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SADRÜŞŞERİA 
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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 
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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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iltifatına mazhar olup Kutbiyye Medrese
si'ne müderris tayin edilen bu iki zat Kir
man'da vefat etti (Fasih-i Hafl, ll, 343-344). 

Muhtemelen Sadrüşşerla da küçük yaşta 
onlarla birlikte buraya geldi. Her ne ka
dar kaynaklarda Kirman'da bulunduğuna 
dair bir kayıt yer almazsa da himayesinde 
yetiştiği ifade edilen anne tarafından de
desi Burhanüşşerla'dan eserlerinde "ho
cam", 672-698 (1273-1299) yılları arasın
da Kirman'da ikamet eden ve kendisine 
yetiştiğini belirttiği Selahaddin Hasan el
Bulgarl'yi de "şeyhimiz" diye anması onun 
çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçir
diğini düşündürmektedir (Ta'dTlü'l-'ulD.m, 

vr. ı 30b, I 38b). Kirman'a gelmeden önce 
üç yıl Buhara'da kalmış olan Bulgar! ile 
orada görüşmüş olması muhtemelse de 
anne ve babasının -belki bu istila sırasın
da öldürülmüş olmaları dolayısıyla- Buha
ra'da medfun olmaları ve çocukluğundan 
itibaren dedesinin himayesinde büyüyerek 
ondan eğitim aldığı (Mahmud b. Süley
man ei-Kefevl, vr. 277a), hatta dedesinin 
Vi]fayetü'r-rivdye adlı eserini kendisinin 
ezberlemesi için telif ettiği göz önüne alın
dığında ilk ihtimal daha güçlü görünmek
tedir. Muhammed b. Mübarekşah el-Man
tıki'nin kendisinden Herat'ta öğrenim gör
düğüne dair rivayetle İbn Battüta'nın 733 
(1333) yılında Buhara'ya uğradığında He
rat'tan yeni dönen Sadrüşşerla ile buluş
tuğunu söylemesinden muhtemelen de
desinin vefatından sonra Herat'a geçtiği 
ve daha sonra memleketine yerleştiği, gü
nümüze intikal eden eserlerinin ferağ ka
yıtlarındaki bilgilerden hareketle ömrünün 
sonlarına kadar burada ders verip eser te
lif etmekle meşgul olduğu anlaşılmaktadır. 
Sadrüşşerla, son eseri Şer]J.u Ta'dili'l
'uJCım'u tamamladıktan yaklaşık iki bu
çuk ay sonra 747 Cemaziyelahir ayı sonla
rında (Ekim I 346 orta lan) Buhara'da vefat 
etti (Fasih-i Hafi, lll, 73) Ali el-Karl ölüm 
tarihini "680 (1281) küsur" olarak göste
rirse de (Fetf:ıu babi'l-'inaye, I, 34) Leknevl 
bunun müstensih hatası olabileceğini be
lirtir. Kati b Çelebi de Keşfü ':v~unun'da 
vefattarihini muhtelifyerlerde 745 (1344) , 
7 4 7 ve 750 olarak vermiştir. Kefevl'nin be
lirttiğine göre Sadrüşşerla, anne ve baba
sı, çocukları ve ebeveyninin dedeleri Bu
hara'da Şer'abad Kabristanı'nda, baba ta
rafından dedesi Tacüşşerla ve anne tara
fından dedesi Burhanüşşerla Kirman'da 
vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir (Ke
ta'ib, vr. 277a). 

Sadrüşşerla fıkıh usulü, fıkıh, kelam, tef
sir, hadis gibi ilimler yanında belagat, fe!-
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sefe, astronomi ve tabiat bilimlerinde ge
niş bilgi birikimine sahipti. Eserleri ve dü
şünceleriyle etkisini günümüze kadar sür
dürmüş, kendisinden çağdaşları ve daha 
sonraki birçok alim tarafından övgüyle 
söz edilmiştir. Teftazanl kendisini eleştir
rnek üzere yazdığı et-TelviJ:ı mukaddime
sinde onun için "muhakkik imam, büyük 
müdekkik alim, hidayet sancağı, dirayet 
alimi, akıl ve nakil terazisinin dili. fıkıh ve 
usul ilimlerinin dallarını ayrıştıran" sıfatıa
rını kullanır. Devletşah ise öğrencilerinden 
Şemseddin et-Tabesi'nin biyografisinde 
Sadrüşşerla'dan "sultanü'l-ulema" diye söz 
eder; onu devrin ileri gelenlerinden ve bü
yük alimlerinden, Buhara'nın önemli şah
siyetlerinden biri olarak an ar ( Te?kire, s. 
16I-I63) 

