
şiddetli bir muhalefet gösteren bu kişile
rin tavırlarına Kur'an'da temas edilmiş
tir (mesela b k. el-En 'am 6/ 124; ez-Zuhruf 
43/31 ı . Diğer taraftan Hz. Peygamber. 
Kabe'nin yanında secdeye vardığı bir sıra
da etrafında bulunan Kureyş müşrikle
rinden Ukbe b. Ebu Muayt' ın kendisini 
taciz etmesi üzerine şöyle demiştir: "AI
Iahım! Kureyş'ten olan bu topluluğun 
(mele') yaptıklarını sana arzediyorum. Ebu 
Cehil b. Hişam'ı, Utbe b. Rebla'yı, Şeybe 
b. Rebla'yı , Ukbe b. Ebu Muayt'ı , Ümeyye 
b. Halefi sana havale ediyorum" (Buhar!, 
"Cizye" , 21 ı. Resul-i Ekrem'e karşı tavır
ları Kur'an tarafından kınanan Ebu Leheb 
ve Velid b. Mugire de Kureyş'in ileri ge
lenlerindendir. Ayrıca Kureyş kabilesinin 
önemli meseleleri görüşüp karara bağla
dığı toplantı yeri olan Darünnedve esas 
itibariyle bir mele' meclisiydi. 

Konuyla ilgili ayet ve hadislerin vermek 
istediği asıl mesaj, bu tür aşağılayıcı ve 
baskıcı tutumların geçmiş dönemlerle 
sınırlı kalmayıp her devirde karşılaşılabi
lecek bir insanlık sorunu olduğunu bildir
mek ve müslümanlarda, geçmiş peygam
berlerin ve ResGl-i Ekrem'in izlediği yön
temi benimseyerek her türlü despotik 
anlayış ve tavra karşı bir mücadele ruhu 
geliştirmektir. 
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MELEK 
( ...!.Uo.Jf) 

Allah' ın emirlerine tam itaat eden 
iyi nitelikteki .ruhani varlıklara 

verilen ad. 
_j 

Melek kelimesi ( çoğuli.ı melaike ı Uga
r itçe, Habeşçe, İbranice ve Arapça gibi 
Sami dillerde bulunan "göndermek" an
lamındaki "fek" kökünden olup "haberci, 
elçi ; güçlü kuwetli, tasarrufta bulunan, 
yöneten" manalarına gelmektedir. Kelime 

Grekçe'ye aggelos (angeles), Latince'ye 
angelus, nuncius (elçi) ve legatus (mesaj
cı), Batı dillerineange (Fr.). angel (İng . ) 

ve engel (Aim ı şeklinde geçmiştir. İbra
nice mal'ahın (mal'akh) Sanskritçe'deki 
karşılığı angiras (ilahi ruh), Pers dilindeki 
karşılığı angarostur (postacı , haberci) (Va
cant, "Ange" , DB, lll, s. 576; Şuşan, I, 795; 
Davidson , s. 2 I ı. 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi 
vahye dayanan dinlerde Tanrı ile insan 
arasındaki mesafe vurgulanarak ilişki 
kurma fonksiyonu meleklere yüklenmiş
tir. insanla tanrılar a rasındaki mesafeyi 
daha da azaltan politeist dinler, kitabi 
dinlerde meleklere yüklenen fonksiyonu 
beşeri varlıklar olarak tasvir ettikleri ilah
Iara vermiştir. Monistik dinlerde ise in
sanla tanrı arasında mesafe bulunmadığı 
için melek türü aracıların rolü iyice azal
tılmıştır. Bununla beraber insanların ilah 
ve ruhlarla ilişkilerinde etkin olan, melek
lere benzer birtakım ruhanı varlıkların 
mevcudiyeti inancı bütün dinlerde vardır 
(ER, ı , 2 82-283ı. Ruh, melek, cin, şeytan 
gibi isimler verilen bu varlıkların benzer 
yönleri olduğu gibi farklı özellikleri de bu
lunmaktadır. Melekler güçlerini daha üs
tün bir kaynaktan alan, dolayısıyla bağım
sız olmayan, görevlendirHip yollanan, ken
dilerini gönderen yüce kudretle gönde
rildikleri insanlar arasında aracı olan iyi 
nitelikteki ruhanı varlıklardır. 

