SÜRELSAN, ismail Baha
calığı

yapan Yozgatlı Ahmed Bahaeddin
Efendi, annesi Fatma Hanım'dır. Işıklar
Askeri Lisesi'ni 1931'de bitirdikten sonra
Ankara Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu ( 1935) 6 Eylül 193S'te Nazilli Pamuk
Üretme Çiftliği'nde asistan olarak başladı
ğı memuriyeti Ankara ( 1936), Bursa ( 19371938), Eskişehir ( 1938-1939) ve Konya'da
( 1939- I 940) tohum ıslah istasyonlarında
devam etti. 1942-1944 yıllarında Bornova'da şeflik ve müdürlük görevlerinde bulundu. 1944-194S'te Malatya ziraat müdürü oldu. Aynı yıl Türkiye Zirai Donatım
Kurumu personel müdürlüğüne ve ardın
dan Ziraat Vekaleti Zat İşleri müdür muavinliğine tayin edildi. 1948'deki bakanlık
müfettişliği görevini bir yıl sonra ikinci defa Zirai Donatım Kurumu personel müdürlüğü takip etti. Aynı kuruluşta müşa
vir ( 1955) ve başmüşavir ( 1962) olarak çalıştıktan sonra S Haziran 1972'de emekli
oldu.
1960'ta çalıştığı kurum tarafından incelemelerde bulunmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'ya gönderilen Sürelsan. 1968-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde dini Türk
mOsikisi öğretim görevliliği yaptı. 1961'de girdiği Ankara Radyosu'nda ( 1964'ten
sonra Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) çeşitli görevlerde bulundu. Haziran
1973'te Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türk sanat müziği uzmanı ve Repertuvar Kurulu başkanlığına, 197S'te Ruşen Ferit Kam'dan boşalan Ankara Radyosu klasik koro şefliğine getirildi. Aynı kurumda Türk mOsikisi tarihi ve form bilgisi
dersleri okuttu. Temmuz 197S'te Kültür
Bakanlığı Türk MOsikisi Komisyonu üyeliğine seçilişinin ardından 1977'de sağlık
sebepleriyle Antalya'ya yerleşti ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Antalya
Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sözleşmeli uzman sıfatıyla çalıştı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu şefliği görevini de yürüttü. 1991'de devlet sanatçılığı unvanının verilmesinin yanı
sıra Türkiye Yazarlar Birliği'nce yılın kültür adamı seçildi. Aynı yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından adına kurulan
konservatuvardaki koro şefliği ve mOsiki
hacatığı görevini ölümüne kadar sürdürdü.
12 Nisan 1998'de Antalya'da vefat eden
Süreisan'ın cenazesi iki gün sonra Kalekapısı Camii'nden kaldırılarak Yeni Mezarlığa defnedildi.
İsmail Baha Süreisan bestekarlığı, hocalığı

araştırmacılığıyla

dönemin mOsikişinasları arasında önemli bir
yere sahiptir. Evlerinde çeşitli sazların icra
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ve özellikle

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde akuttuders notları Dini Türk Musikisine Giriş ad ıyla yayımianmış (Ankara 1972), ayrıca "Kantemiroğlu ve Türk Mfısikisi" baş
lıklı bir araştırması neşredilmiştir (Dimitrie Cantemir, Unesco Türkiye Mill! Komisyonu, Ankara 1975, s. 73-108). Onun yayımlanmamış Rahmi Bey adlı bir eserinden de bahsedilmektedir.
ğu

ısmail

Saha
Süreisan
edildiği bir ortamda yetişmiştir. Bağlama
ve kanunla başladığı ilk mOsiki çalışmala
rını tamburla devam ettirdikten sonra
1927'de Kanuni Sfıim Bey'den kanun dersleri almaya başlamıştır. Çocukluğunda Bursa'da çeşitli mOsiki meclislerinde bulunmuş ve tekkeler kapatılıncaya kadar ( 1925)
mukabele günlerinde Bursa Mevlevihanesi'ne devam etmiştir. Notayı lisedeki mOsiki hacası Mustafa Rahmi Bey'den (Otman) öğrenen Süreisan 194S'Ii yıllardan
itibaren Ankara Türk mOsikisi çevrelerinde tanınmıştır. Ankara'daki evinde düzenlediği cumartesi toplantıları mfısiki,
edebiyat ve sanat etrafında akademik düzeyde uzun yıllar devam etmiş ve pek çok
sanatçının yetişmesinde mektep vazifesi
görmüştür. İlk defa 27 Mart 1938 tarihinde Bursa'da verdiği Türk mfısikisi konulu
açıklamalı ve uygulamalı konferansları daha sonra Ankara'da sürdürmüş ve bunl arı
hayatı boyunca devam ettirmiştir. 1961'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ
rafya Fakültesi'nde başladığı Türk mfısi
kisi konferanslarını Sosyal Bilimler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Kız Teknik Öğ
retmen Okulu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Milli Kütüphane gibi kurumlarda
sürdürmüştür. Bu çalışmalarına önce Ankara'da, daha sonra Antalya Radyosu'nda hazırladığı açıklamalı koro programları
da ilave edilebilir. Bu konferanslarda ayn ı
zamanda iyi bir klasik koro yöneticisi olarak tanınmıştır.

