebrailiA. S . ) ile ilgili Kur'an-ı Kerim a.yetleri gözön!.ine alındıgında , O'nun bütün
meleklerin reisi oldu~udur. Bk. Durmuş Ozbek, Bugünkü Semavl' Ve Ilahi Kitaplarda
Meleklerin Özellikleri, Ilahiyat Fakültesi Dergisi, konya, 1990, sayı, 3, s. 322-324.
Bu şekildeki bir metne "Küt!.ibü Tis'a" da rastlanılamamıştır. Degişik metinler vardır.
Mesela: şu manada hadis vardır: "Cabir b . Abdillah, Resül!.illah(S. A. V)dan şöyle
rivayet etmiştir: "AIIah'ın meleklerin Hameleti.l'l -Arş(Arş taşıyıcıların)dan olan bir
melekten bahsetmeme izin verildi. O'nun kulak yumuşagı ile boynu atası yediyüz yıllık
yoldur"Bk. lbn Hanbel , Müsned, c. 1, s. 218 ve c. V, s. 279: Hameletü'I-Arş ; Mişkatü'I
Mesabih, hadis no: 5728.
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mübarek yüzündeki tozları , toprakları silmeye başladı. Peygamber (A. S),
kendine gelince şöyle dedi:
"Ey Cibril, ben Allah 'ın bu görünüşte , bu surette başka birisini yarattığını
zannetmiyordum. "Bunun üzerine Cibril (As) şöyle dedi: "Ya Resülellah, ben
kanatlanından sadece ikisini açtım . Halbuki benim altıyüz kanadım var. Her
bir kanadımın geniş liğ i maşrık ile mağrıb(doğu ile batı) arasında ki genişliği
kadardır. Peygamber (A. S) şöyle dedi: "Bu ne büyük bir şeydir! " Cibril (A. S)
şöyle devam etti: " Ben Allah Teala ' nın yarattığı şeyler yanında çok ufağım.
Allah, altıyüz kanadı olan lsrafil'i de yaratmıştır . Onun her kanadı benim
kanatlarımın tamamı kadardır . O, Allah'ın korkusundan küçülür, kendi kendine
dürülür bükülür hatta ilk yaratı lıştaki aslı na dönüşür.
2-Cibril(A. S)'in Hz. Peygamber'e yaratıldığı üzere görünmesinin ikincisi:
Gökte , lsra gecesinde "Sidretü' l-Münteha"nın yanındadır. O 'na göründüğü
gibi ki, Nebi (A. S)'a göründüğü şekilde o kadar büyür. Müfessirlerden muhakkik
olanlardan19l bazıları: " And olsun ki; Muhammed Cibril'i sınırın sonunda
(sidretü '1-Münteha 'da) başka bir inişinde de görmüştür . "001 ayet-i kerimelerini
bu anlamda yorumlamışlardır. . Yine bazı araştırıcılar şöyle demiştir : "Meleğin
bu şekilde görünmesi Peygamberimiz (A. S)'a has (özel) ' tır. Fakat Cibril'in
sahabeden olan "Dihyetü'I-Kelbi" şekline bürünerek görünmesi, yine Hz.
Meryem'e beşer (insan) şeklinde görünmesi ve yine onun bir bedevi suretinde
görünmesi ta 'Jim (öğreti m) hadis-i şeriflerinde olduğu gibi sadece peygamberlere
ait özel bir görünüş değildir.
NOT: Meleğin bu şekilde insan şeklinde veya onp benzer başka şekillerde
gelmesi, meleğin kendisinin insan şe kli nde görünmesidir. Bunu bazı cahil
vaizler, me leklerin böyle insan şeklinde görünmesinin asli şeklind e old uğ u nu
söylüyorlar. Halbuki gerçekte böyle değildir. Melekler, insanlarla iletişim kurmak
için bu şekilde "insan suretinde" görünmüş lerdir . (ll l
Şeyh u '1-tslam Zekeriyya ei-Ensarl, Buhari üzerine yazdığı haşiyesinde
şöyle diyor: rı 2 ı
" Meleği n , insanın gördüğünün dışında ve ötesinde kalanları melekten

gitmez, ondan ayrılmaz, ondan yok da olmaz. Belki görünen kısımların dışında
(9)

Muhakkik: Gerçegi araştıran, gerçege ulaşmış olan;hakikatı, gerçegi arayıp meydana
çıkaran,

(10)
(ll)

. dır.

Necm, 53/13-14.
Sahih hidislerde Hz. Aişe'den Hz. Peygamber'in Cibril'i iki defa asli suretinde gördügü
rivayet edilir: ı - "Sidretü'l-Münteha "da, lsra gecesi nde; 2-Mekke'nin aşagısında"Ecyad "
ismi verilen bir yerde. Bilgi için bk. ei-Gazzali, Faysalatu't-Tefrika Beyne'I-lslam Ve'zZendeka. Mısır, ı 907 , s. 6 .
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kalanları sadece görene gizli kalır. " lbn Kayyim ei-Cevziyye'nin ketamından
da anlaşılacağı şeyler Zekeriyya el-Ensart'nin söyledikleri gibidir. Zira o şöyle
demiştir: 1131

