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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-



kıp yıkmak, tasfiye etmek" gibi manalar 
taşıyan bir kökle bağlantılı olan ser af keli
mesinin çağulu olduğu kaydedilir (Brown, 
s. 976) . Eski Ahid'de yer alan bazı bilgiler
le (işaya, 6/2-7) isrilfil'in, Hz. Peygamber' e 
nübüwetinin ilkyıllarında Cebrail'den ön
ce refakat edip bir bakıma onu vahye mu
hatap olmaya hazır hale getirdiğini bildi
ren rivayet (SüyGtl, el-it~an, I, ı 29; a.mlf. , 
el-/jaba.'ik fi al].bari'L-mela'ik, s. 36) ara
sında benzerlik bulunduğu da ileri sü
rülmüştür (İA, V/2, s. I I 28; EFi ing. J. IV, 
21 ı). 

Kıyametin kopmasından bahseden 
ayetler, evrende büyük bir kozmik deği
şime sebepolacak bu hadisenin sOra ilk 
üflenilmesiyle başlayacağını, ikinci üfle
nişle de herkesin diriltilip mahşere git
meye hazır duruma getirileceğini ifade 
eder (en-Nemi 27/87; ez-Zümer39/68). Bu 
tür beyanlarda yer alan "üfleme" görevi
ni ifa edecek ve insanları hesap meyda
nına çağıracak olan meleğin (Kaf 50/4 ı; 
el-Kamer 54/6-8) israfil olduğu hususun
da islam alimleri görüş birliği içindedir 
(ibn Keslr. lll, 276-278; V, 166, 309, 488-

489; VI I, 106-108,388, 451; VIII, 238-239, 
328). Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de 
"sOr" ve "nakür"dan bahsedilen her ayet
te zımnen bunları üflemekle görevli olan 
isrilfil'den de söz edildiği söylenebilir. 

Hadislerde adı açıkça zikredilen israfil 
(Müslim, "Şalatü'l-rnüsafirln", 200; ibn 
Ma ce, "İ]5arne", ı 80; Tirmizi, "Da'avat", 
3 ı; Nesa!, "Sehiv", 88. "1\ıyarnü'l-leyl ", 

12, "İsti'a;:;e", 56) kıyametgünündeyapa
cağı görev açısından tanımlanarak "me
lekü's-sOr" (SüyOtl, el-/jaba.'ik fi al].ba.ri 'L
mela'ik, s. 33-35). "sahibü's-sOr" (i b n Ma
ce, "Zühd", 33; EbO DavOd, "I:Iurüf", i) 

ve "sahibü'l-karn" (Tirmizi, ".Kıyamet", 8, 
"Tefsir", 39/7) diye nitelendirilmiştir. Bu 
rivayetlere göre isrilfil. Allah'ın "üfle!" 
emrini beklemektedir (Müsned, lll, 73). 
Görevini yaparken sağında Cebrail, solun
da da Mikail bulunacaktır (EbO DavOd, 
"I:IurGf", 1; SüyOtl, a.g.e., s. 33). Bazı ha
dis şerhlerinde yer alan bilgilere göre is
rafil'in levh-i mahfOzla ilgili görevleri de 
bulunmaktadır (Mahmud Muhammed es
Sübkl, V, 178). Hz. İbrahim'i ziyaret edip 
bir çocuğunun olacağını müjdeleyen (ez
Zariyat 51124-30). LOt peygambere insan 
sOretinde görünüp kavminin cezalandı
rılacağını bildiren (Hud ı 1/69-82) melek 
grubu içinde israfil'in de yer aldığı (Elma
I ılı, IV, 2800; VI, 4536; VIII, 5326). ayrıca 
onun arşı taşıyan meleklerden biri ol
duğu da kaydedilmektedir (SüyOti. el-/ja
ba.'ik rr al].ba.ri'l-mela'ik, s. 34). 
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!il LüTFULLAH CEBECİ 

İSRAiL 

Akdeniz'in 
güneydoğu kıyılarında bulunan 

yahudi devleti. 