Sürelsan, Türk mfısikisi üzerine yaptığı
de ortaya
koymuştur. Bu konudaki makaleleri Ata
Yolu (Antakya), Yeni Meram ile (Konya)
Ahenk, Medeniyet, Karar, Son Dakika
(Ankara) ve Dünya (İstanbul) gazetelerinde; Mızrap, Musiki, Musiki ve N ota,
Türk ve Batı Musikisi, Türk Edebiyatı
(İstanbul) ve Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, Bayrak, Hisar, Milli Kültür, Töre (Ankara) dergilerinde yayım
lanmıştır. Ahmed Rasim ve Musiki adlı eserinin yanı sıra (Ankara 1977) Ankara

İsmail Baha Süreisan'ın nefes, ilahi, mersiye, peşrev, beste, yürük semai ve şarkı
formlannda doksan iki eser bestelediği tesbit edilmiştir (bunlardan yetmiş dokuzunun listesi için bk. Öztuna, ll , 322-323).
Güftelerinde vezin, anlam ve ritim uyumu dikkat çekmektedir. Her biri makam
seçimindeki başarısının örneği olan, özellikle şarkıların teşkil ettiği bestelerinde
klasik tavır hissedilir. İlk eseri 19SO'de bestelediği, "Gönül her gördüğün dildara birden müptelasın" mısraıyla başlayan tahirbuselik şarkısı olup bestelerinde daha çok
Fuat Uluç, Mahmut Nedim Güntel ve HaHt Üzel'in güttelerini tercih etmiştir. Bestekarlıktaki en verimli dönemini 1950-1960
yıllarında yaşayan Süreisan'ın besteleri
arasında, "Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende" ve, "O tebessüm o tavırlar o
levendane hıram" mısralarıyla başlayan
acem-aşiran, "Güle sor bülbüle sor halimi
hicranımı dinle" mısraıyla başlayan buselik, "Yaz günleri en tatlı hayaller gibi geçti" rnısraıyla başlayan nihavend ve. "Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gül de" mıs
raıyla başlayan rast şarkısı Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumu repertuvarında icra
edilen eserlerden bazılarıdır.
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Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında
daha çok mecaz
ve teşbih unsuru olarak zikredilen
parlak bir yıldız kümesinin adı.

_ı

Arapça olan Süreyya adı Türkçe'de Ülker, Farsça'da daha çok Pervin diye geçer.
Farsça perve kelimesiyle Nfışirevan 'ın torunu olan Hüsrev'in lakabı Perviz de Fars