"Ruhun bedenler dışında ayrı bir durumu vardır, "er-Refiku'I-A'Ia" denilen
yerde o, ö lünün bedenine ilişik olduğu halde, Peygamber (A. S. ), verilen
selama karşılık verir (selamını alır). Işte o mekanda Nebi (AS). Cibril 'i altıyüz
kanadıyla birlikte görmüştür. Sadece altıyüz kanattan ikisi ufku kaplamıştı.
Çünkü Cibrll, Nebi (A. S)'ye dizini onun dizine yaklaştıracak şekilde koymuş;
iki eli de kasıkiarı (oyluklan) üzerinde olduğu haldedir (Yani o kadar yaklaşmıştı
ki; diz dize göz göze oldular). Ancak ihlaslı kimselerin kalbleri, Nebi (A. S)'ın,
semavattaki (göklerdeki) yerinde olduğu halde Cibril' in bu şekilde bir
yaklaşmasını inanınayı kabul eder. Bunu böyle tesbit ettikten sonra: " Nebl
(A . S)'ın Kur 'an-ı Kerim 'i kendisinden alması esnasında Cibril'in insan şekline
bürünmesine ve geçmesine gerek ve hacet yoktur. "Yine aynı şekilde "Nebi
(A. S)'ın da bu esnada meleki bir vasfa bürünmesini (melek şekline girmesini)
söylemeye de gerek yoktur" felsefi ka ide üzerine "Kabil ve Fail (etken ve
edilgen)" arasındaki münasebet dolayısıyla böyle bir değişim vardı r. Yine
birincideki tasarrufun devamı ile beraber ikincisindeki tasarrufta iki cesedin
isbatına da ihtiyaç yoktur(yani aynı anda ikisinin bulunmasına da ihtiyaç yoktur).
''Misaller alemi" denilen "Ruhlar alemi " ile "Cisimler alemi arasına giren
alemin isbatına da ihtiyaç yoktur. Çünkü : o alemde ruhların çeşitli cesetlere
bürünmesi ve muhtelif şekillerde görünmesi "misaller alemi"nde olduğu halde
mümkündür. Bu konuda Şari'den (Allah ve Peygamberden) açık ve kesin bir
nass (ayet ve hadis} olmadığı halde kendilerini Mutasavvife 'den olduklan nı
iddia eden bazılarının bu hususu iddia ettikleri gibi (doğru değildir, doğrusunu
ancak) Allah Teala bilir. "
Nasara (Hıristiyanlar)'dan bir gruba, bir fırkaya göre: Melekler, üstün
kimselerin bedenlerinden ayrılmış ruhlarıd ır. Bu görüşün akla ve nakle muhalif
olduğu apaçıktır.

(12)

(13)

Ebu Abdiilah Muhammed b. !smail Buhari'nin "el-Mu 'cemü's·Sahih " veya "Buhari"
adındaki eseri olup bunun Uzerine 1 ·ei-Kastalani'nin yaptıQı şerh: lrşadu's-Sari Li Şerhi

Sahihi'I-Buhari''dir. 2-Şeyhu'l-lslam Zekeriyya ei-Ensari'nin yaptıgı hamişi "Tuhfetü'l·
Bari 3-Yine bu kitapta " Şerhu'l-lmam en-Nevevi ala metni Sahihi'l·lmam Müslim" adlı
hamiş bulunmaktadır. 6. Baskı , Matbaatü'I·Kübra ei-Emiriyye, Bulak, Mısır, Hıcri,
1305, (10 cilttir). c. 7, s. 9 ve dv. (?).
Ebu Abdiilah b. Kayyim ei-Cevziyye: er·RGh U lbni'I·Kayyim Fi'I-Kelam Ala Ervahı 'I
Emvatı ve'I-Ahyai Bi'd-Delaili Mine'I-Kitabi Ve's·Sünneti Ve'I-Asan Ve Akvali'I-Ulemai,
2 baskı, Beyrut, 1403/1943. s. 41·45·55 ve dv.
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CiNLER
Cinlere gelince: Muhtelif şek le girebiten ruhsal, maddi olmayan,
görünmeyen cisimlerdir. Bunlardan çok acayip işler meydana gelir. Bu konuda
es-Seyyid şöyle demiştir : Bu cinler hayvanların (can'ııların) içerisine girmeye
ve en sık (yoğun) yerlerinden onlara nüfQz (tesir) etmeye kadirdlrler, güçlücllirler.
Sanki teneffüs edilen bir hava gibidirler. Alimler: Melekler ve insanlar gibi
onların da mükellef (emir ve nehiylere karşı yükümlü) varlıklar oluşu üzerinde
ittifak etmeleriyle birlikte nevilerinde (tür, cins ve sınıflarında) ihtilaf etmişlerdi.
ŞEYTAN

Şeytaniara

gelince: Bunlar ateşten meydana gelmiş

varlıklardır.

(Özellikleri): Insanlara Allah'a itaat ve onların faydalarını unutturan, bir
takım lezzetler ve isyan sebeplerini hatırlatmak ve bunların benzerlerini onları
fesada düşürüp azd ırmak içindir. Bu durumu Allah Teala şeytandan hikaye
ederek şöyle buyuruyor: " ... Esasen sizi zorlayacak bir nüfOzum (etkim ve
tesirim) yoktu;sadece çağırdım siz de geldiniz. O halde, beni değil kendinizi
kınayın ... "n 4ı
Ehl-i Sünnet'in ve Ümmetin icma' ettigi görüş budur. Ancak Ehl-i Sünnet
Ve'I-Cemaat şu konuda aralarında bölündüler. Bazısı şöyle dedi: Azazil, cin
taifesinin babasıdır. Tıpkı Hz. Adem'in insanların babası olduğu gibi. Ebu
Abdiilah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubr, Cami' Li Ahkami'l-Kur'an isimli
tefsirinin çeşitli yerlerinde bunu açıkca söylemektedir(1 51. Başkaları da bu fikir
üzeredirler.
Filozoflara gelince: Filozoflardan (Meşşailerden) cinlerin varlığını kabul
edenler şöyle dediler: Cinler mücerred (cisim halinde bulunmayan, saf)
cevherlerdir. (161
Onların cisimleri üzerinde ruhlann(l?l kendi bedenleriyle ilişkilerine benzer
(14)

İbrahim, 14/22.

( 15)

Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmedel-Ensari el-Kurtubi, ei-Chamiu'I-Ahkami'l-Kur'an,
2. baskı , Kahire, 1387/1967, c. ll, s. 41-56: Bakara, 2/102 ayetinin tefsirini 24 görüş
halinde açıklamıştır.
Cevher: Öz, Esas;Başlı başına , kendili~inden var olan, olması için başka bir şeye ihtiyaç
olmayan, asıl varlık, . .. demektir. Bk. D. Mehmet Dogan, Büyük Türkçe Sözlük,
Ankara, 1981, s. 144.
Ruh(Nefs): Kendi , öz, can, ruh;Benlik;Kötü istek;insandaki maddi, beşeri ve hayvani
şeylere meyii;Asıl, cevher, ... demektir. Bk. Dogan, a . g. e. s. 756, "Nefs" maddesi.

