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8- İHSAN  SOHBETİ 

KONU : MELEKLERE İMAN - 2 

Geçen haftadan kesitler: 

Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan “Meleklere İman” konusunu işlemeye 

başlamıştık.  

MELEKLERİN MAHİYETİ 

“İmanın şartlarından biri de Allah’ın melek diye bilinen varlıklarının olduğuna inanmaktır” dedik. Melekle-

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

Allah, vahyi peygamberlerine melekleri vasıtasıyla gönderdiği için meleklere iman peygamberlere 

imandan önce gelir.  

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

Melekler nûranî ve latîf varlıklardır. Bundan dolayı da gözle görülmezler. Melekler, aslî şekilleriyle 

insanlar içinden sadece peygamberler tarafından görülebilirler. Vücutları cisim olmadığı için de duyu 

organlarıyla hissedilmezler. Onlar fizik ötesi varlıklardır. Gerçek niteliklerini 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 sahip değildirler, erkeklik ve dişilikleri yoktur; yemezler, 

içmezler ve uyumazlar. Nuranî varlıklar oldukları için değişik sȗretlerde görünebilirler. Örneğin, insan şekline gi-

rebilirler.  

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:  

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.  

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.)’un izni ve emri ile ruhlarını almakla görevlidir.  

İsrâfil (a.s.):  

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

mekle görevlidir. Sȗrun birinci defa üfürülmesinde bütün canlılar ölür, ikinci defa üfürülmesinde bütün canlılar 

tekrar dirilir.  

Mikâil (a.s.) :  

Dört büyük melekten birisi olan Mikâil (a.s.) kâinattaki bir kısım fizikî olayların; örneğin, yağmur, kar ve 

rüzgâr  gibi tabiî olayların cereyanı, ekinlerin yetişmesi, ormanların oluşması gibi bütün bu fizikî olayların 

oluşumu ile görevli bir melektir.  
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Geçen haftadan kısaca bahsettikten sonra bu hafta konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Bu dört büyük meleğin dışında çeşitli ibadet ve işlerle görevli daha bir çok melek vardır. 

GÖREVLİ DİĞER MELEKLER 

1- Savaşlarda müminlere yardım eden melekler: 

َن اْلَمََلئَِكِة ُمْرِدفِيَن إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْستََجاَب لَُكْم أَنِّي ُممِ  ُكم بِأَْلٍف مِّ دُّ  

“Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile 

size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu”. 1  

2- İnsanların amellerini yazan melekler:  

َماِل قَِعيٌد إِْذ يَتَلَقَّى الْ  ُمتَلَقِّيَاِن َعِن اْليَِميِن َوَعِن الشِّ  

“İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar”. 2  

   َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن ِكَراًما َكاتِبِيَن   

“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var. Değerli yazıcılar var,” 3  

3- İnsanları gözeten  melekler:  

َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض ِمن َدابٍَّة َواْلَمََلئَِكةُ َوهُْم ََل يَْستَْكبُِروَن  ِ يَْسُجُد َما فِي السَّ  َوّلِِلَّ

ن فَْوقِِهْم  َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن يََخافُوَن َربَّهُم مِّ  

“Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a 

secde ederler. Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu 

yaparlar.”  4  

4- Allah’ı zikir ve tesbih eden melekler:  

َن آَمنُوا َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء الَِّذيَن يَْحِملُوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَهُ يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َويُْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَْغفُِروَن لِلَِّذي

ْحَمةً َوِعْلًما فَاْغفِْر لِلَِّذيَن تَابُوا َواتَّبَُعوا َسبِيلََك َوقِِهْم عَ  َذاَب اْلَجِحيِم رَّ  

“Arş'ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rablerini hamd ile tesbih 

ederler, O'na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve 

ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem 

azabından koru! (derler).”  5   

5- Peygamberlere salavât getiren melekler: 

َ َوَمََلئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا تَْسلِي ا مً إِنَّ َّللاَّ  

“Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat 

getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin”.  6   

Bu görevleri yapan meleklere çeşitli isimler verilmiştir. “İlliyyûn-Mukarrabûn”, “Hafaza”, “Mün-

ker ve Nekir”, “Hazene-i Cennet ve Hazene-i Cehennem”, “Kiramen Katibîn”gibi. Yukardaki âyette de 

                                                             
1 Enfal, 8:9 
2 Kaf, 50:17 
3 İnfitar, 82:10-11 
4 Nahl, 16:49-50 
5 Mü’min, 40:7 
6 Ahazab, 33:56 



İHSAN  SOHBETLERİ   2015 

  

 3  

 

görüldüğü bu son melekler insanın hayatta iken tüm hareket, davranış, söz ve işlerini yazar ve adına 

amel defteri denilen kitaba tescil ederler:  

اًما َكاتِبِيَن  يَْعلَُموَن َما تَْفَعلُوَن ِكرَ   

“Değerli yazıcılar var, Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler.” 7  

Bütün peygamberler ve semavî kitaplar melek diye bilinen varlıkların varlığını haber vermiş-

lerdir. Ancak onların bizim tarafımızdan görülememesi, gözlerimizin onları görebilecek güçte ve yete-

neğinde olmamasıdır. Nitekim biz ruh, akıl ve nefis gibi fizik olarak görülemeyen,  varlıkları da 

göremeyiz, ama varlıklarını kabul ederiz. Örneğin, mikropları  da normal şartlarda göremeyiz, ama 

gelişmiş âletlerle (mikroskopla) görülebilirler. Mikrop ve virüslerin keşfedilmediği dönemlerde onlar 

da kabul edilmiyordu. Ancak bugün bütün bu gözle görülmeyen küçük varlıklar görülebiliyoe ve inkârı 

da mümkün değildir. Bu yüzdendir ki, baştaki gözün göremediği bazı manevi varlıklar  basiret, manevi 

göz veya kalp gözü açık olan kimseler tarafından görülebilirler.  

CİNLER 

Meleklerden ayrı olarak, latîf varlıklardan olan ve adına cin denen varlıkların mevcut 

olduklarına dair Kur’an-ı Kerim’de ve Sünnet-i Seniyye’de âyetler ve hadisler vardır.  

Cinler de melekler gibi, çeşitli şekillere girmeye elverişlidirler, ateşten yaratılmışlardır.  َوَخلََق 

ن نَّارٍ  اِرٍج مِّ   .Cinleri öz ateşten yarattı.” 8 âyetinde olduğu gibi“ = ْلَجانَّ ِمن مَّ

Cinler de insanlar gibi yeryüzünde yaşarlar. Onların da erkek ve dişi olanları vardır. Evlenirler, 

çoğalırlar, yerler ve içerler. Yaşlanır ve ölürler. Mükellef varlıklardır  ve müminleri ve kâfirleri vardır. 

Onlara da peygamberler gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:  

وَن َعلَْيُكْم آيَاتِي َويُنِذُرونَُكْم لِقَاَء يَوْ  نُكْم يَقُصُّ نِس أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل مِّ َذايَا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواْْلِ وا َشِهْدنَا َعلَى  قَالُ   ِمُكْم هَ 

ْنيَا َوَشِهُدوا َعلَى  أَنفُِسِهْم أَنَّهُْم َكانُوا َكافِِريَن  ْتهُُم اْلَحيَاةُ الدُّ  أَنفُِسنَا َوَغرَّ

“Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşacağınıza 

dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi! Derler ki: "Kendi aleyhimize şahitlik ederiz." Dünya 

hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler”. 9   

Onlar da insanlar gibi, imtihan için yaratılmışlardır. 

نَس إَِلَّ لِيَْعبُُدوِن      َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”.  10  

Hz. Peygamber (s.a.v.), Ukaz panayırına giderken Nahle denilen yerde cemaate sabah namazını 

kıldırırken, bir grup cin gelip Kur’an dinlemiş ve  müslüman olmuşlardır.  