Kuwet ve derece açısından büyük ilah
lardan daha aşağı bir statüde bulunmak
la birlikte insanı iyi veya kötü yönde etki
leme gücüne sahip olan , dolayısıyla iyi 
veya kötü diye nitelenen bazı varlıkların 

mevcudiyeti inancı çok eski zamanlar
dan beri çeşitli dinlerde vardır. Bu ara
cı varlıkların bazısı mahalli ilah olarak 
algılanıyor, bazıları büyük tabiat güçle
riyle aynlleştiriliyor, bir kısmı da yukarı 
veya aşağı dünya ile alakah faaliyet gös
teriyordu (Dictionary o{ the Bible, s. 32) . 
ö t e yandan poli t eist dinlerdeki büyük 
tanrıların daha aşağı seviyedeki bu varlık
ları elçi. görevli ve haberci olarak kullan
dığınada inanılıyordu . Semavl elçi kavra
mının menşei Yakındoğu'nun en eski put
perest dinlerine kadar gitmektedir. Me
sela Mezopotamyalı ve Hititli .her büyük 
ilah, derece itibariyle kendisinden daha 
aşağıda bulunan bazı elçilere (sukkallu) 
ve taht taşıyıcıianna (guzallu) sahipti. 
Bir kısım Hitit metinlerine göre ana tan
rıçanın emrinde elçilik yapan iyilik ve 
kötülük melekleri bulunmaktaydı (/DB, 
I, ı 29-13oı Yahudilik'te Rabbin meleği 
elçilik görevini ifa etmekte, Hıristiyan-

MELEK 

lık ' ta ve İslam'da melekler Meryem'e 
lsa'yı müjdelemekte ve İslam'da ilahi 
vahiy melek aracılığı ile peygambere 
iletilmektedir. Meleklerin bir diğer vas
fı koruyuculuk görevidir. Onların herkesi 
koruyup kollaması. çocukları gözetmesi, 
insanın mutlu olmasına yardımcı olması 
söz konusudur. Sumerler Larnma (Udug) 
adı verilen ve insanları koruyan bir varlı
ğa inanıyorlardı. 

Babil dininde hem melekler hem cinler 
vardır. Babil'de ve Asur'da tanrılarla in
sanlar arasında sürekli bir ilişki kuru lmak
tadır. Her ferdin kendisine ait, biri önden, 
diğeri arkadan yürüyen veya biri sağın

da, diğeri solunda olan iki koruyucu me
leği bulunur. Şedu ve Lamassu denilen, 
kanatlı boğa şeklinde tasvir edilen, saray
ların ve mabedierin girişlerinde bekçilik 
yapan cine benzer varlıklar mevcuttur 
(Finet, s. 37-49ı . Sumer çağında da bu tür 
varlıklar iyi ve kötü cinler olarak bir ayırı
ma tabi tutulmuş, birincilerin insanları 

koruduğuna, ikincilerin insanlara kötü
lük yaptığına in anılmıştır. Kötü cinler di
ye bilinen bu ruhanı varlıklar daha sonra 
kötü melekler veya şeytan lar olarak ka
bul edilmiştir. Mana itibariyle cin, melek 
ve şeytanın her üçünü de kapsayan bu 
varlıklar yedi gruba ayrılmıştır. Ayrıca Li
lG, Lilltu ve Ardat Lili isimleriyle belirtilen 
üçlü bir grup daha vardır ki bütün bun
lar Babil, As ur ve Su m er dinlerinde mev
cut olan, görevleriyle tanıtılmaya çalışı
lan. cin, melek veya şeytan diye yorum
lanan görünmez varlıklardır (Dhorme, s. 
46-4 7, 266-277ı . Semavl olayların mitolo
jiyle yorumlandığı en eski çağlarda bere
ketli yağmur getiren bulutların insan 
muhayyilesinde yağmur 1 rahmet meleği 