(16)

(17)
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olmayan bir tasarruf ve etkileri vardar.
Filozoflara göre şeytanlar: Onlar kuwe-i akileyi kaplamak ve onu kudsi
yönden ve akli kemalleri kazanma dhetinden çevirip şehvetler, hissi ve vehmi
Jezzetlere yöneiten her insanın kendisinde mevcut hayali kuwetlerdir .
Filozoflardan bu görüşü kabul etmeyeniere göre : Beşeri ruhlar, bedenlerinden
ayrılıp onlardan alakalarını kestikten sonra eğer bunlar, hayır ve aklın gereklerine
muti (itaat eden) varlıkl ar ise "Cin" olarak ayrılırlar. Şayet şer ve çirkinlikler,
dalalet (sapıtma) ve azgınlık üzerine olan kötülükleri ( özellikleri ) ortaya koyan
cinsten iseler, (bunlar) cin olmayıp şeytandırlar. Cinler ile ilgili şu sayfalarda
sana okuduğumuzdan ( bildirdiğimizden)ortaya çıkan durum üzerine "ei-Hecin "
ile"el-Heccan "(ahlaksız ile ahlaksızlığı); "ei-A'cin " ile "ei-A'ccan '"ı (hamur ile
hamur yoğuranı)(yani sapla samanı birbirinden ayırdedemiyen) günümüzün
bazı vaizler ve erbab-ı tuğyan (azgın kimseler, sapıklar)dan oluşan insanların
ortaya çıkardıkları gürültüye aldırma, kulak verme!
Onlar "HarQt-MarQt" üzerinde ve şeytanlar hakkında rastgele
konuşuyorlar . Çünkü filozofların bu şekilde konuşmaları onların hızlan şaibesi
(AIIah'ın kendisine yardımını kestiği ayıplı olması) sadır olmamış ( meydana
gelmemiş) bir varlık hakkında delilsiz atıp tutmalarıdır. Bu görüşler şeytanı,
Allah'ın yaratığı ·o lan meleklerden biri olarak gösteriyorlar. Bu hikaye edildiği
gibi şöyledir. ıısı
Melaike(A. S) ne zaman ki ; insanlardan bir takım günahlar ortaya
ç ıkınca onları ayıptadılar ve Allah Sübhane ve T eala 'ya şöyle dediler:
"Yeryüzünde halife olarak seçtiğin bu insanlar orada sana isyan edecekler" 119ı.
Bunun üzerine Aziz ve Celfl olan Allah şöyle buyurdu: "Onlardaki olanı
sizlerde de ya ratsaydım, sizler de bana asi olurdunuz (isyan ederdiniz)" 120ı.
Onlar dediler ki : "Seni tenzih ederiz. Bizim Sana isyan etmemiz mümkün
(18)

(19)

(20)

Bu hikaye: Ebu's-Suad Muhammed b. Muhammed el-lmadi, Tefsiru Ebi's-Suad
(lrşadu'I-Akli's-Selim Ila Mezaya ei-Kur'ani'I-K(!rim, Beyrut, ts, c. 1, s. 138 de aynen
var, buradan alınmıştır. Bu konuda degişik bir ifade ile lbn Abbas'tan rivayet var. Bk.
Fahru'd-Din er-Razi, et-Tefsiru'I-Kebir(Mefatihu'I-Gayb), Mısır, ei-Kahire, ts. c. lll, s .
202-22l(Üç.Uncü mes'ele), Fahruddin er-Razi, Tefsir·iKebir(Mefatihu'l Gay~. Terceme:
Doç. Dr. Suat Yıldırım-Doç. Dr. Lütfuilah Cebeci·Doç. Dr:. Sadık Kılıç-Ogr. Gör. C .
Sadık Dogru, I. baskı, Ankara, 1988, c. lll, s. 286 ve dv. (UçUncU Mes'ele, HarOt Ve
Marut Kıssası Ve T enkidi).
Bu manaya yakın olan ayet şudur: "Rabbin meleklere "Ben yeryüzünde bir halife var
edececegim" demişti;melekler, "orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi
var edeceksin? Oysa biz Seni överek yüceltiyor ve Seni devamlı takdis ediyoruz"
dediler. Allah" Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim" dedi. " Bakara, 2/30.
Bu ayet degildir. Hikayenin içinde geçmektedir.
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degil. "' 21 ı Bunun üzerine Sübhane ve Teala şöyle buyurdu: "En iyilerinizden
iki melek bana seçin"( 22ı. Onlar da "Harut" ve "MarQt" adlı iki meleği seçtiler.
Bu ikisi , meleklerin hal o larak en salih , en çok ibadet eden ve en üstünü
idiler. Şehvet ve bunun dışında benzer bazı özelliklerle insanlarda bulunan
diğer özellikleri Allah T eala iki meleğe terkib (sentez) ederek onları yeryüzüne
indirdi. Bunlar gündüzleri insanlar arasında hükmedecekler ve geceleri de gök
yüzüne çıkacaklardı. Bu iki melek ; Allah 'a şirk koşmaktan, haksız yere insan
öldürmekten, şarap içip zina yapmaktan nehyedilmişlerdi. Bu iki melek; insanlar
arasında gündüzleri hükmediyor, gece olunca da "Ism-i A 'zam"ı zikrederek
göğe çıkıyorlar idi. Birgün adı " Zühre "olan ve kadınların en güzeli olan bir
kadın kendilerine bir davayı arz etti. Bu kadın Fas ehlinden olup beldesinde
melike idi. Arz ettiği dava kocası ile ilgili idi. Vaktaki bu iki melek, bu kadını
görünce ikisi de ona aşık oldular. Kadından kendileriyle ilgi kurmasını istediler.
Kadın kabul etmedi. Fakat o iki melek, konu üzerinde ısrar ettiler. Bunun
üzerine kadın dedi ki: " Hayır, en çok bir şartla ki benim hasmım (kocam}
aleyhine hüküm verirseniz ancak kabul ederim. " O iki melek de bunu kabul
etti. (Isteklerini yerine getirdikten) sonra, kadından isteyeceklerini istediler.
Kadın bunun üzerine: " Hayır , ancak onu öldürürseniz olur" dedi. Iki melek
onu (kocasını) öldürdüler. Sonra iki melek, kadından isteklerini tekrar ettiler.
Tekrar kadın onlardan bu defa da şarap içmelerini, puta secde etmelerini
istedi. Iki melek bunlardan her ikisini de yaptı, sonra da kadından yine istediler.
Kadın yine "hayır " dedi ve o iki melekten göğe çıktıkları şeyi kendisine
öğretmelerini istedi. Onlar da "Ism-i A' zam"ı ona öğrettiler. Bunun üzerine
kadın, " lsm-i A'zam " ile AUah 'a dua etti, semaya (göge) çıktı. Fakat Allah
T eala onu yıldıza çevirdi. Vaktaki iki melek adetleri oldugu üzere göğe çıkmak
istediler. Fakat kanatları onlara itaat etmedi. Bunun üzerine onlar da başlarına
geleni bildiler. BLi iki melek ldris (A. S. )'ın zamanında idiler. Kendilerine
şefaat etmesi için ldris{A. S. )'a iltica ettiler. O da onların istediklerini yaptı.
Allah T eala da bunun üzerine iki meleğe dünya aza bı ile ahiret aza bı arasında
muhayyer {diled iğin! seçmede serbest) bıraktı. Onlar da kısa zamanda sona
erer diye birinciyi {dünya azabını) seçtiler. Bu iki meleğin saçlarından ası l mış
oldukları halde Babil'de azap gördükleri söylendi. Bazıları ise: "Bu iki melek,
(21)

