843 - Melekler hakkında nasıl bir inanca sahip olmalıyız?
Soru

Bir kimse, meleklerin görevleri, görünüşleri, şekilleri, güç ve kuvvetleri konularında nasıl bir inanca
sahip olmalıyız? diye sormaktadır.

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Meleklere îmân, îmânın altı esasından birisidir. Bu esaslar olmadan îmân olmaz. Bu îmân
esaslarından herhangi birisine îmân etmeyen kimse, mü'min olamaz.
Îmân esasları şunlardır:
1. Allah'a îmân.
2. Meleklerine îmân.
3. Kitaplarına îmân.
4. Elçilerine (peygamberlerine) îmân.
5. Âhiret gününe îmân.
6. Kaderin, hayır ve şerrinin Allah Teâlâ'dan geldiğine îmân.
Melekler, idrâk edemediğimiz gayb âlemindendir.Nitekim Allah Teâlâ, Kitabı Kur'an-ı Kerim'in
birçok âyetinde ve elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in diliyle onlar hakkında haber
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vermiştir.
Soruyu soran kıymetli bayan kardeşim!
Melekler hakkında aşağıda belirtilen birtakım doğru bilgiler ve sâbit haberler, belki bu konuyu
gereği gibi anlamanıza yardımcı olacak ve yaratıcımız Allah Teâlâ'nın azametini ve melekler
hakkında bize haber getiren (onlar hakkında bize bilgiler veren) İslâm'ın ne kadar büyük bir dîn
olduğunu iyi anlayacaksınız.
Melekler hangi şeyden yaratılmışlardır?
- Melekler, nurdan yaratılmışlardır.
Nitekim Âişe'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﻢَ ﻟﻒـﺎ ۇﺻـﻤ ﻣم آدﻖﺧُﻠ و،ٍ ﻧَﺎرﻦ ﻣﺎرِج ﻣﻦﺎنﱡ ﻣ اﻟْـﺠﻖﺧُﻠ و،ٍ ﻧُﻮرﻦﺔُ ﻣﺋﻼﻘَﺖِ اﻟْـﻤ] ﺧُﻠ
"Melekler, nurdan yaratılmışlardır. Cinler, dumansız hâlis ateşten yaratılmışlardır. Âdem ise, size
anlatılan şeyden (topraktan) yaratılmıştır." (Müslim; hadis no: 2996).
Melekler ne zaman yaratılmışlardır?
Bu konuda Kur'an ve sünnetten herhangi bir nas gelmediğinden dolayı meleklerin ne zaman
yaratıldıklarına dâir belirli bir vakit tayin etme bilgiye sahip değiliz. Fakat melekler, Kur'an'ın şu
âyeti gereği, insanın yaratılmasından önce yaratılmış oldukları kesindir:
ﻧُﻘَﺪِّسﺪِكَ وﻤ ﺑِﺤِﺢﺒ ﻧُﺴﻦﻧَﺤﺎء وﻚُ اﻟﺪِّﻣﻔﺴﻳﺎ وﻴﻬﺪُ ﻓﻔْﺴﻦ ﻳﺎ ﻣﻴﻬ ﻓﻞﻌﺗَﺠﻴﻔَﺔً ﻗَﺎﻟُﻮاْ اضِ ﺧَﻠر اﻻ ﻓﻞﺎﻋ ﺟّﻧ اﺔﺋﻼﻠْﻤﻚَ ﻟﺑ رذْ ﻗَﺎلاو
٣٠ :ﻮنَ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔﻠَﻤ ﺗَﻌﺎ ﻻ ﻣﻠَﻢﻋ اّﻧ ا]ﻟَﻚَ ﻗَﺎل
"(Ey Peygamber! İnsanlara hatırlat!) Hani Rabbin meleklere: Ben, yeryüzünde (onu imâr edecek)
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bir halife yaratacağım, dediğinde onlar: Bizler sana hamd ederek seni tesbih ve takdir edip
dururken, yeryüzünde bozgunculuk yapacak veorada kan dökecek birisini mi yaratacaksın? (Ey
Rabbimiz! Onu yaratmandaki hikmetini bize öğretir ve onu bize gösterir misin?) dediler. Allah: Ben,
sizin bilemediğiniz pek çok şeyi bilirim, dedi." (Bakara Sûresi: 30)
Allah Teâlâ'nın insanı yaratmak istediğini haber vermesi, meleklerin insandan önce var olduklarına
delâlet etmektedir.
Meleklerin yaratılış bakımından azamet ve büyüklükleri:
Nitekim Allah Teâlâ cehennemdeki melekler hakkında şöyle buyurmaktadır:
َﻠُﻮنﻔْﻌﻳ وﻢﻫﺮﻣﺎ ا ﻣﻪﻮنَ اﻟﺼﻌ ﻳ ﺪَادظٌ ﺷَﺔٌ ﻏﺋَﺎ ﻣﻬﻠَﻴةُ ﻋﺎرﺠاﻟْﺤ وﺎ اﻟﻨﱠﺎسﻫﻗُﻮد ﻧَﺎراً وﻢﻴﻠﻫا وﻢﻧﻔُﺴﻨُﻮا ﻗُﻮا ا آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
6: ونَ ] ﺳﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻵﻳﺔﺮﻣﻮﺎ ﻳ] ﻣ
"Ey îmân edenler! Kendinizi ve âilelerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşten koruyun ki, onun
üzerinde iriyarı, sert tabiatlı melekler vardır. Kendilerine verdiği emirlerde Allah’a asla isyan
etmezler ve emrolunduklarını yerine getirirler." (Tahrim Sûresi: 6)
Meleklerin en büyüğü ise, istisnasız Cebrâil -aleyhisselâm-'dır.
Cebrâil -aleyhisselâm-'ın vasfı hakkında gelen delillerden bazıları şunlardır:
Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
ﻪﻨَﺎﺣ ﺟﻦﻘُﻂُ ﻣﺴ ﻳ،ﻓُﻖﺪﱠ اﻻﺎ ﻗَﺪْ ﺳﻨْﻬ ﻣﻨَﺎح ﺟﻞ ﻛ،ﻨَﺎح ﺟﺔﺎﯨ ﻣﺖ ﺳﻟَﻪ و،ﻪﺗﻮر ﺻ ﻓﺮِﻳﻞ ﺟِﺒﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳى رار
 إﺳﻨﺎده ﺟﻴﺪ: اﻟﺒﺪاﻳﺔ ] رواه أﺣﻤﺪ وﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓ.ﻴﻢﻠ ﻋ ﺑِﻪﻪﺎ اﻟﺎﻗُﻮتِ ﻣاﻟْﻴِ واﻟﺪﱡر وﺎوِﻳﻞ اﻟﺘﱠﻬﻦ] ﻣ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Cebrâil -aleyhisselâm-'ı gerçek sûretinde altıyüz kanadı
olduğu halde görmüştür. Bu kanatların her birisi, ufuğu (yerle gök arasını) kapatmıştı. Kanadından,
Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği kadar çok olan, çeşitli renklerde inci ve yakut
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dökülüyordu." (İmam Ahmed Müsnedi'nde rivâyet etmiştir. İbn-i Kesîr; el-Bidâye ve'n-Nihâye; c: 1,
s: 47'de isnadının ceyyid olduğunu söylemiştir.)
Yine, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Cebrâil -aleyhisselâm-'ı vasfederken şöyle
buyurmuştur:
((( ]رواه ﻣﺴﻠﻢ.ِضر اﻻَﻟ اﺎءﻤ اﻟﺴﻦﻴﺎ ﺑ ﻣﻪ ﺧَﻠْﻘﻈَﻢا ﻋﺎد ﺳﺎءﻤ اﻟﺴﻦﺒِﻄًﺎ ﻣﻨْﻬ ﻣﺘُﻪﻳا]ر
"Ben, O'nu gökten inerken, yüce bir yaratılışa sahip olmasından dolayı gök ile yer arasını kapatmış
olarak gördüm." (Müslim; hadis no:177).
Yine, büyük yaratılışlı meleklerden bazıları da Allah Teâlâ'nın Arş'ını taşıyan 'Hameletu'l-Arş'tır. Bu
meleklerin vasıﬂarı hakkında gelen delillerden bazıları şunlardır:
Câbir b. Abdullah'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber
-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 ] رواه أﺑﻮ.ﺎم ﻋﺔﺎﯨ ﻣﻊﺒةُ ﺳﻴﺮﺴ ﻣﻪﻘﺎﺗ ﻋَﻟ اﻪذُﻧ اﺔﻤ ﺷَﺤﻦﻴﺎ ﺑنﱠ ﻣ ا،ِشﺮ اﻟْﻌﻠَﺔﻤ ﺣﻦ ﻣﻪ اﻟﺔﺋَ ﻣﻦﻠَﻚٍ ﻣ ﻣﻦ ﻋﺪِّثﺣنْ ا اذِنَ ﻟا
] داود
"Allah'ın meleklerinden olan Hametu'l-Arş'tan (Allah'ın arşını taşıyan) bir meleğin yaratılışının
büyüklüğü hakkında (ashâbıma veya insanlara) konuşmam için (Allah Teâlâ tarafından) bana izin
verildi. Şüphesiz bir meleğin kulak memesi ile omuzu arası, (iyi bir atla yapılan) yediyüz yıllık yol
mesâfesi kadardır. (Peki boyunun uzunluğu ve vucûdunun büyüklüğü hakkında ne dersiniz!)."(Ebu
Dâvud;Kitabu's-Sunne,Cehmiyye Hakkındaki Bâb).
Meleklerin kanatları vardır:
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
َﻠ ﻋﻪنﱠ اﻟ اﺸَﺎءﺎ ﻳ ﻣ اﻟْﺨَﻠْﻖﺰِﻳﺪُ ﻓﺎعَ ﻳﺑر وثَُﺛ وَﺜْﻨ ﻣﺔﺤﻨﺟ اوﻟ اﻼﺳ رﺔﻼﺋ اﻟْﻤﻞﺎﻋضِ ﺟراﻻاتِ وﺎوﻤﺮِ اﻟﺴ ﻓَﺎﻃﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
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١ : ] ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ اﻵﻳﺔ ﻗَﺪِﻳﺮءَ ﺷﻞ]ﻛ
"Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı (dilediği kullarına göndermek
üzere) elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yarattığında dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah, her
şeye gücü yetendir." (Fâtır Sûresi:1).
Meleklerin güzellikleri:
Nitekim Allah Teâlâ, Cebrâil -aleyhisselâm-'ı vasfederken şöyle buyurmuştur:
٦ ‐ ٥ : ] ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ اﻵﻳﺘﺎن.ىﺘَﻮ ﻓَﺎﺳةﺮ ذُو ﻣ.ى ﺷَﺪِﻳﺪُ اﻟْﻘُﻮﻪﻠﱠﻤ]ﻋ
"Onu, kendisine (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e) pek güçlü ve güzel görünümlü (en
yüksek ufukta gerçek sûretinde ona gözükmüş olan melek) Cebrail öğretmiştir." (Necm Sûresi: 5-6)
İbn-i Abbas -Allah ondan ve babasından râzı olsun- Necm Sûresi: 6. âyetini tefsir ederken şöyle
demiştir:
ةﺮ ذُو ﻣ: Yani "güzel görünümlü" demektir.
Katâde -Allah ona rahmet etsin- ise şöyle demiştir:
ةﺮ ذُو ﻣ: Yani "uzun ve güzel yaratılışlı" demektir.
Meleklerin, bütün insanlar tarafından güzel vasıﬂarda oldukları kabul edilmiştir. Bunun içindir ki
insanlar, güzel kimseleri, meleklere benzetirler. Nitekim kadınlar, Yusuf -aleyhisselâm- hakkında
şöyle demişlerdi:
... ٣١ : ]ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ اﻵﻳﺔﺮِﻳﻢﻠَﻚٌ ﻛ ﻣﻻـﺬَا انْ ﻫﺸَﺮاً اـﺬَا ﺑﺎ ﻫ ﻣﻪ ﻟﺎش ﺣﻗُﻠْﻦ وﻦﻬﺪِﻳﻳ اﻦﻗَﻄﱠﻌ وﻧَﻪﺮﺒﻛ اﻨَﻪﻳاﺎ ر]ﻓَﻠَﻤ
"Kadınlar onu görünce ona hayran kaldılar, onun güzelliğine dalıp gittiklerinden, farkında olmadan
kendi ellerini kestiler ve: Hâşâ! Allah için, bu bir insan olamaz. Bu, ancak pek kıymetli bir melektir!
