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kafî’nin Þebîb b. Yezîd el-Hâricî’yi ortadan
kaldýrmasýnýn ardýndan tekrar Emevî yönetimine girdi ve zamanla “dârü’l-mü’minîn” unvanýný alacak kadar bir Ýslâm merkezi haline geldi. Abbâsîler döneminde tekrar imar edilen Þüþter ile baþþehir Baðdat
arasýnda bir baðlantý geliþti ve burada Þüþterli tâcirlerle önemli þahsiyetlerin oturduðu Mahallâtüttüsteriyyîn adlý bir semt
oluþtu. 334’te (945) bölge Büveyhî topraklarýna katýldý. Ýstahrî, Þüþter’de üretilen
sýrmalý kumaþlarýn birçok yere gönderildiðini ve Kâbe örtüsünün de bu kumaþlardan yapýldýðýný söyler (Mesâlik, s. 92). 353
(964) yýlýnda Fâtýmî Halifesi Muiz-Lidînillâh’ýn, üzerine o dönemde bilinen dünyanýn bütün ülkelerinin iþlendiði çok gösteriþli bir Þüþter kumaþý satýn aldýðý bilinmektedir. Ýbn Havkal’e (IV./X. yüzyýl) göre dünyanýn en büyük su bendi burada
bulunmaktadýr (Sûretü’l-ar², s. 255); çaðdaþý Makdisî de etrafý bahçeler ve nehirlerle çevrili Þüþter’den daha güzel bir yer
görmediðini yazar (A¼senü’t-tešåsîm, s.
409).
Ýlhanlý Hükümdarý Abaka’nýn bölgeyi Atabeg Yûsuf Han’a vermesi üzerine Þüþter’de bir asýr süren Atabegler dönemi baþladý. O sýrada burayý ziyaret eden Ýbn Battûta bað ve bahçeleri, sularý, çarþýsý, uzun
köprüsü ve çeþitli eserleriyle þehrin büyüklüðünü anlatýr (er-Ri¼le, II, 20). 1375’te Muzafferîler’in, ardýndan Timurlular’ýn
hâkimiyeti altýna giren Þüþter 914’te (1508)
Þah Ýsmâil’in eline geçti ve bu devirde mahallî Þîa’dan Seyyid Vahiþtu Han’ýn ailesi
tarafýndan yönetildi. XVI. yüzyýlýn sonlarýna doðru Ni‘metullahî ve Haydarî adlarýndaki gruplarýn çatýþmasý neticesinde þehir Haydarhâne ve Ni‘methâne denilen iki
mahalleye ayrýldý; bu durum uzun süre
devam etti. Þüþter, 1722-1729 yýllarý arasýnda Ýran’ýn mâruz kaldýðý düþman saldýrýlarýndan dolayý zor bir dönem yaþadý, ardýndan bölgenin idare merkezi oldu. 1832’de baþlayan kolera ve 1876 veba salgýnlarýnda nüfusunun büyük bir kýsmýný kaybetti; 1885’te Kârûn nehrinin taþmasý sýrasýnda da büyük zarar gördü.
XIX. yüzyýlda su kanallarýnýn bozulmasý
yüzünden ekonomisi kötüleþen Þüþter, XX.
