eþ-ÞÜRÛTÜ’l-ÖMERÝYYE

de yeniden kilise ve manastýr inþa edilmeyeceði, casuslarýn saklanýlmayacaðý, âyinlerin açýkta yapýlmayacaðý, kýyafetlerin müslümanlarýnkine benzetilmeyeceði, silâh imal
edilmeyeceði ve üstte taþýnmayacaðý, çarþý pazarlarda açýktan haçlarla dolaþýlmayacaðý gibi eski kaynaklarda mevcut þartlarýn bulunduðu görülmektedir. Buna karþýlýk eski kaynaklarda yer almayan, bir kýsmý Emevîler ve çoðu Abbâsîler zamanýnda konulan mâbedlerinden harap olanlarý,
özellikle de müslüman mahallelerinde bulunanlarý tamir etmeyecekleri, müslümanlarýn kiliselerine girmelerine engel olmayacaklarý, seyahat eden her müslümaný evlerinde üç gün barýndýracaklarý, çocuklarýna Kur’an okutmayacaklarý, kimseyi dinlerine davet etmeyecekleri, müslümanlarý daima hürmetle karþýlayacaklarý, müslümanlarýn konuþtuðu dille konuþmayacaklarý, onlarýn künyelerini almayacaklarý,
eyerli hayvanlara binmeyecekleri, mühürlerini Arapça kazdýrmayacaklarý, alkollü içki satmayacaklarý, bellerine zünnar takacaklarý ve ayný kýyafeti her yerde koruyacaklarý, müslümanlarýn evlerinin içine bakmayacaklarý gibi Hz. Ömer’e ve onun devrine nisbet edilmesi doðru olmayan þartlarýn yer almasý dikkat çekmekte ve bu
metnin sonradan ilâve edilen benzeri diðer maddelerinin de Hz. Ömer’e izâfe edildiði anlaþýlmaktadýr.
eþ-Þürûtü’l-Ömeriyye metninin Hz. Ömer
dönemine ait olmadýðý hususuyla ilgili görüþlerin ileri sürülmesi, yalnýzca yukarýda
bir kýsmý yazýlan ve o dönem antlaþmalarýnda bulunmayan esaslarýn burada mevcut olmasýndan ibaret deðildir. Þöyle ki: Abdurrahman b. Ganm’dan (ö. 78/697) rivayet edilen ve Suriye yahut el-Cezîre bölgesi hýristiyanlarý tarafýndan Hz. Ömer’e yazýlmýþ bir mektuptan ibaret olan bu metnin
“falan þehir hýristiyanlarýndan Ömer’e…”
þeklinde bir þehir adý zikredilmeden yazýlmýþ olduðu görülmektedir. Ayrýca hemen
hiçbir antlaþmada rastlanmayan bir üslûpla kaleme alýnan þartlar, Hz. Ömer
ya da onun vali veya kumandanlarýndan
biri tarafýndan deðil bir bölgenin hýristiyanlarý yahut bütün hýristiyanlar adýna ve
onlarýn aðzýndan yazýlmýþtýr. Belgede bir
þehir isminin zikredilmemesi ve metindeki þartlarýn hýristiyanlar tarafýndan kendileri için belirlenmesi belgenin daha baþýndan itibaren Hz. Ömer’e nisbetinde þüphe uyandýrmýþtýr. Tesbit edilebildiði kadarýyla bu belgeye ilk defa eþ-þürûtü’l-Ömeriyye adýný veren Ýbn Kayyim el-Cevziyye’nin çok meþhur olan bu mektubun isnada ihtiyacý olmadýðýný, çünkü imamlarýn
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bunu kabul edip kitaplarýnda zikrettiklerini ve delil olarak gösterdiklerini, halifelerin de bununla amel ettiklerini … belirtmesi (A¼kâmü ehli’×-×imme, II, 663-664)
yaygýnlýðýn ve þöhretin metnin sýhhatine
delil olamayacaðý, sadece þöhretine bakýlarak isnaddan müstaðni kabul edilemeyeceði, metinde Hz. Ömer zamanýnda konulan bazý þartlarýn bulunmasýnýn metnin tamamýnýn sahih kabul edildiðini göstermeyeceði gibi gerekçelerle eleþtirilmiþ, önemli farklýlýklar taþýyan bu senedsiz metnin
Hz. Ömer’e nisbetinin doðru olamayacaðý
ileri sürülmüþtür (a.g.e., II, 663). Ýbn Kayyim adý geçen eserinin dörtte birini bu
metne ve bu metin üzerine yazdýðý þerhe
ayýrmýþ, ayrýca bu þerhin ayrý bir kitap olarak kabul edilmesini istemiþ (a.g.e., II, 778,
ayrýca bk. neþredenin giriþi, I, 14, 25), eserin nâþiri Subhî es-Sâlih de müellifin bu isteðini göz önüne alarak þerhi hem A¼kâmü ehli’×-×imme içinde (II, 657-893) hem
de ayrý kitap halinde Þer¼u’þ-Þürû¹i’l£Ömeriyye adýyla yayýmlamýþtýr (Dýmaþk
1381/1961). eþ-Þürû¹ metnini inceleyen
Subhî es-Sâlih, bunun muhtevasýnýn Ýslâm
hukukunun gayri müslimlerle ilgili hemen
bütün hükümlerini ve Ýbn Kayyim’in yaþadýðý dönemde zimmîlere karþý sertleþen hukukî anlayýþýn esaslarýný ihtiva ettiðini belirtir (a.g.e., neþredenin giriþi, I, 14
vd.). Corcî Zeydân ise bu metne ahidnâme-i Ömer adýný verip Hz. Ömer’e nisbet
edilmesinin uygun olmadýðý gibi bir anlayýþýn Halife Ömer’in âdil þahsiyeti göz önüne alýndýðýnda düþünülebileceðini söylemekle birlikte sonunda metnin Hz. Ömer’e
aidiyetini kabul ederek inceleme cihetini
tercih etmiþtir (Medeniyyet-i Ýslâmiyye
Târihi, IV, 177-190). Hangi þehir halkýnca
düzenlendiðinin belirtilmemesi, maðlûp
tarafça tertip edilmesi, Hz. Ömer zamanýnda yapýlan diðer antlaþmalarda bulunmayan þartlar ihtiva etmesi gibi sebeplerle çaðdaþ müslüman ve Batýlý araþtýrmacýlarýn hemen hemen tamamý bu metni gayri mevsuk bulmuþ ve daha sonraki
dönemlerde ortaya çýkan kýsýtlamalarýn Hz.
Ömer’e nisbet edilmesi gayretinden doðduðunu ileri sürmüþtür (Fattal, s. 66-69;
Tritton, s. 8-10; Tevfîk Sultân el-Yûzbekî, s.
130-136; Fayda, s. 180; Öztürk, s. 239-240).
Tarih boyunca bir kýsým gayri müslim zümrelerin Hz. Peygamber’e “ahd” veya “ahidnâme-i nebevî” adýyla bazý muahede metinleri nisbet ettikleri bilinmektedir; bunlardan biri “el-.Ahd ve’þ-þürût elletî þeretahâ Muhammed resûlullah li-ehli’l-milleti’n-naþrâniyye” ismiyle Antonius Vitray
tarafýndan Arapça metni ve Latince çevi-

