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calığı yapan Yozgatlı Ahmed Bahaeddin 
Efendi, annesi Fatma Hanım'dır. Işıklar 
Askeri Lisesi'ni 1931'de bitirdikten sonra 
Ankara Ziraat Fakültesi'nden mezun ol
du ( 1935) 6 Eylül 193S'te Nazilli Pamuk 
Üretme Çiftliği'nde asistan olarak başladı
ğı memuriyeti Ankara ( 1936), Bursa ( 1937-
1938), Eskişehir ( 1938-1939) ve Konya'da 
( 1939- I 940) tohum ıslah istasyonlarında 
devam etti. 1942-1944 yıllarında Borno
va'da şeflik ve müdürlük görevlerinde bu
lundu. 1944-194S'te Malatya ziraat mü
dürü oldu. Aynı yıl Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu personel müdürlüğüne ve ardın
dan Ziraat Vekaleti Zat İşleri müdür mua
vinliğine tayin edildi. 1948'deki bakanlık 
müfettişliği görevini bir yıl sonra ikinci de
fa Zirai Donatım Kurumu personel mü
dürlüğü takip etti. Aynı kuruluşta müşa
vir ( 1955) ve başmüşavir ( 1962) olarak ça
lıştıktan sonra S Haziran 1972'de emekli 
oldu. 

1960'ta çalıştığı kurum tarafından ince
lemelerde bulunmak üzere Almanya, Fran
sa, İngiltere ve İtalya'ya gönderilen Sürel
san. 1968-1972 yılları arasında Ankara Üni
versitesi ilahiyat Fakültesi'nde dini Türk 
mOsikisi öğretim görevliliği yaptı. 1961'
de girdiği Ankara Radyosu'nda ( 1964'ten 
sonra Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mu) çeşitli görevlerde bulundu. Haziran 
1973'te Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumu Türk sanat müziği uzmanı ve Re
pertuvar Kurulu başkanlığına, 197S'te Ru
şen Ferit Kam'dan boşalan Ankara Radyo
su klasik koro şefliğine getirildi. Aynı ku
rumda Türk mOsikisi tarihi ve form bilgisi 
dersleri okuttu. Temmuz 197S'te Kültür 
Bakanlığı Türk MOsikisi Komisyonu üyeli
ğine seçilişinin ardından 1977'de sağlık 
sebepleriyle Antalya'ya yerleşti ve Türki
ye Radyo ve Televizyon Kurumu Antalya 
Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sözleşmeli uz
man sıfatıyla çalıştı. Aynı zamanda Akde
niz Üniversitesi Türk Sanat Müziği Koro
su şefliği görevini de yürüttü. 1991' de dev
let sanatçılığı unvanının verilmesinin yanı 
sıra Türkiye Yazarlar Birliği'nce yılın kül
tür adamı seçildi. Aynı yıl Antalya Büyük
şehir 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 Kale
kapısı Camii'nden kaldırılarak Yeni Mezar
lığa defnedildi. 

İsmail Baha Süreisan bestekarlığı, ho
calığı ve özellikle araştırmacılığıyla döne
min mOsikişinasları arasında önemli bir 
yere sahiptir. Evlerinde çeşitli sazların icra 
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edildiği bir ortamda yetişmiştir. Bağlama 
ve kanunla başladığı ilk mOsiki çalışmala
rını tamburla devam ettirdikten sonra 
1927'de Kanuni Sfıim Bey'den kanun ders
leri almaya başlamıştır. Çocukluğunda Bur
sa'da çeşitli mOsiki meclislerinde bulun
muş ve tekkeler kapatılıncaya kadar ( 1925) 
mukabele günlerinde Bursa Mevlevihane
si'ne devam etmiştir. Notayı lisedeki mO
siki hacası Mustafa Rahmi Bey'den (Ot
man) öğrenen Süreisan 194S'Ii yıllardan 
itibaren Ankara Türk mOsikisi çevrelerin
de tanınmıştır. Ankara'daki evinde dü
zenlediği cumartesi toplantıları mfısiki, 
edebiyat ve sanat etrafında akademik dü
zeyde uzun yıllar devam etmiş ve pek çok 
sanatçının yetişmesinde mektep vazifesi 
görmüştür. İlk defa 27 Mart 1938 tarihin
de Bursa'da verdiği Türk mfısikisi konulu 
açıklamalı ve uygulamalı konferansları da
ha sonra Ankara'da sürdürmüş ve bunları 