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(Başka bir şey olamaz!) dediler." (Yusuf Sûresi: 31).
Meleklerin, yaratılış ve büyüklük bakımından birbirlerinden farklı oluşları:
Melekler, fazîlet ve üstünlük bakımından birbirlerinden farklı oldukları gibi, yaratılış ve hacimleri
bakımından da aynı derecede olmayıp birbirlerinden farklılık arzederler. Örneğin meleklerin en
fazîletlileri, Bedir savaşına katılanlardır.
Nitekim Muâz b. Rifâa b. Râﬁ' ez-Zurakî'nin -Allah ondan râzı olsun- babasından rivâyet ettiğine
göre, -ki babası Bedir savaşına katılanlardan birisiydi- o şöyle demiştir:
: ﻗَﺎل،ﺎﻫﻮﺔً ﻧَﺤﻤﻠ ﻛو اﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤﻞﻓْﻀ اﻦ ﻣ: ؟ ﻗَﺎلﻢﻴﺪْرٍ ﻓ ﺑﻞﻫﺪﱡونَ اﺎ ﺗَﻌ ﻣ:  ﻓَﻘَﺎلﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴﻪ ﻋ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒَﻟ اﺮِﻳﻞ ﺟِﺒﺎءﺟ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري.ﺔﻼﺋ اﻟْﻤﻦا ﻣﺪْر ﺷَﻬِﺪَ ﺑﻦﻚَ ﻣﺬَﻟﻛ] و
"Cebrail -aleyhisselâm-, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e gelerek:
- Siz, sizden Bedir savaşına katılanlar hakkında dersiniz (onları nasıl bilirsiniz)? Diye sordu.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
- Müslümanların en fazîletlisidir veya buna yakın bir söz, (söyledi).
Bunun üzerine Cebrail -aleyhisselâm- şöyle dedi:
- Bizde de Bedir savaşına katılan melek, meleklerin en fazîletlisidir." (Buhârî; hadis no: 3992).
Melekler, yemezler ve içmezler:
Rahmân'ın dostu İbrahim -aleyhisselâm- ile kendisini ziyâret eden melekler arasında geçen olay,
meleklerin yemeyip içmediklerine delâlet etmektedir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
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 ] ﺳﻮرة.ﻴﻢﻠ ﻋ ﺑِﻐُﻼموهﺸﱠﺮﺑ وﻴﻔَﺔً ﻗَﺎﻟُﻮا ﻻ ﺗَﺨَﻒ ﺧﻢﻨْﻬ ﻣﺲﺟو ﻓَﺎ.َﻠُﻮنﻛﻻ ﺗَﺎ ا ﻗَﺎلﻬِﻢﻟَﻴ اﻪﺑ ﻓَﻘَﺮ.ﻴﻦﻤ ﺳﻞﺠﺎء ﺑِﻌ ﻓَﺠﻪﻠﻫ اَﻟاغَ اﻓَﺮ
28-26 :]اﻟﺬارﻳﺎت اﻵﻳﺎت
"(İbrahim -aleyhisselâm-) onlara yemek getirmek için gizlice âilesinin yanına giderek semiz bir
danayı kesip ateşte kızarttıktan sonra getirmiş. Onların önlerine koyup: Yemez misiniz? demişti.O
sırada (onların yemediklerini görünce) onlardan yana içine bir korku düşmüştü. (Bunun üzerine
onlar:) Korkma! (Biz Allah'ın elçileriyiz) dediler ve ona (eşi Sâra'nın, Allah'ı ve onun dînini bilen)
âlim olacak bir çocuğu (İshâk'ı) doğuracağını müjdelediler."(Zâriyât Sûresi: 26-28).
Allah Teâlâ başka bir âyette şöyle buyurmuştur:
70 : ] ﺳﻮرة ﻫﻮد اﻵﻳﺔ ﻟُﻮطم ﻗَﻮَﻟﻠْﻨَﺎ اﺳرﻧﱠﺎ ا ا ﺗَﺨَﻒﻴﻔَﺔً ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﻻ ﺧﻢﻨْﻬ ﻣﺲﺟوا وﻢﻫﺮَ ﻧﻪﻟَﻴ اﻞ ﺗَﺼ ﻻﻢﻬﺪِﻳﻳى ااﺎ ر] ﻓَﻠَﻤ
"(İbrahim -aleyhisselâm-) misaﬁrlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onların bu hali
kendisinin hoşuna gitmedi ve onlardan kuşkulandı, kalbine bir korku girdi. (Bunun üzerine melekler
ona:) Korkma! Zirâ bizler, (Rabbinin melekleriyiz ve) Lût kavmini helak etmek için gönderildik,
dediler." (Hûd Sûresi: 70).
Melekler, Allah Teâlâ'yı anmaktan ve O'na ibâdet etmekten hiç bıkıp usanmazlar ve yorulmazlar:
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
)) 20 :ونَ (( ] ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻵﻳﺔﻔْﺘُﺮ ﻳ ﻻﺎراﻟﻨﱠﻬ وﻞﻮنَ اﻟﻠﱠﻴِﺤﺒﺴ] ﻳ
"Onlar, gece-gündüz bıkmaksızın (Allah’ı) tesbih ederler." (Enbiyâ Sûresi: 20).
Allah Teâlâ başka bir âyette şöyle buyurmuştur:
... 38 :ﻮنَ ] ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ ﻣﻦ اﻵﻳﺔﻣﺎﺴ ﻻ ﻳﻢﻫﺎرِ واﻟﻨﱠﻬ وﻞ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴﻮنَ ﻟَﻪِﺤﺒﺴِﻚَ ﻳﺑﻨﺪَ ر ﻋ] ﻓَﺎﻟﱠﺬِﻳﻦ
"... şunu bilsinler ki, Rabbinin nezdinde olan melekler, gece gündüz, bıkmadan- usanmadan O’nu
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tesbih ederler (O'nu her türlü noksanlıklardan tenzih etmekten asla kibirlenmezler)." (Fussilet
Sûresi: 38).
Meleklerin sayıları:
Melekler, pek çoktur. Onların sayısını, Allah Teâlâ'dan başka hiç kimse bilemez.
Nitekim Peygamber -sallallau aleyhi ve sellem- gökte bulunan "Beytu'l-Ma'mur"u vasfederken
şöyle buyurmuştur:
واﻮدﻌ ﻳﻮا ﻟَﻢﺟذَا ﺧَﺮﻠَﻚٍ ا ﻣﻟْﻒﻮنَ اﻌﺒ ﺳمﻮ ﻳﻞ ﻛﻴﻪ ﻓّﻠﺼ ﻳﻮرﻤﻌ اﻟْﻤﺖﻴﺬَا اﻟْﺒ ﻫ: ﻓَﻘَﺎل:ﺮِﻳﻞ ﺟِﺒﻟْﺖﺎ ﻓَﺴ،ﻮرﻤﻌ اﻟْﻤﺖﻴ اﻟْﺒ ﻟﻊﻓﻓَﺮ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري.ﻬِﻢﻠَﻴﺎ ﻋ ﻣﺮ آﺧﻪﻟَﻴ] ا
"(Mirac olayında) gökte Beytul-Ma'mur denilen yere yükseltildiğimde Cebrail'e onu (BeytulMa'mur'u) sordum.
Cebrail dedi ki:
- Bu Beytu'l-Ma'mur'da her gün yetmişbin melek namaz kılar. Melekler dışarı çıktıklarında da bir
daha oraya geri dönmezler (çok olduklarından dolayı onlara bir daha sıra gelmez)." (Buhârî; hadis
no: 3207)
Yine, Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﺎوﻧَﻬﺮﺠﻠَﻚٍ ﻳ ﻣﻟْﻒﻮنَ اﻌﺒ ﺳﺎم زِﻣﻞ ﻛﻊ ﻣ،ﺎم زِﻣﻟْﻒﻮنَ اﻌﺒﺎ ﺳﺬٍ ﻟَﻬﺌﻣﻮ ﻳﻨﱠﻢﻬ ﺑِﺠَﺗﻮ] ﻳ
"O gün (Kıyâmet günü), yetmiş bin dizgini olan ve her bir dizgininden yetmiş bin meleğin çektiği
cehennem getirilir."(Müslim; hadis no: 2842).
Meleklerin isimleri:
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Meleklerin isimleri vardır. Fakat bizler pek azının isimlerini bilmekteyiz. Bu sebeple Kur'an ve
sünnette isimleri belirtilen meleklere detaylı bir şekilde îmân etmek (tafsilî îmân), isimleri
belirtilmeyen meleklere ise, özet olarak îmân etmek (mücmel îmân) gerekir. Bu ise, kulun
meleklere genel olarak îmân etmesi konusuna girer.
Meleklerin bazılarının isimleri şunlardır:
1. - 2. Cebrail -aleyhisselâm- ve Mikail -aleyhisselâm-:
Allah Teâlâ, Cebrail ve Mikail -aleyhisselâm- hakkında şöyle buyurmuştur:
ﻪاً ِﻟﺪُوﺎنَ ﻋﻦ ﻛ ﻣ.ﻴﻦﻨﻣﻮﻠْﻤى ﻟﺸْﺮﺑﺪًى وﻫ وﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻤّﺪِّﻗﺎً ﻟﺼ ﻣﻪذْنِ اﻟ ﻗَﻠْﺒِﻚَ ﺑِﺎَﻠ ﻋﻟَﻪ ﻧَﺰﻧﱠﻪ ﻓَﺎﺮِﻳﻞـﺠِﺒاً ﻟﺪُوﺎنَ ﻋﻦ ﻛ ﻣﻗُﻞ
98 : ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ.ﺮِﻳﻦﺎﻓْﻠ ﻟﺪُو ﻋﻪنﱠ اﻟ ﻓَﺎﺎلﻴﻣ وﺮِﻳﻞﺟِﺒ وﻪﻠﺳر وﻪﺘﻶﺋﻣ] و
"(Ey Peygamber! Meleklerden Cebrail bizim düşmanımızdır, diyen Yahudilere) De ki: Kim, Cebrâil’e
düşman ise iyi bilsin ki, bu Kur’ân’ı daha önce inen kitapları tasdik etmek, mü'minleri (hakka ileten)
bir rehber ve (dünya ve âhirette her türlü iyiliği onlara) müjdeleyici olmak üzere, Allah’ın izniyle
senin kalbine o indirmiştir. Kim, Allah’a, meleklerine, elçilerine, (özellikle de şu iki meleğe) Cebrâil
ve Mikâil’e düşman ise, iyi bilsin ki Allah da kâﬁrlerin düşmanıdır." (Bakara Sûresi: 97-98).
3. İsraﬁl -aleyhisselâm-:
Ebu Seleme b. Abdurrahman b. Avf'tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle
demiştir:
ﻦ ﻣذَا ﻗَﺎمﺎنَ ا ﻛ: ؟ ﻗَﺎﻟَﺖﻞ اﻟﻠﱠﻴﻦ ﻣذَا ﻗَﺎم اﻼﺗَﻪ ﺻﺢﻔْﺘَﺘ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴﻪ ﻋ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟِﺎنَ ﻧَﺒ ﻛءَِ ﺷي ﺑِﺎﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤمﺸَﺔَ اﺎﺋ ﻋﻟْﺖﺎﺳ
ﻦﻴ ﺑﻢ ﺗَﺤﻧْﺖ اةﺎداﻟﺸﱠﻬﺐِ و اﻟْﻐَﻴﻢﺎﻟضِ ﻋراﻻاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﺮ ﻓَﺎﻃﻴﻞاﻓﺮﺳا وﻴﻞﺎﺋﻴﻣ وﻴﻞاﺋﺮﺒ ﺟب رﻢ اﻟﻠﱠﻬ:ﻼﺗَﻪ ﺻ اﻓْﺘَﺘَﺢﻞاﻟﻠﱠﻴ
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﻴﻢﺘَﻘﺴ ﻣاطﺮ ﺻَﻟ ا ﺗَﺸَﺎءﻦﺪِي ﻣﻧﱠﻚَ ﺗَﻬ ا،َﻚذْﻧ ﺑِﺎﻖ اﻟْﺤﻦ ﻣﻴﻪ ﻓﻒﺎ اﺧْﺘُﻠﻤ ﻟﺪِﻧ اﻫ،َﻔُﻮنﺨْﺘَﻠ ﻳﻴﻪﺎﻧُﻮا ﻓﺎ ﻛﻴﻤﺎدِكَ ﻓﺒ] ﻋ
"Mü'minlerin annesi Âişe'ye -Allah ondan ve babasından râzı olsun-:
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- Allah'ın Peygamberi -sallallahu aleyhi ve sellem- gece namaz kılmaya (teheccüde) kalktığında,
namazına hangi duâ ile başlardı, diye sordum.
