
Abdurrahman-ı Cami gibi birçok Fuşi'ış 
şarihi Konevi'nin kitabına atıf yapmış ve 
onun görüşlerinden delil getirmiştir. Mu
hammed Hacevi tarafından Farsça tercü
mesiyle birlikte tahkikli olarak neşredilen 
eseri (Tahran 1413 hş . ) Ekrem Demirli Fu
si'ısu'l-Hikem'in Sırları adıyla Türkçe'ye 
çevirmiştir (i stanbul 2002) . s. Şer]J_u er
ba'ine ]J_adiş. Konevi'nin hadis şerhi yön
temini gösteren eser yirmi dokuz hadisin 
şerhini içerir. Konevi'nin hadis anlayışı Hz. 
Peygamber' e "cevamiu'l-kelim" özelliği ve
rildiği ilkesinden hareket eder ve hakikat-i 
Muhammediyye düşüncesinin bir yorumu 
şeklinde ortaya çıkar. Ona göre Hz. Mu
hammed hakikat itibariyle ilk var olan ha
kikat, buna karşılık tarihi zuhur bakımın
dan son var olan peygamberdir. Hakikat-i 
· Muhammediyye. tıpkı bir çekirdeğin bü
tün unsurlarıyla ağacı kendinde içermesi 
gibi kendisinden sonra gelen bütün pey
gamberlerin bilgilerini içerir. Peygambe
rin sözlerinin vecizliği bu özelliğinden kay
naklanır. Eser Hasan Kamil Yılmaz tarafın
dan tahkikli olarak yayımianmış ( Tasauuu
fi Hadis Şerhleri ve Koneuf'nin Kırk Hadis 
Şerhi, istanbul 1990) ve Ekrem Demirli ta
rafından Kırk Hadis Şerhi adıyla Türk
çe'ye çevrilmiştir (i stanbul 2002) 6. en
Nefe]J-ôtü'l-ilahiyye. Konevi. tasawuf ede
biyatında "varidat" diye bilinen tarzın en 
önemli örneklerinden biri olan bu kitabın
da belirli konulardaki tecrübelerini, düşün
celerini akıcı bir üslupla dile getirir. Ayrıca 
eser onun ibnü'l-Arabi ile ilişkileri başta ol
mak üzere kendi hayatı hakkında en faz
la bilgi verdiği kitabıdır. Eserin bir bölümü 
Konevi'nin mektuplarından oluşur. Farklı 
dönemlerde yazılan bu mektuplar Kone
vi'nin biyografisiyle ilgili birtakım ipuçları 
taşır. Kitabı Muhammed Hacevi Farsça çe
virisiyle birlikte tahkikli olarak yayımlamış 
(Tahran 1996). Ekrem Demirli İldhi Net
halar adıyla tercüme etmiştir (İstanbul 
2002). 7. en-Nuşi'ış ii ta]J-]fi]fi't-tavri'l
ma}]şi'ış. Sadreddin Konevi, yirmi iki kısa 
bölümden oluşan bu eserinde diğer kitap
larında ayrıntılı biçimde açıkladığı görüş
leri veciz bir üslupla anlatmıştır. Eser üze
rine yazılan şerhlerin en önemlileri Pir Mu
hammed b. Kutbüddin HGyl ve Nureddin
zade Muslihuddin'in şerhleridir. en-Nu
şi'ış Seyyid Celaleddin-i Aştiyani tarafın
dan tahkik ve açıklamalarla yayımianmış 
(Tahran 1342 h ş. ). Ekrem Demirli tarafın
dan Vahdet-i Vüci'ıd ve Esasları adıyla 
Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 2002) 8. 
el-Müraseldt beyne Şadriddin Kone
vi ve Naşiriddin et-Ti'ısi. Eserde Konevi 
özellikle İbn Sina felsefesi başta olmak üze-

re filozofların çeşitli meselelerdeki görüş
lerine eleştiriler yöneltir ve buradan hare
ketle felsefenin ve aklın imkanlarını tartı
şır. G. Shubert tarafından müellifin Risa
letü'l-mufaşşı]J_a ve Risaletü'l-hadiye ad
lı risaleleriyle birlikte neşredilen eseri (Bey
rut 1995) Ekrem Demirli Sadreddin Ko
n evi ve Nasreddin Ti'ısi Arasında Ya
zışmalar: el-Müraseldt adıyla tercüme 
etmiştir (İstanbul 2002). 9. Tebşıratü'l
mübtedi ve te;?:kiretü 'l-müntehi. Mari
fet ve velayet konusunda salikiere rehber 
olarak kaleme alınan bu risale Farsça'dır. 

