
Üç defa üfleneceği belirtilen surun, "nef
ha-i feza" denilen birinci üflenmesinde Al
lah'ın diledikleri dışında yerde ve gökteki 
bütün varlıklar dehşete düşecektir. Yu
nus'un, "İsrafil suru vurula yerin yüzü den
şürüle (değiştirile) 1 Harab ola yaş u kuru 
çarh-ı felek de yorula" beyti bu safhayı an
latır. "Nefha-i saik" ismiyle anılan ikinci üf
lenişte kıyamet kopacak ve bütün mahlu
kat ölecektir. Aynı şiirin devamındaki, "Ki
mesne kalmaya bunda fena ola hepsi sin
de" mısraında bu durum anlatılmaktadır. 

"Nefha-i kıyam" olarak adlandırılan üçün
cü üflenişinde bütün ölüler diriltilerek mah
şere gitmeye hazır hale gelecektir. Yunus 
Emre'nin kıyamet ve ahiret ahvalinden bah
seden şiirleriyle devriyelerinde İsrafil ve sur 
daha ziyade bu özelliğiyle yer almıştır: "İs
rafil surunu vura hep mahlukat yerden 
dura 1 Diriliben haşre vara kadı anda Süb
han ola." Bu safhada artıkAllah'tan baş
kasının varlığı söz konusu değildir: "İsra
fil sur vurucak mahluk yine turucak 1 Se
nin ününden artuk (başka) kulağım işitme
ye"; Muhammediyye'deki, "İki kez sur 
urusardır birisi kırmak için 1 Biri dirgür
rnek (diriltmek) içindir kim ola yevme't-te
nad" beyti surun üflenişinin ardından ola
cakları anlatmaktadır. 

Türk edebiyatının doğrudan dini olma
yan metinlerinde sur çeşitli teşbih, istia
re, mecaz, mecaz-ı mürsel gibi sanatlar 
yapılarak zikredilmiştir. Şeyhi bir kaside
sinde baharda eserek kainatı kış uykusun
dan uyandıran saba rüzgarını İsrafil'in su
ra üfürmesiyle ölülerin dirilmesine benze
tir: "San sayhasında sur-ı Sirafıl urur saba 1 
K'emvat-ı hak cuşa gelip çak eder kefen." 
Atıf ise, "Ey sur-ı kıyamet yine gavga ise 
maksud 1 Kaldırma bizi hakte asude ya
tarken" beytindeki "gavga" kelimesiyle bir 
taraftan mahşerdeki karmaşaya işaret 
ederken diğer taraftan ölümle dünyadaki 
kavgalardan kurtulup mezarda rahat et
mişken yeniden sıkıntıya düşmek isteme
diğini ifade eder. 

Ney gibi bazı nefesli sazların etkileyici 
sesleri Neşati'nin, "Halet-i sur-ı Siratil'i nü
mayan eyler 1 Ateşin nağme ile eylese ney
ler feryad" beytindeki gibi su ra benzetil
miştir. Mehmed Akif de Şerif Muhittin 
Targan için yazdığı, "Şarkın Yegane Dahi-i 
San'atına'' başlıklı şiirinde onun udundan 
çıkan nağmeleri; "Evet yüksek, senin udun 
kadar yüksek figan ister 1 Gel ey Davfıd-ı 
san'at sur-ı mahşerden neva göster" mıs
ralarıyla anlatmıştir. "Ezanlar" şiirinde ise, 
"Cöşunca alem-i camidde sayha-yitehlil 1 
Minareler bana gelmişti sur-ı İsrafil" mıs
ralarında, dünya üzerinde her an okuna-

rakyeri göğü inleten ezan seslerini surun 
etkileyici sadasına, minareleri de surun 
kendisine benzetmektedir. "Said Paşa İma
mı" şiirinde mevlidhanın mevlid okurken 
Boğaz'ın karşı sahillerinde yankılanan se
sini, "Sur-ı mahşer gibi sesler çıkarır şim
di Boğaz 1 Tutuşur cephe-i Sina'ya döner 
sine-i cev 1 Sanki yüzlerce yanık ney savu
rur yer yer alev" mısralarıyla dile getirmiş
tir. 

