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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-
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pa ve sürgünle cezalandırmış, genel ahlaki koruma gerekçesiyle iki kişiyi Medine'den Basra'ya sürgün etmiştir (Buhari, " İk
rah", 6; İbn Sa 'd, III, 285). Ancak içki içtiği gerekçesiyle Hayber'e sürdüğü Rebia b.
Ümeyye'nin Bizans'a sığınıp hıristiyan olması üzerine bir daha hiçbir müslümanı
sürgüne göndermeme kararı almıştır (Nesal, "Eşribe", 47). Devletiniskan politikası
nın gereği olarak toplu sürgün uygulamaları da yapan Hz. Ömer. ResGl-i Ekrem'in,
"Arap yarımadasında iki din bir arada bulunmaz" sözünden hareketle Hayber ve Fedek yahudileriyle Necran yahudi ve hıris
tiyanlarını Hicaz'dan çıkarıp başka bölgelere yerleştirmiştir ( el-Muvatta', "Cami'",
I8-l9)

Hz. Ömer Hayber yahudilerini ensardan
Muzahhir b. RB.fi'i öldürdükleri ve kendi
oğlu Abdullah' ı da uyurken damdan atıp
iki elinin kırılmasına sebep oldukları için
Suriye taraflarına sürdü (20/64I) Hz. ömer
döneminde Necran'daki hıristiyanlar da zararlı faaliyetleri sebebiyle Kfıfe ve Suriye'ye sürgüne gönderilmiştir. Belazüri. Necran bölgesindeki hıristiyan l ardan Suriye'ye sürülenlerle birlikte orada yaşayan yahudilerin de gönderildiğini rivayet etmektedir (Fütah, s. 94, 95) Sürülenlere geride bıraktıkları malların karşılığı tamamen
ödenmiştir.

Hz. Osman döneminde sürgün uygulamalarının büyük ölçüde siyasal gerekçelere bağlı olduğu görülmektedir. Ebu Zer
el-Gıfari. Muaviye'nin Suriye valiliği sıra
sında onun yönetimini eleştirince Osman
tarafından Medine'ye çağrılmış. orada da
eleştirilerine devam edince Medine yakın
larındaki Rebeze'ye gönderilmiştir. Onun
Rebeze'ye kendi isteğiyle gittiği de rivayet
edilmektedir (DİA, X, 267) Bu bağlamda
Hz. Osman'ın, iddetini tamamlamayan bir
kadınla evlenen azatlısı Humran b. Eban'ı
eşinden ayırıp Basra'ya sür mesi (İbn Asakir, XXVI, 9) ve İslam ' ın t emeli diye nitelediği Medine h alkını irat ettiği bir hutbede, "Sakın ola ki sizden herhangi birinizin
bid'at çıkardığı kulağıma gelmesin, aksi
takdirde onu sürgüne gönderirim" (Taberl,
Tarii:J, IV. 398- 399) diye uyarması zikredilebilir. Yine onun döneminde zühd ve takvasıyla "ümmetin rahibi" diye anılan Amir
b. Abdullah'ın, kendisini Hz. İbrahim seviyesinde gördüğü gibi iddialarla şikayet
edilmesi üzerine Basra'dan Dımaşk'a sürüldüğü kaydedilmektedir (İbn Sa'd, VII ,
108, I lO; Halil Usamine, sy. 5 11984]. s.
69). Hz. Osman zamanında Kfıfe'de yönetime karşı açıkça cephe alan Eşter ve arkadaşları önce Dımaşk'a ardından Humus'a