yüzyýlýn baþlarýnda gittikçe geliþen Ahvaz’ýn
bölgenin merkezi haline gelmesi sebebiyle
eski önemini kaybetti. 1973’ten itibaren
durumu düzelmeye baþlayan þehrin karþýsýnda yeni mahalleler kuruldu ve iskân o
tarafa doðru kaymaya baþladý. Eski þehir
çok sayýda tarihî mimarlýk eseriyle günümüzde dikkatleri çeken bir konuma sahip-

tir. Bu eserler arasýnda en meþhur olanlarý, Abbâsîler zamanýnda yapýlan ve birçok
restorasyon geçirerek günümüze kadar
gelen 445 (1053) tarihli Mescid-i Cum‘a,
kuzeydeki Sâsânî dönemine ait Selâsil Kalesi, Kârûn nehrinin kollarýndan Gerger’in
her iki kýyýsýndaki Antikçað su deðirmenleriyle üzerindeki Sâsânîler döneminden kalma Bend-Mîzân (Þâpûrî Bendi) ve Þahpûr
Köprüsü’dür. Ayrýca Berâ b. Mâlik, Ýmamzâde Abdullah ve Seyyid Muhammed Giyâhývar türbeleriyle þehrin 3 km. doðusunda bulunan Antikçað’a ait Dastova harabeleri önemlidir. Sehl et-Tüsterî, Nûrullah eþ-Þüþterî, Ahmed b. Yahyâ et-Tüsterî
ve Ni‘metullah el-Cezâirî Þüþterli meþhur
âlimler arasýnda sayýlabilir. Hallâc-ý Mansûr da birkaç yýl burada yaþamýþtýr. Ayný
nisbeyi taþýyan Nasrullah b. Ahmed etTüsterî gibi diðer bazý kiþiler ise Baðdat’taki Tüsteriyyîn semtine nisbet edilmektedir.
BÝBLÝYOGRAFYA :
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s. 32-191; M. Hasan Han, Mirßâtü’l-büldân (nþr.
Mîr Hâþim Muhaddis – Abdülhüseyin Nevâî), Tahran 1989, I, 696-697; G. le Strange, The Lands
of the Eastern Caliphate, London 1966, s. 234236; M. Taký Han Hekîm, Genc-i Dâniþ (nþr. M.
Ali Sûtî – Cemþîd-i Keyânfer), Tahran 1366 hþ.,
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Tahran 1369 hþ., s. 506-508; M. Ali Ýmâm Ahvâzî, TârîÅ-i ƒûzistân (nþr. Abdülmuhammed
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“Hûzistan”, DÝA, XVIII, 438.
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Abdillâh b. Nûrillâh b. Muhammed Þâh
el-Mar‘aþî eþ-Þüþterî
(ö. 1019/1610)
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Mecâlisü’l-müßminîn adlý
eseriyle tanýnan Þiî âlimi.

™

956’da (1549) Ýran’ýn Hûzistan eyaletinin
merkezi Þüþter’de (Þûþter) doðdu ve burada yetiþti. Hz. Hüseyin’in oðlu Ýmam Ali Zeynelâbidîn’in soyundandýr. Kadý Ziyâeddin,
Kadý Nûrullah, “Üçüncü Þehid” lakaplarýyla
ve Þüþter’in Arapça’ya Tüster þeklinde geçmesinden dolayý Tüsterî nisbesiyle de anýlýr. Mar‘aþî nisbesi ecdadýndan Hüseyin elAsgar’ýn torununun oðlu, Mar‘aþ lakaplý Ali
b. Abdullah ile iliþkili olup bazý kaynaklarda ileri sürüldüðü gibi Maraþ þehrinden
kaynaklanmamaktadýr. Bununla birlikte Ali
b. Abdullah’ýn bu lakabý Maraþ þehriyle ilgisi dolayýsýyla aldýðý, daha sonraki dönemlerde Þîa muhitinde Mar‘aþî nisbesiyle þöhret bulan ulemânýn onun soyundan geldiði belirtilmektedir.