Ahmed Remzi Akyürek eseri tercüme et
miş, Ekrem Demirli bu tercümeyi Mari
fet Yolcusuna Kılavuz adıyla yayımlamış
tır (istanbul 2002) . Kitabın sonunda Sad
reddin Konevi'nin Musa Sadri veya Muham
med Emin Dede tarafından derlenen Re
gö.yibü'l-menakıb adlı menakıbnamesi 

yer almaktadır. Mikail Bayram. Tebşıra
tü'l-mübtedi'nin Ahi Evran'a ait olduğu
nu belirterek Ahi Evren: Tasavvufi Dü
şünce'nin Esasları adlı kitabında (Anka
ra 1995) yayımiarnıştır (Sadreddin Ko nevi'
nin diğer eserleri ve yazma nüs hal arı için 
bk. Ergin. Il [1957[ , s. 63-90) . 
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Osmanlı ilmiye teşkilatında 
Anadolu ve Rumeli kazaskerlerini 

ve makamını belirten terim 
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SADRÜŞŞEHID 
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( ~IJ.>..::ıJI ) 

Ebu Hafs (Ebu Muhammed) 
Hüsamüddtn es-Sadrü' ş-şehld Ömer 

b. Abdilazlz b. Ömer b. Maze el-Buhar! 
(ö. 536/1141) 

L Hanefi fakihi. _j 

Buhara'da V-VII. (XI-XIII.) yüzyıllarda 
"Sadr" unvanıyla hüküm süren ve Hanefi 
fukahasının önde gelen temsilcileri olan 
Burhan ailesine mensuptur. Ömer b. Ab
dülaziz'in soyundan geldiği rivayet edilen 
aile. fertleri Burhanüddin. Burhanü'l-eim
me, Burhanü'l-mille ve'd-din lakaplarını 
aldığı için bu adla anılmıştır. Ortaçağ'da 
Türkistan'ın en önemli ilim ve kültür mer
kezlerinden biri olan Buhara'da yönetimi 
elinde tutan nüfuzlu ailelerden Burhan 
ailesi, mensuplarının ilim alanındaki oto
riteleri yanında sahip olduğu servet saye
sinde ekonomik açıdan da güçlüydü. Aile
nin ilk reisi Burhaneddin el-Kebir, es-Sad
rü'l-ecel ve es-Sadrü'l-kebir lakaplarıyla anı
lan Burhaneddin Abdülaziz b. Ömer b. Ma
ze daha önce Merv'de oturmaktayken Sel
çuklu Sultanı Sencer tarafından Merv alın
dığında Buhara'ya "sadr" tayin edilmiş ve 
kız kardeşiyle de evlendirilmişti. Önemli bir 
Hanefi alimi olan Abdülaziz b. Ömer XII. 
yüzyılın ilk çeyreğinde vefat etmiş olmalı
dır. Abdülaziz'in yerine geçen oğlu Hüsa
meddin Ömer. Sultan Sencer'in Karahıtay
lar'a yenildiği Katvan Savaşı'nda şehid düş
tüğü için "es-Sadrü'ş-şehid" (ei-Hüsamü'ş-
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SADRÜŞŞEHlD 

şehld), ayrıca büyük dedesine nisbette İbn 
Maze lakabıyla anılmıştır. 

Sadrüşşehid Hüsameddin 483 (1090) yı
lında doğdu. Kardeşiyle birlikte babasın
dan özel ders alarak yetişti. Kaynaklarda 
Ali b. Muhammed b. Hizam, Ebu Sa'd İb
nü't-Tuyuri ve Ebu Tali b b. Yusuf gibi ho
calarının adları zikredilmektedir. Daha ba
basının sağlığında adı duyuldu ve tanın
mış alimlerle tartışmalara girerek başarı 
sağladı. Özellikle fıkıh ve münazara alanın
da üstün olduğu. devrin hükümdarlarının 
kendisine saygı gösterip tavsiyelerine gö
re hareket ettikleri rivayet edilmektedir. 
Yetiştirdiği birçok talebe arasında karde
şinin oğlu Burhaneddin Mahmud b. Ah
med el-Buhari, bunun oğlu Sadrülislam 
Tahir b. Mahmud, e1-Ensab müellifi Ab
dülkerim b. Muhammed es-Sem'ani. Ra
dıyyüddin es-Serahsi, e1-Hidaye müellifi 
Burhaneddin el-Merginani gibi tanınmış 
alimler vardır. 

