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lerden İşaya'yı öldürmeleri ya da Yeram
ya'yı hapsetmeleri, ikincisinin de Hz. Yah
yfJ'yı öldürmeleri ve Hz. lsa'yı öldürmeye 
karar vermeleri olduğu nakledilmektedir 
(Şevkanl, lll, 209). Bu ayetlerde, Mekkeli 
müşriklere İ srailoğulları'nın başına gelen 
olaylardan ders almaları uyarısında bulu
nulmakla birlikte Kur'an'daki kıssal arın 

genel anlatırnma uygun olarak bütün in
sanların ibret almaları amacının gözetil
diği de söylenebilir. Aynı bölümde kişinin 
hayrı istediği gibi şerri de istediği, her in
sanın yaptığı işlerin kıyamet gününde 
açık bir kitap olarak önüne konulacağı. hiç 
kimsenin bir başkasının günahını yüklen
meyeceği, Allah'ın bir şehri helak etmek 
istediğinde oranın ileri gelenlerine kötü 
işler yapmalarını em rederek o beldeyi he
lak edeceği. dünya ve ahireti isteyenlerin 
karşılıklarını bulacakları ifade edilir. Alim
lerin çoğunluğu 16. ayetin, Allah'ın helak 
etmek istediği şehrin ileri gelenlerine biz
zat kötülük yapmalarını değil kendisine 
itaat etmelerini emrettiği ve onların da 
bu emre karşı gelerek kötülük işledikleri 
şeklinde anlaşılması gerektiği görüşünde

dir (Fahreddin er-Razi, XX, 162). 

Sürenin ikinci bölümünde (ayet 23-39) 
yalnız Allah'a kulluk etme, anaya babaya 
iyi davranma. akrabaya, yoksullara ve yol
da kalmışlara haklarını verme, cimrilik
ten ve israftan kaçınma üzerinde duru
larak bu hususlara uymayanların kınana
cakları belirtilmiş. toplumda bu ilkelere 
uyulduğu takdirde yardımlaşma ve kar
deşlik duygularının gelişerek güven ve 
huzurun sağlanacağına dikkat çekilmiş
tir. Bu bölümde ayrıca fakirlik korkusuy
la çocukların öldürülmemesi, zinadan ka
çınılması, Allah'ın haram kıldığı cana hak
sız yere kıyılmaması, haksızlıkla öldürü
len kimsenin velisinin de aşırılığa kaçıp 
hukuk dışına çıkmaması. yetim malına 
yaklaşılmaması, ölçü ve tartıda hile yapıl
maması. kişinin bilmediği şeyin ardına 

düşmemesi ve yeryüzünde kibirle yürün
memesi gerektiği ifade edilerek bunların 
Allah katında hoş görülmeyen davranış
lardan olduğu bildirilmiştir. Ayetlerde, 
toplum ahlakına zarar verecek davranış
ların ortadan kaldırılması hedeflenerek 
geçim darlığı endişesiyle çocukları öldür
me ve öç almak için ölürrün yakınlarının 
katilin yakınlarını da öldürmeleri gelene
ğine karşı çıkılmış. böylece toplumda can 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik esas
lar konulmuştur. Bu emir veyasakların 
Tevrat'ta yer alan on emirle paralellik ar
zetmesi Kur'an'ın Tevrat'ı doğruladığına 
işaret etmekte olup İ bn Abbas'ın bu on 
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sekiz ayetin (ayet 23-40) Hz. Musa'nın lev
halarında da bulunduğunu söylediği nak
ledilmiştir (a.g.e., XX, 214) . 