Âişe -Allah ondan râzı olsun- dedi ki:
- Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- gece namaz kılmaya kalktığında namazına şu duâ ile
başlardı:
- Cebrâil, Mikâil ve İsrâﬁl’in Rabbi, göklerin ve yerin yaratanı, gizli ve âşikârı bilen Allahım! Ayrılığa
düştükleri şeylerde kulların arasında sen hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde beni izninle hakka
ilet. Şüphesiz, sen dilediğini doğru yola iletirsin." (Müslim; hadis no: 270).
4. Mâlik: Cehennem bekçisidir.
Allah Teâlâ, Cehennem bekçisi Mâlik hakkında şöyle buyurmuştur:
77 : ] ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف اﻵﻳﺔ.َﺜُﻮنﺎﻛ ﻣﻢﻧﱠ اﻚَ ﻗَﺎلﺑﻨَﺎ رﻠَﻴﻘْﺾِ ﻋﻴﻚُ ﻟﺎﻟﺎ ﻣا ﻳوﻧَﺎد] و
"(Günahkârlar, Allah Teâlâ onları Cehenneme girdirdikten sonra Cehennem bekçisine feryad
ederekşöyle) seslenirler: Ey Mâlik! Ne olur, tükendik artık Rabbin canımızı alsın ki (içerisinde
bulunduğumuz durumdan) rahata kavuşalım! O (Mâlik onlara cevap olarak şöyle) der: Size ölüp
kurtulmak yok, orada ebedî kalacaksınız." (Zuhruf Sûresi: 77).
5. - 6. Münker ve Nekir:
Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:
((  ﻓ ﺗَﻘُﻮلﻨْﺖﺎ ﻛ ﻣ:ِنﻘُﻮﻻ ﻓَﻴ،ﻴﺮ اﻟﻨﱠاﻵﺧَﺮ وﺮْﻨﺎ اﻟْﻤﻤﺪِﻫﺣ ﻻﻘَﺎل ﻳ،ِﻗَﺎنزْرانِ ادﻮﺳﺎنِ اَﻠ ﻣﺗَﺎه ا،ﻢﺪُﻛﺣ ا ﻗَﺎلو اِﺖﻴ اﻟْﻤذَا ﻗُﺒِﺮا
؟ﻞﺟﺬَا اﻟﺮﻫ
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ﻮﻟُﻪﺳر وﺪُهﺒﺪًا ﻋﻤﺤنﱠ ﻣا وﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪ انْ ﻻﺪُ اﺷْﻬ ا،ﻮﻟُﻪﺳر وﻪﺪُ اﻟﺒ ﻋﻮ ﻫﻘُﻮلﺎنَ ﻳﺎ ﻛ ﻣ:ﻘُﻮلﻓَﻴ.
ﺟِﻊر ا:ﻘُﻮل ﻓَﻴ، ﻧَﻢ: ﻟَﻪﻘَﺎل ﻳ ﺛُﻢ،ﻴﻪ ﻓ ﻟَﻪرﻨَﻮ ﻳ ﺛُﻢ،ﻴﻦﻌﺒ ﺳﺎ ﻓاﻋﻮنَ ذِرﻌﺒ ﺳﺮِه ﻗَﺒ ﻓ ﻟَﻪﺢﻔْﺴ ﻳ ﺛُﻢ،ﺬَا ﻫﻧﱠﻚَ ﺗَﻘُﻮل اﻠَﻢﻨﱠﺎ ﻧَﻌ ﻗَﺪْ ﻛ:ِنﻘُﻮﻻﻓَﻴ
َﻚ ذَﻟﻪﻌﺠﻀ ﻣﻦ ﻣﻪ اﻟﺜَﻪﻌﺒ ﻳﺘﱠ ﺣﻪﻟَﻴ اﻪﻠﻫ اﺐﺣ اﻻ اﻈُﻪﻮﻗ ﻳوسِ اﻟﱠﺬِي ﻻﺮ اﻟْﻌﺔﻣﻨَﻮ ﻛ ﻧَﻢ:ِنﻘُﻮﻻ ﻓَﻴ،ﻢﻫﺧْﺒِﺮ ﻓَﺎﻠﻫ اَﻟا.
ﻤ اﻟْﺘَﺌ:ِضرﻼ ﻟﻘَﺎل ﻓَﻴ،َﻚ ذَﻟﻧﱠﻚَ ﺗَﻘُﻮل اﻠَﻢﻨﱠﺎ ﻧَﻌ ﻗَﺪْ ﻛ:ِنﻘُﻮﻻ ﻓَﻴ،رِيد ا ﻻﺜْﻠَﻪ ﻣﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻓَﻘُﻠْﺖ ﻳ اﻟﻨﱠﺎسﺖﻌﻤ ﺳ:ﻘًﺎ ﻗَﺎلﻨَﺎﻓﺎنَ ﻣنْ ﻛاو
 (( ] رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ.َﻚ ذَﻟﻪﻌﺠﻀ ﻣﻦ ﻣﻪ اﻟﺜَﻪﻌﺒ ﻳﺘﱠﺎ ﺣﺬﱠﺑﻌﺎ ﻣﻴﻬ ﻓالﺰ ﻳ ﻓَﻼ،ﻪﻋﻼﺿﺎ اﻴﻬ ﻓﻒ ﻓَﺘَﺨْﺘَﻠﻪﻠَﻴ ﻋﻢ ﻓَﺘَﻠْﺘَﺌ،ﻪﻠَﻴﻋ
] اﻷﻟﺒﺎﻧ
"Ölü veya sizden biriniz mezara konulduğu zaman, ona siyah ve mavi iki melek gelir. Birine
Münker, diğerine ise Nekir denir.
İki melek ona:
Bu adam (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-) hakkında ne dersin? diye sorarlar.
Bunun üzerine o, (dünyada) söylediğini söyler ve şöyle der: O, Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah'tan
başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâhın olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi
olduğuna şâhitlik ederim, der.
Bunun üzerine iki melek:
Senin (ölmeden önce) böyle söylediğini (Allah'ın birliğini ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu
ikrar ettiğini) zaten biliyorduk, derler.
Sonra onun kabri, eni ve boyu yetmiş arşın genişletilir, sonra kabri ona aydınlatılır ve kendisine:
Uyu, denilir.
O (gördüğü büyük sevinçten dolayı): Dönüp âileme haber vereyim mi? (yani sevinmeleri için
hâlimin güzel olduğunu ve benim için üzüntü ve keder olmadığını onlara haber vereyim mi?) der.
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Bunun üzerine iki melek:
Ona:Âilesinden en çok seven kişiden başka kimsenin uyandırmadığı gelin-güvey gibi
uyu,derler.(Onun kabrindeki hayatı yeni bir gelinin hayatı gibi olur.Rahat uykusundan kendisini
sadece âile fertleri uyandırır. Yatağından kalkınca da uykusuna doyamamış gibi mahmur olur.)
O, Allah onu yatağından mahşere kaldırıncaya kadar (bu şekilde uyur).
Şayet münâfık ise:
İnsanların, "Muhammed Allah'ın elçisidir” dediklerini işittim ve ben de onlar gibi söyledim. Ama
gerçekten onun peygamber olup olmadığını bilmiyorum? der.
Bunun üzerine iki melek:
Senin (ölmeden önce) böyle söylediğini (Allah'ın birliğini ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu
ikrar etmediğini) zaten biliyorduk, derler.
(Sonra toprağa): Onu sıkıştır, denilir. Bunun üzerine toprak onu öyle bir sıkıştırır ki, kaburga
kemikleri birbirine geçer. Allah, kıyâmette onu yattığı yerden diriltinceye kadar ona böyle azap
edilir."(Tırmizî, hadis no: 1071, Ebu İsa (Tirmizî) şöyle demiştir: Hadis, Hasen Garib'tir. Elbânî de
"Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha", hadis no: 1391'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)
7. - 8. Hârût ve Mârût:
Allah Teâlâ, Hârût ve Mârût hakkında şöyle buyurmuştur:
َﻠ ﻋﻧﺰِلﺎ اﻣ وﺮﺤ اﻟﺴﻮنَ اﻟﻨﱠﺎسﻤّﻠﻌواْ ﻳﻔَﺮ ﻛﻴﻦﺎﻃ اﻟﺸﱠﻴﻦﻟَـﺎنُ وﻤﻠَﻴ ﺳﻔَﺮﺎ ﻛﻣﺎنَ وﻤﻠَﻴﻠْﻚِ ﺳ ﻣَﻠ ﻋﻴﻦﺎﻃﺎ ﺗَﺘْﻠُﻮاْ اﻟﺸﱠﻴﻮاْ ﻣﻌاﺗﱠﺒو
ءﺮ اﻟْﻤﻦﻴ ﺑِﻗُﻮنَ ﺑِﻪﻔَﺮﺎ ﻳﺎ ﻣﻤﻨْﻬﻮنَ ﻣﻠﱠﻤﺘَﻌ ﻓَﻴﻔُﺮَ ﺗﺘْﻨَﺔٌ ﻓَﻼ ﻓﻦﺎ ﻧَﺤﻧﱠﻤ اﻘُﻮﻻ ﻳﺘﱠﺪٍ ﺣﺣ اﻦﺎنِ ﻣﻤّﻠﻌﺎ ﻳﻣ ووتﺎرﻣ ووتﺎر ﻫﺎﺑِﻞ ﺑِﺒﻦﻴَﻠاﻟْﻤ
ﻦ ﻣةﺮ اﻵﺧ ﻓﺎ ﻟَﻪ ﻣاه اﺷْﺘَﺮﻦﻮاْ ﻟَﻤﻤﻠﻟَﻘَﺪْ ﻋ وﻢﻬﻨﻔَﻌ ﻳﻻ وﻢﻫﺮﻀﺎ ﻳﻮنَ ﻣﻠﱠﻤﺘَﻌﻳ وﻪذْنِ اﻟ ﺑِﺎﻻﺪٍ اﺣ اﻦ ﻣ ﺑِﻪِﻳﻦﺂرﻢ ﺑِﻀﺎ ﻫﻣ وﺟِﻪزَوو
102 : ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ.َﻮنﻠَﻤﻌﺎﻧُﻮاْ ﻳ ﻛ ﻟَﻮﻢﻬﻧﻔُﺴ ااْ ﺑِﻪوﺎ ﺷَﺮ ﻣﺲﻟَﺒِﯩقٍ و] ﺧَﻼ
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"(Yahûdiler) Süleymân’ın hükümrânlığı zamanında şeytanların sihirbazlara söylediklerine uydular.
Oysa Süleymân (-aleyhisselâm- sihri öğrenerek) kâﬁr olmadı. Ancak şeytanlar, insanlara sihri
öğretip (dînlerini ifsâd etmek sûretiyle) kâﬁr oldular. (Yine Yahûdiler, insanları sınamak için Allah
tarafından) Bâbil’de Hârût ve Mârût adlı iki meleğe indirilene uydular.O iki melek; ‘Biz ancak
imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâﬁr olmayasın diyerek (nasihat edip uyarmadıkça)
hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. İnsanlar, iki melekten karı ile kocanın arasını açacak şeyleri
öğrenirlerdi. Oysa sihirbazlar, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Sihirbazlar
kendilerine fayda değil de zarar vereni öğrenirler.Sihri satın alanlar (sihri tercih edip hakkı
terkeden Yahûdiler) âhirette (hayırdan yana) nasiplerinin olmadığını çok iyi bilmektedirler. (Allah
ve Rasûlü’ne îmâna karşılık) kendilerini sattıkları şey (sihir), ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı."
(Bakara Sûresi:102)
Bunların dışında daha nice sayısız melekler vardır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
... 31 :ﺸَﺮِ ] ﺳﻮرة اﻟﻤﺪﺛﺮ ﻣﻦ اﻵﻳﺔﻠْﺒى ﻟﺮﻻ ذِﻛ اﺎ ﻫﻣ وﻮﻻ ﻫِﻚَ اﺑ رﻨُﻮد ﺟﻠَﻢﻌﺎ ﻳﻣ] و
"...Rabbinin ordularını (meleklerinin sayısını), kendisinden başka hiç kimse bilemez. Bu cehennem
(sekar), insanlara bir öğütten başka bir şey değildir." (Müddessir Sûresi: 31).