Muhammediyye, Envı:'ırü'l-ı:'ışıkin, 

Müzekki'n-nüfıls gibi dini-tasawufi 
eserlerle Mı:'ırifetnı:'ıme gibi aynı zaman
da dini ve tasavvufi özellikler taşıyan me
tinlerde İsrafil çok defa müstakil bölüm
lerde ele alınmıştır. Şairane hayallere ve 
halk kültüründe yer bulan rivayetlere da
yalı olarak geliştirilen bu bölümlerde sur 
hakkında çok çeşitli bilgilere rastlanır. Mu
hammediyye'de, "Emr ede Allah İsrafil'e 
ede i'tidad 1 Sur ura ola helak cümle ha
layık ıttırad" beytiyle başlayan "Faslün fi 
nefhi's-sur", ayrıca mahlukatın tekrar di
riltilmesi için ikinci defa sura üflenecek ol
ması sebebiyle "Faslün fi'l-haşr" bölümleri 
yer alır. Devriyelerde de temas edilen su
ra Sezai-yi Gülşeni'nin, "Bir zaman Adem'
le vurdum sayhalar 1 Dest-i İsrafil'de olan 
suruyam" beyti örnek verilebilir. Cinani'
nin, "İlahi o gün kim ola nefh-i sur 1 Kıyam 
ede mahşerde ehl-i kubur" beytindeki gibi 
surun münacatlarda da yer aldığı görül
mektedir. 

Muhammediyye'de sur hakkında ve
rilen bilgiler halk kültüründeki telakkileri 
adeta özetlemektedir: "Surunun dört şu'
besi ola d ura dört köşede 1 Biri Şark'ta biri 
Garp'ta olusar edip eda ll Biri yer altında 
biri gökler üstünde ola 1 Altı delikli ola çıkı
sar onlardan sada" beyitlerinin (nr. 5059-
5064) devamında altı delikli sur üflendi
ğinde birinci deliğinden çıkan ses bütün 
peygamberlerin, ikincisinde bütün melek
lerin, üçüncüsünde cinlerin, dördüncüsün
de insanların, beşincisinde şeytanların, al
tıncısında hayvanların dirilmesine sebep 
olacağı anlatılmaktadır. 

Ölülerin yeniden diriltilmesi sırasında su
run üflenecek olması ve ölümün bir nevi 
derin uykuya benzetilmesinden hareketle 
Cinani, "Zihi hab-nuşin-i ruz-ı ubur 1 Uyan
dırmaz onu meğer nefh-i sur" beytini söy
lemiştir. Yunus Emre'nin, "Senin kaşın 
durmadan ok yay atar kurmadan 1 İsrafil 
sur vurmadan nice canlar uyana" beyti de 
Allah'ın çeşitli ikazlarının farkına varma
yanları surun kendine getirebileceğini an
latmal:ctadır. Mehmed Akif Osmanlı halkı
nın perişan halinden bahsederken şöyle 
demektedir: "Öyle dalgın ki meğer suru-

SOR 

nu İsrafil'in 1 İşitip yattığı yerden azıcık 
silkinsin"; "Sizi kim kaldıracak suru mu İs
rafil'in 1 Etmeyin ... Memleketin hali fe
nalaştı ... gelin". 

Bektaşi ve Alevi şairlerinin şiirlerinde Kul 
Hüseyin'in, "İsrafil ağzında surdur muhab
bet" mısraındaki gibi muhabbet, Kul Him
met'in, "İsrafil çalar sur Ali ile" mısraın
daki gibi Hz. Ali ile birlikte bazan da bir 
sır olarak anılır. Türk halk şiirinde de ben
zer özelliklerle zikredilen sur Müdami'
nin, "Ahım üfler İsrafil'in surunu" mısra
ındaki gibi daha samimi ifadelerde yer al
mıştır. 
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Lübnan'ın 