Bu manaya yakın olan ayet şudur: "Cevap verdiler ''Sen münezzehsin , ~rettiginden
başka bizimbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz Sen hem bilensin, hem ha kimsin". Bakara,

2/32.
(22)

Bu ayet degildir. Hikayenin içinde geçmektedir.
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kıyametekadar demir bir kamçı ile dövülerek başaşağı asılmışlardır." dediler1231.
Ebu's-Suud (Aieyhi Rahmetü'I-VedOd ), bu hikayeyi naklettikten sonra şöyle
dedi : "Bu rivayete güvenilemez. Çünkü Yahudi kaynaklıdır" 1241 . Bu, ei-Beydav1
(Allah Teala yüzünü ağartsın)'nin de aynı şekilde dediği gibi1251 bu hikaye akla
ve nakle aykırıdır. ei-Kurtubi (Aieyhi'r-Rahme): Ali, lbn Abbas, lbn Mes'ud,
lbn Ömer, Ka'bu'I-Ahbar, es-Süddi ve ei-Kelbl'den bu hikayeyi rivayet ettikten
sonra şöyle dedi : " Bunların hepsi zayıf ve uzak bir görüştür" 1261 . lbn Ömer ve
diğerlerinden şöyle rivayet edilmiştir: "1271 Bu haberde zikredilenlerin hiçbiri
sahih değildir. Zira bu bir haberdir ki onu, melekler hakkındaki sabit olan şu
esaslar reddetmektedir. O esaslar: " Melekler, Allah 'ın vahy üzerine emin
kıld ığı, peygamberlerine elçi yaptığı varlıklardır ". Allah: "Melekler, Allah'ın
emirlerine isyan edip karşı gelmezler ve emrolundukları şeyleri (aynen)
yaparlar. "1281 buyurmuştur. Melekler Allah'ın kıymetli kulları olup: " ... sözleriyle
asla Allah'ın önüne geçmezler (Allah emretmedikçe onlar hiçbir şey
söylemezler). "1291 Yine melekler "Gece gündüz, aravermeden, bıkmadan Allah'ı
tesbih ederler. "1301. . • gibi esaslardır. Işte onlar yukardaki haberlerin sahih
olmadığına delalet eden bu esasları söyledikten sonra şöyle dedi: Allah Teala ,
göğü yarattığı zaman yıldızları yaratmıştır. Haberde geldiğine göre : Gök
yaratıldığı zaman orada yedi seyyare (gezegen) denilen "Zühal1311, ei-Müşted321,
Behram1331, Utarit1341, Zühre1351, Güneş ve Ay" dan oluşan gezegenleri yaratmıştır.

Allah Sübhane ve Teala'nın " ... Her biri yörüngede yürür" 136l ayetindeki
manada böyledir. Zühre ve Süheyl'in<371, Hz . Adem yaratılmadan önce de var
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

(35)
(36)

Ebu's-Suod, a. g. e. c. I, s. 138.
Ebu's-SuOd, a. g. e. c. 1. s. 138.
ei-Kadi Nasruddin Abdullah b. Ömer, Tefsiru'I-Kadi'I-Beydavi, Istanbul, 1314, c. I, s.
102-103(Bakara, 2/102 ayetinin tefsiri).
Kurtubi. a. g. e. c. ll , s. 52(16. mes'ele).
Kurtubi. a. g. e . c. ll, s. 52.
Tahrim. 66/6
Enbiya, 21/27
Enbiya, 21/20
Güneşe uzaklıkta altıncı olan bir gezegendir. Buna "Sekendiz, Saturn" de denilmektedir.
Güneşin çevresindeki gezegenlerin en büyügüdür. "Erendiz, Jüpiter" de denilmektedir.
"Merih" gezegeni de denilmektedir.
Güneşe en yakın gezegendir. ''Arzıtelek, Merkür" de denilmektedir.
Güneşe yakınlıkta ikinci durumda olan gezegendir. "Venüs, Çulpan, Nahid, Çoban"
yıldızı da denilmektedir.
Enbiya, 21/23 ve Yasin, 36/40
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olduğu

sabittir.

Meleklerin Sihre (büyüye) maruz kalmış bir kişiye : " Bizim kendisinden
bu durumda ortaya çıkan ayıptan dolayı, kendisinden özür dileyeceğim iz bir
ayıp sayılmaz, bize yakışmaz ... "sözleri küfürdür. Bundan Allah'a sıgınınz.
Bu sözün, Allah'ınrahmeti onlann üzerine olsun, kıymetli meleklere nisbetinden
de Allah 'a sığınırız. Melekler zikredilenler (doğru olmayan rivayetler)den
tamamen uzak oldukları halde biz de onları bu batı! fiillerden tenzih ederiz.
el-lmam Fahru'd-Oin er-Razi, tefsirinde bu rivayeti zikrettikten sonra
şöyle diyor138l: " Bil ki bu rivayetler fasittir, merdnddur(doğru değildir,
reddedilm iştir, kabul edilemez rivayetlerdir) ve makbul değildir. Zira Allah
Teala'nın kitabı Kur 'an-ı Kerim'de bu rivayetin dogru luğuna delalet eden tek
bir şey yoktur. Bilakis bu rivayetlerin babl olduğuna deliller vardır : 1391
!-Birincisi: (Daha önce geçmiş olan) Meleklerin bütün gün ahlardan
masum olduklarına dair deliller. yani onların her türlü günahtan uzak, masum
ve masun olduklarına dair deliller.
2-lkincisi: Bu görüşte olanların" Bu iki meleğ in dünya azabı ile ahiret
aza bı arasındaki ", sözleri fasittir .. Belki evla (daha doğru} olan1401;" bu iki
me lek tevbe ile azap arasında mu hayyer bırakılmış olmaları" dır. Zira Allah
Teala o ikisini muhayyar kıldı. Çünkü Allah Teala, ömrü boyunca kendisine
şirk koşan kimseyi bile bu ikisi arasında muhayyer bırakmıştır. Hal böyle iken
bu hususta o iki melege nasıl daha cimri davranır ?
3-Üçüncüsü : Burada şaşılacak şeylerden biri de bu görüşte olanların şu
sözleridir: " Bu iki melek devamlı azap görür oldukları halde yine de halka
sihri öğretiyorlar ve cezaland ırılmakta o lduklan o vaziyette bile, insanları sihre
çağırıyoi-lar". Bu söz gerçekten çok acayiptir.
NOT : ei-Karafi (cr' l_,__i.J l), " ei-FurQk" isimli eserinde şöyle diyor : "
Kim Harut- Marut hakkında, onlar iki melek oiup bununla beraber bu ikisi,
Hindistan'da Zühre ile beraber yaptıklan zina üzerine azap olunuyor" itikadmda
bulunurlarsa, bunlar büyük olan Allah'a küfretmişlerd ir, kafir olurlar. Zira bu
melekler Allah'ın elçiteri olup, onların değerlerini düşürecek, büyüklüklerini
ihlal edecek (bozacak) her şeyden kendilerini tenzih edip, varlıklarını yüceltmek
(37)

