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islam inancında Melek. "Farklı sfıret
lere girebilen ve duyularla algılanamayan 
nurani varlıklar" şeklinde tarif edilen me
lek(et-Ta'rl{at, "mlk" md.), Kur'an-ı Ke
rlm'de (el-Bakara 2/285; en-N isa 4/ 1 36) 
ve tevatür derecesine ulaşan hadislerde 
(Buhar\', "Iman", 37; Müslim, "İman", 1) 
inanç esasları arasında sayılmaktadır. 
N asiarda meleklerin hem özellik ve yete
nekleri hem de görevleri hakkında bilgi 
verilmiştir. insanlar ve cinlerden farklı 
olarak nurdan yaratıldıkları nakledilen 
meleklerin (Müsned, VI, 168; Müslim, 
"Zühd", 60) Adem'in yaratılışından önce 
mevcut bulundukları ve Allah'ın hitabına 
mazhar olup bizzat O'nunla konuştukları 
anlaşılmaktadır (ei-Bakara 2/30-34; ei
Hicr ı 5/28-29). Ayrıca meleklerin yiyip iç
medikleri (Hud 11169-70; ez-Zariyat 51/ 
24-28), görevleri icabı iri cüsseli ve güçlü 
olabildikleri (en-Necm 53/5; et-Tahr\'m 66/ 
6; et-Tekvlr 8 1/ 20) belirtilmiş, bu güçleri
ni temsil eden ellere (ei-En'am 6/93) ve 
birden fazla kanada (Fatır 35/1) sahip bu
lundukları bildirilmiştir. Ayette geçen "ce
nah" ( çoğul u ecniha) kelimesi "uçan yara
tıklar için kanat" anlamına geldiği gibi 
"taraf, yan, el" ve mecazi olarak "kudret" 
manalarma da alınabilir. Ancak melekle
re nisbet edildiğinde bu kelimenin mahi
yetini ve niteliğini kesin olarak bilmek 
mümkün değildir. Kur'an'da ayrıca müş
riklerin meleklere dişilik izafe edişleri ve 
Allah'ın kızları oldukları yolundaki iddia
ları reddedilmiş (es-Saffat 37/1 49-150; ez
Zuhruf 43/1 9). akaid literatüründe de on
larda cinsiyet olgusu ve ayırımının bulun
madığı vurgulanmıştır. 

