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).
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imam Şafii'ye göre nefiy, haddin uygulanabilmesi için suçluların ele geçirilmesi hususunda gösterilen takip çabasıdır (el-Üm,
VI, 146). Bu sebeple Şafii mezhebinde sürgün eşkıyalık suçuna bağlanan had türünde cezalar arasında değerlendirilmez;
adam öldürme ve gasp fiilini işlemeyen
eşkıyanın ta'zlr mahiyetinde hapis. sürgün veya başka bir ceza ile cezalandırıla
bileceği kabul edilir (Şemseddin er-Remll,
Vlll, 7). HanbeiT ve Zahirller'e göre ise adam
öldürme ve gasp fiilini işlemeyen eşkıya
nın, sığınacak yer bulamayacağı biçimde
takip edilerek ıslah oluncaya kadar bütün
yerleşim bölgelerinden uzaklaştınlmakla
cezalandırılması ve her bir suçlunun diğe
riyle b uluşamayacak şekilde ayrı ayrı bölgelere sürülmesi gerekir (İbn Hazm, XII,
99; BuhOtl, lll , 383).
Evli veya bu hükümde (muhsan) olmayan kimselerin (bk. İHSAN) işledikleri zina
suçuna Kur'an'da bildirilen 100 celde cezasına ilave olarak sünnetle bir yıllık sürgün cezası öngörülmüştür (Buhar!, "I:Iudfıd", 30; Müslim, "I:Iudüd", 12). Bu cezanın had veya ta'iir niteliğ inde sayılması
tartışmalı olup fakihlerin çoğunluğu had
mahiyetindeki asli yaptırırnın bir parçası
olduğu ve 100 celdeye ilave olarak uygulanması gerektiği kanaatindedir. Hanefiler ise faile had mahiyetinde sürgün cezası verilemeyeceğini söyler. Zira onlara
göre hadislerdeki sürgün cezası , zina suçu için 100 celde uygulanmasını öngören
açık Kur'an hükmüne ilave niteliğindedir ve
nassa ilave nesih sayılır; halbuki haber-i
vahid yoluyla Kur'an hükmü neshedilemez.

Yalancı

bir şahidin sürgün edilmesine dair kayıt (BA, Cevdet-

Ad\iye, nr. 1008)

Hanefiler ayrıca, sürgüne gönderilen kimsenin tanınmadığı bir ortamda suç işle
meye devam etmesinin daha muhtemel
olduğu gerekçesiyle görüşlerini desteklemekte, Hz. Ömer' e ve Ali'ye nisbet edilen
bazı söz ve uygulamalara dayanarak (NesiH, "Eşribe", 47; Abdürrezzak es-San'ani,
VII, 3 ı 2, 3 ı 5) sürgün cezasının neshedildiğini ya da ta'zlr mahiyetinde olduğunu
savunmaktadır. Dolayısıyla Hanefiler'e göre bazı durumlarda suçlunun sürgüne gönderilmesi yararlı olabilirsedebu ceza, yetkili organın gerekli görmesi halinde takdir
edeceği bir süre için ve ta'zlr cezası olarak
uygulanabilir.
Hadislerde zina suçu karşılığında öngörülen sürgünün nasıl uygulanacağı hususunda da görüş ayrılığı vardır. Malikller.
suçlunun suçun işlendiği yerden başka yere gönderHip orada hapsedilmesi gerektiği görüşündedir; çünkü hapsedilmezse
gönderildiği yerde aynı suçu tekrar işleye
bilir. Hanefiler, ta'zlr mahiyetinde sürgüne karar verildiği takdirde suçlunun hapsedilmesinin gerekliliği hususunda Malikller'le aynı gerekçeyi paylaşınakla birlikte suçlunun suçun işlendiği yerde hapsedilmesi durumunda sürgün cezasıyla elde edilmek istenen faydaya ulaşılabilece
ğini, dolayısıyla başka yere sürgün edilmesine gerek bulunmadığını söylemektedir. Şafii ve Hanbeli hukukçuları ise sürgün cezasının suçlunun yaşadığı yerden
başka bir yere gönderilmesinden ibaret
olduğu kanaatindedir; çünkü hadislerde
geçen nefiy ve tağrlb bu anlamdadır ve
hapis bundan farklıdır. Ancak Şafiller'e göre, suçlunun sürgün edildiği yerden ken di yaşadığı yere dönmesi yahut orada da
aynı suçu işlemesi ihtimaline dayanarak
gözetim altında tutulması veya hapsedilmesi mümkündür (Hatlb eş-Şirblnl, V, 449).
Yetkili organların. had cezası öngörülmeyen suçlar için kamu yararı gereği ta'zlr
cezası olarak sürgün uygulamasına baş
vurabiieceği islam hukuk doktrininde kabul edilmiştir. İslam hukukçuları, bu tür
uygulamaların meşruiyeti konusunda Hz.
Peygamber ve Hulefa-yi Raşidln tarafın
dan gerçekleştirilen bir kısım uygulamaIarı delil göstermektedir (aş.bk.). İslam hukuk doktrininde çoğunluk görüşü sürgün
bakımından kadın ile erkek arasında fark
olmadığı yönündedir. Bazı hukukçular yalnızca eşkıyalık suçundan, bazıları yalnızca
zina suçundan, bazıları ise hem eşkıyalık
hem zina suçundan ötürü kadınlara sürgün cezası verilerneyeceği görüşündedir.
Kişilerin müslüman-gayri müslim vatandaş-yabancı, hür-köle ayırırnma dayalı sta-