hayatı boyunca devam ettirmiştir. 1961'
de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ
rafya Fakültesi'nde başladığı Türk mfısi

kisi konferanslarını Sosyal Bilimler Fakül
tesi, Hacettepe Üniversitesi, Kız Teknik Öğ
retmen Okulu, Cumhurbaşkanlığı Muha
fız Alayı, Milli Kütüphane gibi kurumlarda 
sürdürmüştür. Bu çalışmalarına önce An
kara'da, daha sonra Antalya Radyosu'n
da hazırladığı açıklamalı koro programları 
da ilave edilebilir. Bu konferanslarda aynı 

zamanda iyi bir klasik koro yöneticisi ola
rak tanınmıştır. 

Sürelsan, Türk mfısikisi üzerine yaptığı 
yayınlarda araştırmacı kimliğini de ortaya 
koymuştur. Bu konudaki makaleleri Ata 
Yolu (Antakya), Yeni Meram ile (Konya) 
Ahenk, Medeniyet, Karar, Son Dakika 
(Ankara) ve Dünya (İstanbul) gazetele
rinde; Mızrap, Musiki, Musiki ve N ota, 
Türk ve Batı Musikisi, Türk Edebiyatı 
(İstanbul) ve Ankara Üniversitesi ilahi
yat Fakültesi, Bayrak, Hisar, Milli Kül
tür, Töre (Ankara) dergilerinde yayım
lanmıştır. Ahmed Rasim ve Musiki ad
lı eserinin yanı sıra (Ankara 1977) Ankara 

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde akuttu
ğu ders notları Dini Türk Musikisine Gi
riş adıyla yayımianmış (Ankara 1972), ay
rıca "Kantemiroğlu ve Türk Mfısikisi" baş
lıklı bir araştırması neşredilmiştir (Dimit

rie Cantemir, Unesco Türkiye Mill! Komis
yonu, Ankara 1975, s. 73-108). Onun ya
yımlanmamış Rahmi Bey adlı bir eserin
den de bahsedilmektedir. 

İsmail Baha Süreisan'ın nefes, ilahi, mer
siye, peşrev, beste, yürük semai ve şarkı 
formlannda doksan iki eser bestelediği tes
bit edilmiştir (bunlardan yetmiş dokuzu
nun listesi için bk. Öztuna, ll , 322-323). 
Güftelerinde vezin, anlam ve ritim uyu
mu dikkat çekmektedir. Her biri makam 
seçimindeki başarısının örneği olan, özel
likle şarkıların teşkil ettiği bestelerinde 
klasik tavır hissedilir. İlk eseri 19SO'de bes
telediği, "Gönül her gördüğün dildara bir
den müptelasın" mısraıyla başlayan tahir
buselik şarkısı olup bestelerinde daha çok 
Fuat Uluç, Mahmut Nedim Güntel ve Ha
Ht Üzel'in güttelerini tercih etmiştir. Bes
tekarlıktaki en verimli dönemini 1950-1960 
yıllarında yaşayan Süreisan'ın besteleri 
arasında, "Gönlüm düşüyor çırpınarak giz
li kemende" ve, "O tebessüm o tavırlar o 
levendane hıram" mısralarıyla başlayan 
acem-aşiran, "Güle sor bülbüle sor halimi 
hicranımı dinle" mısraıyla başlayan buse
lik, "Yaz günleri en tatlı hayaller gibi geç
ti" rnısraıyla başlayan nihavend ve. "Ay gül
sün 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 Ül
ker, Farsça'da daha çok Pervin diye geçer. 
Farsça perve kelimesiyle Nfışirevan'ın to
runu olan Hüsrev'in lakabı Perviz de Fars 



