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Varlıklar Âlemi

Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özelliktir. İnsan, aklı sayesinde doğruyu 
yanlıştan ayırabilir. Bu nedenle insan yaptıklarından sorumludur. 
“Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. …. Kendilerine güzel güzel rızıklar 
verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsrâ, 70)

Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. 
Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır. 
Melek, cin, şeytan görülmeyen varlıklar arasında yer alır. Ancak Allah,  Kur’an’da bu 
varlıkları bize bildirdiği için onların varlığına inanırız.

“Allah, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için büyük bir bağışlanma ve güzel 

bir rızık vardır.” (Sebe, 4)

Kur’an’da pek çok ayette iyi işler yapanların ödüllendirileceğine kötülük yapanların da 
cezalandırılacağına dikkat çekilmiştir.

«Gözümle görmediğime inanmam» sözü yanlıştır.  Bir şeyin varlığını kabul etmek için 
onun mutlaka görülmesi gerekmez. Gözle görmediğimiz hâlde varlığını kabul ettiğimiz 
pek çok şey vardır. Akıl, sevgi, merhamet, elektrik akımı, ses dalgaları gibi. 
Görmesek bile burnumuza gelen kokudan, kulağımıza gelen sesten, dilimizde bıraktığı 
etkiden bir şeyin varlığından haberdar oluruz. Bazen burun, kulak, dil gözün yerini alır. 
Bunun gibi gözle görünmeyen bazı varlıkların varlığına da kalp ve akıl ile inanırız.

Varlıklar Alemi

Görünen Görünmeyen
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Meleklere İman

 Melek  haberci, elçi, güç ve kuvvet anlamlarına gelir. 
 Melekler, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülemeyen ve 

nurdan yaratılmış varlıklardır.
 “... (Melekler) lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Allah’ın sözünden
önce söz söylemezler ve onun emrine göre hareket ederler.” (Enbiyâ, 26-27) 

 Meleklere iman, «İman Esasları» içerisindedir.
“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). 
Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler…” (Bakara, 285)

 Melekler, şekil değiştirebilirler. “… Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik de ona 
tam bir insan şeklinde göründü.” (Meryem, 17)

 İnsan ile şeytan arasındaki mücadelede melekler insanın tarafında yer almaktadır. 
İnsanın bu mücadeleyi kazanmasını istemekte ve onlara dua etmektedir.

“…(Melekler), Rablerini hamd ile tespih ederler, ona inanırlar ve ondan müminlerin 
bağışlanmasını isterler ve şöyle derler: Ey Rabb’imiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi 
kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem 
azabından koru!...” (Mü’min, 7)

 Cahiliyye döneminde melekleri Allah’ın kızları gibi düşünenler vardı. Günümüzde 
de melek denince çoğunlukla onları «kanatlı dişi» olarak çiziyorlar. Oysa Kur’an 
bunun yanlış olduğunu haber vermektedir. Meleklerin cinsiyeti yoktur.

«Onlar, Rahmân’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi 
oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır.» (Zuhruf, 19)
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Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

 Hafaza Melekleri   Kaza ve belalardan «Koruyucu Melekler»

 Kiramen Kâtibin    Sevap ve günahlarımızı yazan «Yazıcı Melekler»

 Münker Nekir  Ölüm sonrasında «Sorguya Çeken Melekler»

 Mâlik                       Cehennemde görevli melek (zebani)

 Rıdvan                     Cennette görevli melek

 Melekler, çok hızlı hareket ederler.

 Kötülük yapmazlar. 

 Cinsiyetleri yoktur. 

 Yemez, içmez ve uyumazlar.

 Allah’ın emri dışına çıkmazlar.

 Gelecekte ne olacağını bilemezler.

 Şekil değiştirebilirler.

 Kanatları vardır.

 Günah işlemezler.

 Görevlerini ihmal etmezler.

 Cebrail 

 Azrail   

 Mikâil 
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k Vahiy meleğidir. Allah’tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletir.

Allah’ın izniyle can almakla görevlidir. “Ölüm meleği” de denir.