Akdeniz kıyısında bir şehir. 
_j 

Kuruluşu milattan önce 3000'li yıllara 
kadar inen Sur ('!Yre, ıyrus) . Beyrut'un yak
laşık 83 km. güneyinde yer alır. Kıyıda taş
lık bir araziyle 600 m. uzağındaki bir ada
dan oluşan şehir 1 S hektarlık bir alanı kap
lar. Kıyı ile ada arasındaki bağlantı bir köp
rü ile sağlanmıştır. Fenikeliler döneminde 
Akdeniz sahilindeki stratejik konumu ve 
limanı sebebiyle önemli bir ticaret mer
kezi olan Sur, Büyük İskender'in istilasm
da uğradığı tahribatın ardından milattan 
sonra 64 yılında Roma hakimiyetine gir
miştir. Rivayete göre Hz. İsa Sur'a gitmiş 
ve havarilerden Aziz Pavlus burada bir ki
lise inşa etmiştir. 

Sur, Hz. Ömer zamanında ŞürahbTI b. Ha
sene tarafından barış yoluyla fethedildi 
( 17/638) . Muaviye b. Ebu Süfyan 27 (648) 
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yılında Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ilk deniz 
seferi öncesinde Sur'da mevcut olan ter
saneyi onartıp şehri tahkim ettirdi. Daha 
sonra Beni Rebla ve Beni Hanife gibi Arap 
kabilelerinin yanında Ba'lebek. Hum us ve 
Antakya'da yaşayan İranlı kabileler Sur, 
Akka ve diğer bazı şehirlerde iskan edildi 
(42/662-63) . Böylece şehirde tarımla uğra

şan yerli hıristiyanlarla daha çok Bizans'a 
karşı gaza ile meşgul olan müslümanlar
dan oluşan bir toplumsal yapı ortaya çık
tı. Sur, Abdülmelik b. Mervan tarafından 
tamir ettirildi. Hişam b. Abdülmelik döne
minde Akka'daki tersanenin buraya nak
ledilmesinin ardından şehir Araplar'ın de
niz kuwetleri üssü haline geldi. Şehrin su 
ihtiyacı bu dönemde yaptırılan su kemeri 
vasıtasıyla sağlanmaya başlandı. 

Bir süre İhşldiler'in yönetiminde kalan 
Sur 358 (969) yılından itibaren Fatımi ha
kimiyetine girdi. 388'de (998) Allaka adlı 
bir Arap denizeisi Fatımller'e karşı ayakla
nıp şehri ele geçirdi ve bağımsızlığını ilan 
ederek kendi adına para bastırdı. Daha 
sonra şehri zapteden Fatımiler halkın bü
yük kısmını katlettiler. 1 047'de Sur'u ziya
ret eden Nasır-ı Hüsrev, Suriye kıyılarında
ki şehirler içerisinde muhkem surları ve 
zenginliğiyle tanınan Sur'da beş altı katlı 
binaların yer aldığını, canlı ve temiz bir 
çarşısı ile pazarları bulunduğunu, halkının 
çoğunluğu Şiiler'den meydana gelmesine 
rağmen kadısının Sünni olduğunu kayde
der (Sefemame, s. 23-24) . Şehir 455 (1063) 
yılından 482'ye ( ı 090) kadar zaman zaman 
bağımsız hareket eden Beni Ebu Ukayl'e 
mensup valiler tarafından yönetildL Sur 
hakimi Kadı Aynüddevle Ebü'l-Hasan b. 
Ebu Ukayl, Fatımller'e karşı harekete ge
çince Halife Müstansır-Billah veziri ve baş

kumandanı Bedr el-Cemafi'yi gönderip şeh
ri kuşatma altına aldırdı (462/1070). Bunun 
üzerine Aynüddevle, Suriye'deki Türk Emi
ri Kurlu Bey'den yardım istedi. Kurlu, em
rindeki 6000 atlı ile harekete geçip Bedr 
el-Cemall'nin hakimiyetindeki Sayda'yı ku
şatınca Bedr kuşatmayı kaldırıp Sur'dan 
ayrılmak zorunda kaldı. Selçuklu emirlerin
den Atsız b. Uvak 466 (1 074) yılında Sur'a 
hakim oldu. Atsız'ın öldürülmesinden son
ra şehir Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş'un 
hakimiyetine girdi. 482'de (ı089) Bedr el
Cemal! tarafından gönderilen Nasırüddev
le el-Cüyüşl kumandasındaki birlikler Sur'u 
Tutuş'tan geri aldı. 490 (1097) yılında Sur 
Valisi Küteyle, Fatımller'e karşı harekete 
geçtiğinden Halife Müsta'IT-Billah, Efdal b. 
Bedr el-Cemarı kumandasında bir ordu sev
kederek şehri ele geçirdi. Halkını korkunç 
bir katliamla cezalandırdı. Küteyle Mısır'a 
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götürülüp idam edildi. Sur'da Müsta'li-Bil
lah adına hutbe okunup sikke bastırıldı. 