şeklinde "iyi anzu 1 anka", felaket getiren 
fırtına bulutlarının da "kötü anzu 1 anka" 
motiflerini doğurduğu , Sumer menşeli bu 
efsanenin en az beş bin yıllık bir zaman 
dilimi içinde büt ün Ön Asya'ya ve İran 
üzerinden Orta Asya'ya, Güney Sibirya'ya 
ve Hindistan'a kadar çok geniş bir bölge
ye yayılıp günümüze kadar yaşadığı be
lirtilmektedir (Erdem, VIII 1 ı 9901. s. 79ı 

Zerdüştllik'teki en eski Zend Avesta 
metinlerinde Ahura Mazda'nın yanında 
Ameşa Spenta (kutsal ölümsüzler) denilen 
altı başmeleğin bulunduğu belirtilmek
tedir. Bunlar Vohu Manah (iyi düşünce), 
Aşa Vahişta (en iyi hakikat), Spenta Arma
iti (itaat), Khşatra Vairya (arzu edilen ege
menlik). Haurvatat (mükemmeliyet, bütünlük 
ya da sağlıklı olmak) ve Am eretat'tır (ölüm
süzlük). Meleklerin tabiat olaylarını kont
rol eden ruhlarla aynı sayılması Zerdüş-
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tTiik'te "Fravaşi" (koruyucu ruh) ve "Yazata" 
kavramlarıyla tam olarak uyuşmaktadır. 
Meleklerin, insanlara şefaatçı olması ve 
onları kötülüklerden uzaklaştırması fikri 
Avesta'da mevcuttur. Ahura Mazda, me
leklerden oluşan ordusuyla Angra Main
yu'ya ve onun şeytanlardan (deva) oluşan 
ordusuna karşı savaş halindedir. Gökte 
Tanrı ve melekleri, yeryüzünde insan
lar, yerin altında şeytan ve taraftarları 
bulunmaktadır. Meleklerin temel gö
revi Tanrı ile insan arasındaki mesafeyi 
birleştirmek, ilahi planı, irade ve kanunu 
bildirmektir. Avesta'da Angra Mainyu 
kötü, Spenta Mainyu ise iyi ruh rolünde
dir (Christensen , s. 29; /DB, I, 134; ER, ı , 

283) . 

Hinduizm, Budizm, Konfüçyüsçülük, 
Jainizm gibi dinlerde insana vahiy geti
ren meleklerden ziyade kötülük simgesi 
varlıklara inanç yaygındır. Hint dinlerin
de semada ikamet eden ve ölümlülere 
görünmeyen "deva"lar ve "asura" adı ve
rilen kötü güçler vardır. Hintliler'in var
lıklar hakkındaki sınıflama ve açıklama
larının karışıklığından ve düzensizliğin
den yakınan Blrünl deva denilen melek
ler, bunların bulunduğu yerler ve bunlar
la ilgili diğer varlıklar hakkında bilgi ver
dikten sonra meleklerin başkanının Ma
hadeva olduğunu, deva isminin ondan 
geldiğini, Hintliler'e göre 330 milyon me
lek bulunduğunu ifade etmektedir. Hint
liler'in melekler için yeme, içme, ölüm ve 
diğer beşeri halleri caiz gördüklerini, on- . 
ların bu dereceye ilim le değil i badetle 
varmış olduklarına inandıklarını belirt
mektedir (Tümer, s. 161 ). 

Halk dini de denilen ve çok çeşitlilik ar
zeden mahalli inanç ve uygulamalarıyla 
yine çok farklı şekilleri bulunan Taoizm'in 
oluşturduğu Çin dinlerinde genellikle de
ğişik nitelikte ruhlardan oluşan görün
mez bir dünya mevcuttur. Melek inancı 
özellikle mistik Taoizm'de bulunmaktadır. 
Shang-ch'ing denilen en yaygın mistik 
akıma göre Yang Hsi gökten gelen bir dü
zine varlık tarafından ziyaret edilmiş ve 
kendisine birçok kitap yazdırılmıştır. Ki
tapları yazdıran varlıklardan başka veri
lenleri muhafaza edenler de vardır (La
gerwey, s. 71-72) . 

