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likleri bulunan bir boru

olduğunu

ileri sür-

müştür (İtf).afü'l-mürid, s. 214) .

Sura kaç defa üfürüleceği konusunda
da çeşitli görüşler vardır. 1. Sadece Matüridi'nin, sahibini zikretmeden yer verdiği,
Kur'an'da bir tek sesten söz edilmesine
(Yasin 36/ 49, 53) dayanan görüş sura yalnızca bir defa üfürüleceği şeklindedir (Te'vilat, III, 578). Elmalılı Muhammed Hamdi,
sura birkaç defa üfürme ile bir tek üfürme ve bir tek sayha arasında herhangi bir
çelişkinin bulunmadığını söyler. Zira kıya
metin kopması ve yeniden dirilişin Allah
için "ol deyip oldurma" tarzında bir anlık iş
olması bakımından çok üfürme tek üfürme gibidir (Hak Dini, VII, 5316). 2. Sura
iki defa üfürüleceğini söyleyen alimierin
çoğunluğu, Yasin suresinde (36/49) önce
kıyametin kopmasını ifade eden korkunç
bir ses, arkasından yeniden diriitme ve inşa için sura üflenmesi (36/5 ı ), Zümer suresinde (39/68) sura üfürülmesiyle bazı ist isnalar hariç bütün canlıların öleceği, ardından yeniden dirilişi sağlayacak ikinci bir
üfürmeden bahsedilmiş olması, Naziat süresinde (79/6-7) kainatı sarsan bir şeyi ikincinin takip edeceğinden söz edilmesiyle istidlai etmiş , ayrıca muteber hadis kaynaklarında iki üflemeden bahsedilmiş olması
nı da göz önünde bulundu r muştur (Buharl, "Tefslr", 39/4; 78/1; Müslim, "Fiten",
116, 141, "Feza'il", 159) . 3. SOra üç defa
üfürüleceğini iddia edenler çeşitli surelerde yer alan nefh-i sur ayetlerini birleştir
mişler ve Ebu Hüreyre'den rivayet edilen
uzun bir hadiste üç üfleyişten söz edilmesine dayanmışlardır (Kurtubl, el-Cami', XVI,
216; İbn Keslr, Tefsir, III, 282) . 4. Kadi İyaz
ile İbn Hazm'a nisbet edilen ve sura dört
defa üfürüleceğini ileri süren görüşün,
Kur'an ve Sünnet'te böyle bir beyan bulunmamakla birlikte aksine de işaret edilmediği , kıyametin kopmasından itibaren
huzur-ı ilahiye varacak zamana kadar birçok kozmik olayın vuku bulabiieceği şek
linde bir akıl yürütmeye dayandığı söylenebilir (Süyütl, el-Büdürü's-saflre, s. 90;
Al us!, XIX, 31 ).
SOra İsrafil'in üfüreceği şeklinde genel
bir kabul bulunmakla birlikte bazı rivayetlerde bu iş için iki meleğin hazır beklediğinden (İbn Mace, "Zühd", 33), bazıla
rında da İsrafıl'in sağında Cebrail'in, solunda Mikail'in bulunduğundan (Ebu Davud,
"I:Iurfif', ı ) söz edilmektedir. Nakledildiği
ne göre Hz. Peygamber'e sura iki üfleniş
arasında ne kadar zaman geçeceği sorulmuş , o da "kırk" diye cevap vermiştir. Ravi Ebu Hüreyre'ye bu rakamla neyin kastedildiği sorulduğunda yıl mı , ay mı yoksa
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gün mü kastedildiğini sormadığını ifade
etmiştir (Buharl, "Tefsir", 39/78; Müslim,
"Fiten", 28). Bu rivayete dayanılarak sOra
iki üfürüş arasında kırk yıl geçeceği hususu genel kabul görmüştür (Gazzall, ed-Dürretü'l-fal].ire, s. 49; Kurtubl, et-Te?kire, 1,
287). Kıyametin kopuşu sırasında ölmeyeceği bildirilenlerin (en-Nemi 27/87; ez-Zümer 39/68) kimler olduğu hususunda da
farklı görüşler ileri sürülmüştür. Matüridi,
bunların Allah'ın arşını taşıyan sekiz melekle Cebrail, Mikail, İsratil, Azrail, şehid
ler ve peygamberler olabileceğini, ancak
Resul-i Ekrem'den bu hususta bir beyan
gelmedikçe kesin bir hüküm verilemeyeceğini söylerken ( Te'vfl.at, III, 578; IV, 323; V,
232) bazıları bu arada hurileri, cehennemin görevlileri olan Malik'i ve zebanileri zikretmiş (Alusl, XXIII, 28), Lekanl ise bunların dört büyük melek, huriler ve Hz. MOsa olduğunu söylemiştir (İt/:ııifü'l-mürid, S.
214-215).