Meleklerin yaptığı işler arasında diğer 
tabiat varlıklarıyla birlikte sürekli Allah'ı 
yüceitme (el-A'raf 7/206; er-Ra'd ı 3/1 3; 
el-Enbiya 21/20). O'na secde etme, emir
lerine arnade olup onları yerine getirme 
(en-Nahl 16/49-50; et-Tahr\'m 66/6). Pey
gamber'e salat ve selam getirme (el-Ah
zab 33/56). mürninler için dua ve istiğfar
da bulunma (el-Mü'min 40/7-9; eş-Şfıra 
42/ 5) gibi davranışlar sayı lmaktadır. Kur
'an'da sıkça rastlanan bu genel tasvirie
rin yanında bazı meleklerin isim veya gö
revlerine de yer verilir. Bunların başında 
kendi adıyla üç defa zikredilen ( el -Bakara 
2/97, 98; et-Tahrlm 66/4) ve çeşitli ayetler
de "ruh" ve "resul" gibi sıfatlarla anılan, 
peygamberlere vahiy getirmekle görevli 
melek gelir (b k. CEBAAiL). Bir ayette ge
çen (el-Bakara 2/98) Mikall (Mika!) hadis
lerde rızık ve rahmet meleğiolarak tasvir 
edilmiştir (bk. MiKAiL). Eceli gelenlerin 
ruhunu kabzeden meleğe ayetlerde ge-
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nelde çoğul slgasıyla yer verilmiş (en-Ni
sa 4/97; el-En'am 6/61. 93; ei-Enfal8/ 50; 
Muhammed 47/27). bir yerde de "mele
kü'l-mevt" şeklinde (es-Secde 32/1 ı) atıf
ta bulunulmuştur. Yaygın olarak bilinen 
Azrail ismin e ise sadece bazı zayıf hadis
lerde rastlanmaktadır (bk. AZRAİL). Kur
'an-ı Kerim'de kıyametin kopması ve ahi
ret hayatının başlaması sırasında sfıra üf
lenme hadisesinden (en-Nemi 27/87; ez
Zümer 39/68) ve yeniden dirilişi haber ve
ren bir çağırıcıdan (Kaf 50/4 1; el-Kamer 
54/6) söz edildiği halde bu işle görevli me
leğin adı anılmamış . ancak hadislerde söz 
konusu duyuruyu yapacak olan israfil'in 
adı büyük melekler arasında sayılmıştır 
(Müslim, " Şalatü'l-müsafirin", 200; ayrı
ca bk. iSRAFiL). Bu dört büyük meleğin 
dışında Kur'an'da "el-melaiketü'l-mukar
rebGn" diye geçen (en-Nisa4/ 1 72) ulfıhiy
yet makamına yakın melekler vardır. Ar
şı taşıyan ve onun çevresinde bulunanlar 
da (ez-Zümer 39/75; el-Mü'min 40/7; el
Hakka 69/1 7) mukarrebln meleklerine da
hildir. öte yandan insanların söz ve dav
ranışlarını kaydeden ve Kur'an'da "değer
li katipler" şeklinde nitelenen yazıcı me
lekler (ez-Zuhruf 43/80; Kiif 50/ 17- 18; el
infitar 82/1 ı). ayrıca "muakkibat" (takipçi
Ier) ( er-Ra'd ı 3/10-1 ı), "raklbün at! d" (her 
an hazır gözetleyiciler) (Kiif 50/18) ve "hafa
za" (koruyucu lar) (ei-En 'am 6/61) melekle
ri de mevcuttur (b k. KiRAMEN KATiBiN). 
Kabirde sorgu yapan ve Münker- Ne kir 
adlarıyla bilinen iki melek ise yalnızca ha
dislerde geçmektedir (Tirmizi, "Cena,iz", 
70; ayrıca b k. MÜNKER ve NEKiR). Ahiret
te mürninleri selamiayarak karşılayacak 
cennet bekçilerine (er-Ra'd 13123-24; el
Enbiya 2 lll 03; ez-Zümer 39/73). cehen
nemlikleri tahkir edip korkutan ve on do
kuz grup oldukları açıklanan görevlilere 
(ez-Zümer 39/71-72; et-Tahrlm 66/6; el
Müddessir 74/30-31) genel olarak "hazin" 
(çoğul u hazene) adı verilmiştir. Cehennem 
bekçilerini temsil eden melek bir ayette 
Malik (ez-Zuhruf 43/77) , cennet meleği 
ise hadislerde Rıdvan (SüyOtl, s. 67) is
miyle geçer. Cehennem görevlileri ayrıca 
"zebani" olarak da adiandınimıştır (el
Aiak96/18). 

Türlerini ve sayılarını Allah'tan başka 
kimsenin bilemeyeceği belirtilen melek
lerin (el-Müddessir 7 4/3 1) yaratılışında 
Allah-tabiat ve Allah-insan münasebet
leri açısından çeşitli hikmetlerin olduğu 
anlaşılmaktadır. Ulviyetin ve Allah'a tesli
miyetin sembolü olan melekler fizik alem
le zaman ve mekandan münezzeh ulfıhiy
yet makamı arasında köprü vazifesi gö-

rür. Kur'an'da yerde ve gökte Allah'ın or
dularının bulunduğu (ei-Feth 48/4, 7) ve 
mesela gök gürültüsüyle beraber melek
lerin de Allah'ı tesbih ettiği (er-Ra'd ı 3/ 
ı 3) vurgulanırken melekler vasıtasıyla ta
biatın yönetiminin Cenab-ı Hakk'ın kont
rolü altında olduğuna işaret edilmekte
dir. Bu sebeple melekler Allah'ın birliği
nin şahitleri sayıldığı gibi (Al-i imran 3/ 
18) O'nun mesajlarının peygamberlere 
ve dolayısıyla insanlara iletilmesinin de 
ilk elden gözlemcileridir (en-N isa 4/ 166). 
Dolayısıyla meleklere, özellikle de Cebrail 
ve Mlkail 'e düşmanlık etmek Allah'a ve 
resullerine düşmanlıkla eşit görülmüştür 
(el-Bakara 2/97-98). Öte yandan melekler 
yeryüzünde yaşayan insanlar için dua ve 
istiğfar eder ( eş -Şura 42/5 ) ve mümin
lerle dostluğa dayalı bir bağ kurar. Kur
'an'da, Allah'a inanıp dürüst bir hayat sü
renlere son nefesleri sırasında melekle
rin gelip ölümden korkmamalarını, ken
dilerini mutlu bir hayatın beklediğini ve 
onların dünya hayatında olduğu gibi ahi
rette de dostları olduklarını ifade ede
cekleri belirtilir (Fussılet 41/30-32). 

