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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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di. Konuşmadığı zaman gökten çok yere 
bakar ve düşüneeli görünürdü. Arkadaş
larıyla yürürken onları öne geçirir, kendisi 
arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kim
selere önce o selam verirdi. ResOluilah çok 
defa hüzünlüydü ve hep Allah' ı düşünür

dü. Gerekmedikçe konuşmaz, çoğu zaman 
sükGt ederdi. Sözünün başından sonuna 
kadar her kelimenin hakkını vererek ko
nuş urdu. Az sözle çok mana ifade eder, 
açık seçik konuşurdu. Sözünde ne fazla
lık ne de eksiklik bulunurdu. Kibar ve yu
muşak huyluydu. Etrafındakilere kaba dav
ranmaz, onları hor görmezdi. Ne kadar 
az olursa olsun Allah'ın nimetlerine saygı 
gösterir, onları asla küçümsemezdi. Yeni
len, içilen şeyleri lezzetsiz diye kötülemez, 
aşırı şekilde övmezdi. Dinin bir emrini uy
gulayacağı sırada buna aykırı bir şey söy
lendiğinde son derece öfkelenir, gerekeni 
yapıncaya kadar da öfkesi yatışmazdı. Öte 
yandan kendisine yapılan kaba ve haksız 
bir davranıştan dolayı öfkelenmez, onun 
intikamını almaya kalkışmazdı. Bir şeye 
işaret edeceği zaman parmağıyla değil eliy
le işaret ederdi. Bir şeye hayret ettiği za
man elinin içini semaya doğru kaldırırdı. 
Konuşurken sözüyle uyumlu olarak elini 
hareket ettirir ve sağ elinin baş parmağı
nı sol elinin avucuna vururdu. Birine öf
kelendiği zaman başını ondan çevirirdi. 
Sevindiği zaman bakışlarını yere indirirdi. 
Gülmesi çoğunlukla tebessüm şeklindey
di. O gülerken dişleri dolu tanesi gibi bem
beyaz görünürdü." 

Hz. Hüseyin'in babasına sorarak öğren
diği ResGiullah 'ın şemaili de şöyledir : "Re
sGiullah evine girdiği zaman vaktini üçe 
taksim ederdi. Birini Allah'a ibadet ve ta
ate ayırır, birinde eşleriyle meşgul olup evi
nin ihtiyaçlarını temin eder, birinde de din
lenip şahsi işlerini görürdü. Kendisine ait 
olan zamanı diğer insanlarla paylaşırdı. Bu 
saatlerde yanına çok yakın arkadaşları gi
rer, onlar da öğrendikleri bilgileri orada bu
lunmayan kimselere anlatırlar, böylece Al
lah 'ın elçisi ilmini kimseden esirgememiş 
olurdu. ResGl-i Ekrem ümmeti için ayır
dığı vakitlerde manevi bakımdan üstün 
olan ashabını huzuruna kabul eder, din
deki üstünlükleri nisbetinde onlarla meş
gul olur, hem onların hem de ümmet-i 
Muhammed'in dünyada ve ahirette işleri
ne yarayacak bilgileri kendilerine öğretir
di. Onun huzurunda sadece dinin öğreti

mi ve ümmet-i Muhammed'in işi konuşu
lurdu. Kimsenin bunların dışında fayda
sız bir şey söylemesine razı olmazdı. in
sanlara faydası dokunmayacak bir sözü 
söylemezdi. Ashabıyla kendisi arasında 
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sevginin çoğalmasına yarayacak iltifatlar
da bulunur, onların kendisinden uzaklaş
masına yol açacak sözleri ağzına almazdı. 