risiyle birlikte basýlmýþtýr (Paris 1630; uydurma baþka metinler için bk. C. Zeydan,
IV, 174-177; Muhammed Hamîdullah, s.
180-190, 195-197 [nr. 96-97, 102], ayrýca
bk. s. 549 vd.).
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Ebü’l-Ýhlâs Hasen b. Ammâr
b. Alî eþ-Þürünbülâlî el-Vefâî el-Mýsrî
(ö. 1069/1659)

˜

Hanefî fakihi.

™

994 (1586) yýlýnda Mýsýr’ýn Menûfiye bölgesinde Menûfülulyâ’nýn (bugünkü Menûf)
karþýsýnda bulunan Þübrâbilûle beldesinde doðdu. Bu yer halk arasýnda Þürünbilâle / Þürünbülâle þeklinde telaffuz edildiðinden nisbesi Þürünbülâlî diye okunagelmiþtir (Muhibbî, II, 39; Tahtâvî, s. 8; Muhammed Remzî, III, 100, 219). Þürünbülâlî, henüz küçük yaþta iken babasý tarafýndan götürüldüðü Kahire’de ilk eðitimini aldý. Muhammed b. Hüseyin el-Hamevî, Abdullah en-Nahrîrî, Muhammed b. Mansûr
el-Muhibbî, Ahmed b. Muhammed b. Ah-
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med eþ-Þelebî, Nûreddin Ýbn Ganim elMakdisî ve Abdurrahman el-Mesîrî gibi
âlimlerden ders aldý. Þâzeliyye tarikatýnýn
Vefâiyye kolunun þeyhi Ebü’l-Ýs‘âd Yûsuf
b. Ebü’l-Atâ b. Vefâ’ya intisap etti. Tahsil
hayatýndan sonra Ezher’e müderris tayin
edildi. Gerek verdiði dersler ve eserleriyle gerekse örnek þahsiyetiyle devrinin en
gözde âlimlerinden biri oldu; devlet adamlarý ve halk nezdinde büyük itibar kazandý. Müteahhirîn Hanefî fakihleri içinde seçkin bir yere sahip olan Þürünbülâlî’nin yetiþtirdiði öðrenciler arasýnda kendi adýný
taþýyan oðlu Hasan eþ-Þürünbülâlî, Ahmed
b. Muhammed el-Acemî, Ahmed b. Muhammed el-Hamevî, Ýsmâil b. Abdülganî
en-Nablusî, Þâhîn b. Mansûr el-Ermenâvî, Muhammed b. Sâlih et-Timurtâþî, Hasan b. Ali el-Cebertî, Abdülhay b. Abdülhak eþ-Þürünbülâlî, Sâlih b. Ali es-Safedî,
Ali b. Ali es-Sivâsî ed-Darîr ve Abdürrahîm
b. Ebü’l-Lutf el-Hüseynî el-Makdisî gibi
âlimler bulunmaktadýr. Þürünbülâlî 21 Ramazan 1069 (12 Haziran 1659) tarihinde
Kahire’de vefat etti. Kabri Karâfetülkübrâ’da Türbetü’l-Mücâvirîn’dedir. Düzgün
konuþmasý, güzel ahlâký, mütevazi ve sûfîmeþrep kiþiliðiyle tanýnan Þürünbülâlî mezhep taassubundan uzak ve diðer mezheplerin görüþlerine saygýlý bir âlimdi. Gerektiðinde Hanefî mezhebine ait görüþleri eleþtirir, çeliþkili veya yanlýþ nakillere dikkat
çeker, kendi görüþ ve deðerlendirmesini

ortaya koyardý (örnek için bk. Keleþ, s. 2634, 41, 43-44). Son dönem ulemâsýndan
Ýbn Âbidîn Reddü’l-mu¼târ’da, Ali Haydar Efendi Dürerü’l-¼ükkâm’da Þürünbülâlî’den çokça nakilde bulunmuþlardýr.
Çeþitli kütüphanelerde mevcut eserlerine
ait yazma nüshalarýn binleri bulmasý eserlerine olan raðbeti göstermektedir.
Eserleri. Fýkýh yanýnda usûl-i fýkýh, tefsir, hadis, kelâm, akaid, tasavvuf, Arap dili ve edebiyatý alanlarýnda da yetkin bir
âlim olduðu anlaþýlan Þürünbülâlî’nin dilinin sadeliði, verdiði bilgilerin güvenilirliði
ve mantýkî örgüsünün saðlamlýðý bakýmýndan dikkat çeken çok sayýda kitap ve risâlesi ilim çevrelerinde yaygýn kabul görmüþtür. 1. Nûrü’l-î²â¼ ve necâtü’l-ervâ¼. Tahâretle namaz ve oruç ibadetlerine dair olup müellifin önsözde kaydettiði
üzere eserde mezhepte ehl-i tercih sayýlan âlimlerin sahihliðini kesin bir þekilde
belirttiði görüþler esas alýnmýþtýr. Fýkha
yeni baþlayanlarýn kolayca anlayabilecekleri bir üslûpla kaleme alýnan bu özlü eserde hükümlerin dayandýðý delillere ve diðer
mezheplerin görüþlerine yer verilmemiþtir
(Halep 1293; Kahire 1325, 1330, 1348, 1948;
Ýstanbul 1329; Dýmaþk 1963, 1985; nþr. Muhammed Ali Edlebî, Beyrut 1405/1985).
Müellifin belirttiðine göre Nûrü’l-î²â¼ 14
Cemâziyelevvel 1032 (16 Mart 1623), Ýmdâdü’l-fettâ¼ 1045 Receb sonunda (Ocak
1636, temize çekilmesi 12 Rebîülevvel 1046/

Þürünbülâlî’nin

Teysîrü’lmašå½ýd
adlý eserinin
ilk ve son sayfalarý
(Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi,
nr. 575)