Allah tarafından kendilerine verilen gö
revleri eksiksiz yerine getirmekle yüküm
lü olan meleklerin günah işlemedikleri ve 
masum oldukları yönünde ayetlerde be
yanlar bulunmaktadır. Onlar, onurlandı
rılmış kullar olarak söz ve davranışta Al
lah 'ı aşmaz ve sadece O'nun emirleriyle 
hareket ederler (el-Enbiya 21/26-27). Me
lekler bu özellikleriyle itaatsizlik göstere
bilen cinlerden ve insanlardan ayrılmak
tadır. Allah' ın Adem'i ve dolayısıyla insan 
türünü yaratacağı yolundaki beyanına 
meleklerin itiraz etmesi (ei-Bakara 2/30) 
onların Allah'a itaat yükümlülüklerine ay
kırı gibi görünüyorsa da müfessirler, bu
nun karşı çıkma amacına değil görüş bil
dirme veya gerçeği öğrenme gayesine 
matuf olduğunu kabul ederler. Nitekim 
bu ayetin devamında ve konuyla ilgili di
ğer ayetlerde meleklerin mutlak bir tes
limiyet içinde bulundukları açıkça görül
mektedir. Babil halkına imtihan ve bi
linçlendirme maksadıyla sihir öğretmek 
üzere gönderilen iki melek ise (ei-Bakara 
2/102) ayette vurgulandığı üzere muha
taplarını inançsızlığa karşı uyarma misyo
nuyla hareket ettikleri için günahkar ola
rak nitelendirilemez (bk. HARÜT ve MA
RÜT). Meleklerin masumiyeti kelamcılar 
arasında da tartışma konusu olmuş. 
Mu'tezile ve Ehl-i sünnet alimlerinin ço
ğunluğu onların günah işlemedikleri yö
nünde görüş belirtmekle birlikte bu ko
nudaki delillerin zanni olduğunu vurgu-



lamışiardır (Teftazani. Şerf:ıu 'l-Mai~Jlşıd, 

V, 63; Seyyid Şerif el-Cürcani. VIII, 281-
283; ibnü'l-Murtaza. s. ı 18). 

Bazı ayetlerde peygamberlerin gaybı 
bilmemesiyle melek olmaması arasında 
bağlantı kurulması (el-En'am 6/50; HOd 
11 /31) ve Adem nesiinin kan dökeceğine 
dair meleklerin öngörüsüne işaret edil
mesi (el-Bakara 2/30) melekleringaybı 
bilme kapasitesini belirtiyorsa da işaret 
bunun mutlak ve sınırsız olmayıp Allah'ın 
iznine bağlı kaldığı anlaşılmaktadır. Zira 
müteakip ayetlerde Allah meleklere bile
meyecekleri hususların bulunduğunu 
söyleyerek bazı nesnelerin isimlerini sor
muş. onlar da Allah'ın öğrettiklerinin dı
şında bilgilerinin olmadığını itiraf etmiş
lerdir. Yine meleklerin insanlar hakkın
daki şefaatinin bazı durumlarda sonuç 
vermeyeceğinin bildirilmesi (en-Necm 53/ 
26) kapasitelerinin sınırlı ve Allah 'ın dile
mesine bağlı olduğunu gösterir. 

