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A-HAYATI:
Asıl ismi, Ubeydullah b. Mes'ud b. Tacu·ş-Şeria
Mahmüd b. Sadru'ş-Şcria Ahmed b. Cemaluddin
übeydullah cl-Mahbubi el-Buhari el-Hanefi' olan
Sadru'ş-Şeria es-Sani'nin doğum tarihi ve doğduğu yerle
ilgili olarak kaynaklarda herhangi bir
bilgi
hul. ~. d1ınamaktadır. 74711346 yılında Buhara'da vefat
eniği2 hususunda ise ittifak vardır. Buna göre o , hicri
VII. yüzyılın ilk yansından sonra dogmuş olmalıdır.
Hemen belirtmek isteriz ki, araştırrnanuz esnasında
Sadru'ş-Şeria es-Sani hakkında yapılmış müstakil
herhangi bir çalışmaya rastlayamadık. Ancak bazı
tabakat. teracim, ansiklopedi, fıkıh ve usül-u fıkıh
kitaplarında yazar hakkında verilen bilgiler doyurucu
değildir. Bazı kelarn, fıkıh ve usül-u fıkıh kitaplannda ise
bazı görüşlerine yer verilmiştir.
Biz, yazarın kendi eserlerinden ve kendisinden

*Atatürk Üniversitesi Ilah iyat Fakü /tes i Keldm Anabilim Dalı
ı
İbn Kutlubuga. Zeyneddln Kasım, Tacu't-Terckim fı
Tabakatı'l-Haneflyye, Bcyrut. 1962, s. 40; ei-Leknevi, Muhamed b.
Atxlulhayy. ei-Fevaidu'l-Behiyye fi Teracimi'l-Hanefıyyc. Daru'l-Ma'rife.
Beyrut. s. 109: Serkis. Yusuf Elyan. Mu'cemu'l-Matblıati'l-Arabiyye
ve'l-Muarrebe. Mısır. ı928. C. II. s. ıı99; Taşköprüzade. Ahmed h.
Mustafa. Miftahu's-Saade ve Mlsbahu ' s-Siy<'ıde ti Mevzüati'l-Ulüm,
Kahire. 1968. C.II. s. 1 ~lı: Brockelmann. Cari. Gechichte dcr
Arablschen Literatus. Leiden. 1937. Vol. Il. p. 277; Supplemendband .
Vol. II. p. 300: Bagdatlı !smail Paşa. Hediyyetü'l-Arifın Esmaü'IMüellifin ve'l-Musannifin. istanbul. 1951. C. ll. s. 649.
2
Bkz. C'i-Leknevi. el-Fevaidu'l-Behivvc. s. ı 10: Serkis.
Mu'cemtı'I-Matbt'ıat, s. ı ı 99: ez-Zirikli. 1-Iayrecicİin. t:>l-A'lam. I ll . Baskı.
C. IV. s. 354: Brockelmann. CAL. Suppl.. Vol. Il. p. 300.
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bahseden kaynaklardan edindiğimiz bilgiler ışığında,
onun hayatını, şahsi ve ilmi (özellikle kelami) yönünü
ortaya koymaya çalışacağız.
Sadru'ş-Şeria es-Sani'nin kendisinin, anasının.
babasının, çocuklarının, ana-babasının dedelerinin
mezarlarının Buhara'da Şer'i-abad'da 3 bulunduğu
kaynaklarda zikredilmektedir. Ancak babasının babası
Tacu'ş-Şeria ve anasının babası Burhanuddin (veya
Burhanu'ş-Şeria)
Kirman'da vefat edip
oraya
defnedilmişlerdir.4 Kanaatimizce bu iki dedesinin
Kirman'da vefat edip oraya defnedilmelerinin sebebi,
Buhara'nın istilaya uğramış olmasıdır . Bilindiği gibi
Buhara, tarihte birçok istilaya maruz kalmış. şehir
zaman zaman yerle bir edilmiş. halkının bir kısmı
öldürülmüş, bazıları kaçmış ve bir kısmı da sürgün
edilmiştir.5 Bu yüzden olsa gerek yazanmız, bir müddet
Herat'ta bulunmuştur. 733/ 1333'te şehri ziyaret eden
ünlü seyyah İbn Batüta, cami, medrese · ve pazarların
harabe halinde olduğunu söyler. 6
İbn Batuta "Seyahatname"sinde Buhara'da Sadru'ş- ·
Şeri'a ile karşılaşıp tanıştığını söylemektedir. 7
Sadru'ş-Şeria es-Sani'nin yukarıda zikrettiğimiz iki
dedesinin dışında ailesinin mezarlarının Buhani'da
bulunması, kendisinin bir Türk şehri olan Buhara'da
doğmuş olduğuna delalet ediyor. Buhara'nın İslam kültür
tarihinde çok önemli ilim ve kültür merkezlerinden hiri
olduğu bilinmektedir. İşte Sadru'ş-Şeri'a es-Sani, böyle
3
el-Levknevi el-Fevi'ı.idu ' l- Behlyye . s. 110: Serkis. Mu'cemu'lMatbüat. s. ı W9 .
4
el-Leknevi. el-Fevfudu'J-Behiyye. s. 1 10.
5
Bkz. Şeşen. Ramazan. T.O.V . islam Ansiklopedisl. Buhara
mad.
6
Bkz. Şeşen. Ramazan. T.D.V. İslam Ansiklopedisi . Buhara
mad. : Ayrıca bkz. İslam Ansiklopedisi. Milli Egitim Basımevi. Buhara
mad.
7
et - T;:ı n c i. Muhammed. !b n Bat u ta Seyahatnam esi .
Sadeleştire-n: Mürnin Çevik. istanbul. 1883. C . ı. s. 260.
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bir ilimve kültür merkezinde yetişmiştir. Aynca Sadru ' ş
Şeria es-Sani'nin nisbelerinden el-Mahbubi onun büyük
a.lim Cemaleddin el-Mahbubi'nin soyundan geldigini, elBuhari onun Buharalı oldugunu göstermektedir.
Yazarımız, Sadru'ş-Şeria cs-S~mi (İkinci Sadru'ş
Şeria) ünvanı