Bütün yahudi mezhepleri meleklerin 
varlığını kabul etmektedir. Saduki mez
hebinin meleklerin varlığını reddettiği ile
ri sürülmekte (Resullerin işleri, 23/8) an
cak bu hatalı görüş onların apokaliptik öğ
retiyi reddetmelerinden kaynaklanmak
tadır (EJd. , Il, 962). Yahudi kutsal kitabın
da bilgi ve kudrette insandan daha üs-
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tün, bir olan Tanrı'ya bağlı, bir kralının 
maiyeti gibi O'nun hizmetinde bulunan, 
mesajını insanlara iletme ve iradesini ye
rine getirmede elçilik görevi yapan var
lıklardan bahsedilmektedir. Eski Ahid'de 
bu varlıklar için "mal'ah" kelimesinin dı
şında "ilahi varlıklar" anlamında Allah 
oğulları (Tekvln, 6/2,4; Eyub, 1/6; 2/1; Mez
mur, 82/6; 89/6). Allah'ınveyagöklerinya

hutyüksekte olanların ordusu (Tekvln, 32/ 
1-2; I. Krallar, 22/19; işaya, 24/21). mukad
desler (Eyub, 5/ 1; Mezmur, 89/5; Zekarya 
14/ 5; Daniel, 8/13). kudretliler (Mezmur 
78/ 25) , ilahlar (Mezmur, 82/ 1, 6; 97/7) ve 
kullar (Eyub, 4/18) tabirleri de kullanıl
maktadır. ibn MeymGn, Eski Ahid metin
lerinde geçen ilahların Allah'ı, rablerin 
rabbi (Tesniye, 10/17), göklerin Allah'ı 
(Ezra, 7/23; Nehemya, 1/4-5) ifadelerinde
ki ilah, rab ve gök kelimelerinin de "me
lek" manasında kullanıldığını belirtmek
tedir. Çokdefa melekyerine "adam" keli
mesi de geçmektedir. TekYin'deki kıssa
da (32/24-25) Ya'küb ile güreşen kişi Ho
şea' da ( ı 2/5) "malakh" diye anılmaktadır. 
Diğer taraftan Eski Ahid'de Gabriel ve 
Mihael gibi melekler ismen zikredilmek
te, Kerubim ve Serafim gibi kanatlı varlık
lardan, melek gruplarından söz edilmek
tedir. 

Eski Ahid'in Nevilm kısmında pek zik
redilmemekle birlikte diğer kısımlarda, 
özellikle de Babil esareti ve sonrasına ait 
Hezekiel. Zekarya ve Daniel bölümlerinde 
meleklerin varlığı açıkça belirtilmekte, 
Daniel bölümünde meleklerden ve ilk de
fa olmak üzere büyük meleklerin isimle
rinden bahsedilmektedir. Ayrıca ölüm 
meleğinden de (mal'ak ha mot) söz edil
mektedir (bk. AZRAİL). Meleklerin yahu
di kutsal kitabının esaret dönemi ve son
rasına ait bölümlerinde sık sık geçmesi 
Keldanl ve iran etkisini düşündürmek
tedir. Yahudiler, Babil esareti süresince 
Keldaniler'in ve iranlılar'ın etkisi altında 
kalmışlardır. Özellikle Zerdüştilik'teki iyi 
ve kötü ruh fikri Yahudiliğe iyi melek ve 
kötü melek şeklinde intikal ettiği gibi ruh
ların hiyerarşik tasnifi de Yahudilik'te gö
rülen meleklerin tasnifini ortaya çıkar
mıştır. ikinci mabed döneminde melek
lerle ilgili inanç daha da gelişmiş ve girift 
hale gelmiştir. Bunu apokrif eserlerde ve 
Essenller'in yazılarında görmek mümkün
dür. Bu yazılarda birbirinden farklı ve çe
şitli işler gören çok sayıda melek söz ko
nusudur, bu melekler muhtelif kategori
lere ayrılmış olup hiyerarşik bir yapı ar
zetmektedir. Ateş, rüzgar, bulut gibi ta
biat olaylarından, mevsimlerden ve yılın 

her bir gününden sorumlu melekler var
dır. Büyük melekler olarak Uriel, Raguel, 
Rafael, Mihael, Gabriel, Sariel ve Jere
miel'in adı geçmektedir. Rabbinik litera
türde de meleklerden bahsedilmektedir. 
Mişna'da melekler hiç geçmemekle birlik
te Talmud ve Midraşlar'da meleklerin ya
ratılışına ve tasnifine dair tartışmalar yer 
almaktadır. 