Eserlerinde önceki bilgi birikimini nak
letmekle yetinmeyip eleştirel bir üslüp kul
lanarak kendi görüşlerini öne çıkarmaya 
ve yeni bakış açısı getirdiği konuları belirt
meye ayrı bir önem veren Sadrüşşerla bu 
yönüyle çağdaşlarının takdirini kazanmış
tır (bu konuda bir örnek için bk. MUHAM
MED b. MÜBAREKŞAH). Sadrüşşerla ön
ceki alimleri eleştirmekle kalmamış. çağ
ctaşı bazı alimlerle de uzun süren tartış
malara girmiştir. İmanın tasdikten ibaret 
olamayacağını, imanın geçerliliği için ay
rıca teslimin şart olduğunu ileri sürüp bu 
görüşü kabul etmeyenleri tekfir eden ve 
kendisine uyanlarla Herat'ta bir iç karışık
lığa yol açması sebebiyle 737 ( 1337) yılında 
öldürülen, Pir-i Teslim diye meşhur İmam 
Nizameddin Herevi ile yaptığı tartışma 
bunlardandır (Ta'dflü'l-'ulD.m, vr. I4I a; Tef
tazanl, ı , 4I I; Handmlr, III, 384). 

Hanefi-Matürldi ekolünün önde gelen 
temsilcilerinden olan Sadrüşşerla, kelam 
ve usul konularındaki yeni yaklaşımlarını 
açıklayıp savunurken iktibas ve referans
lara geniş yer veren geleneksel anlatım ye
rine mantık, felsefe ve kelam ilimlerinin 
dilini öne çıkaran Fahreddin er-Razi eko
lünün yöntemini kullanmıştır. Kelam tar
tışmalarında eleştirilerini özellikle felasi
fe ile Mu'tezill ve Eş'ari düşüneeye yönel
tir; bu ekallerin isimlerini açıkça kullanır
ken kendi ekolünün önderlerini "meşayi

huna, ulemaüna, ashfıbüna" gibi ifadeler
le anar. et-TavZiJ:ı'te (I, 339) "şeyh imam" 
unvanıyla zikrettiği bir yer istisna edilirse 
Matürldl'yi pek anmaz, fakat eserlerinde 
onun düşüncelerini müdafaa eder. et-Tav
zi]J.'te hüsün-kubuh konusunda Matüridi 
anlayışını dört mukaddime ile temelien
direrek savunurken Eş' ari'yi ağır şekilde 
tenkit eder. Teftazani tarafından geniş bi
çimde ele alınıp eleştirilen bu orüinal bö-

!üm üzerine müstakil bir literatür oluş
muştur. Yaklaşık bir asır sonra Fatih Sul
tan Mehmed, kendi huzurunda bu iki dü
şünürün konuyla ilgili görüşlerinin ele alın
dığı ve Alaeddin Ali el-Arabi, Hatibzade 
Muhyiddin Efendi, Hacıhasanzade Efen
di, Molla Lutfi, Molla Abdülkerim, Hasan 
b. Abdüssamed-i Samsun!, Kesteli gibi dö
nemin önde gelen alimlerinin iştirak ettiği 
bir toplantı düzenlemiştir (Keşfü'?-?UnD.n, 
I, 498-499). 

Sadrüşşeria akli delillerin hakka ulaştır
mada yetersiz kaldığını, vicdanın bu hu
susta akli delillerden daha güçlü olduğu
nu savunur (Ta'dflü'l-'ulD.m, vr. I30b); özel
likle Allah'ın zatı ve sıfatları, varlığın baş
langıcı ve ahiret konularında salt akla gü
venilemeyeceğini ifade eder; bu tür mese
leleri İslami esaslar çerçevesinde ele alan 
kelam ilminin peygamberlerin tembihleri 
doğrultusunda bunlara akli deliller gös
termek suretiyle ortaya çıktığını vurgular 
(a.g.e. , vr. ]b). Bu bakımdan Ta'dilü'l
'ulı1m'un kelam bölümünü, bütün kelam 
konularına zımnen işaret ettiğini söyledi
ği Fatiha süresinin tertibine göre yedi alt 
başlıkta ele alması ve bu ilmi bu süreden 
çıkardığını ifade etmesi oldukça manidar
dır. 

Tasawufa ve mutasawıflara karşı mu
habbeti bulunduğu anlaşılan Sadrüşşerla'
nın Ta'dilü'l-'ulum adlı eserinin kelam 
bölümünün sonlarındaki tasavvufa dair kı
sım (makamatü'l-arifln) kendisinin bu ala
nın literatürüne ve kavramiarına derin vu
kufunu göstermektedir. Kelabazl'nin et
Ta'arruf, Necmeddln-i Kübra'nın Fevd'i
J:ıu 'I-cemal ve Sühreverdl'nin 'Avô.rifü '1-
ma'drifi temel kaynakları arasındadır. An
cak, "Salihleri (sGfıleri) severim, fakat on
lardan değilim .. diyerek salihlerden olma
yı nasip etmesi için Allah'a dua eden Sad
rüşşerla bölümün sonunda burada anlat
tıklarını taliplere rehberlik için anlattığını 
ve kendisinin bunları yapmadığını söyler. 
Ayrıca Mevlana'nın hacası Şems-i Tebri
zl'den hırka giyen Sühreverdiyye tarikatı
nın önde gelenlerinden Selahaddin Hasan 
el-Bulgar! hakkında "şeyhimiz" ifadesini 
kullanarak hem onun hem müridierinden 
bir arkadaşının birer keşfine yer verir ve 
şeyhin sürekli okuduğu bir duayı kayde
der(Ta'dllü'l-'ulD.m,vr. I30b, I57b, 159a). 