ile meşhur olmuştur. Ancak bir takım
tabakat ve teracim kitaplannda kendisi için Sadru'ş-Şeria
el-Asgar8 (Küçük Sadru'ş-Şeria) ünvanı da
zikredilmektedir. Kendisine "es-Sani" veya "el-Asgar"
ünvanının verilmesinin sebebi; dedesi Tacu'ş-Şeri'a
Mahmüd'un babası olan Sadru'ş-Şeria Ahmed ( ö.
630/l232)'in Sadru'ş-Şeria el-Evvel (Birinci Sadru'ş
Şeria} veya el-Ekber (Büyük Sadru'ş-Şeria} ünvanıyla
anılmasıdır.

es-Sani'nin Buharalı bir Türk bilgini
oldugu bazı çalışmalarda zikredilmektedir .9 Ancak
yazamnızdan bahseden tabakat ve teracim kitaplarında
bu hususta herhangi bir bilgiye rastlayamadık. Sadru'ş
Şer1a es-Sanı. eserlerini Arapça yazmış olmasına karşın.
anlatım şeklinden ve ifade tarzından onun Arap olmadıgı
anlaşılmaktadır. Bu husus ve -yukarıda bahsettiğimiz
gibi- onun bir Türk şehri olan Buhara'da dogmuş olması.
onun bir Türk alimi olduguna delil teşkil etmektedir.
Yazanmızın soyunu. Hz. Peygamber'in ashabından Ubade
b. samı.t el-Ensari'ye çıkaranlar da vardır. ı o
Sadru'ş-Şeria

B Bkz. el-Leknevl. el-Fevaidu'l-Behiyye. s . 109: Serkls.
Mu'cemu'l-Matbuat. C. ll. s. ı 199: ez-Zirikll. ei-A'Iam. C . IV. s. 354:
Kehhale. Ömer Rıza. Mu'cemu'l-Müellifin Teracimu Musannlfl'lKütübi'l-Arablyye. Yayına hazırlayan: Rıfat Rıza Kehhrue. Dımışk.
1958. s. C. VI. s. 246.
9
Mehmed Seyyid. Usul-u Fıkıh. s. 57: "Ayni. Mehmet Ali.
"Türk MantıkçılanM. Daru'l-Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuası. Sene:
lll. Sa}'1: 10. istanbul. 1928: Yaltkaya. !ürk Kelamcıları", Daru'lFünun ilahiyat Fakültesi Mecmuası. Sene: V. Sayı: 23. istanbul.
1932. s.6.
ı o Bkz. cl-Lt"knevi. ei-Fev3..idu·ı-Behiyye. s . 110.
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B- iLMi KİŞİLİGi:
Sadru'ş-Şeria

es-Sani'nin gerek baba tarafından
ailesinin meşhur birçok alim
bulunmaktadır.ıı
Bunlar arasında Tacu'ş-Şeria.
Burhanuddin. Sadru'ş-Şeria el-Ekber ve meşhur imam
Cemaluddin Malıbubi gibi büyük alim ve müçtehidler
bulunmaktadır.ı2 Bu ünlü ulema ailesine mensup olan
Sadru'ş-Şeria es-Sani, ilmini, dedesi Tacu'ş-Şeri'a
Malımüd'dan ögrenmiştir. Kaynaklar, onun, dedesinin
anlattığı dersleri arzu ve iştiyakla not ettiğini ve bu
notlan bir araya topladığını 1 3 belirtmektcdirler.
Mehmet Ali Ayni (ö.l945) ise, Sadru'ş-Şeria'nın,
alimler tarafından çok me thedildiğini ı 4 ifade etmektedir.
Taşköprüzade (ö. 9601 1 553) Sadnış-Şeria'nın ilmi
yönden üstünlüğü konusunda şunları söyiüyor: " O,
kendisinden önceki alimierin izah etmedikleri meseleleri
çözmek için çok gayret etmiş ve çalışmıştır." ı 5
Yazarımızın ilmi üstünlüğünü anlatan şöyle bir
hadise nakledilmektedir: "Allame Kutbuddin er-Razi (ö.
766/1365)16, Sadru'ş-Şeri'a ile bir araya gelip münazara
ve mübahase etmek istiyordu. Önce ona, çok güvendiği ve
kendi eliyle iyi bir şekilde yetiştirdig;i talebelertnden ve
azatlı kölelerinden olan Mubarekşah el-Mantıki'yil7
gönderdi. Mubarekşah'ı göndermekten maksadı, Sadnı'ş
Şeria'nın bilgi seviyesini ve konulara vukufiyetini