"Süheyl, güney yönünde göri.llen büyük, parlak bir yıldızdır. Yemen'den daha iyi
için buna "Süheyl-i Yemani" de derler. Fransızca ismi "Canopus" dur.
Razi, a. g. e. tre. c. lll, . s. 287.
Bu deliller için bk, Razi, terceme, a . g. e, c. lll, s. 287 den alınmıştır.
Evla: Daha iyi, daha uygun. daha layık, .dah·a münasib, .. . demektir.
göründü~ü

(38)

(39)
(40)
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ve ta'zim etmek vaciptir. Kim böyle yapmazsa onun kanını akıtmak vaciptir.
Ehl-i Sünnet Ve'I-Cemaat'ten ol uşan Cumhur'un görüşü bu söz üzeredir ki ;
bu iki melekten ne büyük ne de küçük hiçbir günah sadır olmamıştır1411 •
Geriye şu iki konu kalıyor : I-Onlar üzerine sihir veya ondan başka bir
şeyi n inip inmedigi hususu ile Il- bu iki varlıgın iki melek mi, iki şeytan mı?
oldugudur. Şimdi bunları açıklayalım :
I-Birincisine göre : Sihrin insanlara ögretilmesi ibadet midir, yoksa suç
mudur?
Biz ögrenciye d ikkatini çekip sevincini artırması için yukarıda geçen
hususa şöyle temas ediyoruz. Bunu GafQr olan Allah 'tan yardım isteyerek
söylüyoruz. Imam Fahru' d-Din er-Razi, tefsirinde şöyle diyor: Bu iki melegin
yeryüzüne indirilmesine sebepte bir takım cihetler (yönler, sebepler, görüşler)
vardır :

Birinci sebep: Şüphesiz o esnada sihirbazlar çoğalmıştı. Bunlar sihir
konusunda daha önce bilinmeyen şeyleri ortaya çıkardılar ve peygamberlik
iddiasında bulundular, bununla insanlara meydan okudular. Bu sebepten dolayı,
Ce nab-ı Allah , insanlara bu yalancı peygamberlere karşı koyabilsinler diye
sihri öğretmek üzere bu iki melegi gönderdi. Bu, şüphesiz en güzel gaye ve
maksadiardan biridir.
Ikinci sebep: Mu'c:izenin sihirden farklı olduğunu anlamak, mu'cize ve
sihrin ne olduğunu bilmeye bağlıdır. Halbuki insanlar o zaman sihrin mahiyetini
bilmiyorlardı. Bu sebeple, on ların mu'cizenin hakikatini bilmeleri de imkansı z
oldu. Işte bu~un üzerine, böyle bir maksad için, sihrin mahiyetini aniatsınlar
diye Allah Teala bu iki inelegi gönderdi.
Üçüncü sebep: Şöyle de denilebilir: Allah'ın düşmanları arasına aynlıgı;
dostlarının anasına ise sevgiyi yerleştiren sihir, onlarca mübah1421 veya mendub1431
idi. İşte bundan dolayı, Hak Teala bu gaye ile, sihri öğretsin diye o iki melegi
göndermiştir. Sonra o günün insanları bu iki melekten sihri ögrenmi şler ve
on':' şer işler ile Allah 'ın dostları arasına düşman lık sokmak ve düşmanları
arasına sevgi tesis etmek için kullanmışlard ır.

--- - - - - - - - - - - - - - - (4 1)

(42)
(43)

Şehabu'd-Din Ebi'I-Abbas Ahmed b. ldris b. Abdirrahman es-Senhaci el-Karafi, ei-Furfık,
Hamişi"Tehzibu'I-Furük Ve'I-Kavaidü's-Seniyyeti Fi'I-Esrari 'l· Fıkhiyyeti , Beyrut, ts, C .

IV. s. 158-201(186, 1 91).
Mübah: Helal, haram veya rnekruh olmayan;yapılması veya ya pılmaması dinen
yasaklanmış bulunmayan; yapılması sevap, terkl günah olmayan, . . . demektir.
Mendub: Güzel, hoş, makbul, işlenmesi dinen caiz olan, ... demektir.
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Dördüncü sebep: Herşeyi bilebilmek güzeldir. Sihir yasaklanmış olunca,
onun bilinen ve tasawur edilen bir şey olması gerekir. Çünkü tasawur
olanamayan şeyi nehyetmek(yasaklamak) imkansızdır.
Beşinci sebep: Belki de cinler, bir benzerini insanların yapamayaca~ı
çeşitli sihirler biliyorlardı. Bundan dolayı Cenab-ı Hak, insanların kendisi ile

cinlere

karşı

koyabilecekleri

şeyleri

ögretmeleri için melekleri göndermiştir.