SÜREYYA
edebiyatında

Süreyya için

kullanılmıştır

(Şükun, I, 468) ilm-i nücuma göre Sürey-

ya, içinde yer alan yıldızlar öküz (boğa) şek
lini meydana getirdiğinden Sevr adıyla anı
lan burcun sırt 1 hörgüç kısmında iki sı
ra halinde diziimiş altı veya yedi yıldızdan
meydana gelen açık bir kümedir. Diğer bir
görüşe göre Süreyya, Harnet burcunun
kuyruğunda sıralanm ış olup üzüm salkı
mı veya gerdanlık gibi görünür. ayın menzillerinden en meşhuru ve üçüncüsü sayılır. Araplar'ın Cahiliye döneminde kutlu
saydıkları yıldızlardan biri de Süreyya'dır.
Yahudilerce de kutsal kabul edilen bu yıl
dız kümesi ayrıca "yedi kız kardeş" veya
"peren" adıyla da anılmaktadır. Yedi yıldız
dan meydana gelmesi sebebiyle "benatüna'ş" adlı yıldız kümesiyle karıştınldığı görülmektedir. Yunan mitolojisine göre bu
yıldızlar Atlas ve Pleione'un yedi kızı olup
sonradan yıldız halini almıştır. Altısı tanrı
larta evlenen bu kızlardan sadece Merope
bir ölümlü ile evlendiği için utancından
parlaklığını kaybetmiş ve bu yüzden bazan görünmez o lmuştur.
Süreyya adı Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikredilmemekle birlikte bazı müfessirler,
Necm suresinin ilk ayetinde üzerine yemin edildiği için sureye adını veren "necm"
kelimesiyle Süreyya'nın kastedildiğini ileri
sürmüşlerdir. Buna sebep olarak da her
iki kelimenin Arapça'da "parlak yıldız" ına
nasma gelmesinden hareketle, yaygın isimlendirmede necm kelimesinin "ahd-i zihnl !arnı" ile zikredilmesi halinde parlaklığı
çıplak gözle görülen ve diğerlerinden farklı birçok özelliğe sahip olan Süreyya yerine
kullanılması gösterilmektedir. Ayrıca Süreyya yıldızların en göze çarpanı ve menzillerin en meşhuru olduğu için bu kanaate vanldığı belirtilmektedir. Tarık sciresinde (86/3) geçen "en-necmü's-sakıb" (karanlığı delip geçen yıldız) ibaresi de bazı müfessirlerce Süreyya diye yorumlanmıştır.
Süreyya hadislerde de yer almıştır. Bunlardan Buhar! ("Tefsir", 6211) ve Tirmizi'de ( "Mena]5ıb", 71) mevcut bir hadiste, asIen hıristiyan olan Selman-ı Farisi'nin Hz.
Muhammed'in risaletle görevtendirildiğini
duyunca iman etmek üzere Acem diyarından Medine'ye gelerek müslüman olması dolayısıyla ResGl-i Ekrem'in, "İman
Süreyya yıldızı kadar uzakta da olsa bazı
ları her türlü gayreti göstererek onu elde
eder" dediği belirtilmektedir. Hadiste Süreyya, uzaklığından veya yüksekliğinden
kinaye olarak erişilmesi güç bir yerde bulunmayı ifade etmekte, iman ise onun parlaklığına teşbih edilerek hidayet nurunun
aydınlığının kuwetine vurgu yapılmakta -

dır. Süreyya'nın bu özellikleri daha sonra
bütün Doğu edebiyatlarında yer almıştır.
Sahih kaynaklarda rastlanmayıp halk arasında hadis diye zikredilen, "Ülker sabahleyin dağarsa afet kalkar" rivayeti israiliyat'a dayanan folklorik bir bilgi olmalıdır.

Divan edebiyatında SÜreyya ve Pervin
yanında Ülker isminin de kullanıldığı bu yıl
dız kümesi edebi metinlerde tek bir yıldız
gibi de zikredilmektedir. Tuhfe-i Vehbi'deki, "Gök sipihr oldu Zühal keyvan Utarid tir imiş 1 Ülker' e Perı/in derler arş-ı a'la
kerzman" beyti bu yıldızın Doğu edebiyatlarında rastlanılan diğer isimlerini bir araya toplamaktadır. Şeyhi'nin. "Perıiln tabakta nukl düzer Zühre saz-ı çeng" mısraın
da yıldızın Farsça ismi kullanılmış ve gökyüzündeki dizilişinden hareketle parılda
yan bir tabağa sıralanmış yiyeceklerin görünümü Süreyya'ya benzetilmiştir. Yedi yıl
dızdan meydana geldiği şeklindeki kabul
ise Mehmed Akif'in Çanakkale şehidleri
hakkındaki şiirinde yer alan, "E br-i nlsanı
açık türben e çatsam da tavan 1 Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan" beytinde
ifadesini bulmuştur. Yine onun , "Said Paşa İmamı" şiirinde sıra sıra dizilen, rengarenk fener ve kandillerle aydınlatılmış sultan yalısını anlatırken. "Yalının cephesi Ülker gibi baştan başa nur" mısraında Ülker
adının kullanıldığı görülmektedir. Türkçe'de
"yediger, yedigen, yedi kardeş. yedi kandil". bazı bölgelerde "topçalar" gibi isimlerle de anılan bu yıldız kümesi halk edebiyatının pek çok türünde yer almıştır.