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 sıralanmış olup üzüm salkı
mı veya gerdanlık gibi görünür. ayın men
zillerinden en meşhuru ve üçüncüsü sa
yılır. 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 "benatü
na'ş" adlı yıldız kümesiyle karıştınldığı gö
rülmektedir. 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 ba
zan görünmez olmuştur. 

Süreyya adı Kur'an-ı Kerim'de açıkça zik
redilmemekle birlikte bazı müfessirler, 
Necm suresinin ilk ayetinde üzerine ye
min 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 isim
lendirmede necm kelimesinin "ahd-i zih
nl !arnı" ile zikredilmesi halinde parlaklığı 
çıplak gözle görülen ve diğerlerinden fark
lı birçok özelliğe sahip olan Süreyya yerine 
kullanılması gösterilmektedir. Ayrıca Sü
reyya yıldızların en göze çarpanı ve men
zillerin en meşhuru olduğu için bu kana
ate vanldığı belirtilmektedir. Tarık scire
sinde (86/3) geçen "en-necmü's-sakıb" (ka

ranlığı delip geçen yıldız) ibaresi de bazı mü
fessirlerce Süreyya diye yorumlanmıştır. 
Süreyya hadislerde de yer almıştır. Bun
lardan Buhar! ("Tefsir", 6211) ve Tirmizi'
de ( "Mena]5ıb", 71) mevcut bir hadiste, as
I en hıristiyan olan Selman-ı Farisi'nin Hz. 
Muhammed'in risaletle görevtendirildiğini 
duyunca iman etmek üzere Acem diya
rından Medine'ye gelerek müslüman ol
ması dolayısıyla ResGl-i Ekrem'in, "İman 
Süreyya yıldızı kadar uzakta da olsa bazı
ları her türlü gayreti göstererek onu elde 
eder" dediği belirtilmektedir. Hadiste Sü
reyya, uzaklığından veya yüksekliğinden 
kinaye olarak erişilmesi güç bir yerde bu
lunmayı ifade etmekte, iman ise onun par
laklığına teşbih edilerek hidayet nurunun 
aydınlığının kuwetine vurgu yapılmakta-

dır. Süreyya'nın bu özellikleri daha sonra 
bütün Doğu edebiyatlarında yer almıştır. 
Sahih kaynaklarda rastlanmayıp halk ara
sında hadis diye zikredilen, "Ülker sabah
leyin dağarsa afet kalkar" rivayeti israili
yat'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 Uta
rid tir imiş 1 Ülker' e Perı/in derler arş-ı a'la 
kerzman" beyti bu yıldızın Doğu edebiyat
larında rastlanılan diğer isimlerini bir ara
ya toplamaktadır. Şeyhi'nin. "Perıiln tabak
ta nukl düzer Zühre saz-ı çeng" mısraın
da yıldızın Farsça ismi kullanılmış ve gök
yüzündeki dizilişinden hareketle parılda
yan bir tabağa sıralanmış yiyeceklerin gö
rünümü 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 kan
dilli Süreyya'yı uzatsam oradan" beytinde 
ifadesini bulmuştur. Yine onun, "Said Pa
şa İmamı" şiirinde sıra sıra dizilen, renga
renk fener ve kandillerle aydınlatılmış sul
tan yalısını anlatırken. "Yalının cephesi Ül
ker gibi baştan başa nur" mısraında Ülker 
adının kullanıldığı görülmektedir. Türkçe'de 
"yediger, yedigen, yedi kardeş. yedi kan
dil". bazı bölgelerde "topçalar" gibi isim
lerle de anılan bu yıldız kümesi halk ede
biyatının pek çok türünde yer almıştır. 