Herkesin ölümüyle birlikte kıyametinin
koptuğu kabul edilir. Ancak İslamiyet'in
üç esas halinde özetlenmiş iman konularının üçüncüsü olan ahiret hayatı gerçek
anlamda kıyametin kopmasıyla başlar. On
ayette tekrarlanan sura üflenişin ilki asıl
kıyameti başlatan kozmik olayı ifade etmektedir. İkinci üfleniş ise bütün insanların ve Allah'ın murat ettiği diğer canlıla
rın yeniden dirilip huzur- ı ilahiye çıkmala
rını hazırlar. Kıyametin bu sahneleri için
naslarda yer alan kavram ve tasvirler gayb
alemine ait olup insana hadisenin oluşum
şekli hakkında değil, onun hedef ve amacına dair bilgi ve mesajlar verir. Bu noktada insan aklı haber verilenleri çelişkiye
düşmeden anlamak, kalp ve duygu alemi
de inanıp ibret almakla görevlidir. Bu sebeple surun mahiyeti hakkında kesin bir
şey söylemek mümkün değildir. Ancak ona
üflenişin, yani en büyük kozmik değişimin
iki merhalede gerçekleşeceği söylenebilir.
Dirayet tefsirinin ilk mümessilini teşkil
eden İmam Matürldl'nin gerek bu meselede gerekse diğer gaybl konularda tekrar ettiği gibi sübütu kesin olan nasların
zahiri-lugat manalarını kabul etmenin yanında şekil ve mahiyetierini belirlemekle
vakit geçirmemek, mes~larını alıp onların
gereğini yerine getirmeye çalışmak en uygun davranıştır.
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ADiL B EBEK

