
maatü 't-takrlb beyne'l-mezahibi'l-islamiy
ye adlı bir heyet ve buna bağlı Darü't-tak
rlb adlı bir enstitü kuruldu. ŞeltCıt bu gi
rişimi yazıları ve konferanslarıyla destek
ledi. 1949 yılından itibaren büyük bölümü 
Cemaatü't-takrlb'in yayın organı Risdle
tü'l-İsldm dergisinde tefrika edilen bir 
tefsir yazdı. 1946'da Mecmau'l-lugati'l
Arabiyye'ye üye seçildi ve Kahire Üniver
sitesi Hukuk Fakültesi'nde ders vermeye 
başladı. 19SO'de Ezher'de İslam kültürü ve 
araştırmaları bölümüne genel müfettiş ta
yin edildi. 19S7'de İslam Konferansı'na da
nışman, aynı yıl Ezher vekili ve 13 Ekim 
19S8'de Ezher şeyhi oldu. Reform çaba
ları sonucunda 1961'de Ezher modern bir 
üniversite hüviyetine kavuşturuldu; ilk de
fa kız öğrenciler alındı ve 1962'de Külliy
yetü'l-benat açıldı. Ayrıca Cemaatü kiba
ri'l-ulema'nın yerine ŞeltCıt'un büyük ümit
ler bağladığı Mecmau'l-buhCısi'l-İslamiyye 
kuruldu. Ezher Fetva Komisyonu, Eğitim 
ve Öğretim Bakanlığı'nda Kültürel İlişki
ler Yüksek Komisyonu ve Radyo Yüksek 
Meclisi üyelikleri yanında Sosyal işler Ba
kanlığı Örf-Adet Komisyonu ve İslam Araş
tırmaları Komisyonu başkanlıkları görev
lerinde de bulunan ŞeltCıt'a 19S8'de Şili, 
1960'ta Cakarta ve 1961'de Fas V. Muham
med üniversiteleri fahrl doktora unvanı 
verdi. 1960 yılında Fas Kralı V. Muhammed 
tarafından bir nişanla ödüllendirildi. ŞeltCıt 
uzun bir hastalıktan sonra 13 Aralık 1963 
tarihinde vefat etti. 

İlml çalışmaları yanında mücadeleci ve 
ıslahatçı kişiliğiyle de öne çıkan ŞeltCıt Ce
maleddln-i Efganl, Muhammed Abduh ve 
Meragi'nin ıslahatçı çizgisini izlemiş, Ha
san ez-Zeyyat'a göre onlardan daha ba
şarılı olmuştur. Bunda, şartların onun le
hinde gelişmesinin yanı sıra İslam birliğini 
sağlamak amacıyla Şla ile Ehl-i sünnet'i 
birbirine yaklaştırmak için gösterdiği ça
baların ve bunların halk tarafından des
teklenmesinin büyük payı olmuştur. Özel
likle fıkıh ve tefsir alanında değerli çalış

malar yapmış. Kur'an-ı Kerim'in ilk on cü
zünü (Tevbe suresinin 121. ayetine kadar) tef
sir etmiş, tefsirinde uyguladığı belli bir 
mezhebe bağlı kalmayan, sCırelerin bütün 
olarak içerdiği genel hüküm ve amaçlara 
yoğunlaşan, vahyi ilıml teorilerin sınırlı ka
lıplarıyla izaha çalışmayan metodu çeşitli 
araştırmalara konu olmuştur. Fıkıh alanın
da geleneksel bakış açısına karşı çıkarak 
çağdaş problemlere cesaretle çözümler 
bulmaya çalışmıştır. Aydınların da ilgiyle 
izlediği vaaz ve irşad hizmetine özel bir 
önem vermiş, Mısır Radyosu'nda ilk defa 
sabah sohbetlerini başlatmış , özel günler-

de yaptığı konuşmaları, dergi ve gazeteler
de yazdığı yazılarla görüşlerini geniş kit
lelere ulaştırmıştır. 