Bu küme ile ilgili olarak divan edebiyaSüreyya, menzil-i 1menazil-i Süreyya, mirfak-ı Süreyya" gibi tamlamaların
kullanıldığı görülmektedir. İki sıra halinde
dizilmesi sebebiyle bu edebiyatta parlaklık ve düzgün sıralanışına işaret edilen,
tesbih, sürü, salkım. başak {hGşe). sohbet
meclisi (bezm) ve bu mecliste toplananlar
(ya ran - ı bezm). nazm, sevgilinin boynunda
parıldayan mücevher gerdanlık (ıkd) ve sevgilinin parlak dişlerine (dendan) müşeb
behün bih olan Süreyya aynı zamanda çiğ
tanesine (jale) benzetilmiştir: NevTnin,
"Takıp resenin kehkeşan kursuna mahın 1
Kapmağa onu tlzidi dendan-ı Süreyya" beyti dişe; "Tutalımjaleyi gökten inermiş 1Senin Perı/in'ine olur mu hemta" beytijaleye benzetilmesine örnektir.
tında "ıkd-ı

Divan şairleri, bu yıldız kümesini küçüklüğü ve yuvarlaklığı sebebiyle sevgilinin yüzündeki beniere de benzetmişlerdir. Ahmed Paşa'nın. "Ben mi yüzünde ya bulmuş
mah ile Pervin kıran 1 Saç mı ya alnında
olmuş nur ile zulmet karin" beyti bir dolu-

nay

parlaklığındaki

sevgilinin yüzünde dibenierin bir araya gelmesi (kıran)
suretiyle ortaya çıkan güzelliğe yapılmış
bir işarettir. Yine onun , "Gösterirse yüzünün benierin ol Zühre-cebln 1 Nice baş koyduğum ay ile Süreyya göresin" beyti yüzay-ben-Süreyya ilişkisini ve bunları bir arada zikretmekten doğan tenasübü ortaya
koymaktadır. Ayrıca sevgilinin veya memduhun giydiği çizme üzerinde kabara denilen ve raptiye gibi yuvarlak başlı çivilerle yapılan göz alıcı madeni nakışlar da Perv'in gibi parlar. Bazan bu yıldız kümesi, atlas kumaş olarak düşünülen gökyüzündeki göz kamaştıran işleme ve nakışlarla
damgaya veya kıymetli kumaşların değe
rini belirten kumaş damgasına benzetilmektedir.
zilmiş

Kaside ve gazellerde yer alan kozmik unsurlar arasında sıkça temas edilen Süreyya, mi'raciyye ve ramazaniyyelerle eski kozmogoniden bahseden manzum-mensur
eserler yanında Ma'rifetname ve Muradndme gibi ansiklopedik eserlerde de
geçmektedir. Ramazaniyyelerde mahyalar
Süreyya yıldızına benzetilir. Türün en tanınmış örneği sayılan ramazaniyyesinde
Sabit, "Eşkal-i Süreyya-yı felek yeknesak
üzre 1Mahiyyesi her gece bunun başka nişandır" derken ramazan gecelerinin karanlığında minareler arasında her gece Süreyya yıldızı gibi parlayan, ancak biçimi veya yazısı daima değişen mahyaların şek
li sabit olan bu yıldızdan üstün olduğunu
belirtir. Süreyya pek çok yıldızdan yüksekte bulunduğu için mekanı 1 derecesi yüksek olan kişi yahut varlıklar veya iki farklı konumda bulunanlar arasında mukayese için kullanılmıştır: "Görüp bu silk-i mervarld-i pür-tabı hicabından 1 Acebdir hake
satsa ger felek ıkd- ı Süreyya'yı."
Benatü na'ş ile birlikte zikredildiğinde
Süreyya derli toplu olmayı, Benatü na'ş ise
perişanlık ve dağınıklığı ifade eder. Sünbülzade Vehbi'nin, "Necm-i bahtım cem'
ü tefrlk üzredir gerdünda kim 1Geh benatü'n-na'şa benzer gahi Perı/in almada" beyti buna bir örnektir. NefTnin, "Gelmesin
ikisi bir yere benatü'n-na'şın 1 Belki cem'iyyet-i Perıiln'i perişan olsun" beyti de benzer bir örnek olduğu gibi aynı zamanda şai
rin hicvedici kaleminden çıkmış bir bedduadır.