gerekse ana

tarafından

ı ı Bkz. eı-Leknevl, eı-Fevaidu'ı-Behiyye, s. ı ı 0: Me h med
Seyyid. Usül-u Fıkıh. s. 57.
12 Bkz. ei-Leknev1. el-Fevrudu'l-Behiyye. s. ı 10-lll.
ı3 Bkz. ibn Kutlubuga. Tacu't-Teracim. s. 40: el-Leknevl. eiFeva!du'ı-Behlyye. s. ı 09: Serkis. Mu'cemu'I-Matbuat. s. ı ı 99.
ı 4 Bkz. Ayni. Mehmet All, "Türk Mantıkçılan~. s. 51.
ıs Taşköprüzade. Miftahu's-Saade. c.ıı. s. 182.
16 Kutbuddin er-Razi hakkında genış bilgiiçin bkz. el-Leknevl.
el-Fevaidu'l-Behivve. s. 126.
17 Mubar~-kşah hakkında geniş bilgı için bkz. Ülken. Hilmi
Ziya. Eski Yunan'dan Çagdaş. Dü~ünceye Dogru Islam Felsefesi
Kaynaklan ve Etkileri. IV. Baskı. Istanbul. 1993. s. 162.
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ögrenmekti. Bunun üzerine Mubarekşah, Sadru'ş
Şeria'nın derslerine katılır. Bu sıralarda Sadru'ş-Şcria
Herat'ta, Ku tbuddin er-Razi ise Rey şehrinde
bulunuyordu. Mubarekşah, Sadru'ş-Şeria'nın İbn Sina (ö.
428/ ı 037)'nın "el-İşarat" isimli kitabını oku ttugunu,
ancak ne yazarına, ne de bu kitabın şartlıleri olan
Fahreddin er-Razi (ö. 606/1209) ve Nasiruddin et-Tüsi (ö.
672/ 1274)'ye uymayarak onların görüşlerini kabul
etmedigini görünce; hocasına şöyle yazdı: "Sadru'ş-Şeria
çoküstün bir alimdir. Yakıcı bir yaratılışı vardır. Onunla
bir araya gelip münazarada bulunmak , yenilmcyi ve
ayıplanınayı kabullenmek demektir." Bunun üzerine
Kutbuddin er-Razi bu düşüncesinden vazgeçer."18
Sadru'ş-Şeria es-Sani; kclam, felsefe . mantık, usul-u
fıkıh, hilfı.f, cedel, hadis, tefsir, tasavvuf. nahiv, lügat.
edebiyat, münazara gibi ilim sahalannda a.lim, muhakkık
ve mudakkık bir zattır. ı 9 Sadru'ş-Şeria es-Sani, Bu ilim
sahalannın birçogunda eserler kaleme almıştır.
Bütün bunlar Sadru'ş-Şeri'a es-Sani'nin ne kadar
önemli bir şahsiyet olduğunu ve üzerinde çalışmalar
yapılması gereken bir düşünürolduğunu göstermektedir.

c. SADRU'Ş-ŞERİA'NIN KELAM İLMİNDEKİ YERİ:
Sadru 'ş-Şeria'nın nisbelerinden el-Hanefi on u n
Hanefi mezhebinden olduğuna delatlet eder.
Eserlerinden bahsederken de göreceğimiz üzere onun
Hanefi fıkhına dair bir çok eseri vardır. O, fıkıhta Hanefi
oldugu gibi, Kclarn'da da Hanefi-Maturidi'dir. Ancak
Sadru'ş-Şeria. inceleyebildtgimiz kadanyla gerek fıkhi ve
gerekse kelami eserlerinde Ebu Hanife (ö. 150/767)'ye sık
sık atıflarda bulunduğu halde, İmam Maturidi'den hiç
bahsetmez. Fakat yazanmızın kelami görüşleri İmam
fıkıhta

18

Taşköprüzade.