Eserleri: Mu~arenetü'l-me~dhib fi'l
fı~hi'l-İsldmi (Ali Sayis ile birlikte, Kahi
re 1936) ; el-Kur'dn ve'l-mer'e (Kahire 
1937); TaJ:ıdidü'n-nesl fi'ş-şeri'ati'l-İsld
miyye (Kahire 1937); el-İslam ve's-seldm 
(Kahire 1937); el-Mes'uliyyetü'l-mede
niyye ve'l-cind'iyye fi'ş-şeri'ati'l-İsld
miyye (Kahire I 937; Ahmed Fethi Beh
nesl, Şeltut'un Lah ey Milletlerarası Muka
yeseli Hukuk Konferansı'na sunduğu bu 
tebliğe Şerf:ı ue ta'lfk 'ala risaleti 'l-merf:ıum 

eş-Şeyi] f1 mes'Qliyyeti'l-medeniyye ue'l
cina'iyye fı 'ş-şeri."ati'l-İslamiyye adıyla bir 
şerh ve ta"lik hazırlamıştır; Kahire 1407/ 

1987); Fı~hü 'I-Kur'an ve's-Sünne: el
Kısds (Kahire 1946; Kahire Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencilerine verdiği kon
feranslardan oluşmuştur); el-Kur'dn ve'l
~ıtdl (Kahire 1948; İng. tre. R. Peters, Ji
had in Mediaeual and Modern Islam, Lei
den 1977; eser el-İslam ue'l-'alakatü'd-deu
liyye fi's-silm ue'l-f:ıarb adıyla da basılmış
tır [Kahire 1951[); el-İslam ve's-siydse
tü'd-devliyye (Kah i re I 948); Menhecü'l
Kur'dn ii bind'i'l-müctema' (Kahire 
ı 956); el-İslam ve'l-vücudü'd-devli li'l
müslimin (Kahire 1958) ; el-İslam: 'A~i
de ve şeri'a (Kahire 1379/1 959; Şeltut"un 

islam hukukuna dair görüşlerini yansıtan 
bu eseri Muharrem Tan Türkçe'ye tercüme 
etmiştir [İstanbul 1991. 1993[) ; el-Fetd
vd, dirdse li-müşkildti'l-müslimi'l-mu'd

şır ii J:ıaydtihi'l-yevmiyyeti'l-'amme (Ka
hi re 1959; Beyrut 1983); M in tevcihdti'l
İsldm (Kahire 1379/ 1959); Tefsirü'l-Kur
' ani' I-Kerim, el-Eczd'ü '1-'aşeretü '1-uld 
(Kahire 1379/1960) ; el-İslam ve't-tekdfü
lü'l-ictimd'i (Kahire 1961 ); Tan~imü'l

'ald~ati'd-devliyye fi'l-İsldm (Kahire 
1962); MuJ:ıammed er-Resulü'l-a'~am 

(Kahire 1965); Min hedyi'l-Kur'dn (Kahi
re 1968); el-Bid'a: Esbdbühd ve maçidr

ruM (nşr. Ali Hasan Ali Abdülhamld, Ah
sa 1408/1988; nşr. Abdülahir Hammad, 
Beyrut 1988; eser ve makalelerinin bir li s
tesi için bk. Midhat David Abraham, s. 
171-187). 
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ı ı 
ŞEM 

( ,;.;..ıı ) 

Koklama duyusu 

L 
(bk. DUYU). 

_j 

ı ı 

ŞEM' u PERV ANE ( ~,,Y., ~ ) 

Doğu edebiyatlarında 

tasavvufi aşkın anlatıldığı 

alegorik ve sembolik hikayelerin 

L 
ortak adı. 

_j 

Geceleri ışığın çevresinde dönen perva
nenin klasik Doğu şiirinde aşığı temsil et
tiği ve muma (şem') aşık olduğu yaygın 
bir kabul olarak yer almaktadır. Pervane
nin mum ışığı etrafında her seferinde ona 
daha yaklaşarak döndükten sonra kendi
ni aleve atıp yok etmesi sevdiğiyle yakıcı 
bir vuslata ermek şeklinde düşünülmüş 
ve bu düşünce şairler için orüinal bir ilham 
kaynağı olmuştur. Şem'in yanarak ışık ver
mesi, pervanenin de bu ışık çevresinde dö
nüp durması aşık ile maşukun durumuna 
benzetilmiştir. Ayrıca şem' çeşitli kelime
lerle oluşturduğu terkiplerde kinaye yo
luyla "ay, güneş, sevgili" anlamlarının ya
nı sıra "ilahi nur, mürşid-i kamil, Kur'an, 
Hz. Muhammed" gibi tasavvufı manalarda 
da kullanılmıştır. Kur'an'da insanlar uçu
şan kelebeklere benzetildiği gibi (ei-Ka
ria 101/4) hadislerde de kendini ateşe at
maya çalışan pervanelere teşbih edilmiş
tir. Bunlar şem' u pervane konulu şiirler 
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için önemli bir ilham, telmih ve istişhad 

kaynağı teşkil etmiştir. 