Meleklerin bu özellikleri bir taraftan 
varlıklar arası hiyerarşi. diğer taraftan in
sana verilen değer açısından meleklerin 
mi yoksa peygamber ve insanların mı üs
tün olduğu (tafd!l) meselesinin tartışılma
sına sebep olmuştur. Ancak bu tartışma
da ileri sürülen görüşler büyük ölçüde 
konuyla ilgili nasları anlama ve yorumla
madaki yaklaşım tarzına ve bazı akli is
tidlallere dayanmakta olup itikadi bir 
bağlayıcılık taşımamaktadır. Mu'tezile'
nin çoğunluğu meleklerin peygamberler
den ve dolayısıyla diğer insanlardan üs
tünlüğünü savunmuştur (Zemahşeri. ll. 
458-459; ibnü'l-Murtaza, s. ı 18). Önde ge
len Mu'tezile alimi Ca'fer b. Harb'in me
leklerin insan türüne üstünlüğünü konu 
alan hacim li bir eser yazdığı da nakledilir 
(Ebü'l-Yüsr el-Pezdevi, s. I 99). Sözü edi
len kelamcıların delilleri arasında inkar
cıların taleplerine karşı peygamberlerin. 
"Ben gaybı bilmem. size melek olduğu
mu da iddia etmiyorum" şeklindeki ifa
deleri (el-En 'am 6/50; HOd ı 1/3 ı). ayrıca 
melek mertebesine yükselmemeleri için 
Adem ile Hawa'nın yasak ağaçtan me
nedildiklerine dair şeytani telkin ( el-A'raf 
7/20) bulunmaktadır. Bunlardan başka 
meleklerin Allah'a yakınlıkları ve nefsani 
arzulardan uzak olmaları da ileri sürülen 
deliller arasında sayılmıştır. Ruhani var
lıkların üstünlüğünü savunan İslam filo
zofları ile Eş'ariler'den Ebu Abdullah el
Halim! ve Ebu Bekir el-Bakıllani gibi alim
ler de bu görüştedir (E bO Abdu llah el-Ha
lim!, ı . 309-315; Fa h reddin er-Razı. el-Mu
f:ıaşşal, s. 221-222). Buna karşılık Ehl-i 

sünnet ve Şia kelamcılarının çoğunluğu 
peygamberlerin, bir kısmı ise ayrıca mü
minlerin meleklerden üstün olduğu gö
rüşündedir (Ebü'l-Yüsrel-PezdevT. s. 202; 
Fahreddin er-Razi, Kitabü'l-Erba'ln, s. 
177; M. Hüseyin et-TabatabaT, s. 35-36). Bu 
alimler. peygamberlerin ve insanların di
ğer yaratıklar içindeki yüksek konumuna 
dair çok sayıda ayetin yanı sıra meleklere 
öğretilmeyen bilgilerin Adem'e verilerek 
ona secde etmelerinin istenmesi, onların 
da bu emri yerine getirmesiyle ilgili ayet
leri ( el-Bakara 2/3 ı-34) delil olarak öne sür
müşlerdir. Ayrıca bu kelamcılar. insanla
rın tabiatlarındaki olumsuz eğilimiere 
rağmen bunlarla mücadele edip kendi 
iradeleriyle ibadet ve iyiliklere yönelme 
kapasiteleri üzerinde durmuşlardır. Ab
dülkahir el-Bağdadi. meleklerin mutlak 
üstünlüğü varsayıldığında cehennem gö
revlisi bir zebaninin peygamberden üs
tün bir konuma geleceğini belirterek kar
şı görüşü eleştirmiştir ( 'UşQlü 'd-dln, s. 
ı 66) . Ehl-i sünnet ve Şia ~'ilim leri başta 
Hz. Peygamber olmak üzere resuller. bü
yük melekler. nebiler. takva sahibi mü
minler. müminlerin avamı ve en son me
leklerin avamı olmak üzere bir üstünlük 
sıralaması yapmışlardır (E b ü · 1-Yü s r e 1-
PezdevT. s. 202). Tafdil konusunda Kiya 
el-Herrasi gibi iki görüş arasında tercihte 
bulunmayan alimler de bulunmaktadır 
(SüyOtT, S. 203) 