Altıncı

sebep: Bunun, mükellefiyeti zorlaştırma babında birşey olması da
caizdir. Çünkü insana, kendisini dünyevl lezzetlere ulaştıracak şeyi ögretip,
sonra onu kullanmasını yasakladıgı zaman bu, insan için çok güç olur. Bu
sebeple de insan, buna riayet ederek büyük bir mükafaatı elde edebilir. Nitekim
Allah Teala: " .. . Kim (o nehirden) kana kana içerse benden de~ildir. Kim
ondan tatmaz ise işte o bendendir. .. "'44ı buyurduğu gibi, Talat'un kavmini
birnehirden su içme hususunda imtihan etmiştir. Böylece bütün bu izahtarla
Allah Teala'nın o melekleri sihri ö~retmek üzere indirmesinin akı ldan uzak
görülemeyece~i ortaya çıkmış oldu. Allah en iyi bilendir. '45l
Sen biliyorsun ki bu şekilde bir sihir
Bilakis ibadettir ve ibadete sebeptir.

ö~retiminde

bir günah yoktur.

ei-Muhakkiku's-Sanfı 46ı Taftazani'nin görüşü de böyledir : Bu iki melek
insanlara nasihat ediyor ve sihri ö~retiyorlar. Diyorlardı ki : Biz bir fitneyiz.
Sakın ha küfretmeyiniz. (471 Böyle olunca sihri öğretmede küfür yoktur. Bilakis
onu (sihri) yapmak ve meşru (dlne uygun, dinen caiz) olduğuna itikat etmek
küfürdür.

Mütekellimlnden (kelamcılardan) birçogunun ve tarihçilerin haber
verdiklerine itibar etmeyen bir kısım müfessirlerin görüşü de böyledir ki; bizim
" bu iki mele~in suç işledikleri ile ilgili söz enbiya ve melekleri , onların layık
o lmadığı şekilde kitaplarını de~iştirip bozan Yahudilerden menkul (nakledilmiş,
rivayet edilmiş) bir sözdür. " dediğimize dair bilgi vardır . Bu tür şeylere iltifat
etme, sakındım1a durumu müstesna beyaz sayfalannı bu gibi yalanlarla karalama.
Bunu el-Arif billahi Teala Yusuf es-SenOsi, "Şerhu' l-Cezairiyye" sinde böyle
zikretmiştirı481 .
(44)
(45)
(46)
(47)

Bakara, 2/249
Bu altı madde için bk Razi, terceme, a. g. e. c. lll, s. 287-288 den alınmıştır.
ei-Muhakkiku's-Sani: Haklkatı, gerçegi arayıp meydana çıkaran ikinci kişi , ... demektir.
Bakara, 2/102 ayetinde: " ... Bu Ikisi: ''Biz sadece imtihan ediyoruz, sakın inkar
etme"demedikçe kimseye bir şey ögretmezlerdi. .. "buyrulmaktadır.
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II-Ikincisine göre(HarCıt- Marat , iki melek mi, iki şeytan mı? konusu ile
ilgili olarak):
Bir güruh: şu görüşü ortaya atmıştır : O iki melek üzerine sihir
indirilmemiştir. Ebu Müslim, Allah Teala'nın şu ayetinin " ... Babil'de Harut
ve Marut denilen iki meleğe bir şey indirilmemişti. "149>tefsirinde şunu söylemiştir:
'50ı Bu ayette geçen ( Lo=Ma)nın yeri bu ayetin baş tarafında geçen "o.!.ll.o ~
ı.:.,~= ... Süleyman(A. S. )'ın hükümdarlığı hakkında ... .. ısıı ayeti üzerine
atıftır. Böyle olunca ayetin takdiri şöyledir :
ı.J~ dLo ~ l.,.:....tl ~~ 1 I_,.J:ü
~~ ~

J_>.:.IL..

L.. IY-:ÜIJ

~J manası da şöyle takdir edilir:

"Şeytanların Süleyman'ın hükümranlığı ve iki meleğe indirilmeyen bir
şey hakkında iftira olarak söylediklerine uydular .. . "

Buna birkaç yönden itiraz edilmiştir: 1521
1-Eğer

iki melek üzerine si hir indirilmişse, bunu indiren Allah T eala 'dır,
bu da caiz değildir. Zira si hir küfürdür ve abestir. 1531
Allah Teala ' nın da böyle bir
Hakk'a uygun düşmez) ,

şeyi

indirmesi, O 'na

layık değildir(Cenab-ı

2-AIIah Teala ' nın : " . . . Ama insanlara sihri öğreten şeytanlar kafir
olmuşlardı. ·. ' "1541 bu ayetinde olduğu üzere : " sihri öğretmek küfürdür. e
delalet eder. Eğer meleklerin sihri öğrettiği sabit olsa onlara küfür gerekir.
Çünkü o batıldır.
ll

3-Nasıl

ki, "Enbiya" hakkında sihri öğretmek üzere gönderilmeleri caiz
değilse ; melekler hakkında tarık-ı evla'551 ile böyledir ( melekler hakkında da
-haydi haydi - caiz değildir).
(48)

(49)

(50)
(5 1)

(52)
(53)

Ebu Abdillah Muhammed b. Yusuf b. Ömer es-Senusi'nin "Şerhu'I-Cezairiyye" sini
bulamadım, "Umdetü Ehli't-Tevfik Ve't-Tasdik Fi Şerhi Akideti Ehli't-Tevhidi'I-Kübra",
Mısır, h . 1316 da: Bu söz yok, rastlanılmadı.
Bakara, 2/102.
Bk. Razi, a. g. e . c. lll, s. 202;Razi, a. g. e. terc. c. lll, s. 282 ve dv. (Geniş bilgi için
bk. c. lll, s 255-293
Bakara, 2/102.
Bk. Razi, a . g. e . tre. c. lll. s. 282-284: Ebu Müslim'in Görüşü Ve Reddi.
Abes: Boş, beceriksiz, saçma;akla ve hakikate uymayan şey, ... demektir, Dogan, a.
g. e. s. 2.

(54)

Bakara. 2/102.