Arapça'da darbımesel olarak. "Ülker akvakti dağarsa çoban örtü ister" denilir. Çünkü o zaman güneş Ülker'in karşı
sında Akrep'ten önce bulunduğundan güneşin batmasıyla Süreyya hemen doğuve
rir. Yine Arapça'da kullanılan ve Osmanlı
şam
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SÜREYYA
Türkçesi'ne de geçen "eyne's-sera ve'sSüreyya" ("beyim nerede, ben nerede; ben
neredeyim, sen neredesin! " ) tabiri yaygın
bir darbımeseldir. Cahiliye devrinde ve islam'ın ilkyıllarında yazılmış Arapça şiirler
de Süreyya yıldızından birçok şii rde söz
edilmiştir (DİA, XX!l, 126). Ayrıca ilm-i fetek ve ilm-i ahkam-ı nücGm konularında
kaleme alınmış eserlerde Süreyya'ya yer
verildiğ i görülmektedir. Bu şiirlerde Süreyya yıldız takımı bir şeyin erişilmezliği,
uzaklığ ı, yüceliği veya parlaklığını anlatmak için mecazi kullanırnlara ve darbıme
sellere konu olmuştur. Nitekim Araplar'da "Süreyya'dan daha uzak" atasözü bulunduğu gibi imruülkays b. Hucr muallakasında Süreyya yıldız takımını i dizisi arasına eşit aralıklarda iri, parlak ve değerli
mücevherlerin yerleştirildiği kemere 1 gerdanlığa benzetmiştir.
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Bir kişinin veya bir topluluğun ceza yahut
güvenlik tedbiri olarak yaşadığı yerden
başka bir yere belli bir süre ya da ömür
boyu kalmak üzere isteği dışında gönderilmesi ve orada ikamet etmeye mecbur
tutulmasıdır. Kelime, hakkında bu ceza veya tedbirin uygulandığı kişi ve gönderildiği
yeri de ifade eder. Arapça'da bu anlamda
kullanılan başlıca kelimeler nefy. cela' 1 icla' ve tağribdir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde insanları yurtlarından çıkarma (ihrac) eyleminden sıkça söz edilmekle birlikte bu kelimelerden "cela" (topluluğun sürgün edilmesi ) bir ayette (el-Ha ş r 59/3) ve
"nefiy"den türeyen bir fiil hırabe suçuna
verilecek sürgün cezasıyla ilgili olarak yine bir ayette (el-Maide 5/33) geçmektedir.
Hadislerde ise tağrib, nefiy, icla ve türev-
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leri yer almaktadır (Wensinck, el-Mu'cem ,
"grb", "nfy", "cly" md leri) Sürgün bir ülkeden başka bir ülkeye olabileceği gibi aynı ülke içinde kişinin doğup yaşadığı veya
yerleştiği yerden başka bir bölgeye gönderilmesi biçiminde de gerçekleşebilir. Toplu sürgün uygulamasına genellikle siyasal
veya sosyal gerekçelere bağlı olarak doğa
bilecek zarariara karşı önlem niteliğinde ve
bilhassa kamu düzeninin korunması amacıyla başvurulur; literatürde bu tür sürgün uygulamaları daha çok "tehcir" kelimesiyle ifade edilir. İskan amaçlı sürgünler, yerleşik hale getirilmesi istenen göçebe toplulukların belli bir yerde ikamete
zorlanması şeklinde tarihte sıkça rastlanan uygulamalardır. Toplu sürgünterin bir
diğer örneği, özellikle savaşlar sonunda yenilen taraf halkının yaşadığı yerden başka
yere gitmek zorunda bırakılmasıdır. Gönüllü sürgünde de kişi yaşadığı yeri terketmediği zaman hukuki ya da sosyal baş
ka bir yaptırırola karşılaşacağı için doğru
dan veya dotaylı bir zorunluluk hali sürgün ün temel unsurudur. Ülke dışına yapılan
sürgün uygulamaları neticesinde kişiler vatandaşlık haklarını kaybedebilmekte, hatta mal varlıklarına el konulabilmektedir.
Sürgün uygulamasının kökeni ilkel ceza
hukuku dönemlerine uzanmaktadır. Sürgün cezasının Hammurabi kanunlarında
yer aldığı, Sumerler, Asurlular, Hititler,
Persler, Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslı
lar tarafından uygulandığı bilinmektedir.
Eski Yunan'da sürgün cezası adam öldürme suçu için sıkça uygulanır, siyasi suç
mahkumları on yıl süreyle sürgün edilirdi.
Erken dönemde Roma'da ölüm cezasına
çarptırılan 'bir vatandaş sürgün edilmeye
razı olursa bu cezadan kurtulabiliyordu.
Roma imparatorluğu'nca belli adalar sürgün yeri olarak kullanılırdı. Bizanslılar sı
nırları içerisinde değişik kitielere sürgün
uygulayıp askeri, ekonomik ve sosyal yönden birtakım çıkarlar sağlıyorlardı. Cahiliye Arapları'nda da kabilenin örf ve adetine
aykırı davranmakta ısrar edenler sürgün
edilirdi (Cevad Ali, V, 591-592). Kur' an-ı
Kerim'de ve hadislerde peygamberlerin
yahut bir ülke veya belde halkının topluca
oradan çıkarılması anlamındaki sürgünle
ilgili birçok atıf vardır. islam tarihinde ve
özellikle Osmanlılar döneminde gerek bir
topluluğa yönelik gerekse hukuki yaptırım
niteliğindeki sürgün geniş bir uygulama
alanı bulmuştur (a ş.bk. ) . Batı ülkelerinin
uyguladığı sürgünler kolonileşme tarihi boyunca sürmüş; ingiltere, Portekiz, ispanya, Fransa, İtalya, Rusya, Hollanda, Danimarka gibi devletler suçluları Amerika, Af-