Miftahu's-Saade. C.ll. s. 191-192.
el-Leknevi. el-Fevilidu'l-Behiwe. s. 110: Kehhale. Mu 'cemu'lMüellifin. C. VI. s. 246: ez-Zirlkll. el_-A'Iam. C. IV. s . 354: Serkis.
Mu'cemu'I-Matblıat. s. 1 ı 99.
ı9
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Maturidi ve Mattıridi kelamcılarının görüşlerinin aynısı
oldugu ve kclaıni meselelerdc Ebu Hanife'ye atıflarda
bulundugu için. onun bir Hanefi-Maturidi kclanıcısı
oldugunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ya2arımız bir çok
Maturidi kelamcısı gibi2 o İmam Maturidi'den
bahsetmemekle beraber zaman zaman ~ulemauna"
(alimlerimiz) "ashabun<:"ı·· (arkada~larıınız)21 gibi tabirler
kullanmaktadır. Kanaatimize göre. Sadru ' ş-Şeria, İmam
Maturidi'yi ve isimlerini zikretmedigi diger Matundileri bu
tabirler içine almaktadır. Bununla beraber Sadru'ş-Şeria,
E bu 'I-Hasan el- Eş'ari (ö. 32-t 1935 )'n in bizzat ismini
zikrederek görüşlerini tenkit etmektcdir.2 2
Sadru ' ş - Şeria. mü teahhirin (sonraki) kelarnclların
yolundadır. Biliııdigi üzere müteahhirin ilm-i kelamı.
felsefe ile meczedilmiş bir kelamdır . 23 Müellifimiz de
aynı metodu takip etmektedir. Bu husus müellifimizin
"Ta'dllu'l-Ulüm" isimli eserinde açıkça görülmektedir.
Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki; onun kelamı.
felsefi kelam değil. kelfun.i f~lsefedir. Yani o, felsefi terim
ve ıstılahiarı kullanırken, onların felsefi tefsir ve
izahlannı ince bir mantık süzgccinden geçirerek reddedip,
tabiri caizse. bunları kendi görüşünü destekleyen bir
malzeme halille getirerek kullanmaktadır .
Sadrtı 'ş-Şeria kelamda bazı alimlerden etkilendiği
gibi kendisinden sonra gelen bazı alimleri de etkilemiştir.
Kendisinin "Tadilu'l-Ulüm" ve "et-Tavdih" isimli eserleri
incelendiğinde, Sadru'ş-Şeri'a'nın Ebu Hanife, İbn Sina,
20 Bkz. Uludag Süle:yman. Ke laın ilmi ve İslam Ak<'üdi fŞerhu ' J
Akiüd Tercümesi). Giriş. lll. BaskJ. İst<:ınbul. 1982. s. 37.
2 ı Bkz. Sadru·~ -Şeria. Şe r h u T<ı ' d!li'l- Li! um. Süleym a niye
Kütüph~,nesi. Antalya-Tekelioglu. no: 798. vr. 16\a. 1R6b: et-Tavd!h fi
Halli Gavamili't-Tenkih. (et-Taftazan l . d -Te lvih içinde). C.l. s.l89.
192.
22 Bkz. Sadnı·ş-Şeria. Şerhu Ta' cllli' I·U1lım . \T . 18Gcı . 284b: etTavclih.C . I.s.l8~J . 197.
23 Bkz. Yüksf"l. Emrullah . Arnidi'de ~ilgi Teorisi. ı. Baskı. işaret
Y:=ıyınlan. ıstanbuL J ~.l9 ı. s. 20.
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Fahreddin er-Razi, Nasiruddin et-Tü si' den etkilendiği
görülecektir. Bu, yazarımızın etkilendiği şahısların
fikirlerini aynen kabul ettiği anlaınma gclınemelidir. Zira
Sadru'ş-Şeria, gerektiği yerde yukarıda isimlerini
saydığımız alimlerden bazılarını zaman zaman tcnkide
tabi tu tm uştur.
Yazarırnızın ayrıca bir Maturidi kclarncısı olan
Muhammed Şemsuddin es-Semerkandi'nin "es-Sahaif'
isimli eserine atıflarda bulunması da24, bu alimden
etkilendiğine delil teşkil etmektedir.
Sadru'ş-Şeria, kendisinden sonra gelen pek çok
aliıne etkide buluıınıuştur. 25 Kendisinden etkilenenlerin
başında ise Saduddin et-Taftazani (ö. 7971 1395)
gelmektedir. ct-Taftazani, yazarımızın usul-u fıkha dair
olan içinde bazı kelami meselelere de yer verdiği "et:ravdih" isimli eserini şerhetmiştir. Her ne kadar bu
şerhte Sadru'ş-Şer1a'nın Eş'arileri tenkitlerine cevap
veriyorsa da, bu, onun yazarımızdan etkilenmediği
anlamına gelmez. Zira et-Taftazani, Sadru'ş-Şeria'nın
kullandığı
bazı
ıstılah
ve tabirleri aynen
kullaı1rnaktadır.26 Ne var ki, et-Taftazani eserlerinde
yazarımızdan bahsetmemektedir. Kaldı ki et-Taftazani,
Şerhu'l-Akô.ld isimli
eserini, Sadru'ş-Şeria'nın etTavdih'ini şerhetlikten sonra yazmıştır. Çünkü o,
Şerhu'l-Akaid'de ictihad ve mü.ctehid ile
ilgili
meselelerden bahsederken. bu kon u ları "et-Telvih fi
Şerhi't-Tenkih" isimli kitabında genişçe anlattığını27
söylemektedir. Bu da bize et-Taftazarıi'nin Şerhu'J-Akaid'i
yazarken Sadru'ş-Şeria'dan ve kelami görüşlerinden
24 Bkz. S~dru'ş-Şeria. Ta'dil. vr. l44a. 146a. l57a. 163a. 164b.
2 5 Ayni. Mehmet All. ..Türk Manlık~ıları". s. 51. '·
26 Bkz. Ta'dil. vr. 1881J. et-Tavd!h.C.l. s . 175: Krş. et-Taftaziml.
Şerhu'l-Akaid (Kestelli Haşlvesi ile birlikte). Sal<'\h Silici Kitahevi.
istanbul. s. LL 1: Şerhu ' l-Makasıd. Tahkik: Abdurrahman Umeyre. I.
Baskı . Beyrut. 1989. C. IV. s. 2.:1.0.
2 7 Bkz. et- Taftazaııi. ~erhu·ı-Akaid. s. l9n .
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haberdar olduğunu göstennektedir.
Sadr u 'ş-Şeria'dan etkilendiğini gördüğü m üz
alimlerden biri de Kemaluddin el-Beyazi
( ö.
1098/ l687)'dir . Bunu. onun İmam-ı A'zam'ın görüşlerini
açıkladığı "İşaratu'l-Meram min İbaratt'l-İmam" isimli
eserinde rahatlıkla görebilmekteyiz. cl-Beyazı, özellikle
kulların ili ll eri meselesinde Sadru 'ş-Şeria ' dan sık sık
nakiller28 yapmakta, adeta Ebu Hanife'nin bu konudaki
görüşlerini kendisi açıklanıamış da Sadru'ş-Şeria 'ya izah
ettirmiş desek mü balağa clmiş olmayız. Hatta o. Sadru'ş
Şeria.'nın "et-Tavdlh" isimli eserinde husün ve kubuh
konusuna yazdığı ''el-Mukaddimatu'l-Erbaa" isimli
eserini özetleycrek vcnnektedir.29
Ebu'l-Beka (ö . ı 09411.} da "Kitab el-Kültiyyat" isimli
eserinde Sadru 'ş-Şeria'nın yapmış olduğu bazı tariileri
aktarmaktadır. 30

Son devir Osmanlı alimlerinden Seyyid Bey (ö. 1924}.
"Usul-u Fıkıh Dersleri'' isimli escrinde "İrade, Kaza ve
Kader" konusunu işlerken Sadru'ş-Şeria'nın bu
konulardaki görüşlerine geniş bir şekilde yer
vermektedir.~ ı

Ayrıca Osmanlı Şeyhulislamlarından

Muhammed
Zahid el-Kevseri (ö. 1951 }. yine başka bir Osmanlı
Şeybulislamı olan Mustafa Sabri Efendi (ö. l954}'yi cebri
görüşlerinden dolayı tenkit etmek için kaleme aldığı "elİstibsar ani't-Tahaddüs mine'I-Cebri vc'l-İhtiyar" isimli
28 Bkz . el-Beyazi. Kemaludclin. İşar<:'ıtü'I-Meram min İb~trati'l
imam . Tahkik : Muhammed Z~lhid b. Hasan ei-Kevseri. istanbul. 1949.
s.30.74 .95. 127.203-261 .
29 Bkz. ei-Reyazi. işaratü'I-Meram. s. 262: Krş.et-Tavdih. C.l, s.
175-186.
30 Bkz. Ebu'l-Beka. Eyylıb b . Mlısa ei-Huseyni el-Kefevi. Kltab
ei-Külliyyat. Tahkik: Adnan Derviş. Muhammed ei-Mısri. 1. Baskı.
Beyrut. 1992. s. 107. 109. 162. 217. 1~3. 363. 497. 620. 633 . 898. 904.