Bazı ayet ve hadislerde. meleklerin özel 
görevleri veya peygamberlerle diyalogları 
sırasında çeşitli maddi suretiere bürünüp 
(temessül) insanlarla konuştukları haber 
verilmektedir. Sapıklıklarına karşı LOt 
kavmini cezalandırmak üzere görevlendi
rilen meleklerin misafir olarak gittikleri 
Hz. İbrahim tarafından insanlardan ayırt 
edilemeyip kendilerine yiyecek hazırlan
ması (Hud ı l /69 -70) ve Cebrail'in Mer
yem'e insan sOretinde görünüp bir çocu
ğunun olacağını haber vermesi (Meryem 
19/ l 7- ı 9) meleklerin farklı kimliklerle in
sanlara göründüğünü gösterir. Ayrıca Hz. 
Peygamber kendisine vahiy getiren Ceb
rail'i asli hüviyetiyle de görmüştür (en
Necm 53/5-7; Buhar!. "Bed"ü'l-bal)5", 7) . 
Vahyin muhatabı ve insanlara tebliğ edi
cisi konumunda bulunan peygamberle
rin meleklerle doğrudan iletişimde bulun
maları , onları görüp seslerini işitmeleri 
tabiidir. Diğer insanların melekleri fiziki 
olarak müşahede etmeleri ise istisnai 
hallerle sınırlı olup müjdeleme, ceza ver
me gibi görevler çerçevesinde gerçekleş
miştir. Ancak meleklerin Allah 'ın lutuf ve 
inayetiyle müminlere ve zor durumda ka-
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laniara görünmeden destek vermesi (Al-i 
İ m ran 3/123- ı 25; el-Enfal 8/9; et-Tevbe 9/ 
26, 40), mübarek gecelerde inip inanan
ların oluşturduğu manevi barış ortamını 
paylaşmaları (el-Ka dr 97/4-5) veya Kur'an 
dinlemeye gelmeleri mümkündür ve di
nin metafizik boyutuyla tutarlılık arzet
mektedir (Buhar!, "Feza'ilü'l-~ur'an", ı 5; 
Müslim, "Şalatü'l-müsafirin", 242). 

Melek inancı, pozitivist ve determinist 
anlayışiara karşı varlığın sadece maddi ve 
görünen nesnelerden ibaret olmadığını 
ortaya koyup manevi ve ruhani alemie
rin mevcudiyetini ispat ettiği için bütün 
dinlerde olduğu gibi İslam'da da önem 
taşımaktadır. Allah'ın rızasına uygun, dü
rüst ve ahlaklı bir hayat sürmeye kendini 
adamış olan mümin. kainatta bu ideal
leri temsil eden ve en üst mertebede ya
şayan görünmez varlıkların bulunmasın
dan manevi destek alır ve aynı seviyeye 
ulaşmak için çaba sarfeder. Buna karşılık 
insanları kötülüğe teşvik eden ve şerri 
yaymak isteyen şeytanlardan da uzak du
rup onların yolundan gitmemeye çalışır. 
İrade güçleriyle kendilerine iyi veya kötü 
davranışlar arasında tercihte bulunma 
özgürlüğü verilen insanlar. melek ve şey
tan türleri sayesinde her iki davranışın 
örnekleri üzerinde düşünüp karşılaştırma 
imkanı elde etmektedir. Vahiyle gelen te
orik mesaj ve prensipler yanında peygam
berlerin hayatı insanlara nasıl somut ör
nekler sağlıyorsa melek prototipi de ula
şılması beklenen hedef açısından benzer 
bir işlev görmektedir. Bu sebeple modern 
dönemdeki ilmi tefsir anlayışının etkisiy
le meleklerin rüzgar. şimşek gibi maddi 
ve tabii güçlerle özdeşleştirilmesi evreni 
mekanik bir işleyişe indirgeyeceği gibi 
dinin özünde bulunan aşkınlığın ortadan 
kalkmasına. manevi rehberlik ve örnek
lik fonksiyonunun daralıp etkisizleşmesi
ne yol açar. Zira latif ve nurani bir yapıya 
sahip bulunmaları melekleri diğer varlık
lardan farklılaştırmakla birlikte onların 
müstakil ve gerçek bir varlık türü olma
sına engel teşkil etmez. Ayrıca naslarda 
meleklerin çeşitli görevleriyle ilgili olarak 
yer alan işaret ve izahlar. tabiatta Allah 
tarafından konan işleyişin şekli uygula
masını anlatmaktan ziyade bu düzenin 
ilahi kontrol altında bulunduğunu vurgu
lamaya yöneliktir. Dolayısıyla melekleri bu 
görevlere tekabül eden fizik olaylarla eş
leştirmeye ihtiyaç yoktur. Esasen bu tür 
açıklamalar birer yaklaşım ve tahmin
den öteye geçmemektedir. Kainatın sa
dece beş duyunun kapsamına giren nes
nelerden oluşmadığı . maddi alanın mü-
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kemmel bir işleyiş için tek başına yeterli 
sayılamayacağı, ruh vb. görünmeyen var
lıklar sayesinde maddenin hayatiyet ka
zandığı inancını benimseyenler, naslarda 
Allah'ın mahiGkatı sevk ve idare etmesine 
c;ıracılık ettiği bildirilen melek türünün du
yuiar üstü gerçekliklerini de kabul eder
ler. 