Kur’an-ı Kerim bu olayı şöyle beyan ediyor: 

َن اْلِجنِّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعنَا قُْرآنًا َعَجبًا ْشِد فَآَمنَّا بِِه َولَ  قُْل أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر مِّ ن نُّْشِرَك بَِربِّنَا أََحًدا يَْهِدي إِلَى الرُّ  

“(Resulüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur'an'ı) dinleyip de şöyle 

söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, harikulade güzel bir Kur'an dinledik. Doğru 

yola iletiyor, ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız”. 11  

                                                             
7 İnfitar, 82:11-12 
8 Rahman, 55:15 
9 En’am, 6:130 
10 Zariyat, 51:56 
11 Cin, 71:1-2 
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Cinler de gaybı bilmezler. Gaybı sadece Allah bilir. Buna rağmen insanların  bilmedikleri bazı 

şeyleri cinler bilebilir. Bu bilgiler, gayb bilgiler değil, mevcut olan şeylerle alakalıdır. Yalnız insanlar o 

anda onu bilmemektedirler. Kur’an-ı Kerim, Süleyman (a.s.)’ın ölümünü cinlerin bilemediklerini âyette 

haber verir: 

“ ا قََضْينَا َعلَْيِه اْلَمْوَت َما َدلَّهُْم َعلَى  َمْوتِِه إَِلَّ َدابَّةُ اْْلَْرِض تَأُْكُل ِمنَسأَتَهُ  ا َخرَّ تَبَيَّنَِت اْلِجنُّ أَن لَّْو  ۖ   فَلَمَّ فَلَمَّ

 َكانُوا يَْعلَُموَن اْلَغْيَب َما لَبِثُوا فِي اْلَعَذاِب اْلُمِهينِ 

“Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir 

ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük 

düşürücü azap içinde kalmazlardı”. 12  

ŞEYTAN (İBLİS) 

Şeytan (İblis) cinlerden olup, şerrin, kötülüğün, dalâletin temsilcisidir.  Allah (c.c.), Hz. Adem’e 

secde etmesi için şeytanların babası olan İblis’e emrettiğinde kendisinin ateşten, Adem’in ise toprak-

tan yaratıldığını ileri sürmüş ve Allah’a isyan etmiştir. Kendisini büyük görmüş; gurura kapılmış ve 

kâfirlerden olmuştur.  

ْبلِيَس أَبَى  َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن َوإِْذ قُْلنَا لِْلَمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم فََسَجُدوا إَِلَّ إِ   

“Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem'e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde 

ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu”. 13  

İblis ve onun zürriyetinden gelen şeytanlar Allah’ın rahmetinden kovulmuş, insanları doğru yol-

dan ayırmak ve onları kötülüğe sevketmek için kıyamete kadar mühlet verilmiştir. 

Kur’an ve Sünnetten çıkarılan neticelere göre şeytanın kendisine biçtiği görevleri  altı maddede 

toplanabilir:  

1) Küfür, şirk, Allah ve Rasülüne isyan ettirme,  

2) Bid’ata sevketmek,  

3) Büyük günah işletmek,  

4) Küçük günahlarla meşgul etmek,  

5) Mübahlarla fazla uğraştırmak,  

6) Fazileti az olan amellerle oyalamak.  

Bundan dolayıdır ki, Allah (c.c.) şeytana karşı mü’minleri uyarmış, ona uymamalarını istemiştir:  

ا إِنََّما يَْدُعو ِحْزبَهُ لِيَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعيرِ  ْيطَاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتَِّخُذوهُ َعُدو ً   إِنَّ الشَّ

“Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak 

ateş ehlinden olmaya çağırır”. 14   

Şeytan, ihlas ve ihsan ehli gerçek müminler üzerinde bir etki ve nüfuza sahip olamaz. Bunu ifade 

eden şu âyetler bizim için çok önemlidir. Biz de bu âyetlerde anlatılan mü’minlerden olabilirsek 