Evrendeki doğa olaylarını yürütmekle görevlidir.

Kıyameti ilan etmek ve yeniden diriliş için sûra üflemekle görevlidir.
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Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

 Melekler iyiliğin, güzelliğin simgesidir. İnsanların iyiliğini isterler. 
İnsanlar için dua ederler. İnsanları iyiye doğruya yönlendirirler. Güzel davranışlara 
sahip kimseler için «Melek gibi» ifadesi kullanılır.

“Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra çağırıyorsa insan bilsin ki o ses, melek 
tarafındandır, Allah’tandır. Bunun için Allah’a hamt etsin ve o yolu tutsun! …” (Hadis)

 Sıkıntılı anlarında yardım eden meleklerin varlığına inanmak kişiyi rahatlatır, 
mutlu eder, karamsarlıktan kurtarır. 

“Rabb’imiz Allah’tır.’ deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler 
iner, ‘Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin! Biz dünya 
hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Orada size canlarınızın çektiği her şey 
var. Orada istediğiniz her şey 

sizin için hazırdır.’ (derler).”

 «Kiramen Katibin» melekleri yaptıklarımızı kayıt altına alan meleklerdir.
Sürekli yanında melekler olduğuna inanan kişi davranışlarında kontrollü olur.     
Kimsenin olmadığı yerlerde de olumlu davranışlara yönelir.

“İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar.
Her ne söz söylerse, mutlaka yanında gözetleyen biri vardır.” (Kâf, 17-18)
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DİNLİ - YORUM

 Melekler, Allah’ın verdiği görevleri yerine getiren varlıklardır. Allah’ın yardıma ihtiyacı yoktur elbette ancak 
yarattığı sistemin işleyişinde bazı görev dağılımları yapmıştır.

 Bazı melekler cennette (Rıdvan) bazıları cehennemde (Malik, Zebani) görevlendirilmiştir. Cehennemde 
görevli melekler kötü değildir. Aynı şekilde can almakla görevli meleğe (Azrail) kızmak da doğru değildir.

 Nasıl ki dünyada suç işleyenleri cezalandırmak için görevli kimselere kızmak doğru değilse kendilerine 
verilen görevi yerine getiren meleklere kızmak da doğru olmaz.

 Kötü insanlardan bahsederken onları «Azrail’e» benzetmek de yanlış bir tutumdur.

Memduh

 Şeytan önceden bir melek değildi. Kur’an, onun cinlerden olduğunu haber veriyor. Melekler kibirlenmez, 
isyan etmez, Allah’ın emri dışına çıkmazlar. Ama cinler, iyilik ve de kötülük yapabilirler. Şeytan önceden 
iyi bir varlık iken özgür iradesini kötülük için kullanmıştır. 

 Günümüzde «meleklerle yaşamak» «şifacı melek» «melek enerjisi» «meleklerle terapi» gibi kulağa hoş 
gelen ifadelerle İslam’daki melek anlayışına uygun düşmeyen bazı akımlar var. Bizler «koruyucu» «bize 
dua eden» «yardım eden» melekler olduğuna ancak bunların arkasındaki gücü yani Allah’ı unutmadan 
inanıyoruz. Allah’ı devreden çıkararak Allah’ın yerine melekleri koymak doğru değildir. 

 «Melek kartları» oluşturup insanlar maddi manevi sömürülmektedir. Bu kartlarda kullanılan «melek 
resimleri» daha çok Hristiyanlıktaki gibidir. İslam inancına göre meleklerin cinsiyeti yoktur.                     
Bu kartlar falcılıktan farksızdır.                                                                 Falcılık da İslam’da yasaklanmıştır. 

 Meleklerin cinsiyeti yoktur. Hristiyanlıkta melek çoğu zaman kanatlı, uzun saçlı dişi varlık olarak 
resmedilir. İslam öncesi Arapları melekleri Allah’ın kızları olarak düşünüyorlardı. Kur’an, meleklerin dişi 
olmadığını açıkça bildiriyor. Onların cinsiyet özelliği yoktur. Cinsiyete ihtiyaçları da yoktur.

Memduh
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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