Yahudi inancına göre melekler yaratılı
şın ikinci veya beşinci gününde ateşten 
yaratılmış saf ruhlardır. Rabbinik litera
türde melekler insanlardan üstün görül
mekte, ancak faziletli insanın melekler
den daha üstün olduğu belirtilmektedir. 
Melekler sınırlı iradeye ve ilahi bilgiye sa
hip olmakla birlikte geleceği ve kıyamet 
saatini bilmezler. "Allah oğulları (melekler) 
insan kızlarının güzel olduklarını gördüler 
ve bütün seçtiklerinden kendilerine karı
lar aldılar" (Tekvln , 6/2) sözüne dayanıla
rak meleklere bir cinsiyet atfedilmekte
dir. Meleklerin kanatlarından ve uçma
larından bahsedilmesi onların kuvvet ve 
süratlerine işaret içindir. Yahudilik'te ay
rıca meleklerin "menn" (kudret helvası) 
isimli yiyeceklerinin olduğuna inanılmak
tadır. "Binlerce binler ve on binlerce on 
binler" ifadesiyle onların çokluğuna işa
ret edilmektedir. Her biri üçer sıradan 
oluşan üç grup melekten söz edilir. Bun
lar Tanrı'ya daha yakın olan Kerübller, Se
raflar, tahtlar; egemenlikler, gerçekler, 
güçler; prenslikler. baş melekler ve diğer 
meleklerdir. 

Melekler yeryüzünden önce (Eyub, 38/ 

6-7) yaratılmıştır (Nehemya, 9/6); onlar 
gökte ikamet etmektedir (Tekvln, 28/12; 
I. Krallar, 22119); ruhanltabiatlı görünmez 
varlıklardır, insan üstü güçleri ve bilge
likleri vardır. Vizyonda göründüklerinde 
veya yeryüzünde görev yapmaya geldik
lerinde insan şekline girer ve insan gibi 
konuşurlar (Tekvln, 19/1; 18/2); yemek 
yerler (Tekvln, 18/8) . Yahudilik'te melek
lerin görevlerini Tanrı'nın yardımcıları ol
maları, O'na ibadet etmeleri, vahyi ve şe
riatı tebliğ etmeleri, insanları korumala
rı, onlara yardım etmeleri, Tanrı ile insan
lar arasında aracılık yapmaları şeklinde 
tesbit etmek mümkündür. 

Yahudi kutsal kitabında iki tür melek 
söz konusudur. Birinci gruptakiler Tanrı'
nın mesajını özel bir şahsa iletmek, pey
gamberi bir haberi açıklamak, ilahi bir 
kararı uygulamak gibi görevleri yerine ge
tirirler. Bu melekler yükümlü oldukları iş
lere göre çeşitli şekillere, çok defa da in
san suretine girerler. Bunlardan bazıları
nın isimleri sadece Daniel kitabında geç-



mektedir (8/16, lO/I 3). İkinci grup melek
ler ise Tanrı'nın maiyetini oluşturmakta 
ve O'na hamdetmektedir. Bunlar Seraf
lar (İşaya, 6/2), Kerubller, Hayyot, Ruh ve 
Of aniler (Hezekiel, 2/2; ı 0/2) gibi ayrı isim
ler taşıyan birçok alt gruba ayrılmıştır. 
Kitab-ı Mukaddes sonrası dini literatür
de günahkar meleklerden de (şeytan lar) 
söz edilmektedir. Apokrif kitaplarda, 
özellikle de Enoch'un kitabında nakledi
len kıssaya göre bu melekler Tanrı'nın 
emrini çiğnedikleri için huzurdan kovul
muştur. 