Bu küme ile ilgili olarak divan edebiya
tında "ıkd-ı Süreyya, menzil-i 1 menazil-i Sü
reyya, mirfak-ı Süreyya" gibi tamlamaların 
kullanıldığı görülmektedir. İki sıra halinde 
dizilmesi sebebiyle bu edebiyatta parlak
lık ve düzgün sıralanışına işaret edilen, 
tesbih, sürü, salkım. başak {hGşe). sohbet 
meclisi (bezm) ve bu mecliste toplananlar 
(yaran- ı bezm). nazm, sevgilinin boynunda 
parıldayan mücevher gerdanlık (ıkd) ve sev
gilinin 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" bey
ti dişe; "Tutalımjaleyi gökten inermiş 1 Se
nin Perı/in'ine olur mu hemta" beytijale
ye benzetilmesine örnektir. 

Divan şairleri, bu yıldız kümesini küçük
lüğü ve yuvarlaklığı sebebiyle sevgilinin yü
zündeki beniere de benzetmişlerdir. Ah
med Paşa'nın. "Ben mi yüzünde ya bulmuş 
mah ile Pervin kıran 1 Saç mı ya alnında 
olmuş nur ile zulmet karin" beyti bir dolu-
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nay parlaklığındaki sevgilinin yüzünde di
zilmiş benierin bir araya gelmesi (kıran) 
suretiyle ortaya çıkan güzelliğe yapılmış 
bir işarettir. Yine onun, "Gösterirse yüzü
nün benierin ol Zühre-cebln 1 Nice baş koy
duğum ay ile Süreyya göresin" beyti yüz
ay-ben-Süreyya ilişkisini ve bunları bir ara
da zikretmekten doğan tenasübü ortaya 
koymaktadır. Ayrıca sevgilinin veya mem
duhun giydiği çizme üzerinde kabara de
nilen ve raptiye gibi yuvarlak başlı çiviler
le yapılan göz alıcı madeni nakışlar da Per
v'in gibi parlar. Bazan bu yıldız kümesi, at
las kumaş olarak düşünülen gökyüzün
deki göz kamaştıran işleme ve nakışlarla 
damgaya veya kıymetli kumaşların değe
rini belirten kumaş damgasına benzetil
mektedir. 

Kaside ve gazellerde yer alan kozmik un
surlar arasında sıkça temas edilen Sürey
ya, mi'raciyye ve ramazaniyyelerle eski koz
mogoniden bahseden manzum-mensur 
eserler yanında Ma'rifetname ve Mu
radndme gibi ansiklopedik eserlerde de 
geçmektedir. Ramazaniyyelerde mahyalar 
Süreyya yıldızına benzetilir. Türün en ta
nınmış örneği sayılan ramazaniyyesinde 
Sabit, "Eşkal-i Süreyya-yı felek yeknesak 
üzre 1 Mahiyyesi her gece bunun başka ni
şandır" derken ramazan gecelerinin karan
lığında minareler arasında her gece Sü
reyya yıldızı gibi parlayan, ancak biçimi ve
ya yazısı daima değişen mahyaların şek
li sabit olan bu yıldızdan üstün olduğunu 
belirtir. Süreyya pek çok yıldızdan yüksek
te bulunduğu için mekanı 1 derecesi yük
sek olan kişi yahut varlıklar veya iki fark
lı konumda bulunanlar arasında mukaye
se için kullanılmıştır: "Görüp bu silk-i mer
varld-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. Sün
bülzade Vehbi'nin, "Necm-i bahtım cem' 
ü tefrlk üzredir gerdünda kim 1 Geh bena
tü'n-na'şa benzer gahi Perı/in almada" bey
ti buna bir örnektir. NefTnin, "Gelmesin 
ikisi bir yere benatü'n-na'şın 1 Belki cem'iy
yet-i Perıiln'i perişan olsun" beyti de ben
zer bir örnek olduğu gibi aynı zamanda şai
rin hicvedici kaleminden çıkmış bir bed
duadır. 