o TÜRK EDEBiYATI. İslam inancına
göre İsrafil'in en önemli görevi sOra üflemesidir. Ayet ve hadislerde nefir, nakür
gibi isimlerle anılan bu boruyu üfleme görevi sebebiyle İsrafil dini ve edebi metinlerde "melekü's-sür, sahibü's-sur, sahib-i
nefir 1 nakür" gibi sıfatlarla anılmış. sur
ise daha çok "sur-ı İ srafil 1 Sirafil, sur-ı
mahşer, sur-ı haşr, sur-ı kıyamet" vb. tamlamalarla yer almış. üflemek, çalmak, vurmak gibi fiillerle birlikte zikredilmiştir. Neslml'nin, "Çalındı kıyametin nefiri 1 Ey sağır işitmedin safiri ll Haşrin günü geldi uykudan dur (kalk) 1 İnanmaz isen gözünü
aç gör ll SOr ünün işitmedi kulağın 1 Tayındı (kaydı) bu köprüden ayağın" beyitleri bu tür kullanımiara örnek gösterilebilir.
Yazıcıoğlu Mehmed'in Muhammediyye'deki, "SOru demiştir Resuluilah kim ol bir
nurdur 1 Şekli boynuz şeklidir eyle bu söze i'tikad" beytinde ifade edildiği gibi bu
borunun boynuz şeklinde ve başka edebi
metinlerde zikredildiği üzere kırmızı mercandan yapıldığı kabul edilmektedir. Türk
edebiyatında surun ayrıca kıyamet, mahşer, haşr gibi kelimelerle birlikte anıldığı,
böylece tenasüp sanatına imkan verildiği
görülmektedir.
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Üç defa üfleneceği belirtilen surun, "nefha-i feza" denilen birinci üflenmesinde Allah'ın diledikleri dışında yerde ve gökteki
bütün varlıklar dehşete düşecektir. Yunus'un, "İsrafil suru vurula yerin yüzü denşürüle (değiştirile) 1 Harab ola yaş u kuru
çarh-ı felek de yorula" beyti bu safhayı anlatır. "Nefha-i saik" ismiyle anılan ikinci üflenişte kıyamet kopacak ve bütün mahlukat ölecektir. Aynı şiirin devamındaki, "Kimesne kalmaya bunda fena ola hepsi sinde" mısraında bu durum anlatılmaktadır.
"Nefha-i kıyam" olarak adlandırılan üçüncü üflenişinde bütün ölüler diriltilerek mahşere gitmeye hazır hale gelecektir. Yunus
Emre'nin kıyamet ve ahiret ahvalinden bahseden 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 Sübhan ola." Bu safhada artıkAllah'tan baş
kasının varlığı söz konusu değildir: "İsra
fil sur vurucak mahluk yine turucak 1 Senin ününden artuk (başka) kulağım işitme
ye"; Muhammediyye'deki, "İki kez sur
urusardır birisi kırmak için 1 Biri dirgürrnek (diriltmek) içindir kim ola yevme't-tenad" beyti surun üflenişinin ardından olacakları anlatmaktadır.

Türk edebiyatının doğrudan dini olmayan metinlerinde sur çeşitli teşbih, istiare, mecaz, mecaz-ı mürsel gibi sanatlar
yapılarak zikredilmiştir. Şeyhi bir kasidesinde baharda eserek kainatı kış uykusundan uyandıran saba rüzgarını İsrafil'in sura üfürmesiyle ölülerin dirilmesine benzetir: "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 yatarken" beytindeki "gavga" kelimesiyle bir
taraftan mahşerdeki karmaşaya işaret
ederken diğer taraftan ölümle dünyadaki
kavgalardan kurtulup mezarda rahat etmişken yeniden sıkıntıya düşmek istemediğini ifade eder.
Ney gibi bazı nefesli sazların etkileyici
sesleri Neşati'nin, "Halet-i sur-ı Siratil'i nümayan eyler 1 Ateşin nağme ile eylese neyler feryad" beytindeki gibi su ra benzetilmiştir. 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 sesini, "Sur-ı mahşer gibi sesler çıkarır şim
di Boğaz 1 Tutuşur cephe-i Sina'ya döner
sine-i cev 1 Sanki yüzlerce yanık ney savurur yer yer alev" mısralarıyla dile getirmiş
tir.

Muhammediyye, Envı:'ırü'l-ı:'ışıkin,
gibi dini-tasawufi
eserlerle Mı:'ırifetnı:'ıme gibi aynı zamanda dini ve tasavvufi özellikler taşıyan metinlerde İsrafil çok defa müstakil bölümlerde ele alınmıştır. Şairane hayallere ve
halk kültüründe yer bulan rivayetlere dayalı olarak geliştirilen bu bölümlerde sur
hakkında çok çeşitli bilgilere rastlanır. Muhammediyye'de, "Emr ede Allah İsrafil'e
ede i'tidad 1 Sur ura ola helak cümle halayık ıttırad" beytiyle başlayan "Faslün fi
nefhi's-sur", ayrıca mahlukatın tekrar diriltilmesi için ikinci defa sura üflenecek olması sebebiyle "Faslün fi'l-haşr" bölümleri
yer alır. Devriyelerde de temas edilen sura 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 görülmektedir.
Müzekki'n-nüfıls

Muhammediyye'de sur hakkında verilen 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 1Altı delikli ola çıkı
sar onlardan sada" beyitlerinin (nr. 50595064) devamında altı delikli sur üflendiğinde birinci deliğinden çıkan ses bütün
peygamberlerin, ikincisinde bütün meleklerin, üçüncüsünde cinlerin, dördüncüsünde insanların, beşincisinde şeytanların, altıncısında hayvanların dirilmesine sebep
olacağı anlatılmaktadır.