Meleklerin güç ve kuvvetleri:
Melekler, Allah Teâlâ'nın kendilerine bahşetmiş olduğu büyük güç ve kuvvetlere sahiptirler. Onların
bu büyük güç ve kuvvetlerinden bazıları şunlardır:
Melekler değişik şekillere girme gücüne ve kuvvetine sahiptirler:
Allah Teâlâ, meleklere, kendi sûretlerinden başka sûret ve şekillerde görünme gücü ve kuvveti
bahşetmiştir.
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Örneğin Allah Teâlâ, Cebrail -aleyhisselâm-'ı, Meryem -aleyhasselâm-'a bir insan sûretinde
göndermiştir.
NitekimAllah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
17 :ﺎً ] ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ اﻵﻳﺔﻮِﻳﺸَﺮاً ﺳﺎ ﺑ ﻟَﻬﺜﱠﻞﻨَﺎ ﻓَﺘَﻤوﺣﺎ رﻬﻟَﻴﻠْﻨَﺎ اﺳرﺎﺑﺎً ﻓَﺎﺠ ﺣﻬِﻢوﻧﻦ د ﻣ] ﻓَﺎﺗﱠﺨَﺬَت
"(Meryem) onlarla kendisi arasına bir perde gerdi. Biz de ona Ruh'umuzu (Cebrail'i) gönderdik de,
ona tam bir insan şeklinde (sûretinde) görünüverdi." (Meryem Sûresi: 17 )
Melekler, İbrahim -aleyhisselâm-'a insan sûretinde geldiklerinde, onlar kendilerinin melekler
olduklarını kendisine bildirinceye kadar İbrahim -aleyhisselâm- onların melekler olduklarını
bilememişti.
Yine melekler,Lut -aleyhisselâm-'a, güzel yüzlü gençler sûretinde gelmişlerdi.
Cebrail -aleyhisselâm-, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e değişik sûretlerde gelirdi. Nitekim
Cebrail -aleyhisselâm-, kimi zaman güzel yüzlü sahâbî olan Dihye el-Kelbî -Allah ondan râzı olsunsûretinde, kimi zaman da Bedevî bir arap sûretinde gelirdi. Sahâbe de -Allah onlardan râzı olsunCebral'i insan sûretinde görmüşlerdi.
Nitekim Ömer b. Hattâb'ın -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste, o şöyle demiştir:
ىﺮ ﻳﺮِ ﻻادِ اﻟﺸﱠﻌﻮﺎبِ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺳﻴّﺎضِ اﻟﺜﻴ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺑﻞﺟﻨَﺎ رﻠَﻴ ﻋذْ ﻃَﻠَﻊ امﻮ ﻳ ذَاتﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴﻪ ﻋ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳﻨْﺪَ ر ﻋﻦﺎ ﻧَﺤﻨَﻤﻴﺑ
ﻪﺬَﻳ ﻓَﺨَﻠ ﻋﻪﻔﱠﻴ ﻛﻊﺿو وﻪﺘَﻴﺒﻛ رَﻟ اﻪﺘَﻴﺒﻛﻨَﺪَ رﺳ ﻓَﺎﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴﻪ ﻋ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒَﻟ اﻠَﺲ ﺟﺘﱠﺪٌ ﺣﺣﻨﱠﺎ ا ﻣﺮِﻓُﻪﻌ ﻳﻻﻔَﺮِ و اﻟﺴﺛَﺮ اﻪﻠَﻴﻋ
ﺪًاﻤﺤنﱠ ﻣا و،ﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪ انْ ﻻﺪَ انْ ﺗَﺸْﻬ امَﺳ ا:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴﻪ ﻋ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ر؟ ﻓَﻘَﺎلمَﺳ اﻦ ﻋﻧﺧْﺒِﺮﺪُ!اﻤﺤﺎ ﻣﻳ:ﻗَﺎلو
: ﻗَﺎل.ﺒِﻴﻼ ﺳﻪﻟَﻴ اﺖﺘَﻄَﻌنْ اﺳ اﺖﻴ اﻟْﺒﺞﺗَﺤ و،َﺎنﻀﻣ رﻮمﺗَﺼ و،َﺎةﻛ اﻟﺰﺗﺗُﻮ و،َةﻼ اﻟﺼﻴﻢﺗُﻘ و،ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴﻪ ﻋ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳر
مﻮاﻟْﻴ و،ﻪﻠﺳر و،ﺘُﺒِﻪﻛ و،ﻪﺘﺋَﻣ و،ﻪ ﺑِﺎﻟﻦﻣنْ ﺗُﻮ ا:ﺎنِ؟ ﻗَﺎلﻳﻤ اﻦ ﻋﻧﺧْﺒِﺮ ﻓَﺎ: ﻗَﺎل.ﺪِّﻗُﻪﺼﻳ وﻟُﻪﺎﺴ ﻳﻨَﺎ ﻟَﻪﺠِﺒ ﻓَﻌ: ﻗَﺎل.ﺪَﻗْﺖﺻ
ﻧﱠﻪ ﻓَﺎاه ﺗَﺮﻦَ ﺗنْ ﻟَﻢ ﻓَﺎ،اهﻧﱠﻚَ ﺗَﺮﺎ ﻛﻪﺪَ اﻟﺒنْ ﺗَﻌ ا:ﺎنِ؟ ﻗَﺎلﺴﺣ اﻦ ﻋﻧﺧْﺒِﺮ ﻓَﺎ: ﻗَﺎل.ﺪَﻗْﺖ ﺻ: ﻗَﺎل.ِهﺷَﺮ وﺮِه ﺑِﺎﻟْﻘَﺪَرِ ﺧَﻴﻦﻣﺗُﻮِ و،ﺮﺧا
،ﺎﺘَﻬﺑﺔُ رﻣﺪَ انْ ﺗَﻠ ا:ﺎ؟ ﻗَﺎلﻬﺗﺎرﻣ اﻦ ﻋﻧﺧْﺒِﺮ ﻓَﺎ: ﻗَﺎل.ﻞﺎﺋ اﻟﺴﻦ ﻣﻠَﻢﻋﺎ ﺑِﺎﻨْﻬ ﻋﻮلﯩﺴﺎ اﻟْﻤ ﻣ:؟ ﻗَﺎلﺔﺎﻋ اﻟﺴﻦ ﻋﻧﺧْﺒِﺮ ﻓَﺎ: ﻗَﺎل.َاكﺮﻳ
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ﻦﺗَﺪْرِي ﻣ! اﺮﻤﺎ ﻋ ﻳ: ﻟ ﻗَﺎل ﺛُﻢ،ﺎﻴﻠ ﻣ ﻓَﻠَﺒِﺜْﺖ اﻧْﻄَﻠَﻖ ﺛُﻢ: ﻗَﺎل.ِﺎنﻨْﻴ اﻟْﺒﻟُﻮنَ ﻓﺘَﻄَﺎو ﻳ اﻟﺸﱠﺎءﺎءﺎﻟَﺔَ رِﻋاةَ اﻟْﻌﺮﻔَﺎةَ اﻟْﻌى اﻟْﺤنْ ﺗَﺮاو
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﻢَ دِﻳﻨﻢﻤّﻠﻌ ﻳﻢﺗَﺎﻛ اﺮِﻳﻞ ﺟِﺒﻧﱠﻪ ﻓَﺎ:! ﻗَﺎلﻠَﻢﻋ اﻮﻟُﻪﺳر وﻪ اﻟ:؟ ﻗُﻠْﺖﻞﺎﺋ] اﻟﺴ
"Biz, birgün Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanında otururken bembeyaz bir elbise
giymiş, simsiyah saçlı, üzerinde yolculuk izi bulunmayan ve içimizden de hiç kimsenin tanımadığı
bir adam ansızın yanımıza çıkageldi. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in önünde oturup
dizlerini, O'nun -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dizlerine dayadı, ellerini de kendi uyluklarının
üzerine koydu ve: Ey Muhammed! Bana İslâm'dan haber ver? dedi.
İmam Nevevî, Sahîh-i Müslim'in şerhinde, Sindî de Nesâî'nin şerhinde "kendi uyluklarının üzerine
koydu" şeklinde açıklamışlar, Fakat "Avnu'l-Ma'bûd"'da "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
uyluklarının üzerine koydu" şeklinde açıklanmıştır.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
-İslâm; Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilahın olmadığına ve Muhammed -sallalahu
aleyhi ve sellem-'in Allah'ın elçisi olduğuna şâhitlik etmen, namaz kılman, zekât vermen, Ramazan
orunu tutman ve yoluna güç yetirdiğin takdirde Beytullah'ı haccetmendir, buyurdu.
O : Doğru söyledin, dedi.
Bunun üzerine biz soru soranın, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e hem soru sormasına, hem
de ona doğru söyledin demesine şaşırdık.
(Sonra devamla): Bana îmândan haber ver? dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Îmân; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine (peygamberlerine), âhiret gününe ve kaderin
hayrına ve şerrine îmân etmendir, buyurdu.
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Adam yine: Doğru söyledin, dedi.
(Sonra devamla): Bana ihsandan haber ver? dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- İhsan; Allah'a, O'nu görüyormuşçasınaibâdet etmendir. Şayet sen O'nu görmüyorsan bile, O seni
görmektedir, buyurdu.
(Sonra devamla): Bana, kıyâmetin ne zaman kopacağını haber ver? dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Kıyâmet hakkında kendisine soru sorulan kimse, soran kimseden daha bilgili değildir, buyurdu.
Bunun üzerine o:
- O halde bana kıyâmetin alametleri hakkında haber ver? dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Câriyenin efendisini doğurması ve yalınayak, baldırı çıplak koyun çobanlarının bina yükseltmekte
birbirleriyle yarışmaları ve bunlarla iftihar etmeleridir, buyurdu."
İmam Hattabî, "Câriyenin efendisini doğurması"nın anlamı hakkında şöyle demiştir: "İslâm'ın
yeryüzünde yayılmasıyla savaşlarda çokça kadın köleler ele geçirilmesinin ardından müslümanların
onları câriyeler edinmeleri ve onlardan doğacak kız çocukları, annelerine efendiler olacaktır."
Yine "Câriyenin efendisini doğurması" şöyle de açıklanmıştır: "Kız çocuğunun, annesine çokça
itaatsizlik etmesi sonucu, kadın efendinin câriyesine hükmetmesi gibi, kız çocuğu annesine
hükmedecektir."
(Ömer b. Hattab) dedi ki:
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- Sonra adam oradan hızla ayrıldı. Bunun üzerine ben uzun bir süre (üç gece) öyle bekledim. Sonra
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bana:
- Ey Ömer! Soru soranın kim olduğunu biliyor musun? diye sordu.
Ben de:
- Allah ve Rasûlü daha iyi bilirler, dedim.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Şüphe yok ki O, size dîninizi öğretmek için gelen Cebrâil'dir, buyurdu."(Müslim; hadis no: 8)
Meleklerin, insanların sûretlerinde göründüklerine delâlet eden bunun dışında daha birçok hadis
vardır.
Örneğin; İsrailoğullarında yüz kişinin canına kıydıktan sonra tevbe eden kimsenin hadisi buna
örnektir. Bu hadiste melekle ilgili olarak şu lafız geçmektedir:
"(Onların arasında hüküm vermek için) onlara, insan sûretinde bir melek geldi..."
Yine, geçmiş ümmetlerde onları imtihan etmek amacıyla, abraş (alaca hastalığına yakalanmış),
başı kel ve kör (âmâ) olan üç insana gelen melek, insan sûretindeydi.
Meleklerin hızları:
Günümüzde insanın bildiği en büyük hız, ışık hızıdır. Meleklerin hızı ise, bu hızın çok üzerindedir.
Öyle ki, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e soru soran kişi, sorusunu bitirir bitirmez, Cebrail
-aleyhisselâm-Allah Teâlâ katından cevabını anında getirirdi.
Meleklerin görevleri:
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- Meleklerden, Allah Teâlâ tarafından elçilerine (peygamberlerine) vahiy getirmekle görevli olanı
vardır ki bu, Ruhu'l-Emîn Cebrail -aleyhisselâm-'dır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
98 : ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ.ﻴﻦﻨﻣﻮﻠْﻤى ﻟﺸْﺮﺑﺪًى وﻫ وﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻤّﺪِّﻗﺎً ﻟﺼ ﻣﻪذْنِ اﻟ ﻗَﻠْﺒِﻚَ ﺑِﺎَﻠ ﻋﻟَﻪ ﻧَﺰﻧﱠﻪ ﻓَﺎﺮِﻳﻞـﺠِﺒاً ﻟﺪُوﺎنَ ﻋﻦ ﻛ ﻣ] ﻗُﻞ
"(Ey Peygamber! Meleklerden Cebrail bizim düşmanımızdır, diyen Yahudilere) De ki: Kim, Cebrâil’e
düşman ise iyi bilsin ki, bu Kur’ân’ı daha önce inen kitapları tasdik etmek, mü'minleri (hakka ileten)
bir rehber ve (dünya ve âhirette her türlü iyiliği onlara) müjdeleyici olmak üzere, Allah’ın izniyle
senin kalbine o indirmiştir." (Bakara Sûresi: 97).