Üçüncü bölüm (ayet 40-60) tevhid inan
cına vurgu yapan ifadelerle başlar. Al
lah'a kız evlat isnat edenler ve O'na baş
ka ilahları ortak koşanlar kınanır. Daha 
sonra göklerde ve yerde olan her şeyin 
Allah'ı tesbih ettiği vurguianmış ve Hz. 
Peygamber'e hitap edilerek Kur'an oku
duğu zaman kendisiyle inanmayanlar 
arasına gizli bir perde çekildiği. kalpleri
ne onu anlarnalarına engel olacak kılıflar, 
kulaklarına da ağırlık konulduğu, Allah 
anıldığında onların arkalarını dönüp git
tikleri ve ResOl-i Ekrem'i büyülenmiş ka
bul ettikleri belirtilmiştir. Ayrıca burada, 
inanmayanların öldükten sonra tekrar di
rilme konusunda sordukları sorulara ce
vap verilmiştir. 

Dördüncü bölümde (ayet61-87), İblis'in 
Adem'e secde etmekten yüz çevirip Al
lah'ın emrine karşı gelmesi ve insanları 
Allah'a imandan vazgeçirme çabası an
latılarak onun salih kullara dokunamaya
cağı vurgulanır. Tehlike anında yalnızca 
Allah'a yalvaran. tehlike geçtiğinde Al
lah'tan yüz çeviren insanlar kınanarak Al
lah'ın kendilerine tekrar musibet verme
sinden emin olamayacakları ifade edilir. 
Bu bölümde ayrıca müşriklerin Allah'a da
vet hususunda Hz. Peygamber'i kandır
maya uğraştıkları. fakat Allah'ın buna en
gel olduğu belirtilir. Daha sonraki ayet
lerde, ResOiullah'ın inanmayanların inat
larından dolayı üzülmemesi için teselli 
edildiği dikkat çekmektedir. Bu bölümde 
Hz. Peygamber' e ruh hakkında bir soru 
sorulduğu , cevap olarak da ruhu ancak 
Allah'ın bileceği ve bu konuda insanlara 
çok az bilgi verildiği ifade edilir. 

Beşinci bölümde (ayet 88-111). bütün 
insanlar ve cinlerin bir araya gelseler bi
le Kur'an'ın benzerini ortaya koyamaya
cakları kesin bir dille vurgulanmış . Hz. 
Peygamber'in müjdeleyici ve uyarıcı ola
rak gönderildiği, kendilerine ilim verilen
Ierin Allah'ın ayetleri okunduğu zaman 
ağlayarak secdeye kapandıkları ve Kur
'an'ı dinlemenin saygılarını arttırdığı be
lirtilmiştir. SGrenin son ayetlerinde Allah 
için samimi olma ve yalnız O'na yönelme 
hususu üzerinde önemle durulmuştur. 

Resülullah'ın her gece İsra ve Zümer 
süreleriniokuduğu(Müsned, VI, 68, 122; 
Ti rmizi, "Şevabü'l-1\ur"an", 21 ; Nesa!, es
Sünen, VI, 444). Abdullah b. Mes'üd'un 
da bu su re ile bundan sonra gelen Kehf, 
Meryem, Taha ve Enbiya sareleri için, 

"Bunlar ilk gelen sürelerden ve benim 
Mekke'de ezberleyip öğrendiğim ilk sG
relerdendir" dediği (Buhar!, "Tefslr", ı 7/ 
ı , 21; "Feza'ilü 'l-1\ur"an", 6) rivayet edil
miştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber'den 
nakledilen, "Beni İsrail suresini okuyup 
ana baba zikredHdiğinde kalbi yumuşa
yan kimse için cennette bjr kantar ağırlı
ğında altın vardır" şeklindeki rivayetin 
(Zemahşerl, Il, 4 71) sahih olmadığı an
laşılmaktadır (Muhammed et-Trablusl, I, 
976). 