Sur stratejik konumu, limanı ve tersa
nesinden dolayı Haçlı seferleri sırasında 
önemli merkezlerden biri olarak öne çık
tı. 1. Haçlı Seferi'ne katılan birlikler Kudüs'e 
doğru ilerlerken Urfa ve Antakya'dan ge
lecek şövalyeleri beklemek için iki gün Sur'
da kaldılar. Şehirdeki müslüman garnizo
nu surların içinde kaldığından bu sırada 
bir çatışma olmadı. Sur halkı Kudüs Haçlı 
Kralı 1. Baudouin'e kıymetli hediyeler gön
derip şehirlerinin güvenliğini sağlamaya 
çalıştı. 11 06'da Sür Valisi İzzülmülk, Dımaşk 
hakimi Tuğtegin ile beraber Haçlı hakimi
yetindeki Tibnln (Toron) Kalesi'ne hücum 
etti. Ancak Kral Baudouin'in Taberiye'den 
Sur'a hareket etmesi üzerine hemen geri 
çekildi. S01'de ( 1108) şehri bir ay süreyle 
kuşatan Baudouin, izzülmülk'ün 7000 di
nar ödemesi karşılığında kuşatmayı kal
dırma teklifini kabul etti. Sur ve Askalan 
d.ışında bütün Suriye sahillerine hakim olan 
Haçlılar ertesi yıl şehri kuşatma altına al
dılar. Vali İzzülmülk, yardıma geldiği tak
dirde şehri kendisine teslim edeceğine söz 
vererek Tuğtegin'den acil yardım istedi. 
Büyük bir ordu toplayarak harekete ge
çen Tuğtegin önce Haçlılar'ın denizden des
tek almalarını engellemek için Sayda ve 
civarını tahrip etti. Bunun üzerine ı. Bau
douin kuşatmayı kaldırıp Akka'ya çekilmek 
zorunda kaldı (Nisan ll ı2). Tuğtegin'in 
Dımaşk'a dönmesinin ardından Sur'da Fa
tıml hakimiyeti devam etti. 1113'te Haç
lılar'ın Sur'a karşı yeni bir saldırıya hazır
landıklarını haber alan İzzülmülk yardım 
için tekrar Tuğtegin'e başvurdu. Tuğtegin, 
Sur'u teslim alıp korumak üzere kuman
danlarından Emir Mesud'u askeri birlikler
le gönderdi. Tuğtegin'in hakimiyetine giren 
şehirde Fatımiler adına hutbe okutulma
ya ve sikke bastırılmaya devam edildi. 

Tarihi 
sar şehrinin 

mimari 
kalıntılarından 

bir görünüş 

ll. Baudouin 1119'da ticari imtiyazlar 
karşılığında Venedikliler'den yardım iste
di. 1123 Mayıs sonunda Akka'ya ulaşan 
Venedikliler, sahilde müslümanların elinde 
kalan iki müstahkem mevkiden biri olan 
Sur üzerine sefer düzenleme hususunda 
Haçlılar'la anlaştılar. Kudüs ordusu 1 S Şu
bat 1124'te Sur'u kuşattı. Bu sırada Fatı
mller, Kudüs'e saldırmaya teşebbüs edip 
etrafa baskınlar düzenleyerek Sur'u kurtar
roayı denediler. Ordusuyla Baniyas'ta bek
leyen Tuğtegin, üzerine gönderilen Haçlı 
kuwetleriyle savaşmayı doğru bulmayıp 
Dımaşk'a döndü. Şehre yardıma gelmeye 
niyetlenen Artuklu Emlri Belek b. Behram, 
Menbic'de şehid düştü (6 Mayıs ı ı24) Dı

şarıdan yardım alma ümidi kalmayan Sur 
garnizonu 7 Temmuz 1124'te şehri Haçlı
lar'a teslim etti. Şehirden ayrılmak zorun
da kalan Surlular Dımaşk ve Gazze'ye git
tiler. 1187'de Hittin mevkiinde yapılan sa
vaşta yenilgiye uğrayan Haçlılar'dan can
larını kurtarabilenlerin bir kısmı kara ta
rafından surlarla korunan Sur'a kaçtılar. 

