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7.  İHSAN  SOHBETİ 

KONU : MELEKLERE İMAN - 1 

Bir önceki sohbetlerimizde iman esaslaının ilki olarak bilinen “Allah’a İman” konusunu sizlerle 

üç ders olarak işlemeye gayret ettik. 

Allah inancı, Allah’ın varlığı, birliği, Allah’ın zati ve sübuti sıfatları ve Allah’ın varlığını ispat 

sadedinde bazı delillere yer vermeye çalıştık. Bugün ve haftaya iman esasları konularının devamında 

gelen “Meleklere İman” sohbet konumuz olacak. 

MELEKLERİN MAHİYETİ 

İmanın şartlarından biri de Allah’ın melek diye bilinen varlıklarının olduğuna inanmaktır. Melek-

ler nurdan, cinler ateşten ve insan topraktan yaratılmıştır. Melekler insanlardan önce yaratılmıştır. 

Kur’an-ı Kerim, buna şu şekilde işaret buyurur: 

َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح   َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمََلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْْلَْرِض َخلِيفَة    قَالُوا أَتَْجَعُل فِيهَا َمن يُْفِسُد فِيهَا َويَْسفُِك الدِّ

ُس لَكَ  قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما ََل تَْعلَُموَن   بَِحْمِدَك َونُقَدِّ  

“Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler 

hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan 

dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben 

bilirim, dedi.”  1 

Allah, vahyi peygamberlerine melekleri vasıtasıyla gönderdiği için meleklere iman 

peygamberlere imandan önce gelir. Bu sıraya Kur’an-ı Kerim’de de işaret buyurulur:  

بِِّه وَ  ُسوُل بَِما أُنِزَل إِلَْيِه ِمن رَّ ُسلِِه آَمَن الرَّ ن رُّ ُق بَْيَن أََحٍد مِّ ِ َوَمََلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه ََل نُفَرِّ اْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاَّللَّ

 َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر 

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). 

Her biri Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. "Allah'ın 

peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına 

sığındık! Dönüş sanadır" dediler.”  2  

Melekler semada bulunurlar ve Allah’ın emri ile zaman zaman çeşitli görevler için yeryüzüne 

inerler. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:  

“ لَِك َوَما  ُل إَِلَّ بِأَْمِر َربَِّك لَهُ َما بَْيَن أَْيِدينَا َوَما َخْلفَنَا َوَما بَْيَن َذَٰ َكاَن َربَُّك نَِسي  ا َوَما نَتَنَزَّ " 

“Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey 

O'na aittir. Senin Rabbin unutkan değildir.”  3   

Melekler nûranî ve latîf varlıklardır. Bundan dolayı da gözle görülmezler. Vücutları cisim 

olmadığı için de duyu organlarıyla hissedilmezler. Onlar fizik ötesi varlıklardır. Gerçek niteliklerini 

                                                             
1 Bakara, 2:30 
2 Bakara, 2:285 
3 Meryem, 19:64 
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ancak Allah (c.c.) bilir.  Kur’an ve Sünnet’te onların özellikleri ve görevleri ile alakalı olarak sınırlı 

bilgiler verilmiştir. Öğrendiğimiz kadarıyla, onlar günah işlemezler, nefsanî ve şehevanî duygulara sa-

hip değildirler, erkeklik ve dişilikleri yoktur; yemezler, içmezler ve uyumazlar. Nuranî varlıklar 

oldukları için değişik sȗretlerde görünebilirler. Örneğin, insan şekline girebilirler. Kur’an-ı Kerim, Hz. 

Meryem’e Cebrail (a.s.)’ın Hz. İbrahim (a.s.)’a bir melekler topluluğunun insan sȗretinde geldiğini bil-

dirir.  