İbn Akile. İsra süresinin ilk ayetini es
Sırrü'l-esrô. ii ma'nô. sübJ:ıô.nelle~i es
ra adıyla tefsir etmiş olup eserin bir nüs
hası Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'dedir (Fihris
tü 'L-kütübi 'l-'Arabiyye, Vll/2, s. 59!). Ke
mal Muhammed ei-Mehdi'nin Ec;lvô.' ii 
tefsiri sureti'l-İsrô.' (Kahire 1987) Seyyid 
Muhammed Ali en-Nimr'in SO.retü'l-İs
rô.' ve'l-ehdô.f elleti termi ileyhô.'sı (Ci d
de 1988) ve Abdülaziz Kamil'in Veşô.yô. 
sureti'I-İsrô.' ii tekvini 'I-terd ve'I-müc
tema' (Küveyt 1990) adlı eserleri de İsra 
süresi üzerine yapılmış müstakil çalışma
lardan bazılarıdır. Vefa bint Abdullah b. 
Abdülaz'iz ez-Züaki es-SülUkü'l-insô.ni 
ti sureti'I-İsrô.' adıyla bir yüksek lisans 
tezi hazı rlamıştır ( 1997, Camiatü Melik 
Suud [Riyad[) . 
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Gerçek, meşru 
ve makul olanın dışına çıkma, 

itidalden sapma anlamında 
bir kavram. 

_j 

Sözlükte "haddi aşma. hata. cehalet. 
gaflet" gibi anlamlara gelen seref kökün
den türetilmiş olan israt genel olarak 
inanç. söz ve davranışta dinin, akıl veya 
örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çık-



mayı, özellikle mal veya imkanları meşru 
olmayan amaçlar için saçıp savurmayı ifa
de eder (Lisanü'L-'Arab, "srf' md.). israf
la seref arasında ayı rı ma giderek birinci
sine "haddi aşmada ifrat", ikincisine "tef
rit'' anlamını verenler olmakla birlikte ge
nellikle her ikisi de aşırı inanç, tutum ve 
davranışlar için kullanılmaktadır. israfçı 
kişiyemüsrif denir. Gazzall'nin açıklama
larına göre dinin. adetterin ve insanlığın 
gerekli kıldığı yerlere gerekli gördüğü öl
çüde harcamak cömertlik, bu ölçüterin 
altına düşmek cimrilik, bunların üstünde 
harcamada bulunmak ise israftır (if:ıya', 
lll , 259-260) 

Kur'an-ı Kerim'de israf kavramının dört 
farklı alanda kullanıldığı görülmektedir. 
1. Bazı ayetlerde israf şirk, küfür, zulüm, 
i'tida gibi terimlerle semantik bir ilişki 
içinde din bakımından temel gerçek olan 
tevhid inancından sapmak, Allah hakkın
da ve diğer dini konularda gerçekle ilgisi 
bulunmayan iddialar ileri sürmekle kal
mayıp islam'a ve müslümanlara karşı ki
birli, alaycı, inatçı, kaba, saldırgan olma
yı ve yıkıcı davranışlar sergilerneyi ifade 
eder (mesela b k. el-A' rilf 7/8 1; YOn us ı 0/ 
83; eş-Şuara 26/1 51-152; Yasin 36/19). 2. 
Zümer suresinin 53. ayetinde olduğu gi
bi israf. "bir kimsenin isyankarlığa sapa
rak günahlara boğulmak suretiyle kendi
sine kötülük etmesi" anlamına gelmek
tedir. Bazı hadislerde de bu manada yer 
alır: Hz. Peygamber'in, bütün hayatını 
günah işlemekle geçiren bir kişiden söz 
ederken kullandığı israf kelimesini N eve
vi, "masiyetlerde aşırı gidip meşru sınır
ların ötesine geçmek" şeklinde açıklamış
tır. 3. israf bazı ayetlerde, helal kılınmış 
güzel nimetierin haram sayılması (el-En
'am 6/141; el-A'rilf 7/8ı) veya masum bir 
kimsenin haksız yere öldürülmesi (el-is
ra' ı7/33) gibi dini ahkama muhalefet ve
ya tecavüz anlamında geçmektedir. 4. 
Bir kısım ayetlerde ise kişinin kendine ait 
veya sorumluluğu altındaki mal ve im
kanları gereksiz yere harcamasını ifade 
etmektedir (mesela bk. en-Nisa 4/6; el
Furkan 25/67). israfın harcamatarla ilgili 
kullanımına hadisler ve diğer islamı kay
naklarda da sıkça rastlanır (konuya dair 
ayet ve hadisler için bk. M. F. Abdülbaki, 
el-Mu'cem, "srf' md.; Wensinck, el-Mu'
cem, "srf' md.). Zamanla anlam daralma
sına uğradığı anlaşılan kelime fıkıh, ta
savvuf ve ahlak literatüründe genellikle 
ferdi harcamalardaki aşırılığı ifade etme
ye başlamıştır. Nitekim Cürcanl'nin sıra
ladığı "değersiz bir amaç uğruna fazla 
mal harcamak, harcamada haddi aşmak, 