Pervane ile şem'in alegorik aşk hikaye
si tasawufı yorumla ilk defa Hallac-ı Man

sur (ö . 309/922) tarafından Kitdbü't-Ta
vasin'de (s. 16) anlatılmıştır. Daha sonra 
pervane hikayesini Ahmed ei-Gazzall (ö. 
520/1126) SevaniJ:ıu'l- 'uşşalf'ta nesir ha
linde ele almış (s. 180), pervaneyi aşık, 
ateşi maşuk olarak görmüş, böylece eseri
ne fışıkane bir özellik kazandırmıştır. Aynül
kudat ei-Hemedanl Temhidat adlı eserin
de pervane ve ateş temsiline yer verirken 
pervanenin aşkını evrensel bir aşka dönüş
türmüştür (s 144-145,286-288, 292). İran 
edebiyatında Ruzbihfın-ı Bakfi ( ö. 606/1209), 

Necmeddln-i Daye, Senal, Nasır-ı Buharal. 
Kasım-ı Envar gibi şairler de aynı konuyu 
işlemiştir. Bazı mesnevilerde ayrı bölümler 
halinde 100 beyti geçmeyen şem' u per
vfine manzumelerine de yer verilmiştir. Bu 
şiirlerin çoğu münazara tarzındadır (Ka
nar, s. 20). Hikayeyi bir mesnevi içerisin
de ilk defa Ferldüddin Attar Mantı]fu't
tayr'ın yirmi dokuzuncu makalesinde müs
takil şekilde ele almış (nşr. Seyyid Sadık 
Gevher!n, Tahran 1348 hş., s. 222), Esrar
name'sinde de yeniden anlatmıştır (s. 
52-53). Sa'd1'-i Şiraz'i Bostan'ın üçüncü bö
lümünün sonunda (nşr. İsmail Emirh!zl, 
Tahran 1317, s. 125-128) aynı hikfıyeyeyer 

vermiştir. Attar ve Sa'd!'nin şem' u perva
nelerinde kullandıkları mazmun ve motif
ler daha sonra yazılan mesnevilerde büyük 
ölçüde geliştirilerek işlendiği gibi müsta
kil şem' u pervanelere de kaynaklık etmiş
tir. Şem' u pervane hikayesinin bağımsız 
bir mesnevi halinde ilk defa IX. (XY.) yüz
yılın sonlarına doğru yazıldığı anlaşılmak

tadır. Tasavvufı eserler başta olmak üze
re şem' u pervane mesnevilerinde alego
riye sıkça başvurulmuş, şem' ilahi nura, o 
nura kavuşup yok olmak isteyen salik de 
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Fehmi'nin 
Şem' u 
Peruane'sinden 
iki sayfa 
(Süleymaniye Ktp., 

Fatih, 

nr. 4002, 
vr. 58b-59') 

pervaneye benzetilmiş, çeşitli semboller
le tasavvufun özüne ilişkin anlatımlar zen
ginleştirilmiştir. Bunlar arasında EhiT-i Şl
razl'nin 894'te ( 1489) yazdığı kırk bölüm 
ve 1001 beyitlik Şem' u Pervane'si zik
redilebilir (Külliyyat-ı Eş'ar-i Ehll-i Şfrazr, 

nşr. Ham!d-i Rabban1', Tahran I 343 hş.) . 