M. Murad Remzi, bu kayıtlara dayanarak 
Sadrüşşeria'nın Bulgari'nin müridierinden 
olduğu sonucuna ulaşır (Telfil):u'l-al].bar, I, 
329). Velinin nebiden üstün olamayacağı
nı savunan Sadrüşşeria vahdet-i vücüd (vü
cOd-i mutlak) anlayışını şiddetle reddeder ve 
bu anlayışı müdafaa için yazılmış bir risa-



!eye reddiye olarak müstakil bir risale ka
leme aldığını söyler ( Ta'dilü'l-'ulam, vr. 85", 
133") Veliyyüddin Carullah Efendi, bu açık
lamanın kenarına düştüğü bir notta ken
disinin görmediği bu eserin muhtevasını 
esas alarak Alaetidin Muhammed el-Bu
harl'nin 834 (1431 ) yılında Kahire'de e1-

Fô.Q.ıl:w (Façiıf:ıatü '1-mü lhidln ve naşıf:ıa
tü'l-muvaf:ıf:ıidln) adlı eserini telif ettiğini 
kaydederse de söz konusu eserde Sadrüş
şeria'dan söz edilmediği gibi eserin Dı
maşk'ta yazıldığı açıkça belirtilmiştir. 

Bazı tarihi kayıtlardan Sadrüşşeria'nın 
şairlik yönünün de bulunduğu anlaşılmak
tadır. Nitekim aruzla ilgili bir eserinin ba
şındaki takdim yazısında "zübdetü'ş-şu
ara" unvanıyla anılmaktadır (Der Teşarlf-i 
'İlel-i f'vlüfrede ve f'vlürekkebe der 'ilm-i 
'Aruz, Sü leymaniye Ktp., Reşid Efendi, 
nr. 987, vr. lO") Devletşah da onun şairlik
te emsalsiz olduğunu söylerek Farsça bir 
kasidesinin altı beyitlik kısmı ile öğrenci
si Tabesi'nin bu kasideye yazdığı nazireyi, 
ayrıca kendisinin bir kıtasını kaydeder (Te?
kire, s. 161-163) Ancak Sadrüşşeria 'ya ait 
bir divan bilinmemektedir. 

Sadrüşşeria, özellikle Şerl)_u '1-Vikdye 
adlı kitabı ile et-Tenkil). ve buna yazdığı 
et-Tav:li]J_ adlı eserleri yanında Teftazanl'
nin bu şerh için kaleme aldığı et-Te1vil)_ 

adlı haşiye ile kendinden sonraki ilim çev
releri üzerinde daima etkili olmuş bir alim
dir. Bu eserler özellikle Osmanlı medre
selerinde okutulan temel metinler haline 
gelmiş ve bir dönem Semaniye medrese
lerine müderris olacak alimierin imtihan 
edildiği metinler arasında yer almıştır. Os
manlı sultanlarından ll. Bayezid'in Şer
]J_u '1-Vikdye'ye özel bir ilgi gösterdiği ve 
devrin alimlerinden Hatibzade Muhyiddin 
Efendi'ye bir haşiye yazmasını emrettiği, 
eserin yazımına başlanıldığı, ancak tamam
lanamadığı bilinmektedir (Taşköprizade, 
eş-Şel):a'il):, s. 150) Bu eserlerin Osmanlı 
ilim hayatı üzerindeki derin etkileri gerek 
üzerlerine yazılan şerh ve haşiyelerde, ge
rekse ihtiva ettikleri bazı konuların alimler 
arasında tartışmalara sebep olmasında 
kendini göstermektedir. Bu eserler halen 
İslam dünyasındaki pek çok yüksek öğre
tim kurumunda ders kitabı olarak okutul
maktadır. öte yandan Ebu Tahir Hatızüd
din Muhammed b. Muhammed et-Tahi
ri, Şemseddin et-Tabesi ve Muhammed 
b. Mübarekşah el-Mantıki gibi alimiere 
hocalık yapan Sadrüşşeria'nın öğrencileri 
aracılığı ile Osmanlı alimlerinin yetişmesi
ne katkı sağladığı bilinmektedir. Muham
med b. Mübarekşah el-Mantıki, Mısır'da 
iken hem Osmanlı alimlerinden Şeyh Bed-

reddin Simavi ve Hacı Paşa'ya hem de Os
manlı ilim muhitinde derin etkileri bulu
nan Seyyid Şerif el-Cürcani'ye hocalık yap
mıştır. Hafızüddin et-Tahiri de Muham
med Parsa'nın hacası olmuş, ondan da Os
manlı alimlerinden Molla İlyas b. Yahya 
Buhara'da öğrenim görmüştür. 