Hittin savaşından sonra sahildeki şehirleri 
zaptetmeye başlayan Selahaddin-i Eyyü
bl2 Ekim 1187'de Kudüs'ü fethetti. Kon
rad ve Montferrat idaresinde Sur'da top
lanan Haçlılar Avrupa'dan acil yardım is
temek zorunda kaldılar. 

Kasım 1187'de Sur'u kuşatan Selahad
din-i Eyyubi, kışın bastırması ve orduda 
çıkan salgın hastalıklar yüzünden kuşat
maya son verip 1188 yılının ilk günlerin
de Sur'dan ayrıldı. Aynı yılın yaz aylarında 
Sicilya kralının gönderdiği yetmiş gemilik 
donanma Sur'un tahkimatını güçlendirdi. 
Böylece Haçlılar'ın elinde kalan tek müs
tahkem şehir olan Sur, lll. Haçlı Seferi or
duları için önemli bir üs oldu. ı. Richard ile 
Selahaddin-i Eyyübl arasında 1 Eylül1192'
de yapılan barış anlaşmasına göre Yafa 
ve Sur arasındaki sahil şeridi Haçlılar'da 



kaldı. 1201 ve 1203 yıllarındaki depremler 
şehrin ve surların tahrip olmasına yol açtı. 

İmparator ll. Friedrich ile EyyObl Hü
kümdarı el-Melikü'l-Kamil arasında Şubat 
1 229'da imzalanan antlaşmaya göre Ku
düs, Akka ve sahildeki birçok şehirle be
raber SOr da Haçlılar'ın hakimiyetinde kal
dı. Kıbrıs Kralı lll. Hugue, 1269'da Haçlı dev
letinin kralı olarak tarımdıktan sonra 1 243'
ten beri SOr hakimi olan Philippe de Mont
fort ile eski antlaşmazlığı ortadan kaldırıp 
krallıkta yeniden birliği sağladı. Böylece 
Hugue, Haçlılar tarafından Kudüs'ün kay
bından beri geleneksel taç giyme yeri olan 
SOr katedralinde taç giyme imkanını bul
du. Haçlılar arasındaki birliği zayıftatmak 
isteyen Memlük Sultanı ı. Baybars, Philip
pe' i SOr'da Haşhaşller'e öldürttü (Ağustos 

1270) . 1266 ve 1 269'da SOr'a iki sefer dü
zenleyen 1. Baybars ile şehrin hakimi ara
sında 1 271'de bir antlaşma yapıldı. 1 285'
te SOr'da yönetimi elinde tutan Prenses 
Marguerite gelirlerinin yarısını vermeyi ta
ahhüt ederek Sultan Kalavun ile on yıllık 
bir antlaşma imzaladı. Memlük Sultanı 
Halil b. Kalavun 18 Mayıs 1291'deAkka'ya 
hakim olduktan sonra 14 Temmuz 1291'
de SOr'u da ele geçirdi. Halkın bir kısmını 
öldürttü, geri kalanları da esir aldı ve şeh
ri tamamen tahrip ettirdi. 1326'da şehri 
ziyaret eden İbn BatlOta eskiden çok ma
m ur olan SOr'un harap halde olduğunu 
kaydeder (Seyahatname, 1, 91). 