14 Aðustos 1636) ve Merâšý’l-felâ¼ 1054
Receb ayý baþlarýnda (Eylül 1644) tamamlanmýþtýr (Ýmdâdü’l-fettâ¼, s. 680; Merâšý’lfelâ¼, s. 388). Eserde zekât ve hac yer almadýðýndan Þürünbülâlî bu konulara dair
muhtasar bilgileri Merâšý’l-felâ¼’ýn sonuna eklemiþ, bazý çaðdaþ müellifler de
Nûrü’l-î²â¼’a yazdýklarý þerhlere bu kýsýmlarý kapsayan ilâveler (tekmile) yapmýþlardýr (meselâ bk. Ebû Zeyd Þelebî, el-Miftâ¼ þer¼u Nûri’l-î²â¼ ile birlikte Min¼atü’lfettâ¼ tekmiletü Nûri’l-î²â¼, Kahire 1376/
1956, 1378/1958; Muhammed Muhyiddin
Abdülhamîd, Sebîlü’l-felâ¼ fî þer¼i Nûri’lî²â¼ ile birlikte Hibetü’l-fettâ¼ bi-tekmileti Nûri’l-î²â¼, Dýmaþk, ts.; Beyrut 1990).
Ayrýca Ebü’s-Suûd Muhammed b. Ali elHüseynî ™avßü’l-mi½bâ¼ fî þer¼i Nûri’lî²â¼ (Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paþa, nr. 499; Kütahya Vahîd Paþa Ýl Halk Ktp.,
nr. 124), Osman b. Ya‘kub el-Kemâhî Süllemü’l-felâ¼ þer¼u Nûri’l-î²â¼ (Süleymaniye Ktp., Kýlýç Ali Paþa, nr. 423 [müellif hattý]; Tavþanlý Zeytinoðlu Ýlçe Halk
Ktp., nr. 759), Hâmid el-Ýmâdî Mi½bâ¼u’lfelâ¼ þer¼u Nûri’l-î²â¼ (Dârü’l-kütübi’zZâhiriyye, Fýkh-ý Hanefî, nr. 6160) ve Ýbn
Âbidînzâde Mi£râcü’l-felâ¼ þer¼u Nûri’lî²â¼ (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Fýkh-ý Hanefî, nr. 6667 [müellif hattý]) adýyla birer
þerh yazmýþ, Muhammed Adnân Dervîþ
Hidâyetü’l-fettâ¼ fî ×ikri edilleti Nûri’lî²â¼ ismiyle bir çalýþma yapmýþtýr (Dýmaþk
1994; Nûrü’l-î²â¼ ve Merâšýl-felâ¼ üzerine yapýlan nazým çalýþmalarý için bk. Abdullah Muhammed el-Habeþî, III, 20552057). 2. Ýmdâdü’l-fettâ¼ þer¼u Nûri’lî²â¼. Nûrü’l-î²â¼’taki kapalý ifadelerin
açýklandýðý, görüþlerin delilleri ve hükümlerin illetleri üzerinde durulduðu bir þerh
olup Beþþâr Bekrî Arâbî tarafýndan neþredilmiþtir (bk. bibl.). Burada da genellikle diðer mezheplerin görüþlerine yer verilmemiþtir. 3. Merâšý’l-felâ¼ bi-Ýmdâdi’l-fettâ¼. Ýmdâdü’l-fettâ¼’ýn kýsaltýlmýþ
þeklidir. Eser ayrý olarak (Kahire 1276, 1301,
1303, 1305, 1315, 1320, 1329, 1348, 1370;
Ýstanbul 1330, 1331; nþr. Mahmûd Abdülvehhâb Fâyid, Halep 1973; nþr. Abdülcelîl
Atâ, Dýmaþk 1411/1990; nþr. Salâh Muhammed Uveyza, Beyrut 1995) ve Ahmed b.
Muhammed et-Tahtâvî’nin hâþiyesiyle birlikte (Bulak 1269, 1279, 1290, 1303, 1318;