Yine, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
195-192:  ] ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء.ﺒِﻴﻦ ﻣِﺑﺮﺎنٍ ﻋﺴ ﺑِﻠ.ﻨﺬِرِﻳﻦ اﻟْﻤﻦﻮنَ ﻣَﺘ ﻗَﻠْﺒِﻚَ ﻟَﻠ ﻋ.ﻴﻦﻣ اوح اﻟﺮ ﺑِﻪل ﻧَﺰ.ﻴﻦﺎﻟَﻤِ اﻟْﻌب ر ﻟَﺘَﻨﺰِﻳﻞﻧﱠﻪاو
]
"Hiç şüphesiz ki O (Kur’an), Âlemlerin Rabbinin indirmesidir. (Ey Muhammed!) uyarıcılardan olman
için, O’nu apaçık bir Arap lisânıyla senin kalbine Rûhul-Emîn (Cebrâîl) indirmiştir." (Şuarâ Sûresi:
192-195).
- Meleklerden, yağmur yağdırmakla ve Allah Teâlâ'nın dilediği yere yönlendirmekle görevli olanı
vardır ki bu, Mikail -aleyhisselâm-'dır. Rab Teâlâ'nın emrini yerine getirmeleri için, Mikail aleyhisselâm-'ın emrettiği rüzgârları ve bulutları Allah -azze ve celle-'nin dilediği yere ve yöne
yönlendirme görevini yerine getiren yardımcıları da vardır.
- Meleklerden, kıyâmet günü Sûr'a üﬂemekle görevli olanı vardır ki bu, İsraﬁl -aleyhisselâm-'dır.
(Sûr; İsraﬁl -aleyhisselâm-'ın kıyâmet koparken içine üﬂeyeceği borazandır.)
- Meleklerden, ruhları (canları) almakla görevli olanı vardır ki bu, Ölüm Meleği ve onun
yardımcılarıdır.
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Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
11 : ] ﺳﻮرة اﻟﺴﺠﺪة اﻵﻳﺔ.َﻮنﻌﺟ ﺗُﺮﻢِﺑ رَﻟ ا ﺛُﻢﻢِ ﺑﻞتِ اﻟﱠﺬِي ۇﻛﻮﻠَﻚُ اﻟْﻤ ﻣﻢﻓﱠﺎﻛﺘَﻮ ﻳ] ﻗُﻞ
"(Ey Peygamber! O müşriklere) de ki: Canlarınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği, (eceliniz
geldiğinde bir an bile gecikmeksizin) sizi vefat ettirip ruhlarınızı alacak, sonra da siz Rabbinizin
huzuruna götürüleceksiniz (O da bütün yaptıklarınızın karşılığını verecektir.Eğer iyilik işlemişseniz
karşılığında iyilik, kötülük işlemişseniz karşılığında kötülük göreceksiniz.)" (Secde Sûresi: 11).
Ölüm meleğinin "Azrail" diye adlandırıldığına dâir, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den
sâbit olan herhangi bir sahih hadis yoktur.
- Meleklerden, mukimlik ve yolculuk hallerinde, uykusunda uyurken ve bütün hallerinde insanı
muhafaza etmekle görevli olanları vardır ki bunlar, "el-Muakkibât" yani nöbetleşerek
görevlendirilen meleklerdir.
Nitekim Allah Teâlâ bu melekler hakkında şöyle buyurmuştur:
ﻔَﻈُﻮﻧَﻪﺤ ﻳﻪ ﺧَﻠْﻔﻦﻣ وﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴ ﺑﻦ ﻣﺎتﺒّﻘﻌ ﻣ ﻟَﻪ.ِﺎر ﺑِﺎﻟﻨﱠﻬﺎرِبﺳ وﻞﺘَﺨْﻒٍ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴﺴ ﻣﻮ ﻫﻦﻣ و ﺑِﻪﺮﻬ ﺟﻦﻣ ول اﻟْﻘَﻮﺮﺳ اﻦ ﻣﻢْﻨ ﻣاءﻮﺳ
] .ٍال وﻦ ﻣﻪوﻧ دﻦ ﻣﻢﺎ ﻟَﻬﻣ و ﻟَﻪدﺮ ﻣﻮءاً ﻓَﻼ ﺳم ﺑِﻘَﻮﻪ اﻟادرذَا اا وﻬِﻢﻧْﻔُﺴﺎ ﺑِﺎوا ﻣِﺮﻐَﻴ ﻳﺘﱠ ﺣمﺎ ﺑِﻘَﻮ ﻣِﺮﻐَﻴ ﻳ ﻻﻪنﱠ اﻟ اﻪﺮِ اﻟﻣ اﻦﻣ
11-10 :] ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ اﻵﻳﺘﺎن
"Sizden sözünü gizleyenle, açıkça söyleyen, geceleyin (yaptıklarını) gizleyenle gündüzün onları
açıktan yapan, O’nun bilgisi (ilmi) bakımından aynıdır. O'nun (Allah Teâlâ'nın), insanın önünde ve
ardında devamlı sûretle nöbetleşerek görevlendirilen melekleri vardır.Onlar, Allah’ın emriyle onu
koruyup kollarlar.Bir toplum kendinde olan durumudeğiştirmedikçe (Allah'ın kendilerine bahşettiği
nimete nankörlük edip O'na karşı gelerek O'nun emrettiklerini değiştirmedikçe), şüphesiz Allah da
o toplumda olan hali (onlara bahşettiği nimeti) değiştirmez.Allah bir toplum için de bir kötülük
isterse, ondan kaçış yoktur. Artık Allah’ın dışında onları himâye edecek (onların işlerini üstlenecek,
sevdikleri şeyleri onlara getirecek ve istemediklerini de onlardan savacak) kimse yoktur." (Ra'd
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Sûresi: 10-11).
- Meleklerden, hayır veya şer olsun, kulun amellerini yazıp kaydetmekle görevli olanı vardır ki
bunlar, Kirâmen Kâtibîn'dir.
Nitekim Allah Teâlâ'nın şu sözleri bu melekleri kapsamaktadır:
61 : ] ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ.َِﻃُﻮنﻔَﺮ ﻳ ﻻﻢﻫﻠُﻨَﺎ وﺳ رﻓﱠﺘْﻪ ﺗَﻮتﻮ اﻟْﻤﻢﺪَﻛﺣﺎء اذَا ﺟ اﺘﱠﻔَﻈَﺔً ﺣﻢ ﺣﻠَﻴ ﻋﻞﺳﺮﻳ وﺎدِهﺒ ﻋق ﻓَﻮﺮ اﻟْﻘَﺎﻫﻮﻫو
]
"Kullarının üstünde tek hâkim O'dur. O, üzerinize, amellerinizi kaydeden Hafaza Melekleri'ni
gönderir.Nihayet sizden birinize ölüm vakti geldiğinde elçilerimiz (Ölüm Meleği ile onun
yardımcıları) hiç aksatmadan onun ruhunu (kendilerine emredilen şeyi) alırlar."(En'âm Sûresi: 61).
Yine, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
80 :ﻮنَ ] ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف اﻵﻳﺔﺘُﺒ ﻳﻬِﻢﻠُﻨَﺎ ﻟَﺪَﻳﺳر وَﻠ ﺑﻢاﻫﻮﻧَﺠ وﻢﻫﺮ ﺳﻊﻤ ﻧَﺴﻧﱠﺎ ﻻﻮنَ اﺒﺴﺤ ﻳم] ا
"Yoksa onlar (müşrikler), bizim, kendilerinin sırlarını (içlerinde gizlediklerini) ve kendi aralarında
konuştuklarını (gizli konuşmalarını) işitmediğimizi mi sanırlar? Hayır! Biz işitir (ve bilir)iz,
yanlarındaki elçilerimiz (Hafaza Melekleri) de onların yaptıkları her şeyi yazarlar." (Zuhruf Sûresi:
80).
Yine, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
18-17 : ] ﺳﻮرة ق اﻵﻳﺘﺎن.ٌﻴﺪﺘ ﻋﻴﺐﻗ رﻪ ﻟَﺪَﻳلٍ اﻦ ﻗَﻮﻆُ ﻣﻠْﻔﺎ ﻳ ﻣ.ٌﻴﺪﺎلِ ﻗَﻌﻤّ اﻟﺸﻦﻋ وﻴﻦﻤ اﻟْﻴﻦﺎنِ ﻋﻴّﺘَﻠَﻘ اﻟْﻤﺘَﻠَﻘﱠذْ ﻳ] ا
"İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazarlar. İnsan hiçbir söz söylemesin ki,
yanında onu gözetleyip yazmaya hazır bir melek bulunmasın." (Kâf Sûresi: 17-18)
Sağındaki melek, insanın sevaplarını yazmakla, solundaki melek ise günahlarını yazmakla
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görevlidir.
Yine, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
12-10 : ]ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﻄﺎر اﻵﻳﺎت.َﻠُﻮنﺎ ﺗَﻔْﻌﻮنَ ﻣﻠَﻤﻌ ﻳ.ﺒِﻴﻦﺎﺗاﻣﺎً ﻛﺮ ﻛ.ﻴﻦﻈﺎﻓ ﻟَﺤﻢﻠَﻴنﱠ ﻋا] و
"Şüphesiz ki üzerinizde (bütün) yaptıklarınızı bilen şereﬂi kâtipler, Hafaza Melekleri vardır."(İnﬁtâr
Sûresi: 10-12)
- Meleklerden, kabirde ölüyü sorguya çekmekle görevli olanları vardır ki bunlar, Münker ve
Nekir'dir.
Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:
ﺬَا ﻫ ﻓ ﺗَﻘُﻮلﻨْﺖﺎ ﻛ ﻣ:ِنﻘُﻮﻻ ﻓَﻴ،ﻴﺮ اﻟﻨﱠﺧَﺮا وﺮْﻨﺎ اﻟْﻤﻤﺪِﻫﺣ ﻻﻘَﺎل ﻳ،ِﻗَﺎنزْرانِ ادﻮﺳﺎنِ اَﻠ ﻣﺗَﺎه ا،ﻢﺪُﻛﺣ ا ﻗَﺎلو اِﺖﻴ اﻟْﻤذَا ﻗُﺒِﺮا
َﻧﱠﻚ اﻠَﻢﻨﱠﺎ ﻧَﻌ ﻗَﺪْ ﻛ:ِنﻘُﻮﻻ ﻓَﻴ،ﻮﻟُﻪﺳر وﺪُهﺒﺪًا ﻋﻤﺤنﱠ ﻣا وﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪ انْ ﻻﺪُ اﺷْﻬ ا،ﻮﻟُﻪﺳر وﻪﺪُ اﻟﺒ ﻋﻮ ﻫﻘُﻮلﺎنَ ﻳﺎ ﻛ ﻣ:ﻘُﻮل؟ ﻓَﻴﻞﺟاﻟﺮ
،ﻢﻫﺧْﺒِﺮ ﻓَﺎﻠﻫ اَﻟ اﺟِﻊر ا:ﻘُﻮل ﻓَﻴ، ﻧَﻢ: ﻟَﻪﻘَﺎل ﻳ ﺛُﻢ،ﻴﻪ ﻓ ﻟَﻪرﻨَﻮ ﻳ ﺛُﻢ،ﻴﻦﻌﺒ ﺳﺎ ﻓاﻋﻮنَ ذِرﻌﺒ ﺳﺮِه ﻗَﺒ ﻓ ﻟَﻪﺢﻔْﺴ ﻳ ﺛُﻢ،ﺬَا ﻫﺗَﻘُﻮل
ﺖﻌﻤ ﺳ:ﻘًﺎ ﻗَﺎلﻨَﺎﻓﺎنَ ﻣنْ ﻛا و،َﻚ ذَﻟﻪﻌﺠﻀ ﻣﻦ ﻣﻪ اﻟﺜَﻪﻌﺒ ﻳﺘﱠ ﺣﻪﻟَﻴ اﻪﻠﻫ اﺐﺣ اﻻ اﻈُﻪﻮﻗ ﻳوسِ اﻟﱠﺬِي ﻻﺮ اﻟْﻌﺔﻣﻨَﻮ ﻛ ﻧَﻢ:ِنﻘُﻮﻻﻓَﻴ
ﺎﻴﻬ ﻓﻒ ﻓَﺘَﺨْﺘَﻠﻪﻠَﻴ ﻋﻢ ﻓَﺘَﻠْﺘَﺌ،ﻪﻠَﻴ ﻋﻤ اﻟْﺘَﺌ:ِضرﻼ ﻟﻘَﺎل ﻓَﻴ،َﻚ ذَﻟﻧﱠﻚَ ﺗَﻘُﻮل اﻠَﻢﻨﱠﺎ ﻧَﻌ ﻗَﺪْ ﻛ:ِنﻘُﻮﻻ ﻓَﻴ،رِيد ا ﻻﺜْﻠَﻪ ﻣﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻓَﻘُﻠْﺖ ﻳاﻟﻨﱠﺎس
 ] رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.َﻚ ذَﻟﻪﻌﺠﻀ ﻣﻦ ﻣﻪ اﻟﺜَﻪﻌﺒ ﻳﺘﱠﺎ ﺣﺬﱠﺑﻌﺎ ﻣﻴﻬ ﻓالﺰ ﻳ ﻓَﻼ،ﻪﻋﻼﺿ] ا
"Ölü veya sizden biriniz mezara konulduğu zaman, ona siyah ve mavi iki melek gelir. Birine
Münker, diğerine ise Nekir denir.