924
ll

Bkz. Seyyid Bey. UsCll-u Fıkıh Dersleri. 3-2G: 125-177.
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küçük bir risalestnde Sadru'ş-Şeria'nın insan fiiJleri
konusundaki görüşlerinden istifade etmektedir. Yine clKcvseri bu risaJede, ınsan fiili konusundaki görüşlerinden
dolayı Sadru'ş-Şeria'yı, "Mevkifu'l-Beşer tahte Sultani'lKadcr" isimli eserinde Mustafa Sabri Efendi'nin yapmış
rıluugu tenkitlere32 cevap vererek yazarıınızın görüşlerini
savunmaktadır.33

D- SADRU'Ş-ŞERİA'NIN DiGER İLİMLERDEKi YERİ:

a-

Fıkıh

ve Usul-u

Fıkıhtaki

Yeri:

Eserlerinden bahsederken de görecegirniz üzere
Sadnı"ş-Şeria'nm eserlerinin çogu fıkıh ve usul-u fıkıh'a
aittir. Konumuz müsait olmadığından müellifimizin bu
sahalardaki fikirleri üzerlııde duramıyoruz . Zira yazann
bu konudaki görüşleri ayrı bir araştırma konusu olacak
niteliktedir. Şunu da belirtmek isteriz ki, yazarımızın
fıkhi yönden de üstün ve kudretli bir alim olduğuna
eserlerinden bahsederken az da olsa işaret edeceğiz.
Öte yandan Sadru'ş-Şerl.a'nın fıkhi yönden
üstünlüğünü belirten Daru'l-Fünun Hukuk Fakültesi
muallimlerinden Mehmed Seyyid Bey'in şu ifadelerine yer
vermek istiyoruz : "Dürer ve Mlrat sahibi meşhur
Osmanlı ulemasından Molla Hüsrev bu eserlerinde
Sadru'ş-Şeria ile pek çok uğraşır ve bir çok itirazlar ileri
sürerse de, bizim molla olsa olsa onun iyi bir talebesi
olabilir.3 4
b- Felsefedeki Yeri:
Sadru'ş-Şeria'nın

İbn

Sina'nın

''el-İşarat"ını

okutması, yazannın

ve bu eserin şarihlenrtnirı görüşlerini
kabul etmemesi kendisinin kelamda olduğu gibi felsefe
alanında da engin bir alim olduğunu göstermektedir.

32 Bkz. Mus tafa Sabrı Elendl. Mevkiftı"l-Beşer tahte Sultani'l Kader. Kahire. 1352 . s. 63-()8.
33 Bkz. el-Kevst-ri. Muhammed Zahid . el-istibsar ani'tTahaddüs nıine'l-Cebri ve·t - ihtlv{ır. Kahire. Tarihsiz. s . 11-14.
34 Mehmed Seyyid. Usui-u Fıkıh. s. 57.
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Gerçekten de yazarıınızın bu üstünlüğü kendisinin
"Ta'dilu'l-Ulüm" eserinde açık
bir
şekilde
görülmektedif.35 O, bu eserinde felsefecilerin özellikle
İbn Sina ve Nasiruddin ct- Tü si' nin görüşlerini tenkit
etmekte 36 ve kendi orijinal mantığı çerçevesinde
görüşünün doğruluğunu ispatlamaya çalışmaktadır.
Mesela: Sadnı·ş-Şeria yaratma meselesinde filozofların
"sudür" 37 nazariyyesini kabul etmez. Filozoflara göre
mebde-i ev-vel bütün yönlerden birdir. Bu mebde-i
evvel'den ancak bir suctür eder . Sadru'ş-Şeria'ya göre.
bunu doğrulayan akli ve nakli bir delil yoktur.3B
c-

Mantıktaki

Yeri:

Kelam, felsefe ve usCıl-u fıkıh sahalarında eserler
kaleme alan ve bu sahalarda meşhur olmuş bir kişinin
mantık ilmi olmaksızın bu ilimlerde söz sahibi olması
mümkün değildir .
Sadru'ş-Şeria, meşhur eseri "Ta'dilu'l- Ulüm"un ilk
bölümünü bu ilme hasretmiş ve mantık sahasında ne
kadar büyük bir a.Iim olduğunu ortaya koymuştur. Onun
mantık sahasındaki

isimli eserini

üstünlüğünden

''Ta ' diltı'l-Ulüm"

anlatırken kısaca bal1scdeceğiz.

d- Tasavvu[takl Yeri:

ait
tasavvufi bir escre rastlayamadık . Ancak "Ta'dilu'lUllım"un kelamla ilgili kısmının sonunda geniş bir
şekilde (286b-305a) tasawufi konulardan bahsetmektedi.r.
Araştırmamız

esnasında

Sadru'ş-Şeria'ya

35 Krş . Taşköprüzade. Miftalıu 's -Saade. C. ll. s . ı 82: 191-192.
3ö

Ta'clil. vr.
2!7b.