tü farklılıkları da suça göre değişecek biçimde sürgün cezasının uygulanmasında
görüş ayrılığına yol açmıştır.
Sürgün cezaları süre bakımından tartış
ma konusu olmuştur. Zina suçuna verilecek sürgün cezasının had türünde olduğunu kabul eden çoğunluğa göre hadislerde süre açıkça bir yıl şeklinde belirtildiği
için cezanın ne kadar olacağı bellidir. Eş
kıyalık suçunda ise sürgün cezasının suçlu tövbe edinceye ya da tövbe etmedikçe
ölünceye kadar süreceği, tövbe etse bile
bir yıldan az olamayacağı, zina haddine kı
yasla bir yıl veya zina haddinde öngörülen
süreyi aşmaması için bir yıldan bir miktar az olacağı ya da yetkili organın uygun
göreceği bir süre ile sınırlanabileceği biçiminde görüşler ileri sürülmüştür. Ta'zlr
türünde sürgün cezalarının süresi konusunda iki temel yaklaşım ortaya çıkmıştır.
Şafii ve Hanbeli mezhepleri, ta'zlr suçlarında uygulanacak sürgün cezalarının zina haddindeki bir yıllık süreyi aşmamak
şartıyla bir gün bile olabileceği görüşünü
benimsemiştir. Buna karşılık Hanefi ve
Maliki hukukçuları süreyi masiahat esası 
na bağlı olarak yetkili organların takdirine
bırakmıştır. Suçlunun sürgün edileceği yerin belirlenmesi konusunda kimin yetkili
olduğu ve sürgün yerinin suçun işlendiği
ya da suçlunun yaşadığı yere ne kadar
uzaklıkta bulunması gerektiği hususları da
doktrinde tartışmalıdır (Mv.F, XLI, 125128, 131-132)
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Tarih . Kur'an-ı Kerim'de hem bir ülke
veya belde halkının topluca oradan çıka
rılması (ihrac) anlamında hem de hukuki
yaptırım niteliğinde sürgün uygulamalarından söz edilir. Birçok ayetten, toplu sürgün ün tarih boyunca güçlü toplumların
güçsüz toplurnlara karşı gerçekleştirdiği
yaygın bir uygulama ve etkili bir sosyal yaptırım niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Hz.
LOt hayasızlıkları yüzünden kavmini uyardığında onların cevabı, "LOt ailesini memleketinizden çıkarın!" olmuştur (el-A'ril.f 7/
80-82; en-Nemi 27/ 54-56) . Firavun'un, MOsa ve Harun'un iman çağrısını etkisiz kıl
mak amacıyla Mısır halkına onların kendilerini sihir yoluyla yurtlarından sürüp çı
karmak istediklerini söylemesi (el-A'raf 71
ı 09- ı ı o. ı 23; Ta ha 20/63; eş-Şuara 26135)
tarihte sürgün edilme tehlikesinin ciddi bir
endişe kaynağı olduğunu göstermektedir.
Peygamberlerin ve onlara inananların yurtlarından sürülmelerinin sıkça yaşanan bir
olgu (sünnetullah) diye haber verilmesi ve
bunun karşılığında dünyada ve ahirette
mükafat vaad edilmesi de (Al-i imran 3/
195; İbrahim 14/13-14; el-isra 17/76-77) aynı bağlamda değerlendirilebilir.