Klasik dönemde melekleri konu alan 
bazı risalelere rastlamak mümkündür. 
Mekki b . EbQ Talib'in Tenzihü'l-meli?i
ke 'ani'?;-?;Ünub ve tafzilühüm 'ala be
ni adem (Keşfü'?-?unün, l, 459), SüyGtl'
nin bu konudaki hadisleri toplayanel-ija
.ba'ik ii a]].bfıri'l-melfı'ik (bk. bibl.) ve 
Tenvirü '1-J:ıavalik ii imkani rü'yeti'n
nebiyyi ve'l-melek (nşr. Said Muham
med Lehham, Beyrut !417 /1997), İbnü'd
Deyrl'nin Risale ii nevmi'l-mela'ike ve 
'ademih (a.g.e., I, 896). Kemalpaşazade'
nin Risale ii tafzili'l-enbiya ale'I-me
laike (Resiiilü İbn Kemal, nşr. Ah med 
Cevdet Paşa, !İstanbul I3ı6ı, I. 117-124). 
Leknevi'nin Tedvirü'l-felek ii J:ıuşuli'l
cema'ati bi'l-cinni ve'l-melek (Leknev 
1304) ve Muhammed KanbOr ei-Antaki'
nin Risale ii beyani J:ıa]filsati'l-melek 
ve'l -can (Süleymaniye Ktp., Mihrişah 
Sultan, nr. 220/!6; Durmuş Özbek tarafın
dan Türkçe'ye çevrilmiştir:"Melek ve Cin 
Risalesi", Selçuk Üniversitesi ilahiyat Fa
kültesi Dergisi, sy. 8119981. s. 87-l ıoı adlı 
eserleri bunlardan bazılarıdır. 