meşru bir konuda harcanması gerekli 
olan ölçüden fazlasını harcamak" gibi ta
nımların hepsinde kelimenin para ve mal 
sarfıyla ilgili olarak ele alınması (et-Ta'rf
fat, "israf'' md.) bunu göstermektedir. 
Bu anlamda israf yerine tebzir kelimesi 
de kullanılmaktadır. Taberl, isra suresi
nin 27. ayeti münasebetiyle tebzlri "AI
Iah ' ın verdiği malı isyan sayılan yerlere 
harcamak" şeklinde açıklamıştır. Maver
di de israfı harcamanın niceliği, tebzlri 
ise niteliğiyle ilgili görür (Edebü'd-dünya 
ve'd·dfn, s. ı87) . Buna göre doğru yerle
re de olsa haddinden fazla harcamak is
raf. miktarı ne olursa olsun yanlış yerle
re harcamada bulunmak tebzlrdir. 

Maddi ve manevi imkanları Allah ' ın in
sanlara bağışladığı birer emanet sayan 
islam dini, bunları Allah'ın rızasını kazan
maya ve insanlara mutluluk getirmeye 
elverişli yerlerde kullanmayı emreder. 
içki, kumar, fuhuş. rüşvet gibi içtimal ve 
ferdi zararlar doğuran hususlarda yapı
lan harcamaların açık hükümlerle yasak
lanması yanında insanların tutkularını 

kamçılayan, toplumda kıskançlık doğu
ran gösteriş tüketiminin yasaklanması 
veya hoş karşılanmaması da aynı gerek
çelere dayanmaktadır. Dinen haram kılı
nan maddelerle lüks sayılanların tüke
timi israf olduğu gibi helal kabul edilen 
maddelerin günün icaplarına göre ihti
yaçtan fazla tüketimi de haram veya 
rnekruh sayılmıştır. Esasen genel olarak 
tutumluluk ve itidal islam'ın ibadetlerde 
bile öğütlediği temel bir ilkedir. Nitekim 
sorumluluklarını ihmal edecek derecede 
i badete dalmak, camiierin aşırı biçimde 
süslenmesi, kabiriere lüzumundan fazla 
harcama yapılması vb. ölçüsüzlükler uy
gun görülmemiştir. Sadakalarda aşırılı
ğın israf kapsamına girip girmediği de 
tartışılmıştır. ibadet ve hayırda ileri git
menin israf sayılmayacağını, buna karşı

lık Allah'a itaatsizlik uğrunda yapılan az 
bir harcamanın bile israf olduğunu söy
leyenierin yanında ibadet ve hayırlarda 
da ölçülü olmak gerektiğini savunanlar 
vardır. Bazı müfessirlere göre En'am su
resinin 141. ayeti, mahsulünün tamamı
nı tasadduk edip ev halkına bir şey bı
rakmayan Sabit b. Kays ve Muaz b. Ce
bel hakkında nazil olmuştur. isra suresi
nin 29. ayeti, verecek başka şeyi olmadı
ğı için üzerindeki gömleği bir dilenci ço
cuğa veren Resoıullah hakkında inmiştir 
(Tabersl, IV, 578; Fahreddin er-Razi, XI II , 
2ı4; Şevkanl, 1, 35; IV. ı O ı) . Hz. Peygam
ber'in malının tamamını tasadduk veya 
vasiyet etmeyi yasakladığı (Buhar!, "Ve-