Yahudi filozofları meleklerin tabiatı ve 
görevleri konusunda farklı görüşlere sa
hiptir. İskenderiyen Philon onları beden
leşmemiş. akıllı ve ölümsüz ruhlar olarak 
tavsif etmektedir. Melekler Baba'nın 
emirlerini çocuklarına. çocukların ihtiyaç
larını da Baba'ya iletmektedir. Abraham 
İbn Ezra'ya göre melekler maddi değil
dir, fakat yer üzerindeki bütün maddi 
objelerin arketipleridir. Yahudi mistisiz
minde önemli bir yeri olan melekler ceza 
melekleri, lutuf melekleri. kötülük veya 
hizmet melekleri gibi gruplara ayrılmış
tır. Yahudilerin günlük ibadetlerinde ve 
bayramlarda okunan keduşah duası İşa
ya'da yer alan ve meleklerin Allah'ı tesbi
hini ifade eden metindir. Cumartesi akşa
mı sinagoga girerken yapılan Şalom ale
hem duasında insanla beraber olan iki 
meleğe hitap edilmektedir. 

Hıristiyanlık'taki melek inancı büyük 
oranda Yahudilik'tekine benzemekte, bu 
inancın kaynağını Kitab-ı Mukaddes me
tinleri ve kilise geleneği oluşturmaktadır. 
Yeni Ahid'de iyi ve kötü melek ayırımı ya
pılmakta(Matta, 25/4l;Vahiy, 12/7), iyi 
meleklerin semada ikamet edip Allah'ı 
tesbih ettikleri ve O'nun huzurunda bu
lundukları, O'nun ordusunu meydana ge
tirdikleri, oradan yeryüzüne indikleri be
lirtilmektedir (Matta, ı 8/1 O; Luka, 1/19). 
Sınırlı bilgiye sahip olan melekler Tanrı'
nın emirlerini insana iletmekte. insana 
muhafızlıkyapmakta, onun kurtuluşunu 
istemektedirler. Onlar aynı zamanda ce
zalandırma aracıdır. Rüyada veya uyanık
ken insan suretinde görünmektedirler. 
Kendi aralarında sınıflanma mevcuttur. 
Başmelek Mikael'in yanında (Selanikli
ler'e Birinci Mektup, 4/16; Yahuda'nın 
Mektubu, 9) tahtlar. hakimiyetler. riya
setler ve hükümetler olarak adlandırılan 
gruplar (Koloseliler' e Mektup, 1/15-16; ib
ranller'e Mektup, 9/5; Efesoslular'a Mek
tup, 1/21). ayrıca Abaddon denilen cehen
nem meleği ve tabi at olaylarını sevk ve 
idare eden meleklervardır (Vahiy, 7/1; 9/ 

ı ı). Hıristiyanlık'taki meleklerle ilgili 
doktrin. temel hedefi Mesih'in melekler
den, Mesih'in tesis ettiği yeni şeriatın da 
Musa şeriatından daha üstün olduğunu 
ispatlamak olan Pavlus tarafından geliş
tirilmiştir. Kilise babaları meleklerden çok 
az bahsetmektedir. 

Meleklerin duman ve ateşten yaratıl
dığı belirtilmekte. yaratılış zamanı ise Es
ki Ahid'deki "altı gün" anlayışı içerisinde 
değerlendirilmektedir. Bu anlayışa daya
narak kilise babaları arasında meleklerin 
yaratılışının dünyanın yaratılışından önce 
veya aynı anda ya da daha sonra olduğu 
yönünde görüş ayrılığı vardır (Bartmanne, 
s. 291). Augustin varlıklar içerisinde ilk 
yaratılanların melekler olduğunu. Genna
de yerin, göğün ve suların yaratılışında 
Tanrı'nın meleklerin yardımına başvur
duğunu söylemektedir (DTC, I, ı ı 93). 