I. FiZİKİ ve BEŞERI COGRAFYA 

II. TARİH 

III. ÜLKEDE iSLAMİVET 

IV. İSLAM ARAŞTIRMAlARI 
_j 

Filistin adıyla bilinen ve Müseviler'ce 
"arz-ı mev'Od" sayılan topraklarda, mil
letlerarası yahudi örgütlerinin uzun ve 
mücadeleli politikası sonucu 1948 yılında 
kurulmuştur; resmi adı Medinat Yisrael. 
resmi dili İbranice ve Arapça'dır. Sınırları 
ve buna bağlı olarak yüzölçümü, kurulu
şundan bu yana üç yönden etrafını çev
releyen Arap ülkeleriyle yaptığı dört sa
vaş neticesinde büyük değişikliklere uğ
radı. 1947'de Birleşmiş Milletler tarafın
dan, İngiliz mandasındaki Filistin toprak
larının yaklaşıkyarısı ile güneydeki Necef 
çölünün Akabe körfezi kıyılarına kadar 
uzanan büyük bir kısmının kurulacak ya-
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hudi devletine verilmesi planlanmıştı . in
gilizler'in çekilmesi ve İsrail Devleti'nin ila
nı üzerine ( 14 Mayıs ı 948) başlayan savaş 
sonunda Batı Şeria toprakları , Kudüs şeh
rinin doğu yarısı ile Nablus, Halil ve Gaz
ze Şeridi dışında Filistin'in hemen tama
mı İsrail'in eline geçti ( 1949). 19S6, 1967 
ve 1973 savaşlarında ise bütün Sina yarı
madası ile Batı Şeria toprakları , Suriye'
nin Golan tepeleri yöresi ve Kudüs şehri
nin tamamı işgal edildi. Daha sonraki yıl
larda meydana gelen siyasi gelişmeler 
neticesinde Sina yarımadası Mısır'a iade 
edildi. Eriha bölgesi ve Gazze Şeridi'ne de 
Filistin Devleti'nin kontrolünde özerklik 
verildi. 

1967 savaşından sonra işgal edilen top
raklar İsrail Devleti'nin bir parçası olarak 
sayılmaz; bu tarihten önceki sınırlar için
de yüzölçümü 20.700 km2 'dir ve bunun 
44S km2'si göllerle kaplıdır. Bu rakam fii
len İsrail kontrolündeki S678 km2 Batı 
Şeria , 11 SO km2 Golan tepeleri ve 373 
km 2 Gazze Şeridi topraklarıyla birlikte 
27.900 km 2 'yi bulur. 1983 sayımında ül
ke nüfusu 3.349.997 kişi idi. Bu rakam 
1993 yılında S milyonu aştı. 1998'de nü
fus S.740.000 oldu. Toplam nüfusun% 
80.S'ini yahudiler,% 14,6'sını müslüman
lar oluşturur; ayrıca % 3,2'si hıristiyan 
ve% 1. 7'si Dürzi'dir. 1980 yılına kadar 
Tel Aviv olan hükümet merkezi bu tarih
te alınan tekyanlı bir kararla Kudüs 'e 
(557.000) nakledildi; ancak yabancı elçi
liklerin hemen tamamı Tel Aviv- Yafa ke
siminde kaldı. 

I. FİZİKi ve BEŞERI COGRAFYA 

İsrail toprakları batıda Akdeniz ile do
ğuda yer kabuğunun . en belirgin tektonik 
çukurlarından Vadiaraba (Arava) -Oor dep
resyonu arasında, genişliği en çok 11 O 
km. kadar olan ve yer yer 20 (Tel Aviv'in 
kuzeyi), hatta 1 O kilometreye (güneyde 
Eilat IEyleJ koridoru) inen bir şerit halin
de uzanır; kuzey ve güney uçlar arasın
daki mesafe yaklaşık 426 kilometredir. 
Kuzeyden güneye ve doğudan batıya en 
çok birkaç saat içinde katedilebilecek kü
çüklükteki İsrail'dejeolojik yapı ve yüzey 
şekilleri bakımından başlıca dört birim 
seçilir. Bunların en belirgini, ülkeyi daha 
doğudaki eski Arabistan platformundan 
ayıran tektonik çukurluktur. Taban geniş
liği 1 0-30 km. arasında değişen bu çukur
luk. güneydeAkabe körfezinin karadaki 
uzantısı olan Vadiaraba ile başlar, orta 
kesiminde Oor ve daha kuzeyde Hule ova
ları ile devam eder. Yer yer 1 000 metreyi 
aşan yüksek alanların içine gömülmüş 
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