rika, Brezilya, Avustralya gibi deniz aşırı
ülkelere sürgün etmiştir. Fransızlar için
Fransız Guyanası , İtalya için Sicilya adası,
Rusya için Sibirya önemli sürgün merkezleri olmuştur. ispanya'daki müslümanların
ve yahudilerin XV-XVI. yüzyıllarda ülkeden zorla çıkarılması, bilhassa Rusya'nın
XIX. yüzyıl boyunca Balkanlar ve Kafkaslar'daki müslüman ahaliyi tehcir etmesi,
ll. Dünya Savaşı sonrasında Kırım'daki bütün Tatarlar'ı sürmesi toplu sürgün uygulamalarının önemli örneklerindendir. Ulusdevletlerin ortaya çıkması ve devletle vatandaşları arasındaki bağın ilke olarak çözülemez olduğu yönündeki doktrinin benimsenmesinin ardından, işlenen suçlardan ötürü ülke dışına sürgün nadiren uygulanır hale gelmekle birlikte halk hareketleri ve devrimler birçok siyasi sürgüne
yol açmıştır. Diğer taraftan XX. yüzyıl uluslararası hukuku, ülkeleri işgal edilen ve ülkeyi terketmek zorunda bırakılan hükümet üyelerini iktidara ilişkin iddialarını devam ettirmeleri durumunda meşru hükümet şeklinde tanımış ve bunu ifade etmek için "sürgünde hükümet" kavramını
geliştirmiştir.

islam hukukçuları cezai yaptırım olarak
sürgün ün meşruiyeti hususunda görüş birliği içindedir. Bununla birlikte Kur'an ve
Sünnet'te bazı suçlar için öngörülen sürgün cezasının mahiyeti, kimlere uygulanacağı, süresi ve uygulanacağı yer konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Kur'an'da eşkıyalık ( hırabe) suçunu işleyenler için
öngörülen ceza! yaptırımlar arasında nefıy de bulunmaktadır (el-Maide 5/ 33). Ancak sözlükte "kovmak, uzaklaştırmak" anlamına gelen netiy kelimesinin geçtiği ''yeryüzünden nefyedilmeleri" ifadesinin eş
kıyalık suçuna bağlanan bir ceza şeklinde
hangi kavramsal içerikte kullanıldığı hususunda görüş ayrılığı vardır. Hanefi mezhebi bunun söz konusu fiili işleyenierin hapsedilmesi manasında olduğunu kabul etmektedir; çünkü amaç suçluların halka zarar vermesinin engellenmesi olup bu da
ancak hapis yoluyla gerçekleşebilir. Hanefi
mezhebine göre hapis cezası yol güvenliğini ihlal eden, fakat henüz adam öldürmeden ve mal gasbetmeden yakalanan
suçlutara had olarak uygulanır (Serahsl,
IX, I35) . Maliki mezhebinde eşkıyalık suçunu hangi şekilde olursa olsun işleyenle
re verilebilecek cezalardan biri olan nefiy,
onların bulunduğu yerden en az seferilik
şartının gerçekleşebileceği uzaklıktaki bir
yere gönderilmesi ve orada tövbe ettikleri
anlaşılıncaya kadar hapsedilmesi biçiminde yorumlanmıştır (DesOkl, IV, 349-350).