Sadrüşşehid, Katvan savaşında (5 Safer 
53619 Eylül I 141) diğer birçok alimle bir
likte şehid oldu. Bu sırada öldürülen alim 
sayısının 1 0-1 2.000 civarında olduğu söy
lenmekte, Sadrüşşehid'in savaş sırasında 
veya esir alınıp savaş sonrasında öldürül
düğüne dair farklı rivayetler bulunmakta, 
ayrıca naaşının bir yıl sonra Buhara'ya nak
ledilip orada defnedildiği belirtilmektedir. 

Bu tarihten sonra Burhan ailesi Karahı
taylar'a tabi olmakla birlikte dini ve siyasi 
güçlerini korudular; onların otoritesinden 
faydalanan Karahıtaylar da Sadrüşşehid'in 
ardından yerine kardeşi Sadrüssaid Tacü
lislam (Taceddin) Ahmed b. Abdülaziz'i ge
tirerek dini otoritesini onayladılar. İsoevi'
nin Sadrüşşehid'i Şafii ulemasının biyogra
fisine dair eserine alması Şafii mezhebin
den yaptığı bir nakil sebebiyle olmalıdır. 

Eserleri. 1. Şer]J_u Edebi'l-]fö.<ji. Has
saf'ın muhakeme hukukuna dair eserinin 
şerhi olup iki neşri yapılmıştır (nşr. Muhyi 
Hilal Serhiln, I-IV. Bağda d ı 397/ 1 977; nşr. 

Ebü'l-Vefil el-Efgani- Ebu Bekir Muham
med el-Haşim!, Beyrut 1414/1994). 2. Şer
]J_u Kitabi'n-Nafa]fö.t. Yine Hassaf'a ait 
eserin şerhi olup Ruhi Özcan ("Hüsamu 
Şehld'in Şerhiyle imam el-Hassaf'ın en
Nafakat Kitabı", Atatürk Üniversitesi İsla
mi İlimler Fakültesi Dergisi: Prof M. Tay
yib Okiç Armağanı, Ankara 1978, s. 171-

224) ve Ebü'l-Vefa el-Efganl (Beyrut ı 404/ 

ı 984) tarafından yayımlanmıştır. 3. e1-Ca
mi'u'ş-şagir. Bazı yazma nüshalarında da 
geçtiği üzere, muhtemelen Muhammed 
b. Hasan eş-Şeybani'nin aynı adlı eserin
den ayırt edilmesi için Cami'u'ş-Şadri'ş
şehid diye de anılan kitabın çok sayıda 
nüshası bugüne ulaşmıştır (mesela bk. Sü
leymaniye Ktp., Serez, nr. 1099; Şehid Ali 
Paşa, nr. 728; Laleli, nr. 1141; Mahmud 

Sadrüşşehid' i n Şerf:ıu'l-Cami'i'ş-şagir adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 196) 
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Paşa, nr. ı 77; Damad İbrahim Paşa, nr 
501; Kadızade Mehmed, nr. 126, 127; Ha
san Hüsnü Paşa, nr. 342). Eseri Ömer b. 
Abdülkerim el-Verseki, Ahmed b. Mansur 
el-İsbicabi ve Alaeddin es-Semerkandi gibi 
alimler şerhetmiştir. 4. Şer]J.u '1-Cô.mi'i'ş

şagir. Şeybani'nin Hanefi fıkhının ilk kay
naklarından olan meşhur eserinin önemli 
şerhlerindendir (Süleymaniye Ktp., Amca
zade Hüseyin Paşa , nr. 1 96; Ayasofya, nr. 
1093, 1094, 1358; Fatih, nr. 1544-1549; La
leli, nr. 850). Laleli nüshasının mukaddi
mesinden müellifin yazdığı kısa şerhi da
ha sonra genişlettiği. dolayısıyla eserin iki 
versiyonu bulunduğu anlaşılmaktadır. S. 
Şer]J_u'1-Cami'i'1-kebir. Şeytani'nin yine 
Hanefi fıkhının ilk kaynaklarından olan ese
rinin önemli şerhlerindendir (yazma nüsha
ları için bk. Şerf:ıu Edebi'l-~aç/.1, neşrede
nin girişi, 1, 46) 6. 'Umdetü'l-müftive'1-
müstefti. Klasik fıkıh sistematiğine göre 
düzenlenmiş bir fetva kitabı olup 'Umde
tü'1-fetava diye de anılır (Süleymaniye Ktp., 
Carullah Efendi, nr. 933 ; Damad İbrahim 
Paşa, nr. 696; Esad Efendi, nr. ı 108; Fatih, 
nr. 2345 , 2346) . 7. e1-Fetava'ş-şugra (Sü
leymaniye Ktp., Yeni Harfler, nr. 340, 639). 