Eserleri. 1. T en/jil:ıu '1-uşıll*. Fahrülis
lam el-Pezdevi'nin Kenzü '1-vüşı11 adlı ese
ri esas alınarak hazırlanan kitapta Fahred
din er-Razi'nin e1-Ma]J_şul'ü ile İbnü'I-Ha
cib'in e1-Mu.tıtaşar'ındaki konuların öze
ti verilmiş ve bir bakıma Hanefi ve müte
kellimin metotları mezcedilmiştir. Müellif 
daha sonra bu eserini et-Tavzi]J_ ii ]J_alli 

gavô.mizi't-Tenkil). adıyla şerhederek bir
çok konuda kendi görüşlerini ortaya koy
muştur. Kendisinden sonraki usul düşün
cesini derinden etkileyen bu çalışma med
reselerin temel kitapları arasında yer al
mış, üzerine birçok şerh, haşiye ve ta'lik 
yazılmıştır. Bunların en meşhuru Sa'ded
din et-Teftazani'nin et-Te1vi]J_ ila keşfi 
l).akö'iki't-Tenkil).'idir. Tenkil).u '1-uşul 
müellifin şerhi ve Teftazani'nin haşiyesiy
le birlikte birçok defa basılmıştır (Kalküta 
1245, 1278, 1309; Delhi 1267 [taşbaskı]; 
Leknev 1281, 1287; İstanbul l282/ ı865, 

ı28 3, 1304, 1310; Kazan ı30l/l883, ı 3ı ı , 

ı902 ; Kahire ı327, 1377/ 1957; Beyrut ı980, 
1996; nşr. Muhammed Adnan Derviş, Bey
rut 1419/1998; Kuittah [Ouetta[l398/l978, 
Haşiyetü't-Tevşlf:ı ile birlikte) 2. Şerl)_u'1-
Vikdye (Leknev 1872-1873, 1883; Delhi 
1888, 1889; Kazan 1318; Kahire 1318-1322/ 
1900-1904, Abdülhaklm ei-Efganl'nin Keş
fü'l-f:ıal):a'il): şerf:ıu Kenzi'd-del):a'ik ad lı ese
rinin kenarında; Karaçi 1407/1987, Keşfü'l
f:ı.al):a'il): şerf:ıu Kenzi'd-del):a'ik adlı eserin 
kenarında). Müellifin lakabıyla özdeşleşip 
Şadrü'ş-şeri'a olarak da anılan bu eser, 
dedesi Burhanüşşeria Mahmud'un ken
disi için kaleme aldığı ve Hanefi mezhe
binde dört muteber fıkıh metninden bi
ri kabul edilen Vikdyetü'r-rivfıye'nin en 
meşhur şerhidir. Sadrüşşeria daha önce 
en-Nukdye adıyla ihtisar ettiği bu eseri 
oğlu Mahmud'un isteği üzerine şerhetme
ye başlamış. ancak onun vefatından son
ra Safer 743'te (Temmuz 1342) tamamla
yabilmiştir. Medreselerde okutulan temel 
eserlerden biri haline gelen şerh üzerine 
pek çok haşiye. ta'lik ve risale yazılmıştır. 
Başlıca haşiyeleri arasında Hayali, Kara Si
nan, Niksar!, Yakub Paşa, Ahizade Yusuf 
Efendi (lal].lretü '1-'ukba fi şer/:ı.i Şadri'ş-şe
rfati 'l-'U?ma, Kalküta 1245; Leknev 1873, 
1882, 1304; KanpOr 1878). FenariHasan Çe
lebi. Hüsam Çelebi. Amasyalı Hatibzade 
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Muhyiddin Mehmed Karabaği, Kutbüddin 
Merzifoni, Hatız-ı Acem, Hafid et-Teftaza
ni (e l·Hidaye li-rzaf:ıi ma fi Şerf:ıi'l-Vil):aye), 
İsamüddin ei-İsferayini, Birgivl, Şeyhülis
lam Kadızade Ahmed Şemseddin, Hasan 
Kafi Akhisar!, Kara Kemal el-Karaman!, Ab
dülhay ei-Leknevi ('Umdetü'r-ri'aye fi f:ıal
liŞerf:ıi'l·Vil):aye, Leknev, ts.; Delhi 1916; 
Kuittah [Ouetta[ 1986; es-Si'aye fi keşfi 
ma fi Şerf:ıi'l-Vil):aye, La hor ı 976, ı 987) ve 
Salah Muhammed Ebü'I-Hacc' ın (f'vlünte