İki melek ona:
Bu adam (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-) hakkında ne dersin? diye sorarlar.
Bunun üzerine o, (dünyada) söylediğini söyler ve şöyle der: O, Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah'tan
başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâhın olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi
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olduğuna şâhitlik ederim, der.
Bunun üzerine iki melek:
Senin (ölmeden önce) böyle söylediğini (Allah'ın birliğini ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu
ikrar ettiğini) zaten biliyorduk, derler.
Sonra onun kabri, eni ve boyu yetmiş arşın genişletilir, sonra kabri ona aydınlatılır ve kendisine:
Uyu, denilir.
O (gördüğü büyük sevinçten dolayı): Dönüp âileme haber vereyim mi? (yani sevinmeleri için
hâlimin güzel olduğunu ve benim için üzüntü ve keder olmadığını onlara haber vereyim mi?) der.
Bunun üzerine iki melek:
Ona:Âilesinden en çok seven kişiden başka kimsenin uyandırmadığı gelin-güvey gibi
uyu,derler.(Onun kabrindeki hayatı yeni bir gelinin hayatı gibi olur.Rahat uykusundan kendisini
sadece âile fertleri uyandırır. Yatağından kalkınca da uykusuna doyamamış gibi mahmur olur.)
O, Allah onu yatağından mahşere kaldırıncaya kadar (bu şekilde uyur).
Şayet münâfık ise:
İnsanların, "Muhammed Allah'ın elçisidir” dediklerini işittim ve ben de onlar gibi söyledim. Ama
gerçekten onun peygamber olup olmadığını bilmiyorum? der.
Bunun üzerine iki melek:
Senin (ölmeden önce) böyle söylediğini (Allah'ın birliğini ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu
ikrar etmediğini) zaten biliyorduk, derler.
(Sonra toprağa): Onu sıkıştır, denilir. Bunun üzerine toprak onu öyle bir sıkıştırır ki, kaburga
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kemikleri birbirine geçer. Allah, kıyâmette onu yattığı yerden diriltinceye kadar ona böyle azap
edilir."(Tırmizî, hadis no: 1071, Ebu İsa (Tirmizî) şöyle demiştir: Hadis, Hasen Garib'tir. Elbânî de
"Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha", hadis no: 1391'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)
- Meleklerden, cennet bekçileri olanları vardır.
Nitekim Allah Teâlâ bu melekler hakkında şöyle buyurmuştur:
] .ﺪِﻳﻦﺎ ﺧَﺎﻟﺧُﻠُﻮﻫ ﻓَﺎدﺘُﻢﺒ ﻃﻢﻠَﻴ ﻋﻼمﺎ ﺳﻧَﺘُﻬ ﺧَﺰﻢ ﻟَﻬﻗَﺎلﺎ وﻬاﺑﻮﺑ اﺖﺤﻓُﺘﺎ ووﻫﺎءذَا ﺟ اﺘﱠا ﺣﺮ زُﻣﻨﱠﺔ اﻟْﺠَﻟ اﻢﻬﺑا ر اﺗﱠﻘَﻮ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻴﻖﺳو
73 :] ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ اﻵﻳﺔ
"Rablerine karşı gelmekten sakınanlar, bölük bölük cennete sevk edilirler. Nihayet oraya varıp da
kapıları açılınca cennet bekçileri onlara: Selâm olsun size! Güzel hallerde olasınız! Haydi, ebedî
kalmak üzere girin buraya! derler." (Zümer Sûresi: 73).
- Meleklerden, cehennem bekçileri olanları vardır ki bunlar, Zebânîlerdir. Zebânîlerin başları 19
tane olup önde geleni Mâlik -aleyhisselâm-'dır.
Nitekim Allah Teâlâ bu melekler hakkında şöyle buyurmuştur:
ﻢِﺑﺎتِ ر آﻳﻢﻠَﻴﺘْﻠُﻮنَ ﻋ ﻳﻢْﻨ ﻣﻞﺳ رﻢﺗﺎ ﻳﻟَﻢﺎ اﻧَﺘُﻬ ﺧَﺰﻢ ﻟَﻬﻗَﺎلﺎ وﻬاﺑﻮﺑ اﺖﺤﺎ ﻓُﺘوﻫﺎءذَا ﺟ اﺘﱠا ﺣﺮ زُﻣﻨﱠﻢﻬ ﺟَﻟوا اﻔَﺮ ﻛ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻴﻖﺳو
71 : ] ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ اﻵﻳﺔ.ﺮِﻳﻦﺎﻓْ اﻟَﻠﺬَابِ ﻋﺔُ اﻟْﻌﻤﻠ ﻛﻘﱠﺖ ﺣﻦَﻟ وَﻠﺬَا ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑ ﻫﻢﻣﻮ ﻳﻘَﺎء ﻟﻢَوﻧﻨْﺬِرﻳ] و
"İnkâr edenler (kâﬁrler), bölük bölük (zorla) cehenneme sürülürler. Nihayet oraya vardıklarında
kapılar (cehennemin yedi kapısı) açılınca, cehennem bekçileri (onları azarlayarak) onlara şöyle
derler: Size Rabbinizin âyetlerini okuyan ve Allah’ın huzuruna çıkacağınız bu günü (n korkunç
dehşetini) bildiren ve sizi uyaran sizden elçileriniz (peygamberleriniz) size gelmediler mi? (Onlar,
suçlarını itiraf ederek:) Evet (Rabbimizin elçileri) geldiler (ve bugün için bizi uyardılar), fakat
kâﬁrler hakkında (Allah'ın) azap hükmü kesinleşti, derler." (Zümer Sûresi: 71).
Yine, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
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18-17 : ] ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ اﻵﻳﺘﺎن.َﺔﻴﺎﻧﺑﻨَﺪْعُ اﻟﺰ ﺳ.ﻪﺪْعُ ﻧَﺎدِﻳ] ﻓَﻠْﻴ
"(Bu azgın) istediği kadar grubunu yardıma çağırsın! Biz de Zebanîleri (azap meleklerini)
çağıracağız." (Alak Sûresi: 17-18).
Yine, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
ﻻ اﻢﺪﱠﺗَﻬﻠْﻨَﺎ ﻋﻌﺎ ﺟﻣﺔً وﻼﺋﻻ ﻣ اﻟﻨﱠﺎرِ اﺎبﺤﺻﻠْﻨَﺎ اﻌﺎ ﺟﻣ و.ﺸَﺮﺔَ ﻋﻌﺴﺎ ﺗﻬﻠَﻴ ﻋ.ِﺸَﺮﻠْﺒﺔٌ ﻟاﺣ ﻟَﻮ.ﻻ ﺗَﺬَر وﻘ ﻻ ﺗُﺒ.ﻘَﺮﺎ ﺳاكَ ﻣردﺎ اﻣو
31-27 : ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺪﺛﺮ اﻵﻳﺎت.. ﺎﻧًﺎﻳﻤﻨُﻮا ا آﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦاددﺰﻳ وﺘَﺎبْوﺗُﻮا اﻟ ا اﻟﱠﺬِﻳﻦﻦﻘﺘَﻴﺴﻴوا ﻟﻔَﺮ ﻛﻠﱠﺬِﻳﻦﺘْﻨَﺔً ﻟ] ﻓ
"Sekar (cehennem) nedir bilir misin? Nereden bileceksin! O, içine atılanı yer, bitirir. (ne deri, ne de
kemik bırakır, hepsini yakar).Yine de bırakmaz, eski haline çevirip bu işi tekrar eder, sürekli derileri
kavurur. Üzerinde on dokuz görevli (çetin ve acımasız zebânî) vardır. Biz cehennem görevlilerini
sadece meleklerden kıldık. Onların sayısını da kâﬁrler için imtihan sebebi yaptık ki Ehl-i
kitap,(Kur'an'da cehennem hakkında gelen bilgilerin hak olduğuna) kesin inansınlar ve mü’minlerin
de (Allah'a ve Rasûlüne) îmânları artsın..." (Müddessir Sûresi: 27-31).
Yine, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
77 : ] ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف اﻵﻳﺔ.َﺜُﻮنﺎﻛ ﻣﻢﻧﱠ اﻚَ ﻗَﺎلﺑﻨَﺎ رﻠَﻴﻘْﺾِ ﻋﻴﻚُ ﻟﺎﻟﺎ ﻣا ﻳوﻧَﺎد] و
"(Günahkârlar, Allah Teâlâ onları Cehenneme girdirdikten sonra Cehennem bekçisine feryad
ederekşöyle) seslenirler: Ey Mâlik! Ne olur, tükendik artık Rabbin canımızı alsın ki (içerisinde
bulunduğumuz durumdan) rahata kavuşalım! O (Mâlik onlara cevap olarak şöyle) der: Size ölüp
kurtulmak yok, orada ebedî kalacaksınız." (Zuhruf Sûresi: 77).
- Meleklerden, rahimlerdeki nutfeden görevli olanları vardır.
Nitekim Abdullah b. Mesud'un -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste o şöyle demiştir:
ﻮنُ ﻓ ﻳ ﺛُﻢ،ﺎﻣﻮ ﻳﻴﻦﻌﺑر اﻪﻣ اﻄْﻦ ﺑ ﻓ ﺧَﻠْﻘُﻪﻊﻤﺠ ﻳﻢﺪَﻛﺣنﱠ ا ا،ﺪُوقﺼ اﻟْﻤﺎدِق اﻟﺼﻮﻫ وﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺪﱠﺛَﻨَﺎ رﺣ
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ﻪﻠﺟا وﻪﺘْﺐِ رِزْﻗِ ﺑ:ٍﺎتﻤﻠ ﻛﻊﺑر ﺑِﺎﺮﻣﻮﻳ ووح اﻟﺮﻴﻪﻨْﻔُﺦُ ﻓﻠَﻚُ ﻓَﻴ اﻟْﻤﻞﺳﺮ ﻳ ﺛُﻢ،َﻚ ذَﻟﺜْﻞﻐَﺔً ﻣﻀﻚَ ﻣ ذَﻟﻮنُ ﻓ ﻳ ﺛُﻢ،َﻚ ذَﻟﺜْﻞﻠَﻘَﺔً ﻣﻚَ ﻋذَﻟ
ﻪﻠَﻴ ﻋﺒِﻖﺴاعٌ ﻓَﻴ ذِرﻻﺎ اﻨَﻬﻴﺑ وﻨَﻪﻴﻮنُ ﺑﺎ ﻳ ﻣﺘﱠ ﺣﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞﻫ اﻞﻤ ﺑِﻌﻞﻤﻌ ﻟَﻴﻢﺪَﻛﺣنﱠ ا اهﺮ ﻏَﻴﻟَﻪ ااﻟﱠﺬِي ﻻ ﻓَﻮ.ٌﻴﺪﻌ ﺳو اﺷَﻘ وﻪﻠﻤﻋو
ﻪﻠَﻴ ﻋﺒِﻖﺴاعٌ ﻓَﻴ ذِرﻻﺎ اﻨَﻬﻴﺑ وﻨَﻪﻴﻮنُ ﺑﺎ ﻳ ﻣﺘﱠ اﻟﻨﱠﺎرِ ﺣﻞﻫ اﻞﻤ ﺑِﻌﻞﻤﻌ ﻟَﻴﻢﺪَﻛﺣنﱠ اا و،ﺎﺪْﺧُﻠُﻬ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻓَﻴﻞﻫ اﻞﻤ ﺑِﻌﻞﻤﻌ ﻓَﻴﺘَﺎبْاﻟ
 ]رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﺎﺪْﺧُﻠُﻬ ﻓَﻴﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞﻫ اﻞﻤ ﺑِﻌﻞﻤﻌ ﻓَﻴﺘَﺎبْ]اﻟ
"(Bütün ﬁillerinde, hatta peygamberlikten önceki ﬁillerinde bile) Sâdık (doğru sözlü) olan ve
(kendisine gelen vahiyle) tasdik edilmiş (doğrulanmış) Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize
şunu anlatmıştır:
-Şüphesiz, sizden birinizin annesinin karnındaki (rahmindeki) yaratılışı, kırk gün nutfe olarak kalır
(spermin yumurtayla birleşip döllenmesi kırk günde olur.) Sonra (birinizin yaratılışı) o kadar bir
sürede (kırk günde) kan pıhtısı olur.Sonra o kadar bir sürede (çiğnemlik) bir et parçası haline gelir.