sürgün edildiler. Hz. Ali'nin de Abdullah
b . Sebe'i sapkın inançlar yayması ve fitne
çıkarması yüzünden sürgünle cezalandır
dığı rivayet edilmektedir (DİA, ı. 133)
Emevl ve Abbasi idaresinde farklı sebeplerle sürgünler devam etmiştir. Bu dönemde özellikle siyasi muhaliflerin, idareye karşı isyan edenlerin ve bazı sapkın
mezhep ileri gelenlerinin sürgün edildiği
görülmektedir. Ziyad b. Ebih zamanında
Hariciler'e sempati duyan Ezd kabilesinden bir grup Mısır'a sürülmüştü r (Halil
Usamine, sy 5 119841. s. 75). Ziyad'ın oğ
lu Ubeydullah zamanında Hz. Hüseyin taraftarı bir zümre Suriye, Mısır. İfrikıye ve
Hicaz'a gönderip dağıtıl mıştır. Bir dönem
Uman'da Zare bölgesi, daha sonra Kızıl
deniz'in güneyindeki Dehlek adalar topluluğu sürgün yeri olmuş ve şair Ahvas elEnsari, Medine Kadısı Arrak b. Malik, Horasan Valisi Abdülcebbar el-Ezdi'nin oğul
ları ile bir kısım Mu'tezili ve Kaderiyye mensubu buraya sürülmüştür. Kudüs daha
Em eviler zamanından başlayarak bir sürgün yeri olmuştur. Memlükler devrinde burada bir tür sürgün sistemi olan battallık
ortaya çıkmıştır (Gül. LXVI/246 120021. s.
21 2 vd.). İ slam tarihinde farklı zamanlarda ilginç sebeplerle yapılmış sürgünlere
rastlanmaktadır. İbn Kesir 323 (935) yılı
olayları içinde İbn Şenebfız adında bir kişi
nin şaz kıraatler sebebiyle Vezir İbn Mukle tarafından Basra'ya sürütmesinden söz
eder (el-Bidaye ve'n-nihaye, XI , 193-194)
Aynı müellif, 324 (936) olayları içinde Halife Razi-Billah'ın, hastatanan kardeşi Harfın'u kasten tedavi etmediğinden şüphe
lendiği tabip Buhtişfı'u Enbar'a sürdüğü
nCı ve annesinin araya girmesiyle onu geri
getirttiğini söylemektedir (a.g .e. , Xl, 200) .
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~ N EBi BOZKURT

Osmanlılar' da .

Türkler, Orta Asya bozkonar göçer bir hayat tarzı benimsemiş olduklarından bu dönemde sistemli bir sürgünden bahsetmek mümkün
değildir. Selçuklu Devleti, kendilerine tahsis edilmiş sahalarda kitleler halinde yaşa
yan ve sadece reisierine itaat eden Türkmenler'in gücünü zorunlu iskan, ikta dağıtımı, Oğuz beylerinin çocuklarının sarayda rehin tutulması , maaşlı askeri birliklerin kurulması vb. yöntemlerle kırmaya çalışmıştır. Selçuklular bu yöntemlerle, Anadolu'ya devamlı göç etmekte olan Türkmen kitlelerini mer kezi otoriteye sor un
çıkarmamaları için Anadolu'nun batı t akırlarında

raflarına sürmüştür.
Osmanlı Devleti'nde sürgün uygulamasistematik bir tarza dönüşmüştür. Kanunnamelerde ve arşiv belgelerinde Osmanlı ceza hukukunda ta'zir cezaları arasında yer alan sürgünle ilgili hükümler bulunmaktadır. Sürgün. belgelerde genellikle "nefiy" şeklinde geçer, sürgün yeri için
de "menfa" kelimesi kullanılır. Osmanlı ceza hukukunda sürgün cezasının süresi belirtilmemekle birlikte özellikle ırza karşı iş
lenen suçlarda uygulanan sürgün bir yıl
ile sınırlandırılabilmektedir. Kanunnamelerde geçen bu bilgiler, ilk devirlerde toplu
şekilde yapılan sürgün faaliyetlerinde uyulm ası gereken kurallara yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunun yanında bireysel sürgünlerle ilgili ferman, buyrultu vb. hükümler de bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nde değişik amaçlar için yapılmakla birlikte
sürgünün başlıca iki uygulaması vardır. Birincisi kişilerin cezalandırılıp olay mahallinden veya bulundukları yerden uzaklaştı
rılması. ikincisi bütün toplumu etkileyen
sosyoekonomik bir politikanın , yani iskan
siyasetinin gereği olarak toplu sürgün uy-

sı

gulamasıdır.

Özellikle sosyal ve ekonomik sebepler
yüzünden bireylere yönelik sürgün cezalarının Osmanlı Devleti'nde sıkça uygulandı-
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