i SRAF 

şaya", 2; Müslim. "Yeşaya", 7-8; Ebu Da
vOd, "Zekat", 39). "Sadakanın hayırlısı ki
şiyi fakir düşürmeyecek kadar alanıdır" 
dediği (Buhar!, "Zekat", ı8 ; "Yeşaya", 9; 
E bO DavOd, "Zekat", 39) rivayet edilir. Bir 
seferberlik esnasında Hz. Ebu Bekir'in, 
ailesine hiçbir şey bırakmadan nakdi var
lığının tamamını ortaya koyması (Ebu Da
vud, "Zekat", 39; Tirmizi, "Menal5ıb", 13) 
olağan üstü durumlara mahsus bir is
tisna olarak değerlendirilmektedir. Böy
le hallerde dinin, nefsin ve neslin korun
ması malın muhafazasının önüne geçer. 
Bir kimsenin borçlu iken verdiği sadaka 
iade edilir: çünkü onun aslında alacaklı
larına ait olan malı israf etmeye hakkı 
yoktur (Buhar!, "Zekat", ı8). Takıyyüddin 
İbn Teymiyye'ye göre bir kişinin malını ha
rama sarfetmesi veya mubah kabul edi
len bir hususta bile olsa nafaka sorumlu
luğunu aksatacak miktarda harcama yap
ması israftır (ibnü'l-Lahham, s. 137). 

Fıkıh kitaplarında genellikle taharet, 
cenaze, kı s as. giyim kuşam, yiyecek içe
cekler, haramlar ve helaller, hacir, mehir, 
avcılık gibi konularda dotaylı olarak temas 
edilen israfın sözlük anlamından farklı 
olarak açık ve sabit bir tanımı yapılma
mış, sınırları belirlenmemiştir. Bunun en 
önemli sebebi israf kavramının ekono
mik, sosyal ve kültürel şartlara göre de
ğişken olmasıdır. Ferdi ve içtimal refah 
seviyesindeki artış harcama alışkanlıkla
rını değiştirmektedir. islam hukukçuları 
maslahatı öncelik sırasına göre zaruriy
yat. haciyyat ve tahslniyyat (kemaliyyat) 
olmak üzere üçe ayırmakta (bk. MAKASI
DÜ'ş-ŞERİA), bunların ötesinde salt nef
sanT isteklerin ve bencil duyguların tat
mini için yapılan lüks tüketimi israf say
maktadır. Ayrıca zaruriyyat dururken ha
ciyyata veya Mciyyat yerine tahslniyyata 
harcama yapmak da israftır. Ancak pra
tikte bu kavramların sınırlarını kesin ola
rak belirlemek imkansızdır. Böyle durum
larda İbrahim en-Nehai halkın değer yar
gılarının, Tabersl akıllı kişilerin görüşleri
nin, Kurtubl ise akıl ve din ölçülerinin 
esas alınmasırı.ı önerir. Ahlak kitapların
da. bu durumda insanın nefsani arzula
rının yerine aklının ve vicdanının sesine 
uyarak hareket etmesi öğütlenir (mese
la bk. Gazzall, Mizanü'L-'amel, s. 65-67). 
Ayrıca topluma faydası olmayan ilim ve 
sanat faaliyetlerine kaynak, zaman, kabi
liyet ve enerji sarfiyatı, insanların temel 
ihtiyaçları karşılanmamışken hayvaniara 
yapılan harcamalar da israf sayılmıştır. 