(55)

Tarık-ı

evla: En uygun yol, daha layık yol;daha münasip yol, daha iyi yol, ... demektir.
Dogan. a. g. e. s. 337 ve 1060.
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4-Sihir, ancak kafirlere, fasıklara, şeytanlara, asilere156l nisbet edilir. Böyle
olunca bunun Allah Sübh2me ve Teala 'ya nisbeti nasıl mümkün o lur ki ; O
Allah sihirden insanlan yasaklar ve onun sihir üzerine azap edecegini bildirmiştir.
Bu sebeple sihir, Allah Teala'ya nisbet edilemez. Sihir ancak süslü, yaldızlı bir
yalan olup batıldır . Allah ' ın adeti ( koydugu kanunu) bunu, sihri iptal üzere
geçerlidir ( hükümsüz hale getirmek üzere yürürlüktedir). Tı pkı Musa (Aieyhi'sSalatu v's-Selam) kıssasında oldugu gibi. Allah Teala şöyle buyurmuştur : " ..
. MOsa: yapbgınız sihirdir, fakat Allah onu boşa çıkaracaktır, Allah bozgunculann
işini elbette düzeltmez"<57l.
Ancak bu iki melek üzere şeriat ve din inmiştir. Bu da şeytanlar sihri o,
kendisinden beri (uzak) oldugu halde Süleyman ' ın hükümranlıgına (me~ikligine)
nisbet ediyorlar. Yine böylece bu şeytanlar bu iki melek üzere inen şeyi sih ir
olmadıgı halde onu(sihre) nisbet ettiler. Halbuki bu , iki melek üzere inen
şeriat , din ve hayra çagırmadan, davetten başka bir şey degildi. Bu iki melek
insanlara gönderilme sebeplerini te'kid için "Biz fitneyiz" diyerek sihri ögrettikleri
halde sanki bir grup bu ögretilene sarılıyor, digerleri ise ona muhalefet ediyorlar
ve onlardan uzak duruyorlardı. Yine bu iki melekten insanların bir kısmı , bir
fitne ve küfür olarak kişiyi karısından ayıracak kadar bir güç de ögreniyorlardı.
Bu, Fahru 'd-Din er-Razi, haklarında bazı fikirler beyan ederek tefsirinde
nakletmiştir. 1581
Diger az bir ulema grubu: Bu iki melege şeytan diyor la rdı. Kurtubi,
tefsirinde159l ilgili ayette:
iki melek üzerine bir şey indirilmemişti. . . "1601
geçen (L.=Ma): Ma-i Nafiye; (.,=Vav) da aynı ayetin baştarafında geçen l:-o.J
ll •

••

• ı:, ı

• .: ' ...~ ı:,L.S: =. . . Oysa Süleyman kafir degildi. . . " 1611 cümlesine atıf
kabul etmiştir. Buna göre Yahudiler : " Allah Teala Cibril ve Mikail'i sihir
ögretmek için göndermiştir. "dediler. Halbuki Allah Teala bu sözü nefyetmiştir.

(56)

Metinde (o:ı..:ı.,-.=Merede)olarak geçiyor. Bu kelime (~ ..~L...=M2ırd)'in çoguludur: Jnatçı ,
söz dinlemez; başkaldıran , ayaklanan, asi, günahkar, Allah 'ın emirlerini
dinlemeyen, şeytan, . . demektir. Bk. lbrahim Mustafa-Ahmed Hasan e.z-Zeyyat, Hamid
Abdulkadir-M. Ali en-Neccar, Mu'cemu'l-Vesfd, Istanbul, 1989, s. 862;Serdar Mutçalı ,
Arapça-Türkçe Sözlük, Istanbul , ts, s . 829;Ferit Develioglu, Osmanlıca-Türkçe
Ansiklopedik LUgat, Ankara, 1970, s. 693.
Yunus, 10/81
Razi, a . g. e . terc. c. lll, s. 255-293: Şeytan için bk. s. 255-260;Harut ve Marut için
bk. s. 281-290.
Kurtubi, a. g. e . c. ll, s . SO ve dv. (15. mes'ele ve dv).
Bakara, 2/102
Bakara, 2/102.
dikkafalı , serkeş,

(57)

(58)
(5 9)
(60)
(61)
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Takdiri şöyledir:

• . . 1- - J.J.>~<~L....!..JJ·<'I
IAJ"iLo
~<L. J
.
_
u--ı.J ~~
_
c.r~
J u·~
•
.>-

u~

..:...JJL.J ..:.._,JLA J..:a4-:ı ~~ ı.>"WI
Bu ayette geçen ı.::...JJL.o.J ı.::..JJLA isei.J~ ~~~ ıJ.!UJ sözünde
geçen ü ı ı.. .: -~· ı 1 dan bedeldir. Bu görüş ayetler üzerinde yapılan te'vilin en
uygunudur (en uygunu olur), ve bu ayet hakkında söylenenlerin en sahihidir.
Başka görüşlere iltifat edilmez. Eger ki;" Ayetteki iki olan şey, cemi' {cogul)
olandan nasıl bedel olur ?" ve "kendisinden bedel olunanın aym ölçüde olması
gerekir" denilirse ;cevabı üç şekilde verilir: (621
1-Ayetteki "iki" ye bazan "cemi"' ismi

:

1->"..ı.-.J 1 4......)Ui~l ~

ıtlak

edilir. Allah Teala şu ayetinde

c.JIS: c.J ü

·· . . . Kardeşleri varsa, altıda biri annesinindir. .. "(631 olduğu gibi.
Buradaki cevap: üçten alttya kadar degil, kardeşlerden iki ve daha fazlasınadır.
2 -Bu iki melek vaktaki;kendilerine tabi olanlar dışında ta'lim{ögretmek)
için kendileri belirtilmiş ve meleklerin reisierinden oldugu için ikisi bedel _olarak
kabul edilebilir. Nitekim Allah Teala'nın şu ayetinde: " ~ L..........:a~Orada
ondokuz bekçi vardır"ı641 olduğu gibi.
3-Bu iki melek özellikle aralarındaki temerrud' 651 sebebiyle ayette
zikredilmiştir. Tıpkı Allah Teala 'nın şu ayetinde" Ikisinde de türlü türlü meyveler,
hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. "'661 Ve yine Allah Teala'nın şu ayetinde:
"AIIah 'a meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikal'e düşman olan
kimse inkar etmiş olur. Şüphesiz Allah, inkar edenlerin düşmanıdır. "ı671 oldugu
gibi. Bunlar Kur'an'da ve arap dilinde çoktur. Bir topluluğu o luşturan şahıslardan
birisi üzerinde ismi anılarak belirtilir. O birisi o toplumda ya daha şerefli ve
faziletli olması ortaya konulur. (Tıpkı): Allah Teala ' nın şu ayetinde: " Doğrusu
(62)
(63)

(64)
(65)

(66)
(67)