İnciller'de meleklerin sık sık belirli şe
killer altında görünmeleri kendilerine bir 
beden atfedilmesine sebep olmuştur. An
cak meleklerin insanlara benzer bir be
denlerin in olmadığı kabul edilir. Eski 
Ahid'de mevcut, "Allah oğulları" diye ni
telenen meleklerin insan kızlarıyla evlen
dikleri (Tekv!n, 6/2). meleklerin ateş veya 
rüzgardan yaratıldığı ( Mezm ur, ı 04/4) yö
nündeki ifadeler sebebiyle onların tama
mıyla ruhani olup olmadıkları tartışılmış
tır. Bazı kilise babalarının aksine genel 
olarak meleklerin cinsiyetinin bulunma
dığına inanılır. Hangi yolla çoğaldıkları 
konusunda ise bir bilgi yoktur. İnciller'de 
meleklerin ölümsüz olduğuna (Luka, 20/ 
36), imtihana tabi tutulduklarına (Matta, 
25/41; ll. Petrus, 2/4; Yahuda, 6). bilgileri
nin ve iradelerinin sınırlı olduğuna (Mat
ta, 24/36; Markos, 13/3 ı-32). kendilerine 
ibadet edilmemesi gerektiğine (Kolose
liler' e Mektup, 2118), Isa'dan aşağı(Efes
liler'e Mektup, 1/22-23). insandan üstün 
bulunduklarına (İbran!ler'e Mektup, 2/7). 
farklı şekillerde görülebildiklerine ve ka
natlı olarak zikredilmelerinin mecazi olup 
bununla Tanrı'nın emirlerini çok çabuk 
yerine getirmelerinin kastedildiğine (Yu
hanna Vahyi, 14/6-8) dair bilgiler vardır. 

Meleklerin sayısı konusunda Eski Ahid'
de olduğu gibi Yeni Ahid'de de "binlerce 
binler" ve "on binlerce on binler" sözleri 
geçmektedir. Yahudilik'teki hiyerarşik 
tasnif Hıristiyanlık tarafından da benim
senmiştir. Bu grup isimlerinin meleklerin 
görevleriyle alakah olduğu kabul edilmek
tedir. Yeni Ahid'de Eski Ahid'de olduğu 
gibi sadece Michel ve Gabriel adları anıl
makta, ancak Rabbin meleği, ölüm me-
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leği, koruyucu melekler. yedi kilisenin me
lekleri, kendilerinde yedi son bela olan 
yedi melek. kendilerine yedi boru verilen 
yedi melek, iyi ve kötü melekler gibi me
leklerden de söz edilmektedir. Görevleri 
ise genel olarak Tanrı'nın mesajlarını in
sanlara ulaştırma şeklinde özetlenmek
tedir. Hıristiyanlık'ta İslam'daki gibi özel 
bir vahiy meleği anlayışı yoktur. Hıristiyan 
kilise geleneğinde meleklerle ilgili açıkla
malar hayli sınırlı olup çoğunlukla dalaylı 
bir şekildedir. Bu konuda IV. Latran ( I 2 I 5) 
ve 1. Vatikan ( 1870) konsilleri zikredilebi
lir. 

Başlangıçta melek kültü yasaklanmış 
iken (Koloseliler' e Mektup, 2/18; Vahiy, 22/ 
8-9) Yahudiliğin aksine Hıristiyanlık'ta za
manla melekler bir kült objesi haline gel
miştir. Saint Augustin. tapınmak suretiy
le değil sevgi ve saygı yoluyla meleklere 
tazirnde bulunulması gerektiğini belirt
miştir. XVI. yüzyılda melek kültü gelişmiş 
ve Papa IV. Pie bir kiliseyi Hz. Meryem ve 
yedi büyük meleğe ithaf etmiştir. Günü
müzde Michel'in 29 Eylül ve 8 Mayıs, 
Gabriel'in 24 Mart, Rafael'in de24 Ekim'
de bayramları vardır. Hıristiyan sanatı ilk 
yayılışından itibaren kompozisyonlarda 
melekleri de konu edinmiş. statülerine 
göre farklı sayıda kanatlı varlıklar olarak 
tasvirleri yapılmıştır. 
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