Derken melek gönderilir ve ona ruh üﬂenir. Meleğe dört kelimeyi: Rızkını (az mı yoksa çok mu
olacağını), ecelini (ne kadar süre yaşayacağını ve ne zaman öleceğini), amelini (ne kadar hayır ve
şer işleyeceğini) ve cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olacağını yazması emrolunur. Kendisinden
başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki, sizden biriniz cennetliklerin
amelini işler, hatta cennetle kendisi arasında ancak bir arşınlık mesafe kalır, fakat kitap (ezelde
onun hakkında takdir edilmiş olan kader) kendisini geçer de cehennemliklerin amelini işler ve
cehenneme girer. Ve yine şüphesiz sizden biriniz, cehennemliklerin amelini işler, hatta
cehennemle kendisi arasında ancak bir arşınlık mesafe kalır, fakat kitap (ezelde onun hakkında
takdir edilmiş olan kader) onu geçer de cennetliklerin amelini işler ve cennete girer." (Buhârî;
hadis no: 3208. Müslim; hadis no: 2643).
- Meleklerden, Allah Teâlâ'nın arşını taşımakla görevli olanları vardır.
Nitekim Allah Teâlâ bu melekler hakkında şöyle buyurmuştur:
ًﻠْﻤﺎﻋﺔً وﻤﺣ رءَ ﺷﻞ ﻛﺖﻌﺳﻨَﺎ وﺑﻨُﻮا ر آﻣﻠﱠﺬِﻳﻦونَ ﻟﺮﺘَﻐْﻔﺴﻳ وﻨُﻮنَ ﺑِﻪﻣﻮﻳ وِﻬِﻢﺑﺪِ رﻤﻮنَ ﺑِﺤِﺤﺒﺴ ﻳﻟَﻪﻮ ﺣﻦﻣ وشﺮﻠُﻮنَ اﻟْﻌﻤﺤ ﻳاﻟﱠﺬِﻳﻦ
7 : ] ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ اﻵﻳﺔ.ﻴﻢﺤ اﻟْﺠﺬَاب ﻋﻬِﻢﻗﺒِﻴﻠَﻚَ وﻮا ﺳﻌاﺗﱠﺒﻮا و ﺗَﺎﺑﻠﱠﺬِﻳﻦ ﻟﺮ] ﻓَﺎﻏْﻔ
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"Arş'ı taşıyan, bir de onun (Arş'ın) çevresinde bulunan melekler, Rablerine hamd ederek O'nu her
şeyden tenzih ederler. O’na gerçekten îmân ederler ve mü'minler için şöyle mağﬁret dileyerek duâ
ederler: Ey Yüce Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır! O halde (şirk ve
günahlardan) tevbe eden ve senin (emretmiş olduğun) yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem
azabından koru!" (Ğâﬁr/Mü'min Sûresi:7).
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ] رواه أﺑﻮ.ﺎم ﻋﺔﺎﯨ ﻣﻊﺒةُ ﺳﻴﺮﺴ ﻣﻪﻘﺎﺗ ﻋَﻟ اﻪذُﻧ اﺔﻤ ﺷَﺤﻦﻴﺎ ﺑنﱠ ﻣ ا،ِشﺮ اﻟْﻌﻠَﺔﻤ ﺣﻦ ﻣﻪ اﻟﺔﺋَ ﻣﻦﻠَﻚٍ ﻣ ﻣﻦ ﻋﺪِّثﺣنْ ا اذِنَ ﻟا
] داود
"Allah'ın meleklerinden olan Hametu'l-Arş'tan (Allah'ın arşını taşıyan) bir meleğin yaratılışının
büyüklüğü hakkında (ashâbıma veya insanlara) konuşmam için (Allah Teâlâ tarafından) bana izin
verildi. Şüphesiz bir meleğin kulak memesi ile omuzu arası, (iyi bir atla yapılan) yediyüz yıllık yol
mesâfesi kadardır. (Peki boyunun uzunluğu ve vucûdunun büyüklüğü hakkında ne dersiniz!)."(Ebu
Dâvud;Kitabu's-Sunne,Cehmiyye Hakkındaki Bâb. hadis no: 4727).
- Meleklerden, yeryüzünde zikir (ilim) meclislerini takip eden gezici melekler vardır.
Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﻢﻔﱡﻮﻧَﻬﺤ ﻓَﻴ: ﻗَﺎل.ﻢﺘﺎﺟ ﺣَﻟﻮا اﻠُﻤ ﻫ:او ﺗَﻨَﺎدﻪونَ اﻟﺮﺬْﻛﺎ ﻳﻣﺪُوا ﻗَﻮﺟذَا و ﻓَﺎ،ِﺮ اﻟﺬِّﻛﻞﻫﻮنَ اﺴﻠْﺘَﻤقِ ﻳ اﻟﻄﱡﺮﻄُﻮﻓُﻮنَ ﻓﺔً ﻳﻼﺋ ﻣﻪنﱠ ﻟا
َﺪُوﻧَﻚﻤﺤﻳوﻧَﻚَ وِﺮﺒﻳﻮﻧَﻚَ وِﺤﺒﺴﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻳ ﻳ: ﻗَﺎﻟُﻮا:ﺎدِيﺒ ﻋﻘُﻮلﺎ ﻳ ﻣﻢﻨْﻬ ﻣﻠَﻢﻋ اﻮﻫ وﻢﻬﺑ رﻢﻟُﻬﺎﺴ ﻓَﻴ: ﻗَﺎل.ﺎ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎءﻤ اﻟﺴَﻟ اﻬِﻢﺘﺤﻨﺟﺑِﺎ
َكوا ر ﻟَﻮ:َﻘُﻮﻟُﻮن ﻳ:؟ ﻗَﺎلﻧوا ر ﻟَﻮﻒﻴﻛ و:ﻘُﻮل ﻓَﻴ: ﻗَﺎل.َكواﺎ ر ﻣ،ﻪاﻟ و ﻻ:َﻘُﻮﻟُﻮن ﻓَﻴ:؟ ﻗَﺎلﻧوا رﻞ ﻫ:ﻘُﻮل ﻓَﻴ: ﻗَﺎل.َِﺪُوﻧَﻚﺠﻤﻳو
:ﻘُﻮل ﻳ: ﻗَﺎل.َﻨﱠﺔﻟُﻮﻧَﻚَ اﻟْﺠﺎﺴ ﻳ:؟ ﻗَﺎلﻟُﻮﻧﺎﺴﺎ ﻳ ﻓَﻤ:ﻘُﻮل ﻳ: ﻗَﺎل.ﺎﺒِﻴﺤ ﻟَﻚَ ﺗَﺴﺜَﺮﻛاﻴﺪًا وﻤﺗَﺤﺠِﻴﺪًا وﺷَﺪﱠ ﻟَﻚَ ﺗَﻤا و،ًةﺎدﺒﺷَﺪﱠ ﻟَﻚَ ﻋﺎﻧُﻮا اﻛ
ﺷَﺪﱠﺎﻧُﻮا اﺎ ﻛﻫوا رﻢﻧﱠﻬ ا ﻟَﻮ:َﻘُﻮﻟُﻮن ﻳ:ﺎ؟ ﻗَﺎلﻫوا رﻢﻧﱠﻬ ا ﻟَﻮﻒﻴَ ﻓ:ﻘُﻮل ﻳ: ﻗَﺎل.ﺎﻫواﺎ رِ! ﻣبﺎ ر ﻳﻪاﻟ و ﻻ:َﻘُﻮﻟُﻮن ﻳ:ﺎ؟ ﻗَﺎلﻫوا رﻞﻫو
:ﺎ؟ ﻗَﺎلﻫوا رﻞﻫ و:ﻘُﻮل ﻳ: ﻗَﺎل.ِ اﻟﻨﱠﺎرﻦ ﻣ:َﻘُﻮﻟُﻮن ﻳ:ذُونَ؟ ﻗَﺎلﻮﺘَﻌ ﻳﻢ ﻓَﻤ: ﻗَﺎل.ًﺔﻏْﺒﺎ رﻴﻬ ﻓﻈَﻢﻋا و،ﺎﺎ ﻃَﻠَﺒﺷَﺪﱠ ﻟَﻬا و،ﺎﺻﺮﺎ ﺣﻬﻠَﻴﻋ
.ًﺨَﺎﻓَﺔﺎ ﻣﺷَﺪﱠ ﻟَﻬا و،اارﺮﺎ ﻓﻨْﻬﺷَﺪﱠ ﻣﺎﻧُﻮا اﺎ ﻛﻫوا ر ﻟَﻮ:َﻘُﻮﻟُﻮن ﻳ:ﺎ؟ ﻗَﺎلﻫوا ر ﻟَﻮﻒﻴَ ﻓ:ﻘُﻮل ﻳ: ﻗَﺎل.ﺎﻫواﺎ رِ! ﻣبﺎ ر ﻳﻪاﻟ و ﻻ:َﻘُﻮﻟُﻮنﻳ
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ﺎءﻠَﺴ اﻟْﺠﻢ ﻫ: ﻗَﺎل.ﺔﺎﺟﺤ ﻟﺎءﺎ ﺟﻧﱠﻤ ا،ﻢﻨْﻬ ﻣﺲ ﻓُﻼنٌ ﻟَﻴ:ﻴﻬِﻢ ﻓﺔﻼﺋ اﻟْﻤﻦﻠَﻚٌ ﻣ ﻣﻘُﻮل ﻳ: ﻗَﺎل.ﻢ ﻟَﻬت ﻗَﺪْ ﻏَﻔَﺮّﻧ اﻢﺷْﻬِﺪُﻛ ﻓَﺎ:ﻘُﻮل ﻓَﻴ:ﻗَﺎل
 ]رواه اﻟﺒﺨﺎري.ﻢﻬﻴﺴﻠ ﺟ ﺑِﻬِﻢَﺸْﻘ ﻳ] ﻻ
"Şüphesiz Allah’ın yollarda gezip dolaşan ve zikir (ilim) ehlini arayan (insanlari korumakla görevli
olan Hafaza Meleklerinin dışında) birtakım melekleri vardır.Allah’ı zikreden bir topluluk buldukları
zaman: Aradığınız (istediğiniz) şey buradadır, hemen gelin, diye birbirlerini çağırırlar.(Melekler
gelip) onların etrafını kanatlarıyla kuşatarak (birbirlerinin üstünde) dünya semasına (ulaşıncaya)
kadar arayı(yerle gök arasını) doldururlar.
Rab Teâlâ, -kullarının durumlarını, meleklerden daha iyi bildiği halde- meleklere sorar:
-Kullarım ne diyorlar?
Melekler:
- Seni tesbih ediyorlar (seni her türlü noksanlıktan tenzih ediyorlar), senin için: Allah en Büyük'tür
diyorlar, sana hamd ediyorlar ve sana tazim gösteriyorlar, derler.
Rab Teâlâ:
- Onlar (kullarım) beni gördüler mi? diye sorar.
Melekler:
- Hayır! Allah'a yemin ederiz ki onlar seni görmediler, diye cevap verirler.