he'n-nil):aye 'ala Şerf:ı.i'l-Vil):aye, Am man 
2006) çalışmaları sayılabilir. 3. en-Nuköye 
mu.tıtaşarü'1-VikQye (Kazan 1260, 1290, 
ı902 ; Petersbmg 1895; Kalküta 1274, 1858; 
Leknev 1873, 1888, 1889; Kahire 1318; Bey
rut 2005, Necmeddin Muhammed ed-De
rekanl'nin İi].tişarü'r-riuaye adlı şerhiyle 

birlikte) . Müellifin dedesi Burhanüşşeria'nın 
Vikdyetü 'r-rivfıye adlı eserinin ihtisarı 
olup Mu.tıtaşarü'1-Vikdye olarak da tanı
nır. Aslından daha meşhur olan bu esere 
Celaleddin Mahmud b. Ebu Bekir es-Se
merkandi, Nizamüddin ei-Bircendi, Ab
dülvacid b. Muhammed ei-Kütahyevi es
Seyrami (el-İI].tiyarat) , Takıyyüddin eş-Şü

münni (Kemalü'd-diraye fi şerf:ıi'n-Nuka· 
ye), Musannifek İbn Kutluboğa, Mahmud 
b. İlyas er-Rumi, Abdurrahman b. Ebu Be
kir b. Muhammed el-Ayni, Abdurrahman-ı 
Cami, Mahmud b. Ahmed el-Emşati ei
Ayntabi (e l-Kifaye fi tauZTf:ıi 'n-Nul):aye) , 

Ebü'I-Mekarim b. Abdullah b. Muhammed 
es-Sabbagi, Kuhistani (Cami'u'r-rumüz fi 
şerf:ıi'n-Nul):aye, Kalküta ı 858; İstanbul 
1289, 129ı/l874, 1299; Kazan 1880, 1890, 
ı902-l903; Leknev 1874, 1291, 1298), Ali 
el-Kari ( Fetf:ıu babi'l-'inaye bi-şerf:ıi'n-Nu· 
l):aye, Kazan 1320, 1328; Delhi 1351; nşr. 

Abdülfettah Ebu Gudde, Halep 1967; nşr. 
Muhammed Nizar Te m im- Heysem Nizar 
Temlm, Beyrut 1418/1997) gibi alimler şerh 
yazmıştır. Muhammed b. Hasan el-Ke
vakibi tarafından e1-Ferfı'idü's-seniyye 
adıyla nazma çekilen (İstanbul 1329) ve 
el-Fevfı'idü's-semiyye ismiyle şerhedilen 
eser Muhammed Salah tarafından Kazan 
Türkçesi'ne çevrilerek Tercüme-i Muh

tasarü '1-Vikaye adıyla ve Arap alfabesiy
le basılmıştır (Kazan 1887) 4-5. Ta'dilü '1-

'ulUm ve Şer]J_u Ta'dili'1-'ulUm. Müellif 
önce mantık, kelam ve astronomi ilimle
rini kapsayan ansiklopedik bir metin yaz
mış, ardından bunu şerhetmiştir. Nüsha
Iarının birinin sonundaki kayda göre (Mu
rad Molla Ktp., m ı333, vr. 200b) metin 
20 Safer 742'de (5 Ağustos ı 34 ı ı Buha
ra'da tamamlanmıştır. Müstakil nüshası 
bilinmeyen metnin mevcut yazmaları mü
ellifin en son eseri olan, 6 Reblülahir 747'-
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de (27 Temmuz ı346) Buhara'da bitirdiği 
şerhıe birlikte günümüze kadar gelmiştir. 

Eser müellifin mantık, kelam ve astrono
mi alanlarındaki mevcut anlayışiara eleş
tirilerini ve kişisel görüşlerini içerir. Sad
rüşşerla'nın, mukaddimede mantık ve ke
lam ilimlerini ele alıp bu ilimlerde düzelt
meler yaptıktan sonra diğer akli ve nakli 
ilimleri incelerneyi düşündüğünü belirtme
sinden eserin tamamlanmamış olduğu an
laşılmaktadır. Taşköprizade, Sadrüşşerla'

nın bu eserinde öncekilerin ve sonrakile
rin halletmekten aciz kaldıkları birçok me
seleyi açıkladığını, mantık bölümünde eski 
mantıkçıların açmaza düştüğü birçok ka
palı konuyu açıklığa kavuşturduğunu söy
lerek mantık ilminde son noktaya ulaşmak 
isteyen kimselere bu bölümü okumaları
nı tavsiye eder (Mi{taf:ıu's-sa'ade, ı. 303; 
ll, ı82, ı9ı). Müellif de eserinin girişinde 
mantık bölümünü benzer ifadelerle över. 
Astronomi bölümünde Batlamyus astro
nomisini ıslah etmeyi hedefleyen XIII. yüz
yıl revizyonist Meraga okulundan etkilen
diği ve bu astronomi geleneğini yeniden 
gözden geçirdiği görülmektedir. Türkiye 
kütüphanelerinde kırktan fazla yazma nüs
hası tesbit edilen eserin nüshalarının bir 
kısmı bir veya iki bölüm içermektedir. Ka
tib Çelebi'nin, eseri mantık ve kelam bö
lümlerinden ibaret olmak üzere iki kı

sım olarak göstermesi (Keşfü'?-?Unün, ı. 