Çocukluk döneminde babasýndan ve Abdürrahîm eþ-Þüþterî’den ders alan Þüþterî 979’da (1571) ilim tahsili için Meþhed’e
gitti. Burada on yýlý aþkýn bir süre Abdülvâhid b. Ali et-Tüsterî ve diðer âlimlerin
derslerini takip etti. Þehirde meydana gelen karýþýklýklar yüzünden 990 Þevvalinde
(Kasým 1582) Hindistan’a geçerek Bâbürlü Hükümdarý Ekber Þah’ýn hizmetine girdi. Ekber Þah kendisine kazaskerlik ve vezirlik görevleri verdi. Oðlu Alâülmülk Muhammed Ali’nin kaydettiði bilgiye karþýlýk
(e½-Øavârimü’l-mühriša, neþredenin giriþi, s. y-b) Sünnî müelliflerin kitaplarýnda
bu konuda farklý rivayetler bulunmaktadýr. Mahallî Hindistan kaynaklarýndan faydalandýðý anlaþýlan Abdülhay el-Hasenî’nin
naklettiðine göre Þüþterî önce tabip Ebü’l-

Þüþter’in
tarihî
Þadýrvan
Köprüsü
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Feth b. Abdürrezzâk el-Geylânî ile yakýnlýk
kurmuþ, onun aracýlýðýyla Ekber Þah tarafýndan Lahor’a kadý tayin edilmiþ ve oðlu Cihangir Þah zamanýna kadar bu görevde kalmýþtýr. Abdülhay el-Hasenî ayrýca
Þüþterî’nin gizli tuttuðu Þîa mezhebine
göre hüküm verdiði halde güçlü kabul ettiði delile göre dört Sünnî mezhepten biriyle hükmettiðini ileri sürdüðünü, eserlerini halktan gizlediðini, Ý¼šåšu’l-¼aš ve
Mecâlisü’l-müßminîn’de Eþ‘ariyye hakkýnda aðýr ithamlarda bulunduðunu, Mecâlisü’l-müßminîn adlý eserini elde eden
bir âlimin kitabý Cihangir Þah’a arzetmesi üzerine çok hiddetlenen sultanýn emriyle kendisine dayak cezasý uygulanýrken
Agra’da öldüðünü kaydeder. Þiî müelliflerinden Muhsin el-Emîn, Þüþterî’nin Hindistan’da kendisini Þâfiî olarak tanýttýðýný, þöhreti yayýlýnca Ekber Þah’ýn onu çaðýrýp kadý tayin etmek istediðini, onun da
dört mezhebin görüþlerinden dilediðiyle
hüküm vermesine müsaade edilmesi þartýyla bu teklifi kabul ettiðini söyler. Cihangir sultan olunca Þüþterî’nin aslýnda Þiî
olduðu ve dört mezhepten birinin görüþüne uydurarak Ca‘feriyye’ye göre hüküm
verdiði yolunda kendisine bilgi verildiði,
sultanýn buna inanmamasý üzerine Mecâlisü’l-müßminîn adlý kitabýnýn getirildiði,
sonunda kararlaþtýrýlan dayak cezasý sýrasýnda Þüþterî’nin Ekberâbâd’da öldüðünü,
kabrinin bir ziyaretgâh sayýldýðýný bildirir
(A£yânü’þ-Þî£a, X, 229). Celâleddin el-Hüseynî, Ekber Þah zamanýnda saray imamý
olan tarihçi Abdülkadir el-Bedâûnî’nin Þüþterî’den övgüyle söz etmesini ve onun Þiî
olduðunu belirtmesini (Muntakabu-t-tawârikh, III, 193) delil göstererek Þüþterî’nin Þiîlik’ten dolayý deðil kendisini çekemeyenlerin iftirasý yüzünden öldürüldüðünü kaydeder (e½-Øavârimü’l-mühriša, neþredenin giriþi, s. lâm). Bazý Þiî müellifleri,
Þüþterî’nin tasavvufa meylini gösteren
bir kýsým ifadelerinin onun tasavvufu bütünüyle kabul ettiði þeklinde anlaþýlamayacaðýný, Þîa akaidine dair düþünceleri göz
önüne alýndýðýnda buna aykýrý tasavvufî
yaklaþýmlarý kabul etmesinin söz konusu
olamayacaðýný belirtmiþlerdir. Muhsin elEmîn, Þüþterî’nin ölüm yeri olarak Ekberâbâd’ý, Ýsfahânî Lahor’u gösterirken (Riyâ²ü’l-£ulemâß, V, 265) oðlu Alâülmülk Muhammed Ali babasýnýn 26 Rebîülâhir 1019
(18 Temmuz 1610) tarihinde saltanat merkezi Agra’da öldüðünü belirtir (e½-Øavârimü’l-mühriša, neþredenin giriþi, s. y-t).
Abdülhay el-Hasenî ve Âga Büzürg-i Tahrânî de Agra’da öldüðünü kaydeder. Ekberâbâd, Agra’nýn diðer adý olduðuna göre Lahor’da öldüðüne dair bilgi yanlýþtýr.