Peygamberler tarihinde sürgün denince
daha çok İsrailoğulları akla gelir. Kur' an'da İsrailoğulları'ndan misak (söz) alınan
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şeylerden birinin de birbirlerini yurtların
dan çıkarmamaları olduğu belirtildİkten
sonra Medine yahudilerinin aksi davranış
Iarına değinilir (el-Bakara 2/84-85) . Ayrıca
onlara verilen kitapta iki kere fesat çıka
racakları, azgınlık derecesinde birkibre kapılacakları ve bunun sonunda güçlü orduların ülkelerinin her köşesine girip her şe
yi kontrolleri altına alacakları hususunun
yazılı olduğu belirtilir (el-isra ı 7/4-7) . Tefsirlerde farklı yorumlara rastlanırsa da bu
ayetlerle telmihte bulunulan hadise muhtemelen yahudilerin sürgünüyle sonuçlanan iki büyük olaydır. Bunlardan birincisi
milattan önce V! ll. yüzyılın sonlarında Asurlular'ın İsrail yurdunu ele geçirip halkını sürgüne yollaması ve topraklarına ülkelerinden getirdikleri insanları yerleştirmesi, ikincisi, milattan önce VI. yüzyılın ilk yarısında
Babil Hükümdan Buhtunnasr'ın (IL Nebukadnezzar) Kudüs'ü alelığında Süleyman
Mabedi'ni yıktırması ve şehrin halkını Babil'e götürmesidir. İsrailoğulları'nın Babil
sürgünü tarihte görülen en önemli sürgünlerden biri olup yahudi edebiyatı ve Ahd-i
Atik'in büyük bir bölümü bu sürgünle ilgilielir (Concordance, s. 338-339). Kökleri hakkında değişik görüşler ileri sürülen Hayber
yahudilerinin Asur Kralı Salmanasar veya
Buhtunnasr zamanındaki sürgünde buraya yerleştikleri hakkında farklı görüşler
vardır (Ars l a ntaş , LXXII/ 264 !2008]. s. 43 ı) .
Kur'an'da Hz. Peygamber'in ve müslümanların Mekke'yi terketmeye mecbur bıra
kilmaları "yurtlarından çıkarılma" şeklin

de nitelenmekte (et-Tevbe 9/ 13 , 40; el-isra 17/76; el-Hac 22/ 40; Muhammed 47/
I 3; el-Ha ş r 59/8; el-Mümtehin e 60/1) ve
bunun haram aylarda savaş yapmaktan
daha büyük bir günah olduğu bildirilmektedir (el-Bakara 2/217). Öteyandan Beni
Nadir, müslümanlarla yaptığı antlaşmayı
bozup onlara ihanet etmesinin karşılığı olarak Medine'den sürülmüştü ve Kur'an'daki anlatıma göre eğer Allah bunu mukadder kılmasa onları dünyada başka bir
cezaya çarptıracaktı (el - Ha ş r 59/ 2-3).
Hadislerde de sürgünle ilgili birçok açık
lama yer almaktadır. Bazı rivayetlerde belirtildiğine göre Hz. Peygamber' e ilk vahiy
geldiğinde eşi Hatice'nin ihtiyar amcazadesi Varaka b. Nevfel vahyi getiren meleğin Cebrail, dolayısıyla Hz. Muhammed'in
de peygamber olduğunu aniayarak baş
ka peygamberler gibi onun da memleketinden çıkarılacağını tahmin etmiş ve bunu ona söyleyip, "Keşke o gün geldiğinde
-sana yardım edebilmek için- genç ve güçlü kuwetli olabilseydim!" demiştir (Buhar1', "Bed,ü'l-vaJ:ıy", ı) . İbn Abbas'ın rivaye-