Rab Teâlâ:
- Ya beni görselerdi ne yaparlardı (zikirdeki halleri nice olurdu)? Diye sorar.
Melekler:
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- Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibâdet ederler, sana daha çok tazim gösterirler, sana daha
çok hamd ederler ve seni daha çok tesbih ederlerdi, diye cevap verirler.
Rab Teâlâ:
- Onlar benden neyi istiyorlar? Diye sorar.
Melekler:
- Onlar, senden cenneti ıstiyorlar, diye cevap verirler.
Rab Teâlâ:
- Onlar, cenneti gördüler mi? diye sorar.
Melekler:
- Hayır! Ey Rabbimiz! Allah'a yemin ederiz ki onlar cenneti görmediler, diye cevap verirler.
Rab Teâlâ:
-Ya onlar cenneti görselerdi ne yaparlardı? Diye sorar.
Melekler:
- Eğer onlar cenneti görselerdi, onu elde etmek için daha çok gayret ederler, onu daha çok isterler
ve ona daha çok rağbet gösterirlerdi, diye cevap verirler.
Rab Teâlâ:
-Onlar hangi şeyden (bana) sığınıyorlar? Diye sorar.
Melekler:
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- Cehennemden (sana sığınıyorlar), diye cevap verirler.
Rab Teâlâ:
- Onlar, cehennemi gördüler mi? diye sorar.
Melekler:
- Hayır! Ey Rabbimiz! Allah'a yemin ederiz ki onlar cehennemi görmediler, diye cevap verirler.
Rab Teâlâ:
- Ya onlar cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Diye sorar.
Melekler:
- Eğer cehennemi görselerdi ondan daha çok kaçarlar ve ondan daha çok korkarlardı, diye cevap
verirler.
Bunun uzerini Rabb Teâlâ şöyle buyurur:
- Sizi şâhit kılıyorum ki, ben onların hepsini bağışladım!
- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- sözüne devam ederek şöyle buyurdu:
- İçlerinden bir melek: Onların arasında onlardan olmayan falanca (çok günah işlemiş) bir kul da
var. O başka bir maksatla, dünyalık bir ihtiyacı için onlara uğrayıp, yanlarına oturuverdi, der.
Bunun üzerine Rab Teâlâ:
- (Onu da bağışladım), onlar öyle (kâmil) bir topluluktur ki, onlarla birlikte oturan kimse de o
topluluk sebebiyle (ve onların bereketiyle) bedbaht olmaz, buyurur." (Buhârî; hadis no: 6408.
Fethu'l-Bârî şerhi).
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- Meleklerden, dağlarla görevli olan Dağ Meleği vardır.
Nitekim Âişe'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem-'e şöyle sormuştur:
ﺖﺿﺮذْ ﻋ اﺔﻘَﺒ اﻟْﻌمﻮ ﻳﻢﻨْﻬ ﻣﻴﺖﺎ ﻟَﻘﺷَﺪﱠ ﻣﺎنَ اﻛ و،ﻴﺖﺎ ﻟَﻘﻚِ ﻣﻣ ﻗَﻮﻦ ﻣﻴﺖ ﻟَﻘَﺪْ ﻟَﻘ:ﺪٍ؟ ﻗَﺎلﺣ امﻮ ﻳﻦﺷَﺪﱠ ﻣﺎنَ ا ﻛمﻮﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋَﺗ اﻞﻫ
ِنﻧَﺎ ﺑِﻘَﺮا وﻻ اﻖﺘَﻔﺳ ا ﻓَﻠَﻢِﻬﺟ وَﻠ ﻋﻮمﻤﻬﻧَﺎ ﻣا و ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَﻘْﺖ،تدرﺎ ا ﻣَﻟ اﻨﺠِﺒ ﻳ ﻓَﻠَﻢ،ٍلﻼﺪِ ﻛﺒ ﻋﻦ ﺑﻴﻞﺎﻟﺪِ ﻳﺒ ﻋﻦ اﺑَﻠ ﻋﻧَﻔْﺴ
ﺎﻣﻚَ ﻟَﻚَ وﻣ ﻗَﻮل ﻗَﻮﻊﻤ ﻗَﺪْ ﺳﻪنﱠ اﻟ ا: ﻓَﻘَﺎلاﻧ ﻓَﻨَﺎدﺮِﻳﻞﺎ ﺟِﺒﻴﻬذَا ﻓ ﻓَﺎت ﻓَﻨَﻈَﺮﻇَﻠﱠﺘْﻨ ﻗَﺪْ اﺔﺎﺑﺤﻧَﺎ ﺑِﺴذَا ا ﻓَﺎﺳا رﺖﻓَﻌ ﻓَﺮ،ِﺐﺎﻟاﻟﺜﱠﻌ
َﻚ ذَﻟ:ﺪُ! ﻓَﻘَﺎلﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ: ﻗَﺎل ﺛُﻢ،َﻠ ﻋﻠﱠﻢ ﻓَﺴ،ِﺎلﻠَﻚُ اﻟْﺠِﺒ ﻣاﻧ ﻓَﻨَﺎد،ﻴﻬِﻢ ﻓﺖﯩﺎ ﺷ ﺑِﻤهﺮﻣﺘَﺎﺎلِ ﻟﻠَﻚَ اﻟْﺠِﺒﻚَ ﻣﻟَﻴ اﺚﻌﻗَﺪْ ﺑ و.َﻚﻠَﻴوا ﻋدر
ُﺪﺒﻌ ﻳﻦ ﻣﻼﺑِﻬِﻢﺻ اﻦ ﻣﻪ اﻟﺨْﺮِجنْ ﻳﻮ اﺟر اﻞ ﺑ:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒ؟ ﻓَﻘَﺎلﻦﻴﺧْﺸَﺒ اﻻﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻃْﺒِﻖنْ ا اﺖﯩنْ ﺷ اﺖﯩﺎ ﺷﻴﻤﻓ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري.ﺎﯩ ﺷَﻴﺸْﺮِكُ ﺑِﻪ ﻻ ﻳﺪَهﺣ وﻪ] اﻟ
"Ey Allah'ın Rasûlü! Uhud savaşı gününden daha zor, daha çetin bir gün yaşadın mı?
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şu cevabı verdi:
- Evet Âişe, senin kavmin Kureyş´ten gelen birçok zorlukla karşılaştım.Fakat onların bana Akabe
günü revâ gördükleri eziyet hepsinden daha ağırdı. Ben Kureyş´ten gördüğüm eza ve cefa üzerine
Tâif´e gidip hayatımın korumasını Abdi Kulâl'in oğlu İbn-i Abdi Yâliyl´e teklif ettiğimde dileğime
cevap vermemiş, (aksine beni kavminin ayak takımına taşlatmıştı da ayaklarım kanlar içinde
kalmıştı). Ben de kederli bir şekilde Mekke´ye doğru yola koyulmuştum. Bu üzüntü ve hayret içinde
Karn-ı Seâlib (Karn-ı Menâzil) denilen yere kadar geldim.Bu arada başımı kaldırıp gökyüzüne
baktığımda bir bulutun beni gölgelendirmekte olduğunu gördüm.Dikkatlice baktığımda bulutun
içinde Cebrail´i fark ettim.
Cebrail bana seslenerek şöyle dedi:
- Şüphesiz Allah Teâlâ, kavmin tarafından senin için söylenenleri işitti ve ötekilerin seni korumayı
reddettiklerini de gördü. Şimdi o sana şu Dağlar Meleğini gönderdi, melek senin emrindedir.
Kavmin hakkında ne dilersen ona emret, yerine getirsin.
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Bunun üzerine Dağlar Meleği bana seslenerek selâm verdi, sonra da şöyle dedi:
- Ey Muhammed! Cebrail´in söylediği gibidir. (Ben dağlarla görevli meleğim ve senin emrindeyim.)
Ne istersen emret.Eğer, Ebu Kubeys ve karşısındakişu dağı Mekkelilerin üzerine çökerek onları
tamamen ezmesini istersen onu bile emredebilirsin. Dileğin hemen yerine gelecektir.
Bu söz üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle dedi:
- Hayır! (Ben onu istemiyorum.) Ben, Allah Teâlâ'nınonlarınneslinden yalnızca Allah´a ibâdet eden
ve hiçbir şeyi ona ortak koşmayan nesiller çıkarmasını ümit ederim." (Buhârî; hadis no: 3231.
Fethu'l-Bârî şerhi).
- Meleklerden, Beytu'l-Ma'mur'u durmaksızın ziyâret eden melekler vardır.
Nitekim İsrâ ve Mi'rac olayını anlatan uzun hadiste Peygamber -sallallau aleyhi ve sellem- şöyle
buyurmuştur:
واﻮدﻌ ﻳﻮا ﻟَﻢﺟذَا ﺧَﺮﻠَﻚٍ ا ﻣﻟْﻒﻮنَ اﻌﺒ ﺳمﻮ ﻳﻞ ﻛﻴﻪ ﻓّﻠﺼ ﻳﻮرﻤﻌ اﻟْﻤﺖﻴﺬَا اﻟْﺒ ﻫ: ﻓَﻘَﺎل:ﺮِﻳﻞ ﺟِﺒﻟْﺖﺎ ﻓَﺴ،ﻮرﻤﻌ اﻟْﻤﺖﻴ اﻟْﺒ ﻟﻊﻓﻓَﺮ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري.ﻬِﻢﻠَﻴﺎ ﻋ ﻣﺮ آﺧﻪﻟَﻴ] ا
"(Mirac olayında) gökte Beytul-Ma'mur denilen yere yükseltildiğimdeCebrail'e onu (BeytulMa'mur'u) sordum.
Cebrail dedi ki:
- Bu Beytu'l-Ma'mur'da her gün yetmişbin melek namaz kılar. Melekler dışarı çıktıklarında da bir
daha oraya geri dönmezler (çok olduklarından dolayı onlara bir daha sıra gelmez)." (Buhârî; hadis
no: 3207)
- Meleklerden, bıkmadan, usanmadan ayakta duran, dâima rükû hâlinde olan ve başlarını
secdeden kaldırmadan sürekli secde eden melekler vardır.
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Nitekim Ebu Zer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur
ﻊاﺿﻠَﻚٌ وﻣ وﻻ اﺎﺑِﻊﺻ اﻊﺑر اﻊﺿﻮﺎ ﻣﻴﻬﺎ ﻓﻂﱠ‐ ﻣنْ ﺗَﺌﺎ ا ﻟَﻬﻖﺣ ‐ وﺎءﻤﻃﱠﺖِ اﻟﺴ ا.َﻮنﻌﻤﺎ ﻻ ﺗَﺴ ﻣﻊﻤﺳا و،َنوﺎ ﻻ ﺗَﺮى ﻣر اّﻧا
َﻟ اﺘُﻢﺟﻟَﺨَﺮ و،ِش اﻟْﻔُﺮَﻠ ﻋﺎءﺴّ ﺑِﺎﻟﻨﺎ ﺗَﻠَﺬﱠذْﺗُﻢﻣ و،اﻴﺮﺜ ﻛﺘُﻢﻴﻟَﺒ وﻴﻼ ﻗَﻠﺘُﻢﺤ ﻟَﻀﻠَﻢﻋﺎ اﻮنَ ﻣﻠَﻤ ﺗَﻌ ﻟَﻮﻪاﻟ و.ﻪﺎﺟِﺪًا ﻟ ﺳﺘَﻪﻬﺒﺟ
 ] رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي.ﻪ اﻟَﻟونَ ارﺎﺪَاتِ ﺗَﺠﻌ]اﻟﺼ
"Şüphesiz ben, sizin görmediğiniz şeyleri görürüm ve işitmediğiniz şeyleri işitirim. Gök (âdeta)
gıcırdadı ve gıcırdaması da hakkıdır.Zirâ gökte dört parmak yeri yoktur ki, bir melek Allah’a secde
etmek üzere (o yere) alnını koymuş olmasın.Allah'a yemin olsun ki, şayet siz benim bildiklerimi
bilseydiniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız, yataklarda eşlerinizle cinsel ilişkiye girmekten zevk
almazdınız ve (evlerinizden) yollara çıkarak (başınıza gelen belâyı gidermesi için seslerinizi
yükselterek) Allah'a yalvarırdınız." (Tirmizî; hadis no: 2312).
Bu anlattığımız şeyler, Allah Teâlâ'nın kıymetli melekleri hakkındaki kısa bilgilerdir.
Allah Teâlâ'dan, bizleri, meleklere gereği gibi îmân eden ve onları gereği gibi sevenlerden kılmasını
dileriz.
Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât ve selâm eylesin.
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