Müelıifimizin filozotları tenkit etmesine örnek oıamk bkz.
ı 4Gcı . 153b. ı 58a. l58b. ı 63b. ı 68b. 109a. 20Gb , 208b.

3? Suctür nazariyesi lıcıkkındo geni ş bılgı için bkz. Yazı c ı.
Kemal-Kerem. Anton Cc:ıttas. /\'Jamu'I-Feısefeti'I-Arabi}ye. ır. Baskı.
Beynıt. 1964. 449-454: 507-5 ı 3; Aydın. ibralıinı Hakkı. farahi'de

Metat1zik
180-214.

Dü:şünc e. (8asılın<unı:ş

Doktora T L·z i J. Erzurum. 199:3 . s.

3R Bkz. Şerhu Ta'dili'l -U llım . vr. I80b. Bu eser bundan sonraki
dipnotlarda kıs<ıca Ta'dil olarak gösterilecektir.
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E- ESERLERi:

1- Ta'dllu'l-Ulılm:

Bu eser üç kısımdan mü teşckkildir. Birinci kısım
mantık, ikincisi kelam ve üçüncüsü ise hey'ettir. Katip
Çelebi (ö. l068h.) bu eserin iki kısımdan teşekkül
cttigini: birincisinin mantık (mizan), ikincisinin ise
kclf:un oldugunu zlkretmektedir.39 Daha sonra yazarmuz
bu eserini şerhedip, "Şerh u Ta'dili'l- Ulüm" ismini
vermiştir.

Öncelikle bu eserin isminde geçen "ta'dil" kelimesi
üzerinde durmak istiyoruz. Ta'dil, lugatte, tesviye
manasma gelmektedir..ıo Bu kelimenin çogulu olan
"tadilat" Türkçemizde de kullanılmaktadır. Ta'dil
kelimesi; aslına zarar vermeden degiştirmek, tebdil etmek,
hafifletmek ve do gr u laştırınak4 1 gibi an lamlar
taşımaktadır. Sadru'ş-Şeria da eserine "Ta'dilu'l-Ulum"
ismini vererek, .. bütün mevcut olan ilimlerde genel bir
ıslah yapmak istemiştir. ~ 42
Sadru'ş-Şeria, bu eserde önce "Mantık" kısmını ta'dil
etmiş, bundan sonra "Kelam"a geçerek bu ilirnde de
ta'dilatta bulunmuştur. "Ta'dilu'l-Ulü.m"un üçüncü
kitabını "Heyet" teşkil etmektedir. Müellif bu ilirnde icra
etmiş oldugu ta'dilfı..tın takdir edilmesi için bu konuda
yazılmış olan diger kitapların mütalaa ve tetkik
edilmesini tavsiye ediyor. Yazarımız, bu üçüncü kitabını
Buhara dışında Şer't-abad denen yerde hicri 74 7'de
tamamlaınıştır ki, kendisi de bu tarihte vefat ettiginden
bu önemli eserini tamamlayamamış. bundan dolayı da
ta'dilc muvaffak oldugu ilimler üç ile sınırlı kalmıştır. 43
39 Bkz. ·Katib Çelebi. Keşfu'z-Zuniın an Esami'I-Kütübi ve'lfünün, Milli Egitim Basımcvl. istanbul. 1971. C. 1. s. 419.
40 Bkz. eı-Tahanevi. Keşşafu lstılahati'J-Funüıı. s. ı O ı 8 .

.ıı Yegin _ Abdullah vF: eırkacla.şları. Osrnanlıca-Türk\·e
Ansiklopedik Büyük Lügat. istanbul. 1~)9 1. s. :2.043.
4 2 Bkz. Yaltkaya, "Türk Kelfuncıları ··. s . B.
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Ta'dilu'l- Ulüm, genel olarak kelam, mantık, ahlak,
felsefe, tasavvuf ve hey'et gibi çeşit U ilimleri kapsayan.ı..ı
bir eserdir. Taşköprüzade, bu eser hakkında; "Sadru'ş
Şeria, Ta'clilu'l-Ulüm'da akli ilimierin bütün kısımlarını
açıklamıştır. Sonra bu kitabın her bir kısmını şerhedip,
hiç görülmemiş bir usul ve çok güzel bir tarz meydana
getirmiştlr. Tahkik ve tedkiklcrini öyle güzel bir eda ve
üslupla açıklamıştır ki, kendinden öncekiler görseler
bundan aciz olduklannı itiraf ederlerdi."45 demektedir.
Ta'dilu'l-Ulüm ve şerhi henüz basılmamış olup
yazmadır . Bu eserin esbit edebildiğimiz bazı yazma
nüshalan şunlardır: İstanbul Topkapı Saray1 Müzesi
Kütüphanesi A. 3414; E.H. 1669; istanbul Süleymaniye
Kütüphanesi: Antalya- Tckelioğ;lu, no: 798; Süleymaniye,
no: 749; Kılıç Ali Paşa, no: 286; Köprülü, no : 797;
Hamidiye, no: 721; İstanbul Köprülüzade Mehmed Paşa
Kütüphanesi, no: 797 nurnarada ise bu eserin kelamla
ilgili kısmı kayıtlıdır.
2- Tehkihu'l-Usul:
Sadru ' ş-Şeria'nın usul-u fıkha dair yazmış olduğu
bir eserdir. 4 6 Hanefllerin mü teahhirininden bazıları
kelamcıların metodu ile fıkıhçılann metodunu, başka bir
ifadeyle Şafii usülü ile Hanefi usulünü cami eserler
yazmışlardır. "et-Tenkih"in bunların en meşhurlarından
olduğu47 söylenmektedir.
Sadru'ş-Şeria, bu eserinde, Pezdevi (ö . 483h.)'nin
"Usül"ünü, Fahreddin er-Razi'nin (ö. 606h.)'nin "elMahsul"ünü ve İbn Hacib (ö. 570h.)'in "el-Muhtasaru'lYaltkaya. "Türk Kelamcıları-. s. D vd.
44 Krş. Mehmed Seyyid. Usul-u Fıkıh (Medhal). s. 57 :
Keskioglu. Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku . s. 150.
45 Taşköprüzade. Miftahu's-Saade . C. ll. s. 182.
4G İbn Kuth.ıbuga. Tacu·t-Terarim. s. 40: Kf'hhrue. Mu 'cemu'IMiwllifin . C. 'v'J. g_ 246: el-Leknevi. d-Fev~idu ' I-Bı:-hiyye. s. 109: ezZirikli. e1-A'Jiun. C. IV. s. :354.
4 7 Mel1med Seyyid. Usi'ıl-u Fıkıh . .s. 56.
43
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Münteha"sını