Fars edebiyatındaki şem' u pervaneler 
Türk şairlerine de ilham kaynağı olmuş ve 
birçok tasavvufı eserin ortaya çıkmasına 
zemin hazırlamıştır. Bazıları Farsça, ba
zıları Türkçe yazılan şem' u pervanelerin 
en meşhurları şunlardır: Fehml'nin 891 
(1486) yılında Il. Bayezid adına kaleme al
dığı, otuz dört bölüm ve 1000 beyitten olu
şan Farsça Şem' u Pervane'sinin iki nüs
hası bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 4002; Kadızade Mehmed Efen
di, nr. 4 I 5). Eser Türkçe'ye çevrilmiştir 
(Kanar, s. 138-185). Şeyh Abdullah-ı Şe

büsterl-i Niyazi'nin (ö. 936/1529) mesne
visi Yavuz Sultan Selim adına yazılmış olup 
yirmi beş bölüm halinde 760 beyitten iba
rettir. Tek nüshası bilinen eser (Süleyma
niye Ktp., Kadızade Mehmed Efendi , nr. 
415) tertip yönünden Ehll-i Şirazl'nin ese-

rine benzemektedir (a.g.e., s. 95-138). La

mil Çelebi 1522 yılında Kanuni Sultan Sü

leyman adına bir Türkçe Şem' u Perva
ne yazmıştır. Tertibi ve işlenişi bakımın

dan bazı ayrıntılar dışında Niyazi'nin man

zumesine benzeyen eserin (a.g.e., s. 51) 

sekiz nüshası vardır. XVI. yüzyıl şairlerin

den Kalkandelenli Muldl'nin gerek dü

zenleniş gerekse işieniş yönünden Lamii'

nin eserini andıran 1350 beyitlik Türkçe 

Şem' u Pervane'sinin iki nüshası bilin

mektedir (Millet Ktp., Ali Em1'r1' Efendi, 

nr. 119; iü Ktp., TY, nr. 225, vr. 78b-J2Jb). 

Zatl'nin (ö. 953/1546) beş nüshası tesbit 

edilen (Armutlu. s. 54-56) 4000 beyitlik 

Şem' u Pervane'si beşeri bir aşkı işle

mektedir. Eser üzerinde Sadık Armutlu 

bir doktora tezi hazırlamıştır (bk. bibl.) 

(Türk edebiyatındaki şem' u pervane mes

nevilerinde alegori ve temsil hakkında bk. 

Coşkun, sy. 38 [2006]. s. 63) Feyzl Çelebi 

(XVII. yüzyıl), tek nüshası Gönül A. Tekin'in 

kütüphanesinde bulunan 987 beyitlik Ş em' 

u Pervane'sinde mesnevi nazım şeklini 

kullanmasına rağmen halk şiirinin on bir 

heceli veznini tercih etmiş ve eserde yer 

alan sembollerin ne anlama geldiğini açık

lamıştır (nşr. Gönül Tekin, Feyzf Çelebi: 

Şem' ü Pervane, İnceleme-Metin, Harvard 

1991). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Wensinck, el-Mu'cem, "frş" md.; Hallac-ı Man
sur, Kittibü't-Tavtisin (nşr. L. Massignon). Paris 
1913, s. 16; Ahmed ei-Gazzarı. SevtiniJ:ıu'l-'uşştii): 
(nşr. Hamid-i Rabbani). Tahran 1352 hş., s. 180; 
Aynülkudat ei-Hemedanl. Temhidtit (nşr. Afıf Usey
ran), Tahran 1341 hş., s. 144 vd., 286 vd.; Feridüd
din Artar, Esrtimtime (nşr. Seyyid Sadık-ı Guherin), 
Tahran 1338 hş., s. 52-53; Necmeddln-i Daye. 
Mirştidü'l-'ibtid (nşr. M. Emin Riyahl), Tahran 
1374 hş., s. 210-228, 243, 337 vd.; Hüseyin Mek
kl, Gülztir-ı Edeb, Tahran 1329 hş . , s. 311, 1013, 

.~J0f;~-.ı~ı.~.Jr ~v ~...::,...:,~wı .. 
~-=:~r;IJ~; ~~~-~ ı,~-,;.~~ 

· ~'i.tfı;ır: • 
· ~P:l&.~;;~_;ı_ J,(~Ji !)1ı 
.N~:)0;. .J.J; ı J};,_.j;Y 

Şeyh Abdullah-ı 

Şebüsteri-i 

Niyazi'nin 
Risate-i 

Şem' u 
Peruane'sinin 

ilk Iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Kadızade Mehmed 
Efendi, 

nr. 415) 

;.~;,IJJ;IQJ';;ı ~ .... ~.:;,~)'~;/,' 

~!-!;;:;), . .,.; ZJı ... h-~~.r~ 
~ıJ~.~~vu.I/~V/ ~~~.;~~,_;,,~;~ı 

~Jt-.~l~·J.. ~JI/,;,;;'t!~ 
~;f~t;hn~f ~(~.~).;;v;;~;;
r'/(J~X;Ij (,jjc.~J:,;"..;.~ 

. ..;::,ı.t:. . 