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Eserleri. 140’a yakýn kitap ve risâle kaleme aldýðý belirtilen Nûrullah Þüþterî’nin baþlýca eserleri þunlardýr: 1. Mecâlisü’l-müßminîn. Þîa mezhebinin Safevîler’le birlikte doðduðuna dair iddialara karþý kaleme
alýnan bu Farsça eser, baþlangýçtan müellifin zamanýna kadar bazý Þîa âlimleri, râvileri, Ýmâmiyye’ye mensup meþhur sultan
ve emîrler, mutasavvýf ve þairler hakkýnda
önemli bilgiler içermektedir (Tahran 1268,
1299, 1326, 1335 hþ.; nþr. Seyyid Ahmed –
Abdümenâfî, I-II, Tahran 1365 hþ.; Tebriz,
ts.). 2. Ý¼šåšu’l-¼aš ve izhâšu’l-bâ¹ýl.
Þâfiî âlimi Fazlullah b. Rûzbihân el-Huncî’nin Þiî ulemâsýndan Ýbnü’l-Mutahhar elHillî’nin imâmete dair Nehcü’l-¼aš ve keþfü’½-½ýdš ve’½-½avâb adlý kitabýný tenkit
için kaleme aldýðý Ýb¹âlü nehci’l-bâ¹ýl ve
ihmâlü keþfi’l-£â¹ýl’a reddiye olarak yazýlmýþtýr (I-IV, Tahran 1273; Kahire 1326; Âyetullah Seyyid Þehâbeddin el-Hüseynî elMar‘aþî en-Necefî’nin ta‘likatýyla, I-XXXVI,
Kum 1376-1421). Muhammed Hasan b.
Muhammed el-Muzaffer en-Necefî bu esere Delâßilü’½-½ýdš li-nehci’l-¼aš adýyla bir
tekmile yazmýþtýr (I, Tahran 1369; I-VI, Kum
2004). 3. Me½âßibü’n-nevâ½ýb. Müellifin
çaðdaþý Mirza Mahdûm eþ-Þerîfî’nin Ýmâmiyye’yi eleþtiren Nevâšý²u’r-Revâfý² adlý
eserine reddiyedir. Safevî Hükümdarý Þah
I. Abbas’a sunulan eser, Mirza Muhammed

Ali Müderris el-Cehârdehî er-Reþtî’nin Farsça tercümesiyle birlikte basýlmýþ (Tahran
1369 h.), ayrýca Muhammed Kutubþah’ýn
emriyle müellifin oðlu Alâülmülk Muhammed Ali tarafýndan Farsça’ya çevrilmiþtir
(Âga Büzürg-i Tahrânî, XXI, 76-77). Eserin
daha sonra çeþitli baskýlarý yapýlmýþtýr (I-II,
Kum 1426/2005). 4. e½-Øavârimü’l-mühriša fî reddi (našdi / cevâbi)’½-Øavâßiši’lmu¼riša. Ýbn Hacer el-Heytemî’nin Þîa’nýn
imâmetle ilgili görüþlerini tenkit için kaleme aldýðý eserine reddiyedir (nþr. Celâleddin el-Hüseynî, Tahran 1367 h./1326 þ.). 5.
¥âþiye £alâ Tefsîri’l-Bey²âvî (Brockelmann, GAL Suppl., I, 739-740). 6. ¥âþiye
£alâ Þer¼i’l-Kâfiye. Cemâleddin Ýbnü’lHâcib’in kitabýna Þehâbeddin Devletâbâdî’nin yazdýðý þerhin hâþiyesidir (a.g.e., I, 533).
7. ¥âþiye £alâ Þer¼i Teh×îbi’l-man¹ýš.