tine göre Hz. Peygamber, Mekke'den çı
karken yemin edip beldeler içinde Allah'a
ve kendisine en sevimli gelen beldenin
Mekke olduğunu, eğer halkı kendisini çı
karmasa orayı asla terketmeyeceğini söylemiştir (Ebu Ya'la, v. 69) ResOl-i Ekrem,
Medine'de devlet başkanı sıfatıyla kamu
yararını gözeterek çeşitli sebeplerle sürgün cezası uygulamıştır. Mesela anlaşma
yaptıkları müslüman topluma yönelik düş
manca tutumları ve ihanetleri yüzünden
Medine'deki yahudi kabilelerine (Kaynuka ',
Nadir ve Kurayza) karşı toplu sürgün yaptınmına başvurmak zorunda kalmıştır (Buhar!, "Megazl", 14; Müslim, "Cihad", 62).
islam tarihinde ilk ferdi sürgün olayı Hz.
Peygamber'in, sonradan "taridü ResOlillah"
diye anılan Hakem b. Ebü'I-As'ı Medine'den Taif'e sürmesidir. Bunun sebebi, onun
Mekke'nin fethinden sonra Medine'ye geldiğinde ResOlullah'ın yürüyüş ve hareketlerini alaya alarak taklit etmesi, kapısını
dinlemesi, müşrikler hakkındaki sözleri ve
bazı özel bilgileri etrafa yaymasıydı (Taberanl, XII. 148; Kettanl, Il , 59) Hakem b.
Ebü'I-As'ın sürgün hayatı ResOl-i Ekrem'in
vefatma kadar devam etmiş, Hz. EbO Bekir ve örrier de onun sürgün hayatının sürmesi gerektiğine karar vermiştir. Hakem
ancakyeğeni Hz. Osman'ın hilafeti sırasın
da Medine'ye dönebilmiş ve Osman'ın bu
tutumu daha sonra isyancılar tarafından
aleyhine kullanılmıştır. Yine hadislerde ResOlullah 'ın zina suçu işleyenlerden muhsan
olmayanlara-Kur'an'daki 100 celde cezasına ilave olarak- bir yıl sürgün cezası verdiğinden (Buhar!, "I:Iudüd", 30; Müslim ,
"I:IudOd", 12) . kadın sı davranışlarıyla toplum düzenini bozmaya çalışan erkeklere
ve diğer bazı suçları işleyeniere bu cezayı
uyguladığından (Buhar!. "Libas", 62 , "I:Iudüd", 33; Ebu DavOd, "Edeb" , 53 ; Abdürrezzak es-San'anl, XI. 242-243) söz edilmektedir. Rivayete göre Hlt (Buhar!, "Megazi",
57) ve Mati' (İbn Keslr. IV, 348-349) adlarında iki kişi kadınsı davranışları ve haya
dışı konuşmaları yüzünden yerleşim yerlerinin uzağına sürgün edilmiş, sahabeden
bazıları onların açlıktan ölebileceğini söyleyince yalnız cuma günleri gelip yiyecek
almaları için Medine'ye girmelerine izin
verilmiştir (İbn Hacer, VI, 564).
Hulefa-yi Raşidin döneminde sürgün uygulaması devam etmiştir. Hz. Ömer'in uyguladığı bireysel sürgünlerde kişilerin ahlaki bakımdan düşük davranışlarda bulunmasını ya da onların toplumsal ahlaki ve
kamu düzenini bozabilecek yapıda olmasını dikkate aldığı görülmektedir. Mesela
ırza tecavüz suçunu işleyen bir köleyi so-