telhis etmiştir. 4-8
Bu eser müellifin bu esere yazmış olduğu "et-Tavdih"
ve et-Taftaztmi'nin "et-Tavdih"e yazmış olduğu şerhle
birlikte; Dehll. 1267; Leknev. 1281, 1287; Kazan. 1883;
istanbul, 1304, 1306 ve ayrıca birkaç şerh ve başiye ile
birlikte 1306 yılında Mısır'da basılmıştır.<t9 Bu eserin
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde bir çok yazma
nüshası da bulunmaktadır.
3- et-Tavdlh [i Halli Gavamtzi't-Tenkih:

Usül-u fıkha dair olan bu eser, :yukarıda adı geçen
"et-Tenkih" isimli eserine yazarımızm yaptığı şerhtir.5°
Bu şerhin Sadru'ş-Şeri'a'nın en güzel. değerli ve faydalı
eserlerinden biri oldugu . pek muhakkikanc yazıldığı.
ihtiva ettiği tahkikatın müellifin zihni mahsulü
oldugu S I zikredilmektedir. B u c ser et- Taftazanl
tarafından "et-Telvih ale't- Tavdilı" adıyla şerhedilınişti.r.
Sadru'ş-Şeria.
Hanefi-Maturidl olduğundan
tetkikleri Şafii ve Eş'ari alimleri aleyhine olup daima
onların fikir ve görüşlerini tenkit eder. et-Taftazani de
Eş'ari olduğundan onlan savunur ve Sadru'ş - Şeria 'ya
cevap vermeye çalışır. Her ikisi de mudakkık oldukları
için onlardan sonra gelen alimler, bu iki kitabı büyük bir
merakla araştırmaya koyulmuşlar, üzerlerine çeşitli
şerhler yazarak
iki tarafın iddia ve delillerini
degerlendirniişlerdir. Bunun neticesi olarak, "et-Tavdih"
ve "et-Telvih"in şöhreti bütün İslam dünyasına
yayılınıştır. 5 2

Necmuddin b. Ebi Bekir Mercanl (ö. 827 1 1423).
"Hizametu'l-Havaşi li İzahati'l-Gavaşi" isimli eserinin
4-8 M~iınwd Sevvid. Usül-u Fıkıh . s. 56 .
49 Serkis . Mu ~emu' l-Matbüat. s. 1199: Atay . Hüseyin. -islam
Hukuk Felsefesine Giri~·· . (1-fallaf. Abdulvehhab . İ s lam Hukuk
Felsefesi. içincle). Il. Baskı. Ankara . 1985. s. 160.
50 Bkz. Brockelmann. GAL. Supii.. Vol. ll. pp ..300.
5 l Bkz. Mehmed Seyyid. Usül-u fıkıh . s. 56: Atay. ··islam
Hukuk Felsefesine Giriş··. s. 159.
52. Mehmed Sevvid.
Uslıl-lt Fıkıh . s. S7vd .
.

-
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ön söz ünde et- Taftazani'nin "et- Tel vi h" tc tnsaflı
söyledigi53 belirtilmektedir.
et-Tavdih. Hind, 1292; Kalküta. 1245. 1278. 1309;
Kazan, 1902; Kahire, 1324'te bası1mıştır.54 Ayrıca bu
eseru1 çeşıtlı yazma nüshaları mevcuttur.55
Sadru'ş-Şeria'nın "el-Mukaddimahı'l-Erbaa'' isimli
bir eserinden de bahsedilmektedir. Ancak bu eser aslında
müstakil bir eser olmayıp yukarıda bahsettigirniz "ctTavdih"in hnsün ve kubuh konusuna Sadru'ş - Şeria' nın
yazmış oldugu dört mukaddimedcn ibarettir. Yazarımız,
bu mukaddimelerde cebir, kaza ve yaratma meselelerini
bir kelamcı ed ası ve üslu bu ile işlemiş. bu kon ularda
Ebu'I-Hasan el-Eş'ari ve Eş ' arilerc cevap vererek kelami
tartışmalara girmiştir . Öneminden dolayı bu dört
mukaddimeyc şerh haşiye ve ta'likler yazanlar
davranmadıgını

olmuştur.5 6

4- Serhu'l-Vikaye:

Hanefi fıkhına dair bir eserdir. Dedcsi Tacu'ş
Şerla'nın "Vikayetu'r-Rivaye fi Mesaili'l-Hidaye" isimli
eserinin şerhidtr.57 Bağ;datlı İsmail Paşa (ö . 1920)
"Vikaye"yi, diger kaynaklann aksine, Sadnı'ş-Şeria'nın
ana tarafından dedesi olan Burhan u 'ş-Şeria' nın eseri
olarak göstermektedir .58 Bu eser Kazan , 1318'de
basılmış tır. 59