;,..r;;_y~~ ı .. (, .,ı....;V'C1&.Ju ı 
. .~ .. :,.J: .. .(,_,/p ;~ ıJ.!..: ;r,{~ı 

;)1,jcf7~r;!f jy;;;,z.;;,~~; 
,i;&:J;,i;;./ . ' 

'".: ' ' 

<',,; ı,(!,;;/ 

:L0--iJ{'f.;J~ . 
#li'~~,...( ~~-- _&;/"'~[JJ 
i--&-... c)~/:,ı;t~J) t! ' i/-;>r;.-.. .,J~·~f 

• i?<r:'''r..:Y:: 
..;.-<'lıit.t ... ,~~ .. Ut.. - > 

~ -- - . \ 



1148-1149; Harun Tolasa, Ahmet Paşa'nın Şiir 
Dünyası, Ankara 1973, s. 227 vd.; Ca'fer Secdl
di, Ferheng-i Lugat u fştıla/:ıat u Ta'bfrat-i 'İrfa
nf, Tahran 1354 hş., s. 290-291; Sadık Armut! u, 
Zat!' nin Ş em' ü Pervanesi (doktora tezi, ı 998), 
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 
54-56, 164-228; Mehmet Kanar. Fehmf ve Şeyh 
Abdullah-i Şebisterf-i Niyazi'nin Şem' u Perua
ne Mesnevileri, İstanbul 1995; M. İsmailpür, "Şem' 
u Pervane", Danişname-i Edeb-i Farsf (nşr. Ha
san Enüşe), Tahran 1381 , ll, 911-913; Günay Kut, 
"Laml'l Chelebi and His Works", JNES, XXXV/2 
(ı 976), s. 88; Nasrullah Pürcevadi, "Perviine vü 
Ateş ll-III", Neşr-i Daniş, )O{j2, Tahran 1382 hş ., 
s . 6-18; )O{j3 ( 1382 hş.), s. 27-36; Hasan Çift
çi, "Şem' (Mum) ile Pervane (Kelebek) ve İlgili 
Farsça, Türkçe Atasözleri ve örnek Şiirler", Ata
türk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sos
yal Bilimler Dergisi, IV/33, Erzurum 2004, s. 
33-57; H. Gamze Demirel, "Şem' ve Pervane'nin 
içsel Yolculuğuna Dair Felsefi Bir Yaklaşım", 
Türkiyat Araştırmaları, sy. 5, Ankara 2006, s . 
135-144; Menderes Coşkun, "Klasik Türk Şiirin
de Mürekkep istiare, Temsili istiare ve Alegori", 
Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 
38, Ankara 2006, s. 51-70; Dihhuda, Lugatrıame, 
XII, 242; XXXI, 596, 598. Ci;,:J 

t!f.!J SADlK ARMuTLU 

ı ı 

Ş EMAiL 
( Jll.o,;J 1 ) 

Hz. Peygamber'in 
fiziki ve ahlaki özelliklerini 

ifade eden bir terim 
ve bu konuda yazılan eserlerin 

L 
ortak adı. 