Şu âyetlerde olduğu gibi:  

لِهَا َمَكان ا َشْرقِي  اَواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب َمْريََم إِِذ انتَبََذْت ِمْن أَهْ     

ا َسِوي  ا  فَاتََّخَذْت ِمن ُدونِِهْم ِحَجاب ا فَأَْرَسْلنَا إِلَْيهَا ُروَحنَا فَتََمثََّل لَهَا بََشر 

“(Resulüm! ) Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere 

çekilmişti. Meryem, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona ruhumuzu 

gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü.” 4   

Diğer yandan Hz. Peygamber (s.a.v)’e Cebrail (a.s.)’ın insan sȗretinde geldiği ve sahabenin bir 

kısmının onu gördükleri sahih hadislerle sabittir. Cibril (a.s.) hadisinde olduğu gibi:  

Hz. Ömer (r.a.)’den:  

“Bir gün Rasûlullah (s.a.v.)'in yanında bulunduğumuz sırada âniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, 

saçı simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse 

tanımıyordu. Doğru Peygamber (s.a.v.)'in yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de 

uylukları üzerine koydu. Ve: "Ya Muhammed! Bana İslâm'ın ne olduğunu söyle" dedi. Rasûlullah 

(s.a.v.): "İslâm; Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Rasulü olduğuna 

şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün 

yeterse Beyt'i hac etmendir" buyurdu. O zat: "Doğru söyledin" dedi. Biz buna hayret ettik. Zira hem 

soruyor, hem de tasdik ediyordu. "Bana imandan haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.v.): "Âllah‘a, 

Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, 

hayrına ve şerrine inanmandır" buyurdu. O zât yine: "Doğru söyledin" dedi. Bu sefer: "Bana 

ihsandan haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.v.): "Allah'a O'nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. 

Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni muhakkak görür" buyurdu. O zat: "Bana 

kıyametten haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.v.) "Bu meselede kendisine sorulan, sorandan daha çok 

bilgi sahibi değildir" buyurdular. "O halde bana alâmetlerinden haber ver" dedi. Peygamber (s.a.v.): 

"Câriyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina 

yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir" buyurdu. Bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre 

bekledim. Sonunda Allah Rasûlü bana: "Ya Ömer! O soru soran zatın kim olduğunu biliyor 

musun?"dedi. "Allah ve Rasûlü bilir" dedim. "O Cibrîl'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti" 

buyurdular. 5  

Melekler, aslî şekilleriyle insanlar içinden sadece peygamberler tarafından görülebilirler.  

 

 

 

 

                                                             
4 Meryem, 19:16-17 
5 Buhârî, İman 1; Müslim, İman 1 
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MELEKLERİN GÖREVLERİ 

Melekler, Allah (c.c.)’a ibadet ve itaat ederler. İsyan etmezler ve kendilerine emrolunan şeyleri 

yerine getirirler. Her zaman iyinin ve iyiliğin yanında ve destekçisi olurlar. Daima Allah’tan korkarlar. 

Melekler,  görevlerine  göre çeşitli kısımlara ayrılırlar. Bilhassa dört büyük melek vardır ki, şunlardır:  

1- Cebrail (a.s.): “Seyyidü’l Melâike = Meleklerin efendisi” de denilen 

Cebrail (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de “Ruhu’l-Emin”, “Ruhu’l-Kudus” ve “Ruh” gibi isimlerle de 

anılmıştır.  

وُح اْْلَِميُن   نََزَل بِِه الرُّ

“(Resulüm!) Onu Ruhu'l-emin (Cebrail) indirdi.”6   

بَِّك بِاْلَحقِّ لِيُثَبَِّت الَِّذيَن آَمنُوا َوهُد ى َوبُْشَرىَٰ لِْلُمْسلِِميَن  لَهُ ُروُح اْلقُُدِس ِمن رَّ  قُْل نَزَّ

“De ki: Onu, Mukaddes Ruh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek, müslümanları doğru 

yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi.” 7 

ُن َوقَاَل َصَواب ا  ْحَمَٰ وُح َواْلَمََلئَِكةُ َصف  ا َلَّ يَتََكلَُّموَن إَِلَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ  يَْوَم يَقُوُم الرُّ

“Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahman'ın izin verdiklerinden 

başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.” 8   

Cebrail (a.s.), Allah ile peygamberleri arasında elçilik görevi yapar. Yani peygamberlere vahiy 

getiren melektir. Onun bu görevlerine işaret eden âyetlerden iki tanesi şu şekildedir:  

لَهُ ُروُح اْلقُ  بَِّك بِاْلَحقِّ لِيُثَبَِّت الَِّذيَن آَمنُوا َوهُد ى َوبُْشَرىَٰ لِْلُمْسلِِميَن قُْل نَزَّ ُدِس ِمن رَّ  

“De ki: Onu, Mukaddes Ruh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek, müslümanları doğru 

yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi.” 9 

  َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَيِّنَاِت َوأَيَّْدنَاهُ بُِروِح اْلقُُدسِ 

“Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. Ve onu, Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik”. 10  

2- Azrâil (a.s):  

Azrail (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de bu isimle anılmaz. Ona “melekü’l-mevt=ölüm meleği” denilir. 