5- Muhtasaru 'l-Vikaye [i. Mesaili'l-Hidaye:
Yukarıda

zikrettigimiz "el-Vikayc"n in ın u h tasand ır.
''en-Nukaye'' isnıiyle de ka:y'Tlaklarda geçmektcdir. 6 o
Bkz. Atay. -tsıam Hukuk f elsefesine G iriş". s . lG2 .
54 Serkis. Mu cemu'I-MathuRt. s . ı ı 99- ı 200.
55 Bkz. Brockelm<'lnn. GAL. Supll.. Vol. ll. pp.300: Atay . -islam
Hukuk felsefesine Giriş". s. 159- 160 .
56 Bkz. Katip Çelehı. Keşfu'z-Zuııün . C. I. s. 498-499.
57 ei-Leknevi, e!-Fevaidu·ı-Behiy::•". ~ . 109: ez-Zlrikli, el-Alaın . C.
IV. s. 354 : St>rkis. Mu'ccmu '!-Matbuat. s. I 199.
58 Bkz. Bagdatlı İsmail Paşa . Hediyyetü.l-Arifin. C. ll. s. 650 .
59 Serkis, Mu'cernu'l -Matbüat. s. 12 00.

53
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Büyük alim ve müdekkiklerden biri olan Şeyhulislam
İbn Kemal Paşa (ö. 940/ ı534), Sadru·ş-Şeria'nın bu
eserindeki yanlışlarını düzeltmek düşüncesiyle "fslahu'lVikaye"sini, daha sonra bunun şerhi olan ''İzaJıu'l-Islah
(veya el-Islah ve'l-İzah)"ö ı ismindeki eserini yazmıştır.
Kiltip Çelebi ise, "Kemalpaşazade, Kanuni
Sülcyınaıı'a hediye etmiş oldugu bu kitapta böyle
söylüyor ama, bilindiğ;i gibi aliınlcr, hala onun aslına
rağbet ederek onu kullanmaktadırlar. Şerh, her ne kadar
faydalı ve öncekilerden üstün ise de, terkedilmiş
durumdadır. Eskilerin eserlerini tenkit edenlerin kitaplan
konusunda, "Allah'ın sünneti budur." demektedir."62
Birgivi Mehrned Efendi (ö. 98 ı 1 ı 573). asırlarca İslam
alimleri tarafından kabul gören "'Vikayc"nin İbn Kemal
Paşa tarafından tenkit edilmesini doğru bulmamış ve
onun yanlışlarını gösterrnek maksadıyla "Haşiyetü.'l-İzah
ve'l-Islah" isimli eserini kaleme almıştır.G3 A)TICa küçl.'ık
Tacüddin diye bilinen İbrahim b. Abctillah Hamidi (ö.
973/ ı565-6)de İbn Kemal'in bu kitabı üzerine bir haşiye
yazarak onu şiddetli bir dille tenkit etmiştir.64
Bu eser Kazan, ı260, ı290, 1902; Petersburg, 1895;
Kalküta, ı274, 1858; Leknev, ı873, 1888, 1889; Kahire,
1318 ve Hind, 1915'te basılmıştır.65
6- el-Vuşah (veya el-Vişah):

Bu eser Maani ve Beyan ilmine aittir.66
60 Gkz. el-Leknevi. ei-Fevaidu'l-Belıiyye, s. 109: Serki~;.
Mu·cemu'I·Matbuat. s. 1200.
61 Kllıçer. Esat. "Fıkıhcı Olarak ihn Kemar. Şeyhüllslam ibn
Kcmaı Sempozyumu içinde. Ankara. 1989. s. 161 .
62 Katip Çf'lı>bi. Keşfı..ı'z-Zunün. s. 109.
63 Bkz. Arslan. Ahınt>t Turaıl. imam Birgıvi Hayatı. E~:wrleri \ ' C:
/\rc:ıpça Tedrisindeki Yeri. İstanbul. 1992. s. Sl6.
6 --l 13kz. Kılıçı>r. 8sat. "Flkıhcı Olarak İbn Kema.J". s. 161.
65 Serkis. Mu'cemu'l-Matbüat. s. 1200.
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Yazarımızın

bundan başka, eş-Şurüt, Erbaune
Hadisen, Şerhu Fusüli'l-Hamsün fi'n-Nahv, Fetevay-ı
Maveraunnehr Ta'dil Hayat el-Eflak, el-Havasi ve·n-Nikat
el-Muharrarat ala Muhtasar cl-Ma'ani, Fi ilmi's-Sarf gibi
eserlerinin67 bulundugu da zikredllrnekteclir.
Sonuç olarak Sadru·ş-Şeria es-Sani"nin Buhara."da
yetişmiş olan önemli bir Hanefı-Maturidi bilgini
olduğunu söyleyebiliriz. Bu kısa çalışmada, yazarın Türkİslanı ilim dünyasında önemli bir yeri olduğunu
vurgulamaya çalıştık . Yazar, çeşitli yönleriyle
araştırılınayı bekJeyen gtzli bir degerdir . Düşünce
tarihimizdeki bu gibi değerlerin araştırılması, fikir ve
görüşlerinin ortaya çıkanlması. kültür hazinemizin daha
da zenginleşmesini saglaycaktır.

66 Bkz. el-Leknevi. el-Fevaidu'l-Behiyye. s .

109: Kehhale.
C. VI. s. 246: ez-Zirikli. ei-A'\am. C. fV . s. 354:
Miftahu's-Saade. C . ll. s. 191.

Mu' r~ mu'\-Müellifin.
Taşköprüzade.

G7 Bkz. ei-Leknevi. d-Fevaiclu'l-Behiy:ye. s. l LO: Bagdatlı ı sınail
C. ll. s. 649: Brockelmann. CAL. Vol. If. pp.

Pa~a. Hediyyetü'J-Artfın.

277-278: Supll. Vol. ll. p. 301.
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