Geniş

bilgi için bk. Kurtubi, a. g. e . c. ll, s. 50-52.
Nisa, 4/11
Müddesslr, 74/30
TemerrOd: Dikbaşlılık, inat. direnme, inatçılık, . .. demektir. Bk. Develioglu, age. s.
1288;Dogan, a. g. e. s. , 1078.
Rahman, 55/68.
Bakara, 2/98
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lbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar, bu peygamber Muhammed ve
inananlardır. Allah inananların dostudur. "(681 Ve yukarda zikredilen " Allah'a,
meleklerine, peygamberlerine, cebrail'e ve MiKal'e düşman olan kimse inkar
etmiş olur. Allah şüphesiz inkar edenlerin düşmanıdır. "1691 o ldugu gibi. Yine
digerlerine göre(~ 1)<701 Helalların en güzeli olması sebebiyle ve şu ayette"
Ikisinde de türlü türlü meyveler; hurmalıklar ve nar agaçları vardır"mı oldugu
gibi Allah Teala meyvelerden sadece üçünü zikretmiştir. Bazan da ekseriyeti
bakımından Peygamber (A. S)in şu hadisinde zikredilende:
1J ,._b ~.r7a.J ı~ cY=-}il ~ ~

"Benim için arz mescid kılındı. "1721 buyurdugu gibidir. Burada: Yeryüzünde
temiz kılınanlardan sadece mescid ve toprak ' ın zikredilmesi ömeginin verilmesi
de böyledir. Halbuki daha pek çok "Temizler" var.

...1~=Temerrüd ve ~ Utüv< 731 (azgınlık) ve insan aklına siyakıyla1741
beraber gelen şey (Allah daha iyisini bilir), iyice düşünülünce reddedilir.
NOT: lblis meleklerden olmayıp Allah ' ın emrine asi o lan bir cin idi.
Şehr b. Havşeb, bu konuda şöyle diyor: "Şeytan fesad (bozgunculuk) çı kardıkları
zamanda meleklerin yeryüzüne attıkları cinlerden birisidir. Meleklerin arasında
bir tek cin ni oldugundan taglib 1751 tarikiyle (yoluyla) meleklerin içinde
gösterilmiştir. Şeytan, özellikleri kibir olan ve kendilerine cin tabir edilen
(68)

AAt-i lmran, 3/6

(69)

Bakara, 2/98
~=Tıyb ve ~-Tıybe ço~ullan : '-:-'L:_...L.Ive '-:-'~gelir: Iyilik, hoşluk, güzel koku.
lezzetli, leziz olma, makbul olma. Güzel kokulu nesne, ... demektir. Serdar Mutçalı , a .
g. e. s. 537 .
Rahman, 55/68
Bk. Kurtubl, a. g. e. c. ll, s. 51.
Utüw: Kibir ve azametle kanşık serkeşlik; Ayaklanma, isyan, tugyan, taşkınlık, Azgınlık,
... demektir. Develi~lu, a. g. e. , s. 1352 " Utüw" maddesi.
Siyak: Ifade şekli ve tarzı, sözün gelişi, ... demektir. Dogan , a. g. e. s. 898 ''Siyak"
maddesi ; Develio~lu , a. g. e. s. 1149, "Siyaık" maddesi.
Ta~lib: Bir ilişik ve ilgiden dolayı bir kelimeyi, başka bir manayı da içine alacak şekilde
kullanma: Baba ile anneye "Ebeveyn" denilmesi gibi;Meani tabirlerindendir. "Bir şeyi
başkalanna galip addederek onu cemi' sigasiyle irad ve digerlerini de irade eylemek"tir.
Ziya Paşa'nın Harabat Mukaddime'nde ve Iran'da yetişen alimleri saydıg ı sırada:
Beyzavtler, Zemahşen1er, Şirazilerle Cevheriler,... demesi gibi. Bu şahıslar tek olduklan
halde zamanlanndaki alimiere üstün addolunarak cemi' sigasıyla irad edilmiş ve Beyzavi.
. . ile muasırlan demek istenilmişdir. "Gelirken Ahmedlere ugradım" da aynıdır. Ahmed
ve ailesi demektir. Arapçada"Taglib" makamında tesniye sigası;mütekellim, muhatab
ve gaipten ibaret olan eşhas-ı selase beyninde de kullanılır. Bk. Dvelioglu, a . g. e. s
1213;Tahirü'I-Mevlevi, Edebiyat Lügah, Neşre hazırlayan, Kemal Edib KürkçüDglu,
Istanbul , 1973, s. 140-141.

(70)
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meleklerden idi. Bu sebeple bu grup melekler, Allah tarafından Adem'e secde
ile emrolunduklarında s ecdeden imtina ettiler(secde etmekten çekindiler,
kaçındılar), yakıldılar . Neticede ona secdeye mecbur kaldılar. Bunlardan lblis
ise yine de secde etmemiştir. " Bu sözün aslı yoktur. Kur'an ve Sünnet'te bu
sözün dogru ve gerçek olduguna bir delil bulunmamaktadır. B ila ki s bunun
zıddına delil pek çoktur. Boşuboşuna konuşanların, cahil vaizlerin vesair
tarihçilerin sözlerine kulak verilmez. Bunlaır yüz karasıdır. Muhakkak ki tevfik
(başarıya erişme, yardım) Allah'tandır. Allah Teala, peygamberimize, ailesine
ve ashabına, hepsine salat ve selam (dua ve esenlik) buyursun. '761
Allah'ın

rahmetine en fazla muhtac olan Muhammed ei-KanbOrl ei-Antakf

yazdı.
Allah ' ın yardımı

{76)

ve lütfu ile bu risale tamam oldu.

Ayrıca bk. lmadü'd-Din Ebi'I·Adai !smail b. Kesir el-Kureşi ed-Dimeşki, Tefslru'lKur'ani'l-Azim, ı. baskı , Beyrut, 1385/1966, c. 1, s. 233-259; Ebu'l-fida lsmail
lmadu'd·Din lbn Ömer lbn Kesir lbn Davud, Hadlslerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri lbn
Kesir, Çevirenler: Dr. Bekir Karlıga-Dr. Bedrettin Çetiner, Istanbul, 1409-1988, ll:
Sihir, s. 444;Harüt ve Marüt Konusunda hadisler, s. 446-449;HarCıt ve Marüt Kıssası,
s. 449-451 ; Razi'nin Sihir ile ilgili görüşleri, s. 460- 468 ;Şeytan Ve Melek, s . 46847l;Sihir ile ilgili Reşit Rıza'nın görüşü , s. '471-473;Sihir lll Ilgili Elmalı'nın Görüşü, s.

473-479;Sihir lle ligili Seyyid Kutub'un görüşü, s. 479-480.
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