_j 

Sözlükte "huy, tabiat, seciye, ahlak" gi
bi manalara gelen şernail kelimesi muh
temelen lll. (IX.) yüzyıldan itibaren başta 
hadis olmak üzere siyer, tarih ve tasawu
fa dair eserlerde bir insan olarak ResGl-i 
Ekrem'in dış görünüşünü, özel hayatını ve 
ahlakını ifade eden bir terim halinde kul
lanılmıştır. İnsanları Resillullah'ı bütün yön
leriyle öğrenmeye ve onun özelliklerini be
nimsemeye ilk defa Kur'an-ı Kerim teşvik 
etmiştir. Buna göre Hz. Peygamber bütün 
insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak 
gönderilmiş (Sebe' 34/28) ve bizzat kendi
sinin bu gerçeği, "Ben Allah'ın hepinize gön
derdiği elçisiyim" diye duyurması isten
miştir (el-A'raf 7/ı 58) Birçok ayette Al
lah ile birlikte ona da itaat edilmesi (Al-i 
imran 3/32, ı 32; en-N isa 4/13, 59), kendi
sine uyulup ardınca gidilmesi (Al-i imran 
3/31; ei-A'raf 7/158), mürninler tarafından 
canlarından daha çoksevilmesi (el-Ahzab 
33/6) emredilmiştir. Cenab-ı Hak, Resill-i 
Ekrem'in bütün varlıklar arasında farklı 
bir yerde ve en üstün konumda olduğu

nu belirtmek üzere onu alemiere rahmet 
olarakgönderdiğini (el-Enbiya 21/107). şa
nını yücelttiğini (el-inşirah 94/4) bildirmiş. 

"Şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlaka sa
hipsin" mealindeki ayetle (el-Kalem 68/4) 
onun benzersiz ve mükemmel ahlakına 
dikkat çekmiş. ona iman edenlerin aynı 
zamanda üstün ahlakını da benimseyip 
özümsernesi gerektiğine işaret! e, "Allah· a 
ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Al
lah'ı çok anan kimseler için Resillullah'ta 
güzel bir örnek vardır" buyurmuştur (ei
Ahzab 33/2 ı) . Allah, böylesine üstün özel
liklerle donattığı resulü ile ona gönülden 
inananlar arasında devamlı bir irtibat ku
rulmasını istemiş, ona hem kendisinin 
hem meleklerin salat ettiğine, müminle
rin de ona salat etmesi gereğine işaret 
etmiştir (el-Ahzab 33/56). Kur'an- ı Kerim'
de ayrıca Resill-i Ekrem'in müminlere çok 
düşkün, onlara karşı çok şefkatli ve çok 
merhametli, ümmetinin sıkıntıya düşme
sinden dolayı aşırı derecede üzülen (et
Tevbe 9/ ı 28), onlara kitabı ve hikmeti öğ
reten, onları günahlardan arındırıp terte
miz yapan bir peygamber olduğunun be
lirtilmesi (el-Bakara 2/ı 29; Al-i imran 3/ı64). 
Cenab-ı Hakk'ın resulüne en mükemmel 
ahlaki öğretirken ona alçak gönüllü olma
yı (el-Hicr ı5/88). yaptığı iyiliği başa kak
mamayı (el-Müddessir 74/6). dünya ma
lına göz dikmemeyi (el-Hicr ı 5/88). affet
meyi ve cahillerden yüz çevirmeyi (el-A'rat 
7/199), dosdoğru olmayı (eş-ŞOra 42/15). 
insanların yaptıklarına ve söylediklerine 
karşı sabretmeyi (Ta ha 2011 30; Sad 38/ı 7). 
müminlere kol kanat germeyi ( eş-Şuara 
26/215), insanlara gönül alıcı söz söyleme
yi (el-isra 17/23, 24, 28) emretmesi aynı 
zamanda onun bütün bu güzel huylara 
sahip olduğunun delili, şernailinin de be
lirgin yönleridir. 