Teftâzânî’nin eserine Þehâbeddin Abdullah
b. Hüseyin el-Yezdî’nin yazdýðý þerhin hâþiyesidir (a.g.e., II, 303). 8. es-Se¼âbü’l-mu¹îr fî tefsîri âyeti’t-ta¹hîr. Ehl-i beyt’le ilgili âyetin (el-Ahzâb 33/33) tefsirine dair
bir risâledir (nþr. Hüdâ Câsim Muhammed
Ebû Tabre, Türâ¦ünâ, X/38-39 [Cemâziyelâhir] 1415, s. 401-459; Þüþterî’nin eserlerinin bir listesi için bk. Abdullah Efendi
el-Ýsfahânî, V, 266-268; M. Ali Müderris,
III, 385-386; A£yânü’þ-Þî£a, X, 229; Kays
Âl-i Kays, III, 380-389).

Þüþterî’nin Ý¼šåšu’l-¼aš adlý eserinin ilk ve son sayfalarý (Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paþa, nr. 673)
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Abdullah-ý Þüttârî’ye
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(bk. ABDULLAH-ý ÞÜTTÂRÎ).
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Tam adý Þü×ûrü’×-×eheb fî ma£rifeti
kelâmi’l-£Arab’dýr. Müellif, olgunluk döneminde kaleme aldýðý eserinin çok muhtasar olduðunu görerek Þer¼u Þü×ûri’×-

×eheb fî ma£rifeti kelâmi’l-£Arab adýyla
kapsamlý bir þerh yazmýþ ve kitap asýl önemini bu þerhten sonra kazanmýþtýr. Ýbn
Hiþâm, Þü×ûrü’×-×eheb’de Æa¹rü’n-nedâ ve el-Elfiyye þerhinde (EvŠa¼u’l-mesâlik) uyguladýðý yöntemden farklý bir yöntem izlemiþtir. Bir mukaddime ile on beþ
bölümden (bab) meydana gelen eserin
baþýnda kelime ve çeþitlerinden bahsedildikten sonra sýrasýyla þu bölümlere yer
verilmiþtir: 1. Ý‘rab: Tanýmý, lafzî, takdirî
ve mahallî i‘rab. 2. Binâ: Mebnîlik, sükûn
veya nâibi, fetha yahut nâibi, zamme veya nâibi, kesre üzere mebnî olanlar. 3.
Nekre isim. 4. Ma‘rifenin çeþitleri. 5. Merfûât: Fâil, nâib-i fâil gibi on merfû çeþidi.
6. Mensûbât: Mef‘ûl çeþitleriyle hal, temyiz, müstesna gibi on beþ mensûb çeþidi.
7. Mecrurât: Harf-i cer, izâfet ve mücâvere ile mecrur olma durumlarý. 8. Meczûmât: Meczûm muzari ve cezm edatlarý. 9.
Fiilin amel etmesi: Fiilin ref‘ ve nasb ameli. 10. Fiil gibi amel eden isimler: Masdar,
ism-i fâil gibi on ismin amel etme durumlarý. 11. Tenâzü‘: Ma‘mûlün kendisinden
önce gelen âmillerden hangisine ait olduðu meselesi. 12. Ýþtigal: Önce geçen bir ismin zamiriyle âmilin meþgul olmasý. 13. Tevâbi‘: Ý‘rabý önceki bir kelimeye tâbi olan
tekit, na‘t, atf-ý beyân, bedel ve atf-ý nesak. Bu baðlamda bir fasýl altýnda münâdânýn tâbii olan kelime veya terkip ele alýnmýþtýr. 14. Gayri münsarif: Kesre ve tenvin almayan mu‘reb isimler. 15. Aded: Sayýlarla temyizlerinin i‘rabý.