Azrâil (a.s.), ölüm vakti (eceli) gelenlerin yine Allah (c.c.)’nun izni ve emri ile ruhlarını almakla görevli-

dir. O’nun bu görevine Kur’an-ı Kerim şu şekilde işaret buyurur:  

لَُك اْلمَ  َل بُِكْم ثُمَّ إِلَىَٰ َربُِّكْم تُْرَجُعوَن قُْل يَتََوفَّاُكم مَّ ْوِت الَِّذي ُوكِّ  

“De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği canınızı alacak, sonra 

Rabbinize döndürüleceksiniz”. 11  

                                                             
6 Şuara, 26:193 
7 Nahl, 16:102 
8 Nebe’, 78:38 
9 Nahl, 16:102 
10 Bakara, 2:87 
11 Secde, 32:11 
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3- İsrâfil (a.s.):  

İsrafil (a.s.), önce kıyametin kopması sonra da yeniden diriliş için olmak iki defa sûr denilen bir 

şeye üfürmekle görevlidir. Sȗrun birinci defa üfürülmesinde bütün canlılar ölür, ikinci defa 

üfürülmesinde bütün canlılar tekrar dirilir. Kur’an-ı Kerim, bu olayı şöyle tasvir buyurur:  

“ ُ ثُمَّ نُفَِخ فِيِه أُْخَرىَٰ  َماَواِت َوَمن فِي اْْلَْرِض إَِلَّ َمن َشاَء َّللاَّ وِر فََصِعَق َمن فِي السَّ فَإَِذا هُْم قِيَاٌم  َونُفَِخ فِي الصُّ

 يَنظُُروَن 

“Sȗr'a üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi 

ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!” 12  

4- Mikâil (a.s.) :  

Dört büyük melekten birisi olan Mikâil (a.s.) kâinattaki bir kısım fizikî olayların; örneğin, yağ-

mur, kar ve rüzgâr  gibi tabiî olayların cereyanı, ekinlerin yetişmesi, ormanların oluşması gibi bütün bu 

fizikî olayların oluşumu ile görevli bir melektir. Mikâil (a.s) hakkında Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz şöyle 

buyurur:  

ِ َوَمََلئَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل فَإِ  َّ ا َّللِّ َ َعُدوٌّ لِّْلَكافِِريَن َمن َكاَن َعُدو   نَّ َّللاَّ  

“Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki, 

Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır”. 13 

Sohbetten  Alınacak  Dersler : 

1. Meleklere iman, bizi Allah’a ulaştıran güzel amelleri işleme noktasından yardımcı olur. 

2. Melekler, isyan etmeyen varlıklardır. İnsan da isyandan uzaklaşırsa  melekleşir. Aksi 

takdirde şeytanlaşır.  

3. Cebrail (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de “Ruhu’l-Emin”, “Ruhu’l-Kudus” ve “Ruh” gibi isimlerle de 

anılmıştır.  

4. Azrail (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de bu isimle anılmaz. Ona “melekü’l-mevt=ölüm meleği” 

denilir.  

5. İsrafil (a.s.), önce kıyametin kopması sonra da yeniden diriliş için olmak iki defa sûr denilen 

bir şeye üfürmekle görevlidir. 

6. Mikâil (a.s.) kâinattaki bir kısım fizikî olayların; yağmur, kar, rüzgâr  gibi tabiî olayların 

cereyanı, ekinlerin yetişmesi, ormanların oluşması gibi bütün bu fizikî olayların oluşumu 

ile görevli bir melektir 

Bu Hafta:  

1. Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa 

bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır”.  Bakara 98. Bu ayetin tefsirini 

okuyalım. 

                                                             
12 Zümer, 39:68 
13 Bakara, 2:98 