Ýstanbul 1327; Kahire 1320, 1356, 1372,
1389) basýlmýþtýr. Süleyman Fâhir, Tahtâvî
hâþiyesinden faydalanarak Merâšý’l-felâ¼’ý Türkçe’ye tercüme etmiþtir (Nur-ul
Ýzah Þerhi Merak-il Felâh, Ýstanbul 1968).
4. øunyetü ×evi’l-a¼kâm fî bu³yeti Düreri’l-¼ükkâm. Molla Hüsrev’in Osmanlý
medreselerinde uzun yýllar okutulan Dü275
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rerü’l-¼ükkâm fî þer¼i øureri’l-a¼kâm
adlý eserine yazýlmýþ bir hâþiyedir (Kahire
1294, 1304; Ýstanbul 1297, 1299, 1300,
1301, 1308, 1310, 1317, 1318, 1319, 1329).
5. Teysîrü’l-mašå½ýd bi-þer¼i Na¾mi’lferâßid. Ýbn Vehbân’ýn fýkha dair Æaydü’þþerâßid ve na¾mü’l-ferâßid adlý eserinin
þerhidir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,
nr. 570, 575; Lâleli, nr. 1035; Yenicami, nr.
476, 477). Müellif bu kitabý Seriyyüddin Ýbnü’þ-Þihne’nin ayný esere yazdýðý þerhi ihtisar etmek, yeniden düzenlemek ve ilâvelerde bulunmak suretiyle kaleme almýþtýr. 6. Ýs£âdü Âli £O¦mâni’l-mükerrem
bi-binâßi Beytillâhi’l-mu¼arrem (nþr.
Süleyman b. Sâlih Âlü Kemâl, Mekke 1424/
2003). 7. Müfîdetü’l-¼üsnâ li-def£i ¾anni’l-Åuluvvi bi’s-süknâ (nþr. Meþhûr Hasan Selmân, Risâletân fi’l-Åuluvvât içinde, Küveyt 1409/1989, s. 57-93). 8. E¼âdî¦ü erba£în. Devlet yönetimi ve adaletli
devlet baþkanlarýyla alâkalý kýrk hadis içermektedir (ÝÜ Ktp., nr. 2139). 9. Merâšý’ssa£âdât fî £ilmeyi’t-tev¼îd ve’l-£ibâdât
(nþr. Muhammed Riyâz el-Mâlih, Beyrut
1973). 10. el-Ýstifâde min a¼kâmi’þ-þehâde (Muhammed b. Merzûk el-Muaytýk
tarafýndan Ýmam Muhammed b. Suûd Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak neþre hazýrlanmýþtýr; 1391). 11. el-£Ýšdü’l-ferîd li-beyâni’r-râci¼ min cevâzi’t-tašlîd
(nþr. Ahmed Muhammed Ferrûh Senevber, Beyrut 2007). 12. et-Ta¼š¢šåtü’l-šudsiyye ve’n-nefe¼âtü’r-ra¼mâniyye fî
me×hebi’s-sâdeti’l-¥anefiyye (Mecmû£atü’r-resâßil, Resâßilü’þ-Þürünbülâlî). Çeþitli fýkhî konulara dair altmýþ risâleden oluþan mecmuadaki eserlerin muhtevasý akademik bir çalýþma çerçevesinde tanýtýlmýþtýr (Keleþ, s. 64-96). Çeþitli yazmalarý günümüze ulaþan (TSMK, Medine, nr. 375
[müellif hattý]; ÝÜ Ktp., nr. 1529; Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 1044, Beþir
Aða, nr. 214; Beyazýt Devlet Ktp., Veliy-