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

nu İsrafil'in 1 İşitip yattığı yerden azıcık
silkinsin"; "Sizi kim kaldıracak suru mu İs
rafil'in 1 Etmeyin ... Memleketin hali fenalaştı ... gelin".
Bektaşi ve Alevi şairlerinin şiirlerinde Kul
Hüseyin'in, "İsrafil ağzında surdur muhabbet" mısraındaki gibi muhabbet, Kul Himmet'in , "İsrafil çalar sur Ali ile" mısraın
daki gibi Hz. Ali ile birlikte bazan da bir
sır olarak anılır. Türk halk şiirinde de benzer özelliklerle zikredilen sur Müdami'nin, "Ahım üfler İsrafil'in surunu" mısra
ındaki gibi daha samimi ifadelerde yer almıştır.

BİBLİYOGRAFYA :
İbrahim Cüdl, Lugat-ı CCıdi, Trabzon 1332, s.
640; İlhan Ayverdi -Ahmet Topaloğlu, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul 2005, lll, 2860; Seyyid Nesimi Divanı'ndan Seçmeler (haz. Kemal
Edib Kürkçüoğlu). Ankara 1985, s. 5; Yazıcıoğlu
Mehmed. Muhammediye (haz. Amil Çelebioğ
lu). İstanbul 1996, ll, 327-328, 332-334; Cinan1,
Cilfiü'l-kulCıb (haz Mustafa Özkan). İstanbul 1990,
s. 78, 268; Hasan Sezayi Divanı (haz Ali Rıza
Özuygun). İstanbul 2005, s. 472; Ali Nihad Tarlan, Şey hi Divanını Tetkik, İstanbul 1964, s. 232;
Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ankara 1992, s. 379; Kenan Erdoğan,
Niyazi-i Mısri: Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve
Divanı, Ankara 1998, s. 49; İsa Kayaalp, Sultan
AhmedDivanının Tahlili, İstanbul 1999, s. 211;
Nevin Akkaya, Türk Halk Şiirinde Özel Adlar, Balıkesir 1999, s. 25, 189, 259, 605, ayrıca bk. İn
deks; İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul 1999, s. 357-358; Pakalın, lll, 277278; Lütfuilah Cebeci, "İsrafil", DİA, XXlll, 180181.
~

MusTAFA UzuN

IJ!IAI!I

SÜR
(
)

),..,.

Lübnan'ın

L

Akdeniz

kıyısında

bir

şehir.

_j

Kuruluşu milattan önce 3000'li yıllara
kadar inen Sur ('!Yre, ıyrus) . Beyrut'un yaklaşık 83 km. güneyinde yer alır. Kıyıda taş
lık bir araziyle 600 m. uzağındaki bir adadan oluşan şehir 1S hektarlık bir alanı kaplar. Kıyı ile ada arasındaki bağlantı bir köprü ile sağlanmıştır. Fenikeliler döneminde
Akdeniz sahilindeki stratejik konumu ve
limanı sebebiyle önemli bir ticaret merkezi olan Sur, Büyük İskender'in istilasmda uğradığı tahribatın ardından milattan
sonra 64 yılında Roma hakimiyetine girmiştir. Rivayete göre Hz. İsa Sur'a gitmiş
ve havarilerden Aziz Pavlus burada bir kilise inşa etmiştir.

Sur, Hz. Ömer zamanında ŞürahbTI b. Hasene tarafından barış yoluyla fethedildi
( 17/638) . Muaviye b. Ebu Süfyan 27 (648)
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