Arapça'da darbımesel olarak. "Ülker ak
şam vakti dağarsa çoban örtü ister" deni
lir. Çünkü o zaman güneş Ülker'in karşı
sında Akrep'ten önce bulunduğundan gü
neşin batmasıyla Süreyya hemen doğuve
rir. Yine Arapça'da kullanılan ve Osmanlı 
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Türkçesi'ne de geçen "eyne's-sera ve's
Süreyya" ("beyim nerede, ben nerede; ben 
neredeyim, sen neredesin! " ) tabiri yaygın 
bir darbımeseldir. Cahiliye devrinde ve is
lam'ın ilkyıllarında yazılmış Arapça şiirler
de Süreyya yıldızından birçok şiirde söz 
edilmiştir (DİA, XX!l, 126). Ayrıca ilm-i fe
tek ve ilm-i ahkam-ı nücGm konularında 
kaleme alınmış eserlerde Süreyya'ya yer 
verildiğ i görülmektedir. Bu şiirlerde Sü
reyya yıldız takımı bir şeyin erişilmezliği, 
uzaklığı, yüceliği veya parlaklığını anlat
mak için mecazi kullanırnlara ve darbıme
sellere konu olmuştur. Nitekim Araplar'
da "Süreyya'dan daha uzak" atasözü bu
lunduğu gibi imruülkays b. Hucr mualla
kasında Süreyya yıldız takımını idizisi ara
sına eşit aralıklarda iri , parlak ve değerli 
mücevherlerin yerleştirildiği kemere 1 ger
danlığa 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 gönde
rilmesi ve orada ikamet etmeye mecbur 
tutulmasıdır. Kelime, hakkında bu ceza ve
ya tedbirin uygulandığı kişi ve gönderildiği 
yeri de ifade eder. Arapça'da bu anlamda 
kullanılan başlıca kelimeler nefy. cela' 1 ic
la' ve tağribdir. Kur'an-ı Kerim'de ve ha
dislerde insanları yurtlarından çıkarma (ih
rac) eyleminden sıkça söz edilmekle birlik
te bu kelimelerden "cela" (topluluğun sür
gün edilmesi ) bir ayette (el-Haş r 59/3) ve 
"nefiy"den türeyen bir fiil hırabe suçuna 
verilecek sürgün cezasıyla ilgili olarak yi
ne 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 ül
keden başka bir ülkeye olabileceği gibi ay
nı ülke içinde kişinin doğup yaşadığı veya 
yerleştiği yerden başka bir bölgeye gönde
rilmesi biçiminde de gerçekleşebilir. Top
lu sürgün uygulamasına genellikle siyasal 
veya sosyal gerekçelere bağlı olarak doğa
bilecek zarariara karşı önlem niteliğinde ve 
bilhassa kamu düzeninin korunması ama
cıyla başvurulur; literatürde bu tür sür
gün uygulamaları daha çok "tehcir" keli
mesiyle ifade edilir. İskan amaçlı sürgün
ler, yerleşik hale getirilmesi istenen gö
çebe toplulukların belli bir yerde ikamete 
zorlanması şeklinde tarihte sıkça rastla
nan uygulamalardır. Toplu sürgünterin bir 
diğer örneği, özellikle savaşlar sonunda ye
nilen taraf halkının yaşadığı yerden başka 
yere gitmek zorunda bırakılmasıdır. Gö
nüllü sürgünde de kişi yaşadığı yeri ter
ketmediği zaman hukuki ya da sosyal baş
ka bir yaptırırola karşılaşacağı için doğru
dan veya dotaylı bir zorunluluk hali sürgü
n ün temel unsurudur. Ülke dışına yapılan 
sürgün uygulamaları neticesinde kişiler va
tandaşlık haklarını kaybedebilmekte, hat
ta mal varlıklarına el konulabilmektedir. 