şeytanın şerrinden kurtulabiliriz:  

                                                             
12 Sebe’, 34:14 
13 Bakara, 2:34 
14 Fatır, 35:6 
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  الَِّذيَن هُم بِِه ُمْشِرُكونَ يَتََولَّْونَهُ وَ إِنَّهُ لَْيَس لَهُ ُسْلطَاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَى  َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن إِنََّما ُسْلطَانُهُ َعلَى الَِّذيَن 

“Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) bir 

hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak 

koşanlaradır”.  15  

Ancak şu bir gerçektir ki, yeryüzünde iyi-kötü, hayır-şer, iman-küfür arasındaki mücadele kıya-

mete kadar devam edecektir. Daima iyiliğin yanında melek, kötülüğün arkasında ise şeytan vardır. İn-

san, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği irade gücünü iyi yönde kullanmaya karar verir ve azmederse bu konuda 

Allah’ın yardımı tecelli eder. O hayırlı ameli işlemek için kendisinde güç ve kuvvet bulur. Buna karşılık 

eğer şer ve kötülük yönünde karar verirse, şeytanın desteğini arkasında bulur.  

Bu hafta işlediğimiz bu konu ile de “Meleklere İman” konusunu nihayete erdirmiş olduk. 

Haftaya sohbet konumuz imanın şartlarından bir tanesi olan Allah’ın insanlara yine 

insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği “Kitaplara İman” konusu 

olacak. Bu kitaplara Allah tarafından indirilmiş olmaları sebebiyle, Kütüb-ü İlâhiyye, Kütüb-ü 

Münzele veya Münezzele ve Kütüb-ü Semâviye de denir.  

Bu kitaplar Allah'ın gönderdiği vahiylerden oluşur ve Allah’ın kendi emirlerini ve 

yasaklarını içerir, ibadet şekillerini öğretir. Bu kitapların bir kısmı "Suhuf=Sayfalar" adını alır. 

Bunlar birkaç sayfalık kitapçıklardır. Diğer bir kısmı da kitaplardır ki, bunların sayısı ve 

inişleri sırasıyla bir sonraki dersimizin konusu olacaktır.  

İMANIN ŞARTLARI 16
 

İmanın şartlarından ilki ALLAH’A İMAN 

Allah vardır ve birdir, O’dur Rahim ve Rahman 

Her eşyayı yaratan, O’dur Rabbül Alemin 

O’na inanmak ile ancak olunur mü’min 

İmanın diğer rüknü MELEKLERE İMAN’dır 

Meleklerse masum ve latif varlıklardandır 

Allah’a muti olup emrinden hiç çıkmazlar 

Verilen emri asla yarıda bırakmazlar 

Diğer bir şartı ise İNDİRİLEN KİTAPLAR 

Tevrat, Zebur ve İncil Kuran-ı Kerim bunlar 

Bir de Peygamberlere yüz Suhuf gönderilmiş 

Bunlarla insana doğru yol gösterilmiş 

Sohbetten  Alınacak  Dersler : 

1. Melekler, itaata, şeytan isyana davet ediyor. Biz meleklerin davetine uymalıyız. 

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

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

takdirde şeytanlaşır. 

                                                             
15 Nahl, 16:99-100 
16 Ahmet Tanyeri – DİYARBAKIR 
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4. Cinlerin varlığına inanmak da gereklidir. İnancın kısımlarından birisi de odur. Her ne kadar 

zaman zaman inkar eden insanlar olsa da...  

Bu Hafta:  

1. Şeytanın nefsine biçtiği 6 görevi öğrenelim ve ondan uzak duralım. 

2. Neml sȗresindeki Hz. Süleyman (as)’la cinler arasında geçen olayları Hak Dini Kur’an Dili, 

Tefsir-i Kebir, Tefhimu’l Kur’an ve Şifa Tefsirlerinden okuyunuz.  