Kur'an'da bir yandan müsrifler kötüle
nip israf reddedilirken öte yandan sefih-
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!erin haciraltına alınması (en-Nisa4/5), 
mallarının kendilerinin ve kamunun ya
rarına çalıştırılarak çoğaltılması yoluna 
gidilmesi istenmektedir(Muhammed el
Behiy, s. 277-279). Malikl, Şafii ve Hanbe
liler ile Hanetiler'den Sahibeyn'e göre ma
lını israf etmeyi alışkanlık haline getiren 
sefih hacir altına alınır. İmam Ebfı Hanife 
ise mükellefin israf sebebiyle hacrini uy
gun görmemektedir. Abdurrahman ei
Cezlrl, Hanefiler'e göre sefihin hacrini ge
rektiren israfın. akıl ve dinin onaylama
dığı eğlence türleri ve kumar yanında ki
şinin mali imkanlarını tüketen hayır işle
rine yapılan harcamaları da kapsadığını 
söylemektedir. 

Günümüzde özellikle beşeri ve maddi 
kaynak ve imk2ınların kullanımındaki sa
vurganlığı ifade eden israfın kapsamının 
belirlenmesinde inanç. örf adet, tutum. 
tercih ve alışkanlıkların rolü vardır. İsrafı 
belirleyen kıstas dini, milli, içtimaL ailevl, 
mesleki temel rollerin hakkıyla ifası için 
ruhen, aklen ve bedenen ihtiyaç duyulan 
şeylerin tatminine yönelik kaynak istih
damı ve harcamalarda din. akıl ve örfün 
belirlediği sın ı rın aşılması olarak düşü
nülebilir. İslami anlayışa göre beşeri ihti
yaçlar sınırlıdır; arzu ve ihtiraslar ise sı 

nırsız olup salt nefsani arzuların tatmini 
için yapılan aşırı tüketim israftır. İsraf ya
sağı temeli üzerinde oluşan İslami üre
tim tarzı vatandaşların gıda, barınak. gi
yecek, eğ itim, sağlık, güvenlik, ulaşım , 

haberleşme gibi ihtiyaçlarını karşılamayı 
hedefler. Üretimi yönlendiren şey fert ve 
kamu yararıyla kayıtlı olan tüketim dir. İs
lam'da hedef insanın kemiUidir; buna ise 
tüketmekle değil daha erdemli olmakla 
ulaşılır; erdemle tasarruf arasında olum
lu bir ilişki bulunduğu muhakkaktır. 

Birçok Batılı iktisatçı ve din adamının 
da kabul ettiği gibi lükse yönelik harca
malar, bir kısım kaynakların zorunlu tü
ketim maddelerinin üretimi yerine lüks 
mamul ve hizmetlerin üretiminde kulla
nılmasına yol açar. Böylece arzı azalan te
mel malların fiyatları artar; gelir dağılı
mı . bunların tüketimine daha fazla har
cama yapmak zorunda kalan gelir sevi
yesi düşük kişilerin aleyhine bozulur. Bu 
tür maddelerin arzı ithalata ya da serma
ye yoğun üretime dayalı olursa işsizlikte 
artış olur ki atıl emek de bir başka israf
tır. Lüks tüketimin yaygınlaşma temayü
lü göstermesi bir yandan savurganlığı da
ha da arttınrken öte yandan sosyal den
geyi bozar. Ayrıca lüks tüketim dışa ba
ğımlı bir ekonomide ithalat artışına , dö
viz kaybına, dış ticaret ve ödemeler den-
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gesinin açık vermesine, dış borçlanma
ya, devalüasyona, yerli üretimin sıkıntıya 
düşmesine ve enflasyonist baskılara yol 
açar (Arslan, s. 40-41 ). Diğer taraftan 
müsriflerin lüks tüketim alışkanlığı . im
kanı kıt olanlarda öfke ve kıskançlık do
ğurarak sosyal huzursuzluklara sebep 
olabilir. 