8. e1-Fetdva'1-kübrô. (Süleymaniye Ktp ., 
Fatih, nr. 2410, 2411 ; Laleli, nr. 1274; se
rez, nr. 1 145; Yeni Harfler, nr. 657-659) . 
Daha önce kaleme alınan bazı fetva kitap
larının bir araya getirilmesiyle telif edilmiş
tir. Cemaleddin el-Konevi bu kitabı Mün
tel.Jab mine'1-Fetô.va'l-kübrô. adıyla bazı 
ilaveler yaparak ihtisar etmiştir (Diyanet İş
leri Başkanlığı Ktp., nr. 554). 9. el-Va]fı'at 
(Va~ı'atü'l-Hüsaml). Müellifin bir önceki 
eserden seçmelere daha sonra yaptığı ila
velerle telif ettiği bu kitap da önceki iki 
eser gibi Necmeddin Yusuf b. Ahmed el
Hasi ve müellifin yeğeni Burhaneddin ei
Buhari tarafından yeniden tertip edilmiş
tir. e1-Ecnô.s diye de anılan eser çok rağ

bet görmüştür (Süleymaniye Ktp , Fatih, 
nr. 2490-2492; Bağdatlı Vehbi Efendi, nr 
573; Carullah Efendi, nr. 918; Şehid Ali Pa
şa, nr. 1086, 1087; Molla Çelebi , nr 98, 99). 

10. Uşulü'1-fı]fh (Brockelmann, GAL, I, 
462; Suppl., I, 640; eserlerinin yazma nüs
haları ve kendisine nisbet edilen diğer ki
taplar için bk. Şerf:ıu Edebi'l-~açlf, neşre
denin girişi, I, 40-56). Sadrüşşehid'in Kita
bü't-Teravi]J-, Kitabü't-Tezkiye, Kitabü 
Mesô.,ili'ş-şüyu', Kitabü '1-l:fitan, Kitô.bü 
Tabl.Ji'l-'aşir ve Zelletü '1-]fö.ri adlı risa
leleri çeşitli mecmualar içinde bulunmakta 
(Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1 060; 

Re!sülküttab Mustafa Efendi, nr. 1160; Bağ

clatlı Vehbi Efendi, nr. 2088; Esad Efendi, 
nr. 3541). ayrıca e1-Mebsut adlı bir eseri 
olduğu kaydedilmektedir. 
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M AHMETÖZEL 

SADRÜŞŞERİA 
( ~_,.;.ıı ),).,; ) 

Sadrüşşeria es-Sanı Ubeydullah b. Mes'fıd 

b. Tacişşeria Ömer 

L 

b. Sadrişşeria el-Ewel Ubeydillah 
b. Mahmud el-Mahbfıbi el-Buhar! 

(ö . 747/ 1346) 

Hanefi fakihi ve ketarn alimi. 

Buhara'da pek çok alim yetiştiren bir 
aileye mensuptur. Bazı modern çalışma
larda muhtemelen yaşadığı coğrafya dik
kate alınarak Türk asıllı olduğu ifade edil
mişse de kaynaklarda verilen nesep silsi
lesi soyunun sahabeden Ubade b. Sarnit 
el-Ensarl'ye dayandığını göstermekte ve 
bu sebeple Ubadl, bu sahabinin tarunu 
Mahbub b. Velid'den dolayı Mahbubl nis
beteriyle anı lmaktadır. Hace Muhammed 
Parsa da soyunun baba tarafından Mah
bub'a, anne tarafından Hz. Ömer' e dayan
dığını belirtir ve annesinin babasının bü
yük bir ulema ailesinden geldiğini göste
ren şeceresini nakleder (ed-Difiyye, V/18-