Modern dönemde de melekler hakkında 
müstakil çalışmalar yapılmıştır. Bunlar 
arasında şu eserler sayılabilir : Walther 
Eickman, Die Angelologie und Diimo
nologie des Korans im Vergleich zu 
der Engel und Geisterlehre der heili
gen Schrift (New York- Leipzig I 908); 
Seyyid Alevi b. Ahmed es-Sakkaf, el-Ke
vakibü '1-ecuc bi-aJ:ıkami '1-mela'iketi 
ve'l-cinni ve'ş-şeyatini ve ye'cuc ve 
me'cuc (müellife ait Mecmü'atü seb'ati 
kütüb müfide içinde, Kahire, ts.jMustafa 
Bab! el-Haleblj, s. ı 5 ı- ı 84 ); ömer Süley
man el-Aşkar, 'Alemü'l-mela'iketi'l-eb
rar (Küveyt 1405/1985); Halid Muham
med el-Hac, ija]fii'i]fu'l-iman bi'l-me
lfı'ike ve'l-can (Am man I 987); Lutfullah 
Cebeci, Kur'an-ı Kerim'e Göre Melek
ler (Kayseri I 989); Mustafa Aş Gr, 'Ale
mü'l-mela'ike: Esraruhu ve ]].afayahu 
(Kah i re ı 409/1 989); Abdullah Siracüddin, 
el-iman bi'l-mela'iketi 'aleyhime's-se
lam (Halep 1410/ 1990);Ahmed Hasan eş
Şeyh, el-Melfı'ike : ija]fil}atühüm, vücu
dühüm, şıfatühüm (Trablus I 99 I} ; Zey
d an Mahmud Selame ei-Akrabavi, er-
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RuJ:ı ve'r-reyJ:ıan ve mela'iketü'r-raJ:ı 
man (Am man I 992); Abdülhalik ei-Attar, 
'Ale mü '1-mela'iketi'l-a]].yar ve 'ale
mü' ş-şeya tini '1-eşrar ve 'ttişalühüm 
bi'l-insan (Kah i re I 992); Ali Erbaş, Me
lekler Alemi (İstanbul 1998). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ragıb el-isfahi'inl, el-Müfredfit, "mlk" md.; 
et-Ta'r1{fıt, "mik" md.; a.mlf., Şer/:ıu'l-Mevfı/ı:ıf, 
Ka hi re 1325, Vlll, 281-288; Tehi'inevl, Keşşfıf, ll , 
1337 -1338; Müsned, VI, 168; Buhar!, "İman", 
37, "Bed'ü'l-l;)a~", 7, "Feza'ilü'l-1\:ur'an ", 15; 
Müslim, "İman", 1, "Şalatü ' l-müsafirln ", 200, 
242, "Zühd", 60; Tirmizi, " Cena' iz" , 70; Eş' ari, 
Ma/ı:aUit (Ritter). s. 439-440; Ebü Abdullah el
H alimi, el-Minhac {f şu'abi 'l-fmfın (nşr. Hilmi 
M. FOde). Beyrut 1399/1979, I, 302-3 16; Abdül
kahir el-Bağdiidl. Clşülü 'd-d1n, istanbul 1346, 
s. 166-167; Ebü'l-Yüsr ei-Pezdevi, Clşülü'd-d1n 
(nşr. H. P. Linss), Kahire 1383/1963, s. 199-204; 
Zemahşeri, el-Keşşfıf, Beyrut 1399/1979, ll , 
458-459; Fahreddin er-Razi, Me{atf/:tu 'l-gayb, 
ll, 159-17 4; a.mlf., Kitabü 'l-Erba'1n (nşr. Ahmed 
Hicaz! es-Sekka). Kahire 1406/1986, s. 177 -198; 
a.mlf., el-MuJ:ıaşşal (nşr. Ta ha AbdürraGf Sa'd), 
Kahire, ts . (Mektebetü'l-külliyetf'I-Ezheriyye). s. 
221-222; Beyzavi,Envarü't-tenzfl, Beyrut 1408/ 
1988, 1, 49-53; ibn Kesir. Te{s1rü'l-~ur'an, istan
bul 1986, I, 69-78, 129-133; Teftazani, ŞerJ:ıu 'l
Maf!:aşıd (nşr. Abdurrahman Umeyre). Beyrut 
1409/1989, V, 62-72; a.mlf., ŞerJ:ıu 'l-'AI!:a'id, 

istanbul 1313, s. 172-173; Seyyid Şerif ei-Cür
c11ni, ŞerJ:ıu'l-Mevfı/i:ıf (nşr. M. Bedreddin en
Na'silnl). Kahire 1325/1907, VIII, 281 -288; ib
nü'I-Murtaza, el-~ala'id {f taş/:ıf/:ıi'l-'al!:a'id (nşr. 
Albert NasriNadir). Beyrut 1985, s. 118; SüyOti, 
el-f:laba'ik {f ai)bari'l-mela'ik (nşr. E bO Hacer 
Muhammed Said b . BesyOnl ZagiOI). Beyrut 
1405/1985; Keş{ü'?·?Unün, I, 459, 896; Elma
lılı , Hak Dini, 1, 301-317; Süleyman Ateş, insan 
ve insanüstü : Ruh, Melek, Cin, insan, istanbul 
1985, s. 20-31; M. Hüseyin et-Tabatabai, el
Mai)lüf!:atü 'l-i)a{iyye fi'/-~ur'fın, Beyrut 1415/ 
1995, s. 5-36; Toufıc Fahd, Etudes d'histoire et 
de ci viiisation islamiques, istanbul 1997, I, 
169-214; L. Gardet, "Les anges en Islam", Stu
dia missionalia, XXI, Roma 1972, s. 207-227; 
Fehmi Jadaane, "La place des anges dans la 
theologie cosmique musulmane", St.!, XLI 
(1975). s. 23-61; D. B. Macdonald- W. Made
lung, "Mala'ika", EJ2 (ing.). VI, 216-219. 
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Iii M . SAiT ÖZERYARLI 

MELEK AHMED PAŞA 
(ö. 1073/1662) 

Osmanlı vezlriazamı. 