4ı9) muhtemelen eksik bir nüshasını gör
mesinden kaynaklanmıştır (tam nüshalar: 
Süleymaniye K tp., Carullah Efendi, nr. 
ı350, Antalya•Tekelioğlu, nr 798, Ayasof
ya, nr. 2ı98, Hamidiye, nr. 72ı, Hasan Hüs
nü Paşa, nr. ıı31 ; Murad Molla Ktp., nr. 
1332, 1334; Ragıb Paşa Ktp., nr. 724, 725; 
eksik nüshalar Murad Molla Ktp., nr ı333 
[mantık ve kelam]; Süleymaniye Ktp., Aya
sofya, nr. 2ı99 [kelam ve astronomi[, Da
mad İbrahim Paşa, nr. ıı50 [mantık ve 
astronomi[, Süleymaniye, nr. 749, Laleli, 
nr. 2ı66, Şehid Ali Paşa , nr ı644 [kelam[, 
Carullah Efendi, nr. 1455, Hasan Hüsnü 
Paşa, nr. ı280 [ astronomi [). Ahmed Salim 
Dellat, metnin astronomiyle ilgili kısmının 
tenkitli neşrini İngilizce tercümesi ve met
nin sonuna ekiediği notlarla birlikte önce 
doktora tezi olarak hazırlamış, ardından 
yayımlamış (An Jslamic Response to Greek 
Astronomy: Kitab Ta'dil Hay'at al-Afltik 
of Şadr al-Shari'ah, Le iden 1995) ve ileri
de eserin şerhiyle birlikte tamamını neş
retmeyi düşündüğünü belirtmiştir. Şeyh
zade Abdürrahim Efendi, Eş'ariyye ve Ma
türldiyye mezhepleri arasında tartışmalı 
olan konuları ele aldığı Na~mü'l-ferd'id 
ve cem'u'l-fevd'id adlı eserinde (Kahire 
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ı323/ı905) Ta'dilü'l- 'uiUm'dan büyük öl
çüde faydalanmıştır. Mahmut Ay Ta'di
lü'I-'uiCurı'un kelam bölümünü esas ala
rak Sadrüşşerla'nın varlık anlayışı üzerine 
bir çalışma yapmıştır (b k bibl). 6. el-Vi
şd]J ii zabti me'dlpdi'l-Miftd]J (N uruos
maniye Ktp., nr 4479; Kütahya Vahld Paşa 
il Halk Ktp., nr 2804; Konya Bölge Yazma 
Eserler Ktp., Konya il Halk Ktp., nr. 4974). 
Sadrüşşerla, Ten]f.i]Ju '1-uşul'de (et-Tau
zf/:ı, ı, 2ı9) Kitdbü'l-Vişd]J adıyla atıfta 

bulunduğu bu eseri Sekkakl'nin Miftd
]Ju '1- 'uiUm ve Fahreddin er-Razi'nin Ni
hdyetü'l-icdz adlı eserlerinde yer alan ko
nuları özetleyip bunlara bazı ilaveler yap
mak suretiyle meydana getirmiştir. Ab
durrahman b. Ebu Bekir b. Muhammed 
el-Ayni esere Ijallü'l-Vişd]J ii zabti me'd
]f.ıdi'l-Miftd]J adıyla bir şerh yazmıştır 
(Adana il Halk Ktp., nr. 832; Princeton Üni
versitesi Ktp., Garrett Collection, nr. 553). 
7. Ta'li]f.iit 'ale'l-Miftd]J (Ecuibetü i'tiraza
tin ?ükiret fi't-Teli].fş ue 'l-lzaf:ı 'ala ştif:ıibi'l
Miftti/:ı, Süleymaniye Ktp., İzmir, nr 805) 
Hatib el-Kazvlnl'nin TeiO.işü'l-Miftd]J ve 
el-Izd]J'ında Sekkakl'ye yönelttiği itiraz
lara cevap olarak yazılan bu kitap Reblü
lewel 745'te (Ağustos 1344) Buhara'da ta
mamlanmıştır. 8. Risdle ii 'ilmi'l- 'aruz. 
Aruz bahirlerine dair beş beyitlik Arapça 
bir manzume olup kataloglarda Risdle ii 
uşuli bu]Juri's-sittete 'aşer, Ebydt ii es