yüddin Efendi, nr. 1550; Râgýb Paþa Ktp.,
nr. 60.503; Kayseri Râþid Efendi Ktp., nr.
1344) bu mecmuadaki risâlelerin bir kýsmý þunlardýr: en-Nefe¼âtü’l-šudsiyye fî
šýrâßati’l-Æurßân ve kitâbetihî bi’l-Fârisiyye, Ýkrâmü üli’l-elbâb bi-þerîfi’lÅi¹âb, el-Mesâßilü’l-behiyyetü’z-zekiyye £ale’l-Ý¦nâ £aþeriyye, Tu¼fetü a£yâni’l-³ýnâß bi-½ý¼¼ati’l-cüm£ati ve’l-£iydeyni fi’l-finâß, Teceddüdü’l-meserrât bi’lšasmi beyne’z-zevcât, Ýnfâ×ü’l-evâmiri’l-ilâhiyye bi-nu½reti’l-£asâkiri’l-£O¦mâniyye ve inšå×ü sükkâni’l-Cezîreti’l-£Arabiyye, Æahrü’l-milleti’l-küfriyye bi’l-edilleti’l-Mu¼ammediyye, Sa£âdetü’l-mâcid bi-£imâreti’l-mesâcid, ¥isâmü’l-¼ükkâm el-mu¼išš¢n li-seddi bu³åti’l-mu£tedîn min evšåfi’l-müslimîn,
Te×kiretü’l-bula³åßi’n-nü¾¾âr bi-vücûhi
reddi ¼ücceti’l-vülât ve’n-nü¾¾âr, Dürretü’¦-¦emîne fî ¼amli’s-sefîne, Sa£âdetü ehli’l-Ýslâm bi’l-mü½âfa¼âti £ašýbe’½½alâti ve’s-selâm. Bunlarýn ve diðer bazý
risâlelerin kütüphanelerde müstakil nüshalarý da mevcuttur (eserleri için ayrýca
bk. Ýs£âdü Âli £O¦mâni’l-mükerrem, neþredenin giriþi, s. 18-27; yazma nüshalarý için
bk. Mu£cemü’l-maÅ¹û¹âti’l-mevcûde, I, 404411).
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a.mlf., Ýs£âdü Âli £O¦mâni’l-mükerrem bi-binâßi
Beytillâhi’l-mu¼arrem (nþr. Süleyman b. Sâlih Âlü
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Olarak Þürünbülâlî ve Eserlerinin Fýkhî Deðeri
(yüksek lisans tezi, 1995), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; Abdullah Muhammed el-Habeþî, Câmi £u’þþürû¼ ve’l-¼avâþî, Ebûzabî 1425/2004, II, 1279,
1405; III, 2055-2057; Ahmet Özel, Hanefi Fýkýh
Âlimleri, Ankara 2006, s. 109, 141-142, 155,
158; Mu£cemü’l-maÅ¹û¹âti’l-mevcûde fî mektebâti Ýstânbûl ve Ânâ¹ûlî (haz. Ali Rýza Karabulut), [baský yeri ve tarihi yok], I, 404-411.
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Ýran’ýn güneybatýsýnda
tarihî bir þehir.