XII. yüzyılın ikinci yarısında SOr'da cam 
sanayii, çinicilik ve dokumacılık gelişmiş
tL Doğu'da şeker sanayiinin merkezi du
rumunda olan SOr aynı zamanda başlıca 
ipek üretim merkezlerindendi ve "zenda
do" (zendal) denilen bir dokuma cinsiyle 
ünlüydü. SOr'un erguvanl boyasını elbise
lik kumaşlarda kullanmak moda haline gel
mişti. SOr camı çok eskiden beri olağan 
üstü parlaklığıyla ünlüydü. Boya ve cam 
sanayiinde çalışan işçilerin tamamına ya
kım yahudiydi. Şehrin üç dört kapısı vardı. 
Deniz tarafında iki yüksek kule arasında 

bulunan dar bir girişle limana girilebili
yordu. Gerektiğinde kulelere bir zincir ge
rilerek kapatılabilen liman üç taraftan şeh
rin istihkamlarıyla çevrilmişti. 

Yavuz Sultan Selim'in 1516 Mercidabık 
zaferinden sonra SOr şehri de Osmanlı ül
kesine katıldı. Başlangıçta Şam sancağı
nın bir kaza merkezi olan şehir Sayda'nın 
sancak haline getirilmesiyle buraya bağ
landı. XVII. yüzyılda Dürzl Emlri Ma'noğ
lu Fahreddin harap durumda olan SOr'u 
onarmaya çalıştıysa da çabaları sonuçsuz 
kaldı. Bu yüzyılın ikinci yarısında şehri zi
yaret eden Evliya Çelebi'nin harap yerle
rin çokluğuna vurgu yapması bu hususu 
teyit etmektedir. Bu dönemde SOr'da bir 
cami, üç mescid, birçok marnur kilise. yir
mi dükkan ve bir han vardı ( Seyahatna
me, IX, 216). XV!! I. yüzyılın sonlarında Ak
ka Valisi Cezzar Ahmed Paşa'nın SOr'daki 
ticaret hayatını canlandırma çabaları da 
sonuç vermedi. 1865 Vilayet Nizamname
si'nin ardından Sayda vilayeti lağvedile
rek bağlı sancakların Suriye vilayetine da
hil edilmesinden sonra SOr Beyrut sanca
ğına bağlı bir kaza merkezi haline getiril
di. 1889-1890 ile 1892-1893 yılları arasında 
SOr kazasına üç nahiye ile 133 köy bağlıy
ken 1893-1894 ile 1908-1909 yıllarında köy 
sayısı 145'e çıktı. 1909-191 O yıllarında ise 
nahiye sayısı bire inerken köy sayısı değiş
ınedi (Özgen. s. 66) . ll. Abdü!hamid'e su
nulan 27 Eylül 1891 tarihli bir raporda ara
larında SOr'un da bulunduğu yerleşim bi
rimlerinde çoğalan yabancı okullarda Arap 
milliyetçi!iği ve Osmanlı düşmanlığı yapıl
dığı bildiriliyor. bunlara karşı Osmanlı Dev
leti'nin de okul açması tavsiye ediliyordu. 

SOr'un 1840'ta 3000 olan nüfusu 1913'
te 3749'u müslüman, 1758'i Katolik, 519'u 
Rum, 516'sı MarOnl ve 30'u Protestan ol
mak üzere toplam 6573'e ulaştı. Fransa'
nın Eylül 1921'de Büyük Lübnan Devleti'
nin kurulduğunu ilan etmesiyle bu devle
tin sınırları içerisine dahil oldu. Günümüz-
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de Lübnan'ın idari birimlerinden biri olup 
merkezi Sayda şehri olan CenOb muha
fazasının sınırları içinde bulunmaktadır. 
1948 Arap-İsrail savaşı ve sonrasındaki 
gelişmelerin ardından SOr'a yoğun bir Fi
listinli göçü oldu ve bundan sonra şehrin 
nüfusu sürekli arttı. 1967'deki "Aitıgün 
savaşları" sırasında da SOr şehri önemli bir 
askeri üs durumundaydı . 1984'ten beri 
UNESCO tarafından bir dünya kültür mi
rası alanı olarak gösterilen SOr'un 2008 
yılında 41.421 olan nüfusunun yaklaşık% 
80'i müslüman (% 60'ı Şii). % 7'si MarOnl 
ve % 1 O'u Katolik, geri kalanı da Ortodoks 
hıristiyandandır. 
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