md'i'I-bu]Jur, Bu]Jurü'l-uşul, Risdle der 
Uşul-i Bu]Jur ve el-'Aruz gibi adlarla 
anılmakta ve yazma nüshalarında genel
likle anonim bir şerhiyle birlikte yer almak
tadır (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4795, 
vr 374a, Beşir Ağa, nr. 656, Kılıç Ali Paşa, 
nr. ı 03ı, Laleli, nr. 706, ı 007, Reşid Efendi, 
nr. 987, Şe hi d Ali Paşa, nr. I 007; Konya Böl
ge Yazma Eserler K tp., nr. 4 I 6, vr 63a-65b; 
Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Ktp., nr. I ı7I, 
1592, 2418, 5772) . Bu manzumenin Hafız 
Mahmud el-Vardarl tarafından yapılan Ri
sdletü'Ha]f.ti' adlı bir şerhi daha vardır 
(Süleymaniye Ktp., KılıçAli Paşa, nr 1031, 
39b-4oa vr sayfa kenarında). Süleymaniye 
Kütüphanesi'ndeki (Reşid Efendi, nr 987, 
vr. 6a) nüshanın devamında yer alan Fen
nü'l-erdcif ve'l-'ileli'l-müsta'mele ii 'il
mi'l-'aruz adlı Farsça manzume de Sad
rüşşerla'ya ait olmalıdır. Yine aynı nüsha
da (vr. ı oa-b) Sadrüşşerla'ya nisbet edilen 
Der Teşdrif-i 'İlel-i Müfrede ve Mürek
kebe der 'İlm-i 'Aruz adlı on iki beyitlik 
Farsça bir başka manzume bulunmakta
dır. 9. Risdletü te'vili ]f.ışşati Yusuf (Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. ı980, vr. 94b
l 04a). Yusuf kıssasının edebi ve tasawufı 
bir üslupla anlatıldığı Farsça bir metindir. 

Eserde bazısı Arapça olmak üzere birçok 
şiire yer verilmiştir. 10. Şer]Ju'l-Fuşuli'l
oamsin. İbn Mu'tl ez-Zevavl'nin nahve da
ir eserinin şerhidir. Katib Çelebi, Sadrüş
şerla'nın bu şerhi oğlu Mahmud için yaz
dığım belirtir (Keşfü';;.-?unün, II, 1270). 

Başında yer alan el-E]Jddişü'l-erba'un 
li'l-imdmi'l-fdzıl şd]Jibi't-Tavzi]J şer]Ji't
Ten]f.i]J (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Veh
bi Efendi, nr. 2057) şeklindeki kayda isti
naden Sadrüşşerla'ya nisbet edildiği an
laşılan kırk hadis şerhi (Erba'Qne hadfşen 
ve şerf:ıuhti) ona ait olamaz (krş. Brockel
mann, GAL, ll, 214; Suppl., ll, 301). Zira 
Sadrüşşerla'nın üslup ve eser telif tarzıy
la uyuşmayan bu eserin içinde ayrıca İbn 
Hişam en-Nahvi'nin 756'da (1355) yazdığı 
Mugni'l-lebib'inden ve bu esere İbnü'd
Demamlnl (ö. 827/1424) tarafından yapı
lan şerhten iktibaslar bulunmaktadır (vr 
8b-9a) Kimliği tesbit edilemeyen müellif 
et-Tavzi]Ju '1-muşa]J-]J-a]J- 'ale't-Ten]f.i]Ji'l
müna]f.]f.a]J adlı eserine referans yapmak
tadır (vr ı3b). Yine kataloglarda Erba'u
ne ]Jadiş ismiyle Sadrüşşerla'ya izafe edi
len bir başka eser de (Beyazıt Devlet Ktp., 
Bayezid, nr 2672, vr 9b-24b) mukaddime
sinde verilen bilgilerden anlaşılacağı üze
re Sadrüşşerla Burhanülislam Mahmud b. 
Muzaffer b. Mahmud en-Nisaburi'nin şü
rut ilmine dair el-Erba'une'l-müstetdbe 
adlı eseridir ve Kefevl ile müteakip kay
nakların eş-Şürut ve'l-me]Jdcjır adıyla 

Sadrüşşerla'ya nisbet ettikleri eserle aynı 
olmalıdır. Brockelmann'ın (GAL, ll, 214) el
Ijavdşi ve'n-nikdt ve'l-fevd'idü'l-mu
]Jarrerdt 'ald MuJJ.taşari'l-me'dni adıy
la Sadrüşşerla'ya nisbet ettiği eser (Beya
zıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 5998) Teftaza
nl'nin MuJJ.taşarü'l-me'dni'sinin haşiye
si olup İbn Kasım el-Abbadl'ye aittir. Sad
rüşşerla'ya ayrıca Fi 'İlmi'ş-şarfve Fetd
vd Mdverd'ünnehr adlı eserler izafe edil
mektedir (GAL, ll, 2ı4; Suppl., ll, 301) Ba
zı kaynaklarda ona el-Mu]f.addemdtü'l
erba'a adlı bir eser nisbet edilmişse de bu 
müstakil bir kitap olmayıp et-Tavzi]J'te 
yer alan ve üzerine birçok haşiye yazılan 
kısımdan ibarettir. Ömer Aydın, Sadruş
şeria es-Sdni'ye Göre İnsan Hürriyeti 
ve Fiilieri adıyla bir doktora tezi ( ı996, 
AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Süleyman 
Tuğral Sadruşşeria'da İyilik ve Kötülük 
Problemi (1995, AÜ Sosyal Bilimler Ensti
tüsü) ve Mehmet Erel Sadruşşeria, Ubey
dullah b. Mes'ud Hayatı ve Fıkıh Usu
lündeki Yeri (2001, MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü) isimleriyle birer yüksek lisans 
tezi hazırlamışlardır. 
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IJill'i!l ŞüKRÜ ÜZEN 