™

Zaðros daðlarýnýn güneyinde uzanan ve
Kârûn nehrinin kollarýnýn çevresinde geliþen verimli bir ovanýn kenarýnda dik bir yamaç üzerinde kurulmuþtur. Plinius’un adýný Sostra þeklinde verdiði þehir efsanevî Piþdâdî Hükümdarý Hûþeng tarafýndan
Þûþ’tan (Elam’ýn baþþehri Susa; bk. DÝA,
XVIII, 438) sonra tesis edilmiþ ve “Þûþ-ter”
(Þuþ’tan daha güzel) adýyla tanýnmýþtýr (EI 2
[Ýng.], IX, 512). Þehrin Arapça’daki ismi
Tüster’dir. Hamdullah el-Müstevfî’nin Hûzistan’ýn merkezi olduðunu söylediði Þüþter onun verdiði bilgiye göre bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple harabeye dönmüþ, Sâsânî krallarý Erdeþîr ve Þâpûr (240272) tarafýndan yeniden imar edilerek Þâpûr zamanýnda ortasýna büyük bir set yapýlmýþtýr. Bazý rivayetlerde ise þehri Pers
Ýmparatoru Büyük Darius’un kurduðu ve
nehirleri de bir kanalla onun birleþtirdiði
belirtilir. Günümüzde Hûzistan eyaletine
baðlý olan þehrin nüfusu 97.000’dir (2008
tah.).
Hz. Ömer zamanýnda Nu‘mân b. Mukarrin kumandasýndaki kuvvetlere yenilen Hûzistan merzübâný Hürmüzân-ý Fârisî’nin Þüþter’e çekilmesi üzerine Basra Valisi Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî’nin emriyle þehir
Ammâr b. Yâsir, Cerîr b. Abdullah, Enes
b. Mâlik, Berâ b. Mâlik, Meczee b. Sevr,
Berâ b. Âzib, Huzeyfe b. Yemân ve Nu‘mân b. Mukarrin’in de aralarýnda bulunduðu kumandanlar tarafýndan bir buçukiki yýl kadar kuþatýldýktan sonra muhtemelen 17 (638) yýlýnda zaptedildi ve ondan sonra bütün Hûzistan müslümanlarýn eline geçti. Þehrin 19, 20 ve 21 (642)
yýllarýnda fethedildiðine dair rivayetler de
vardýr. Emevîler döneminde bir süre Hâricîler tarafýndan kale ve sýðýnak olarak
kullanýlan Þüþter, Haccâc b. Yûsuf es-Se-