19 12002 ı. s. 148) Büyük dedelerinden Ce
maleddin Ubeydullah b. İbrahim el-Mah
buöı (ö. 630112 33) , Ebu Hanife es-Sani di
ye tanınan ve döneminde Hanefıler'in lide
ri konumunda olan bir alimdi. Cemaleddin 
el-Mahbubl'nin oğlu Şemseddin Ahmed bir 
eserinde Hanefi alimi Şemsüleimme el
Halvanl'yi "dedem" diye anmaktaysa da 
(KWibü'l-Furük, vr. 75a) Mahbubl ailesinin 
nesep silsitesiyle Halvanl'nin nesep silsile
si örtüşmemektedir. Sadrüşşerla'nın hem 
baba hem anne tarafından dedelerinin ba
bası da Sadrüşşerla diye tanındığı için bü
yük dedesinin lakabına "Ekber" ve "Ewel", 
kendisininkine "Asgar" ve "Sani" sıfatları 
eklenmiştir. 

Sadrüşşerla'nın dedesi ve Cemaleddin 
el-Mahbubl'ye kadar olan nesep silsitesiy
le ilgili olarak hem klasik kaynaklarda hem 
modern çalışmalarda birçok karışıklık gö
ze çarpmaktadır. Sadrüşşerla, Şerf:ıu'l

Vi~ö.ye ve en-Nu~ö.ye adlı eserlerinde 
dedesine kadar nesebini verirken baba ta
rafından dedesini Tacüşşer'ia şeklinde zik
rettikten sonra (ayrıca bk. Ta'dilü 'l-'ulüm, 
vr. ı b; et-Tavzl/:ı, I. 19) dedesine ait olduğu
nu belirttiği, kendisinin şerh ve ihtisar et
tiği Vi~ö.yetü'r-rivaye'nin müellifini Bur
hanüşşerla Mahmud b. Sadrüşşerla diye 
kaydetmiştir. Bu bilgiden Burhanüşşerla'

nın anne tarafından dedesi olduğu anlaşıl
maktadır. Nitekim Fasih-i Hafı, Kuhistanl, 
Mahmud b. Süleyman el-Kefevl, Temlml 
ve Kadızade gibi müellifler bunu açıkça be
lirtmekte ve Tacüşşerla'nın isminin Ömer, 
Burhanüşşerla'nın isminin Mahmud oldu
ğunu ifade ederek her ikisinin de babasını 
Sadrüşşerla (el-Ewel) olarak vermektedir 
(Mücmel-i Faşl/:ıl, lll , I7. 42, 73; Cami' u 'r-ru
mOz, 1, 9- IO; Keta'ib, vr. 2I 3a. 257•-b; Taba

katü 's-seniyye, IV, 429). Şer]J.u'l-Vi~ö.ye 

yazmalarından birinin sonunda yer alan 
"Nesebname-i Sadrüşşerla" da onun ne
sep silsilesini iki yönden Sadrüşşerla el
Ewel'e bu şekilde bağlamaktadır (İstan
bul Müftülüğü Ktp .. nr. 32I, vr. I25•). De
desi Nihı'iyetü'l-kifaye müellifi Ebu Ab
dullah Tacüşşerla da eserinin "Kitabü'l-Ey
man" bölümünün sonunda kendi adını Ebu 
Abdullah Ömer b. Sadrüşşerla diye kay
detmektedir (vr. 244b). Dolayısıyla baba ve 
anne tarafından dedeleri kardeş olup Sad
rüşşerla el-Ewel'in oğullarından Tacüşşe
rla Ömer'in oğlu ile diğer oğlu Burhanüş
şerla Mahmud'un kızı birbiriyle evlenmiş 
ve bu evlilikten doğan Mes'ud, Sadrüşşe

rla es-Sanl'nin babası olmuştur. Ancak bu
nun farkında olmayan bazı müellifler iki 
şahsı aynı şahıs gibi göstermişlerdir. Ni
tekim Kemalpaşazade, V*ö.ye ve en-Nu
Mye'nin mukaddimelerinde bu farklılığa 
dikkat etmeksizin el-Işlı'iJ:ı ve'l-iiaf:ı adlı 

eserinde Vi~ö.ye müellifini sık sık Tacüş
şerla diye anar. Kadızade Ahmed Şemsed
din, Kemalpaşazade'nin bu yanlışını bir 
gaflet olarak niteleyip dedelerle ilgili yu
karıda geçen açıklamayı yapar ve bazı ki
taplarda bu şekilde kaydedilmesi bir ya
na bizzat eserin dibEicesinden bunun an
laşılabileceğini söyler (f:l[ışiye, vr. 32• ) Taş

köprizade de Vi~ö.ye ile Nihı'iyetü'l-ki
faye'yi aynı müellife ait göstererek ismi
ni Mahmud b. Ubeydullah b. Mahmud el
Mahbubl diye zikreder. Bir başka yerde ise 