L 

Ra vi nin 
genellikle güvenilir olduğunu 

ifade eden terim. 
_j 

Sözlükte "doğru söylemek" anlamında
ki sıdk kökünden türeyen ve "son derece 
doğru sözlü kimse" manasına gelen sa
dfik kelimesi hadis terimi olarak ravinin 
genellikle güvenilir, bazan da zayıf oldu
ğunu ifade eder. Zehebl ve Zeynüddin el
lraki'ye göre ta'd'ilin üçüncü, Şemseddin 
es-Sehavl'ye göre beşinci mertebesinde bu
lunan raviler hakkında kullanılır. lll. (IX. ) 
yüzyılın muhaddislerinden Yahya b. Main, 
Ahmed b. Hanbel, EbO Zür'a er-Razi, EbO 
Hatim er-Razi gibi alimler, bazı ravileri sa
dOk diye niteledikten sonra rivayetlerinin 
haram-helal konularında delil olarak kul
lanılabileceğini söylemişlerdir. Ebü'l-Ha
san el-İcll ve İbn Şahin gibi güvenilir ravi
ler (si kat) hakkında eser telif eden alimler 

de sadOk diye nitelenen ravileri eserlerine 
almışlardır. Zehebl, İbn Hacer el-Askalanl 
ve Ali el-Karl gibi hadis alimleri ise hakla
rında sadOk lafzı kullanılan ravilerin sika 
ravilere göre zabtı biraz zayıf olsa da bu 
kusurun onların güvenilirliğini zedeleme
yeceğini belirtmişlerdir. 

İbn EbO Hatim'in, "SadOk olan ravi ge
nellikle hata yapıyorsa tergib-terhlb, zühd 
ve edep konularındaki rivayetleri yazılır, fa
kat haram-helal konularında delil olarak 
kullanılmaz" demesi, Yahya b. Main, EbO 
Zür'a er-Razi ve EbO Hatim er-Razi gibi 

alimierin bu terimi gevşekliği yüzünden 
rivayeti delil olmayan, ancak zabtı araştı
rılmak üzere rivayeti yazılabilen ravilere da
ir bahislerde ele alması sadOk teriminin 
zayıf raviler hakkında da kullanıldığını gös
termektedir. Bu kanaatte olan İbnü 's-Sa
lah eş-Şehrezurl, Nevevl, Zeynüddin el-Ira
ki , Şemseddin es-Sehavl ve SüyOtl gibi 
alimiere göre sadOk lafzı zabtı zayıf ravi
ler hakkında kullanıldığından ravinin zabtı 
araştırılmadan rivayetleri delil olarak kul
lanılmamalıdır. 

Sadlık denen bir ravinin rivayeti sika ra
vilerin rivayetine aykırı değilse hasen, ri
vayetini destekleyici mütabl' ve şahid bu
lunursa sahih li-gayrihl olarak kabul edil
mektedir. Ancak sadilk ravinin hadisi hak
kında hasen veya sahih li-gayrihl hükmü
nün verilebilmesi için o ravinin zabtı araş
tırılıp çok zayıf olmadığı tesbit edilmelidir. 

SADULLAH ENVERT 

Zira sadlık lafzı genellikle güvenilir raviler, 

bazan zayıf raviler hakkında kullanıldığı gi

bi bid'at sahibi olsa da yalancı olmayan ve 

bid'ata davet etmeyen raviler hakkında da 

"sad ük lakinnehu mübtedi'" şeklinde kul

lanılmaktadır. Ravinin sadlık olmakla bir

likte zabtındaki bazı zayıflıkları veya za

man içindeki olumsuz yanlarını göstermek 
üzere "sadukun lehlı evham (sadOkun ye
him), sadukun seyyiü'l-hıfz, sadukun yuh
tı ' , sadfikun tegayyere bi-eharetin" gibi 
tabirler kullanılmış, genellikle ta'dllin be
şinci mertebesinde olduğu kabul edilen bu 
ravilerin sadlık mertebesinden uzak olma
dıklarını belirtmek için de "mahallühO es
sıdk" ve "ile's-sıdkı ma hüve" ifadeleri ter
cih edilmiştir (DiA, VII, 398) . Hadis rivaye
tine ehliyet için gerekli diğer şartları taşı
maları durumunda bu ravilerin rivayetleri 
kabul edilmektedir. 
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İsrailoğulları tarihinde 
ikinci milbed dönemi 

olarak bilinen devirde ortaya çıkan 
üç büyük yahudi mezhebinden b iri 
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