Þü×ûrü’×-×eheb’de Sîbeveyhi’den beri
devam eden kelimenin isim, fiil, harf (edat)
ve i‘rab taksimine mukabil mebnî, mu‘reb, âmil meselelerine aðýrlýk verilmesi,
mebnîlerin özgün bir taksime tâbi tutulmasý, þerhte yer alan doyurucu ara bilgiler (istitratlar) eserin ve þerhin orijinal yönlerini oluþturur. Bunun dýþýnda diðer eserlerinden farklý olarak kitabýn þerhinde konularýn çok daha geniþ bilgiler verilerek
açýklanmasý, bazý Kur’an âyetleriyle ilgili
i‘rab bilgilerine yer verilmesi, þâhid beyitler konusundaki açýklamalar Ýbn Hiþâm’ýn
eserine ve þerhine ayrý bir önem kazandýrmýþtýr. Þerhin kaynaklarý arasýnda Ýbn Mâlik’in Ýkmâlü’l-£Umde (kendi eseri £Umdetü’l-¼âfý¾ ve £uddetü’l-lâfý¾ için yazdýðý
tetimme), ayný müellifin Teshîlü’l-Fevâßid
ve tekmîlü’l-Mašå½ýd ve Þer¼u Ýkmâli’l-£Umde’si, Vâhidî’nin el-Vasî¹’i (tefsir),
Muhammed b. Ýbrâhim el-Mehdevî’nin Þer¼u’l-Hidâye’si, Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîký’nin Tekmiletü I½lâ¼ý mâ ta³le¹u
fîhi’l-£âmme adlý eseri, Ýbn Usfûr el-Ýþbî-

lî’nin el-Mušarrib’i ve Ýbn Cinnî’nin elMu¼teseb’i gibi eserler zikredilmektedir.
Sözlerine ve görüþlerine yer verilip tartýþýlan dil âlimleri ise Sîbeveyhi, Ali b. Hamza el-Kisâî, Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, Ahfeþ
el-Evsat, Ýbnü’s-Serrâc, Ebû Ali el-Fârisî,
Zemahþerî, Ýbnü’l-Habbâz (Ahmed b. Hüseyin), Ýbnü’l-Hâcib ve Ýbn Mâlik et-Tâî gibi önemli þahsiyetlerdir.
Birçok kütüphanede yazma nüshalarý
bulunan Þer¼u Þü×ûrü’×-×eheb’in (bk.
Brockelmann, GAL, II, 30; Suppl., II, 19-20;
Fihrisü’l-kütübi’l-mevcûde, IV, 219-224)
ilk baskýsý Bulak’ta yapýlmýþ (1253), daha
sonra özellikle Kahire, Bulak ve Ýstanbul’da defalarca basýlmýþtýr. Eserin ilk ilmî neþri, bazý not ve açýklamalarla birlikte Abdülmüteâl es-Saîdî tarafýndan Þe×erât
£alâ Þer¼i Þü×ûri’×-×eheb adýyla gerçekleþtirilmiþtir (Kahire 1946). Daha sonra kitabý kendisinin yazdýðý þevâhid þerhi Müntehe’l-ereb ile birlikte Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd neþretmiþtir (Kahire
1355, 1374, 1377). Muhammed Seyyid elKîlânî, bir mukaddime ve Muhammed b.
Muhammed el-Emîr es-Sünbâvî ile Muhammed b. Ubâde el-Adevî’nin hâþiyelerinden yararlanarak ilâve ettiði notlarla
eseri el-Ýfâde min ¼âþiyeteyi’l-Emîr ve
£Ubâde £alâ Þer¼i Þü×ûri’×-×eheb adýyla yayýmlamýþtýr (Kahire 1960). Birçok dil
ve edebiyat âlimi Þü×ûrü’×-×eheb ve þerhiyle ilgili olarak þerh, hâþiye, ihtisar, takrir, nazma çevirme, þevâhid þerhi vb. çalýþmalar yapmýþtýr (bk. bibl.). Son çalýþmalar arasýnda Abdülkerîm Muhammed esSa‘d’ýn el-¥âþiyetü’l-£a½riyye £alâ Þer¼i
Þü×ûri’×-×eheb’i (Riyad 1989), Muhammed b. Muhammed Dîb Hamza’nýn ¥âþiyetü øåyeti’l-ereb £alâ Teh×îbi Þü×ûri’×-×eheb’i (Beyrut 1991) ve Nevvâb b.
Cezzâ el-Hârisî’nin, Muhammed b. Abdülmün‘im el-Cevcerî’nin þerhi (Þifâßü’½-½udûr fî ¼alli elfâ¾ý’þ-Þü×ûr) üzerinde hazýrladýðý yüksek lisans tezi (Þer¼u Þü×ûri’××eheb, el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye külliyyetü’llugati’l-Arabiyye, Medine 1993) zikredilebilir.
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