SADRÜŞŞERIA 

V*ö.ye'yi Tacüşşerla'ya ait gösterir ve onu 
kızı tarafından tarunu Sadrüşşerla'nın şerh 
ve ihtisar ettiğini belirtir (Miftiif:ıu's-sa'ade, 
II . 267 , 282) 

Sadrüşşerla el-Ewel'in ismi ve Cemaled
din el-Mahbubl'ye kadar olan nesep silsi
lesinde yer alan kişiler hakkında da kay
naklarda çelişkili ifadeler yer almaktadır. 
Hace Muhammed Parsa, bu zatın nesebi
ni diğer kaynaklardan farklı olarak Ubey
dullah b. Mahmud b. Muhammed b. Mu
hammed b. İmam Cemaleddin el-Mahbu
bl şeklinde kaydeder (ed-Difiyye, V/ I 8- 19 

12002 ı. s. 145) Fasih-i Hafı, Kuhistanl, Ke
fevl, Temiml gibi müellifler de Sadrüşşeria 
el-Ewel'in adını Ubeydullah b. Mahmud 
şeklinde gösterir. Ancak Kuhistanl ve Te
mlml, Mahmud'dan sonraki ismi Muham
med olarak verirken Kefevl silsilenin de
vamını Ahmed b. U beydullah b. İbrahim 
el-Mahbubl diye göstermekte ve buzatın 
tarunu Vi~ö.yetü'r-rivaye sahibi Burha
nüşşerla Mahmud'un kendisinden fıkıh öğ
rendiğini belirtmektedir (Keta'ib, vr. 2 I 3•, 

233b, 257". Kefevl Ahmed b. Ubeydullah' ın 

Telkl/:ıu 'l-'ukül ve teşf:ıl?ü 'l-fuf:ıül fi {urQ
kı 'l-menkül veya Kitabü'l-Furük adıyl a bi
linen eserin i de Kitabü'l-Furük adıyla Ce
maleddin ei-MahbObl'ye, TelkU:ıu 'l-'ukül 

fl'l-furük adıyla Şemseddin Ahmed' e nis
bet eder, bk. a.g.e., vr. 2l3b. 233b) . Parsa'
nın verdiği nesep silsilesine göre Teni
J:ıu 'l-'u~ul müellifı Ahmed b. Ubeydullah 
b. İbrahim el-Mahbubl aynı aileden olmak
la birlikte Sadrüşşerla'nın nesep silsilesin
de doğrudan yer almamakta, Sadrüşşerla'

nın nesebi Cemaleddin el-Mahbubl'nin di
ğer oğlu Muhammed' e dayanmaktadır. Bu
nunla birlikte Katib Çelebi bir yerde Sad
rüşşerla el-Ewel'in Tel~if:ıu'l- 'u~ill sahi
bi Ahmed b. Ubeydullah el-Mahbubl, bir 
başka yerde ise Burhanüşşer'ia Mahmud'un 
babası Ubeydullah olduğunu ifade etmek
tedir (Keşfü '?-?Unün, I. 48I; II . 2020; krş . 

Leknevl. s. 25) 

Hayatı Moğol istilasının hüküm sürdü
ğü bir döneme rastlayan Sadrüşşerla'nın 

memleketi Buhara 671 'de ( I273) İlhanlı
lar tarafından işgal edilerek şehir ve halkı 
tamamen imha edildi ve bir müddet bu
rada insan yaşamadı. Dedesi Tacüşşe

rla'nın Nihayetü'l-kifaye'nin mukaddime
sinde kısaca tasvir ettiği bu olaydan son
ra 675 yılı başlarında (Haziran I276; 

Fasih-i Hafl yan lı şlıkl a 673 yılı diyor) Sad
rüşşerla'nın anne ve baba tarafından de
deleri olan iki kardeş Tacüşşerla ve Burha
nüşşeria Moğol istilasından kaçıp Kutluğ

hanlılar'ın hüküm sürdüğü Kirman'a sığın
dılar. Hükümdar Kutluğ Türkan'ın ihsan ve 
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