İstanbul Fındıklı'da doğdu. Ayrıntılı bi
yografısi, anne tarafından yakın akrabası 
olup yirmi bir yıl hizmetinde bulunduğu
nu söyleyen Evliya Çelebi'nin Seyahatna
me'sinde yer alır. Dağıstan Abazaları'n

dan olan babası, çeşitli seferlerine katıl
dığı Özdemir ve Özdemiroğlu Osman pa
şaların kapıcılar kethüdasıydı. Gelenekleri 

üzere üç yaşında sütannesi için memle
ketine gönderildi. Ardından hediye edil
diği Sultan 1. Ahmed ona "Melek" lakabını 
verip yetiştirilmek üzere Darüssaade 
Ağası Hacı Mustafa'ya gönderdi. Babası
nın deniz beylerinden Pervane Kaptan ol
duğu, şişmanlığı sebebiyle takılan "Ma
tak" (manda yavrusu) lakabının zamanla 
Melek'e dönüştüğü şeklinde bilgiler de 
vardır. Enderun'daki görevlerinden birini 
gösteren "Tırnakçı" lakabı ise çok daha az 
kullanılır. 

IV. Murad döneminde nakledildiği Has 
Oda'da musahib, rikabdar ve çuhadar 
ağalık vazifelerinde bulundu. IV. Murad'ın 
Üsküdar'dan 1 047'de ( 1638) hareket et
tiği Bağdat seferine katılarak 23 Reblü
lahir - 2 Cemaziyelewel1 048'de (3- ı ı Ey
lül 1638) Diyarbekir'de silahdar ağası ol
du (BA, MAD, nr. 14357, s. 19). Bağdat'ın 
fethiyle birlikte 26 Şaban 1 048' de ( 2 Ocak 
!639) vezirlikle Diyarbekir beylerbeyiliği
ne tayin edildi (BA, KK, nr. 266, s. 75). Sa
fevller'i barışa zorlamak üzere Heme
dan'a yürüyüşe geçen veziriazamla bera
ber Şehriban ile Derne ve Derteng Kale
si'ne ilerledi. Kasrışlrin Antiaşması pro
tokolünün 14 Muharrem 1 049'da (ı 7 
Mayıs 1639) imzatanmasından sonra Di
yarbekir'e dönülürken ihtiyaten seras
kerlikle Musul muhafazasında bırakıldı . 

27 Cemaziyelahir 1 oso· de (ı 4 Eki m 
1640) Halep mutasarrıflığına tayin edil
di, ardından Şam valiliğinde bulundu ( 6 
Rebiülahir 1052-4 Receb 105314 Tem
muz 1642-18 Eylül1643 ; bk. BA,A. RSK, 
nr. ı 5 12. s. 61 ) . Hac kervanlarına yapılan 
baskınları önlemeye çalıştığı Şam'dan azli 
ve ardından getirildiği Erzurum valiliğin
den 20 Muharrem 10S4'te (29 Mart 1644) 
İstanbul'a çağıntıp ku b be veziri yapılması. 
IV. Murad'ın kızı ve 1 042 ( 1632-33) do
ğumlu Kaya ismihan Sultan'a Kösem Sul
tan'ın kararıyla namzet ilan edilmesi se
bebiyledir. Bu sırada onun için hazırlanan 
Özi valiliği beratı iptal edilerek 16 Reblü
lewel1 OS4'te (23 Mayıs 1644) kendisine 
Anadolu eyaleti payesi verilmiş ve aynı yıl 
8 Receb'de (ı o Eylül) Kaya Sultan'la ev
lendirilmiştir. Üzerindeki eyalet 1 S Zilka
de 1 OS4'te ( ı 3 Ocak 164 5) bir başkasına 
verilirken 6 Muharrem 1 OSS'te ( 4 Mart 
1645) aldığı Diyarbekir beylerbeyiliği pa
yesi de aynı yıl 26 Cemaziyelewel'de (20 
Temmuz) tekrar Anadolu ile değiştirilmiş
tir (BA, A. RSK, nr. 1512, s. 77; nr. 1516, s. 
13, 59; nr. 1517, s. 5, 26). Melek Ahmed 
Paşa aynı zamanda Rumeli'den Girit' e as
ker sevkiyle de görevlendirildi ve Benef-