Sürgün uygulamasının kökeni ilkel ceza 
hukuku dönemlerine uzanmaktadır. Sür
gün cezasının Hammurabi kanunlarında 
yer aldığı, Sumerler, Asurlular, Hititler, 
Persler, Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslı
lar tarafından uygulandığı bilinmektedir. 
Eski Yunan'da sürgün cezası adam öldür
me 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 sür
gün yeri olarak kullanılırdı. Bizanslılar sı
nırları içerisinde değişik kitielere sürgün 
uygulayıp askeri, ekonomik ve sosyal yön
den birtakım çıkarlar sağlıyorlardı. Cahili
ye 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 (aş.bk. ) . Batı ülkelerinin 
uyguladığı sürgünler kolonileşme tarihi bo
yunca sürmüş; ingiltere, Portekiz, ispan
ya, Fransa, İtalya , Rusya, Hollanda, Dani
marka 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 merkez
leri olmuştur. ispanya'daki müslümanların 
ve yahudilerin XV-XVI. yüzyıllarda ülke
den zorla çıkarılması, bilhassa Rusya'nın 
XIX. yüzyıl boyunca Balkanlar ve Kafkas
lar'daki müslüman ahaliyi tehcir etmesi, 
ll. Dünya Savaşı sonrasında Kırım'daki bü
tün Tatarlar'ı sürmesi toplu sürgün uygu
lamalarının önemli örneklerindendir. Ulus
devletlerin ortaya çıkması ve devletle va
tandaşları arasındaki bağın ilke olarak çö
zülemez olduğu yönündeki doktrinin be
nimsenmesinin ardından, işlenen suçlar
dan ötürü ülke dışına sürgün nadiren uy
gulanır hale gelmekle birlikte halk hare
ketleri ve devrimler birçok siyasi sürgüne 
yol açmıştır. Diğer taraftan XX. yüzyıl ulus
lararası hukuku, ülkeleri işgal edilen ve ül
keyi terketmek zorunda bırakılan hükü
met üyelerini iktidara ilişkin iddialarını de
vam ettirmeleri durumunda meşru hü
kümet şeklinde tanımış ve bunu ifade et
mek için "sürgünde hükümet" kavramını 
geliştirmiştir. 

islam hukukçuları cezai yaptırım olarak 
sürgün ün meşruiyeti hususunda görüş bir
liği içindedir. Bununla birlikte Kur'an ve 
Sünnet'te bazı suçlar için öngörülen sür
gün cezasının mahiyeti, kimlere uygulana
cağı, süresi ve uygulanacağı yer konusun
da farklı görüşler ileri sürülmüştür. Kur'an'
da eşkıyalık ( hırabe) suçunu işleyenler için 
öngörülen ceza! yaptırımlar arasında ne
fıy de bulunmaktadır (el-Maide 5/33). An
cak sözlükte "kovmak, uzaklaştırmak" an
lamına gelen netiy kelimesinin geçtiği ''yer
yüzünden nefyedilmeleri" ifadesinin eş
kıyalık suçuna bağlanan bir ceza şeklinde 
hangi kavramsal içerikte kullanıldığı husu
sunda görüş ayrılığı vardır. Hanefi mezhe
bi bunun söz konusu fiili işleyenierin hap
sedilmesi manasında olduğunu kabul et
mektedir; çünkü amaç suçluların halka za
rar vermesinin engellenmesi olup bu da 
ancak hapis yoluyla gerçekleşebilir. Hanefi 
mezhebine göre hapis cezası yol güvenli
ğini ihlal eden, fakat henüz adam öldür
meden ve mal gasbetmeden yakalanan 
suçlutara had olarak uygulanır (Serahsl, 
IX, I35) . Maliki mezhebinde eşkıyalık su
çunu 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 biçimin
de yorumlanmıştır (DesOkl, IV, 349-350). 