Endüstri devrimiyle birlikte doğan eko
nomi bilimi, insanların sınırsız ihtiyaçla
rının kıt kaynaklar tarafından azami şe
kilde tatmin edilmesinin yollarını araştı
rır. Endüstri toplumu. sürekli yenileri icat 
edilen ürünlerin talebini arttırabilmek için 
ihtiyaçların Allah tarafından şekiilendiril
diği inancını ortadan kaldırmıştır (lllich, 
s. 93). Tasarrufun bir erdem sayıldığı XIX. 
yüzyılın aksine XX. yüzyılın ana meziyeti 
tüketimdir. Çağdaş kapitalist sistemde 
üretim tüketimi yönlendirir. Aşırı dere
cede masraflı ve gereksiz ambalajlama, 
pazarlama. reklam ve moda faaliyetleriy
le tüketim sürekli olarak kamçılanır. Aşı

rı tüketim bir yandan doğal kaynakların 
israfına yol açarken öte yandan çevre kir
liliğine sebep olur. 

Milletler, ferdi israf sebebiyle olmasa 
bile kamu sektöründeki israf ve kötü yö
netim yüzünden yoksullaşabilir. Bundan 
dolayı devlet gelirleri lüks kamu harca
maları , aşırı kadrolaşma veya karşılıksız 
yüksek ücretlerle israf edilmemelidir. Ta
sarruflar, müsriflerin lüks tüketim mal
Iarına duydukları isteğin tatminine har
canır ve sermaye miktarını arttırmak için 
kullanılmazsa iktisadi gelişmeyi engel
ler. Çünkü sermaye tasarrufla artar. is
raf ve kötü kullanımla da azalır. Ülke ge
lirinin önemli bir kısmı üretken olmayan 
kesimlere tahsis edilirse gerçek üretici
lerin geçimi zorlaşır. İnsan, elindeki her 
türlü imkanı meşruiyet sınırları içinde 
kullanmakla sorumludur. Bu husus ahi
rette kişinin zaman, servet, işgücü ve ilim 
gibi kaynakları nasıl kullandığından sor
guya çekileceğini bildiren hadiste de açık
lanmaktadır (Tirmizi. "~ıyamet", ı). 
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i CENGiZ KALLEK 

isRAFiL 
C.J.ı,S 'r!l 

Dört büyük melekten biri olup 
kıyamet gününde 

sfira üflemekle görevlidir. 
_j 

Kaynaklarda kelimenin menşeine dair 
kesin bilgi bulunmamakla birlikte İbra
nice'den Arapça'ya girdiği kabul edilir. 
Kur'an-ı Kerim'de bu meleğin adı geçme
mekte, ancakyapacağı görevden söz edil
mektedir. İsrafil'in "AIIah'ın kulu" (ab
dullah) veya "rahmanın kulu" (abdurrah
man) manalarma geldiğini bildiren bazı 
rivayetler bulunmaktadır (Buharl, "Tef
slr", 2/6; krş. SüyOtl, el-ljaba'ik fi al]bari'l
mela'ik, s. 33). Bundan hareketle İsrafil'in 
İbranice'de "kul" anlamındaki isriif (se
rat) ile "tanrı " anlamındaki H (el) kelime
lerinden oluşan bir isim olabileceği düşü
nülmüştür (Tacü'l-'arüs, "srf' md.; Kamus 
Tercümesi, III, 615; Lane, Lexicon, IV. 1350). 
Özellikle Sami diller arasındaki geçişler 
esnasında kelimelerde meydana gelen 
değişmelere dikkat çeken Batılı araştır
macılar, İsrfıfil'in Eski Ahid'de bir melek 
grubunu ifade etı:nek üzere kullanılan se
rafim kelimesinden türetildiği kanaatin
dedir (İA, V/2, s. 11 27; EJ2iing.l. IV, 211). 
Dinler tarihiyle ilgili etimolojik sözlükler
de Asurca'da sarapu, Ararnice'de sref ke
limeıeriyle karşılandığı kaydedilen sera
flm lafzının İbranice'de "yok etmek, ya-