Şemailin ikinci kaynağı hadislerdir. Mu
haddisler şernail konularını genellikle ha
dis kitaplarının "fezail. menakıb, edeb, li
bas, et'ime, eşribe, zinet, zikir, dua" gibi 
bölümlerinde ele almışlardır. Esasen hadi
sin bütün kısımlarını içine alan sekiz ana 
konuyu bir araya getirdiği için "cami"' di
ye anılan kitap türlerinin ihtiva ettiği ko
nularından biri oturup kalkma adabı diye 
de anılan şernail konusudur. Müslim'in el
Cdmi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inin "Fei:a'il" bölümünde 
Hz. Peygamber'in şecaatine, cömertliği, te
vazuu, hayası, güzel kokusu, terinin temiz 
oluşu. saçı ve yüzünün güzelliğine, ağzına 
ve gözlerine, sırtındaki nübüwet mührü
ne dair hadisleri zikretmesi bunu göster
mektedir. Eserlerinde Resill-i Ekrem'in şe
mailine yer veren muhaddisler bu özellik
leri genellikle "sıfatü'n-nebi, menakıb, fe
zail" gibi başlıklar altında ele almışlardır. 
Tirmizi el-Cdmi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inin 46. kita-
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bında Resillullah'ın beşeri yönünü, dış gö
rünüşünü, özel hayatını ve ahlakını "Me
nakıb" başlığı altında vermekle birlikte 
onun özelliklerini daha geniş bir şekilde 
eş-Şemô.'ilü'n-nebeviyye adıyla müsta
kil bir eserde ele almış, ondan sonra bu 
konu bir ilim halinde gelişmiştir. Ayrıca 
Resill-i Ekrem'in muhtelif özelliklerini çe
şitli ilim dalları farklı açılardan ele alıp in
celemiştir (bk DELAİLÜ'n-NÜBÜWE; HA

SAİSÜ'n-NEBI; HİLYE). Şemailin diğer kay
nakları İbn Sa'd'ın et-Tabal}atü'l-kübrô.'
sı, İbn Seyyidünnas'ın 'Uyunü'l-eşer ii tü
nuni'l-megazi ve'ş-şemô.'il ve's-siyer'i, 
Ebü'l-Kasım İbn Asakir'in Tdri]].u Medi
neti Dımaşl/ı. İbn Kesir'in el-Bidô.ye ve'n
nihô.ye'si ve Gazzali'nin İJ:ıyô.'ü 'ulUmi'd
din'i gibi kitaplardır. 

Allah Teala'nın peygamberini üstün ni
teliklerle anınası ve onu örnek almayı tav
siye etmesi Resillullah'ın şernailine duyu
lan ilgiyi sahabe döneminden itibaren art
tırmış: Hz. Ali, Enes b. Malik, Ebu Hürey
re, Sera b. Azib, Hz. Aişe, Ebu Cühayfe, 
Cabir b. Semüre, Ümmü Ma'bed, Abdul
lah b. Abbas, Muarrız b. Muaykib, Ebü't
Tufeyl. Adda b. Halid, Hureym b. Fatik, 
Hakim b. Hizam gibi sahabiler onu tasvir 
etmeye çalışmıştır. Hz. Hasan'ın, dayısı 
Hind b. Ebu Hale'ye ve Hz. Hüseyin'in, ba
bası Hz. Ali'ye Resill-i Ekrem'in şernailini 
sorup öğrendikleri bilinmektedir. Buna gö
re İbn Ebu Hale, Resill-i Ekrem'i şöyle an
latmıştır: "Peygamber irice yapılı ve hey
betliydi. Yüzü ayın on dördü gibi parlar
dı. Uzuna yakın orta boylu. büyükçe başlı. 
saçları hafif dalgalıydı. Saçı bazan kulak 
memesini geçerdi. Rengi nurani beyaz, al
nı açık, kaşları hilal gibi ince ve gürdü. İki 
kaşı arasında öfkelendiği zaman kabaran 
bir damar vardı. Burnu ince, hafifçe ka
visliydi. Sakalı sık ve gür, yanakları d üzdü. 
Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrek ve 
pek hoştu. Boynu gümüş gibi berraktı. Bü
tün organları birbiriyle uyumlu idi. Göğsü 
ile karnı bir hizada olup ne zayıf ne de şiş

mandı. Göğsü ile iki omuzunun arası ge
nişçe, mafsalları kalıncaydı. Bedeni nur gi
biydi. Göğüs çukurundan göbeğine kadar 
ince bir tüy şeridi uzanırdı. Memelerinde 
ve karnında kıl yoktu. Kolları, omuzları ve 
göğsünün üst tarafında kıllar vardı. Bi
lekleri uzun. avucu genişti. El ve ayak par
makları etli ve uzunca idi. Ayaklarının altı 
hafifçe çukur, üstü ise son derece düzgün 
ve pürüzsüzdü. Yürürken öne meyilli düz 
yürür, ayaklarını yere sert vurmaz, sakin. 
ama hızlı ve vakarlı yürür. meyilli bir yer
den iniyarmuş görünümü verirdi. Bir ta
rafa döndüğünde bütün vücuduyla döner-
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