Her kabilenin önde gelen kişilerine ikram
da bulunur ve onları kendi kabilelerine baş
kan tayin ederdi. Davranışlarını beğenme
diği yöneticilere karşı müslümanları dik
katli ve uyanık olmaya teşvik eder, kendisi 
de kimseden tebessümünü ve güzel söz
lerini esirgememekle beraber onlara kar
şı daha ihtiyatlı davranırdı . Meclisinde gö
remediği ashabını sorup araştırır, halkın 

arasında ne olup bittiğini yine onlardan 
sorup öğrenirdi. İyi ve güzel olan şeyin gü
zelliğinden söz edip onu tavsiye eder, kö
tü olan şeyin kötülüğünü dile getirip on
dan sakındırırdı. Yaptığı her iş ölçülüydü, 
hiçbir işi ve sözü diğerine ters düşmezdi. 
İnsanlara, yapmaları gereken din ve dün
ya işlerini gerektiği gibi yapamayabilecek
leri veya gevşek davranabilecekleri endi
şesiyle görevlerini hatırlatmaktan geri dur
mazdı. Dünya ve ahiretle ilgili her güç me
seleye bir çözüm bulurdu. Yapması gere
ken görevi uygulamada kusur etmediği gi
bi hakkın dışına da çıkmazdı. Oturup kal
karken Allah'ı zikrederdi. Meclislerde ken
dine özel bir yer ayırmaz, ayrılmasına da 
izin vermezdi. Bir topluluğun yanına var
dığında meclisin baş tarafına geçmez, ne
rede boş yer varsa oraya oturur, başkala
rına da böyle yapmalarını söylerdi. Yanın
dakilerle ilgilenip onlara iltifat ederdi. Mec
lisinde bulunan herkes onun en çok de
ğer verdiği insanın kendisi olduğunu düşü
nürdü. Bir sorusu veya ihtiyacı sebebiyle 
yanına gelip oturan kimse kendiliğinden 
kalkıp gidinceye kadar onun yanından ay
rılmazdı. Kendisinden bir şey isteyeni ya 
istediği şeyi vererek veya vereceğini vaad 
ederek yahut gönül alıcı bir söz söyleyerek 
gönderirdi. Güzel davranışları ve güzel ah
lakıyla herkesi kucakladığı için bütün müs
lümanların babası durumundaydı. Herkes 
haklarının gözetilmesi bakımından onun 
yanında birbirinden farksızdı. Ona göre 
üstünlüğün ölçüsü takva idi. Her zaman 
güler yüzlü , güzel huylu, halim selimdi. 
Kötü huylu, katı kalpli değildi. Bağırıp ça
ğırmaz, çirkin söz söylemez, kimseyi ayıp
lamaz ve aşırı derecede övmezdi. Hoşlan
madığı şeyi görmezden gelirdi. Kimse onun 
lutuflarından ümitsizliğe düşmezdi. Üç şey
den hep uzak dururdu: Riyadan, çok ko
nuşmaktan , kendini ilgilendirmeyen şey
lerle meşgul olmaktan. İnsanlarda kusur 
aramazdı. Hiç kimseyi aşağılayıp küçüm
semez, kimseyi ayıplamaz, kimsenin ayıp
larını araştırmazdı. İnsana sevap kazandır
mayan faydasız sözleri söylemezdi. Konuş-

maya başlayınca yanında bulunanlar. san
ki başlarında birer kuş varmış da onu ür
kütmek istemiyorlarmış gibi önlerine ba
karak onu dinler, ancak o susunca konu
şurlardı. Ashap onun yanında birbiriyle ko
nuşmaz, huzurunda konuşan kimse sö
zünü bitirinceye kadar dinlerlerdi. ResOl-i 
Ekrem ashabının gönlünü hoş etmek için 
onların güldüğü şeye güler, onların hay
ret ettiği şeye hayret ederdi. Huzurunda 
konuşma adabını bilmeyen yabancıların 
kaba saba konuşmalarına sabrederdi. Da
ha önce iyilikyaptığı birinin övgüsünü ka
bul eder, fakat kendisini aşırı şekilde öv
meye kalkışanlara izin vermezdi. Bir kim
se uygun olmayan bir şey söylemedikçe 
sözünü kesmezdi. Uygun olmayan tarzda 
konuşan kimseyi ise ya ikaz ederek sözü
nü keser veya oradan kalkıp giderdi" (İbn 
Sa'd, ı, 422-425; Tirmizi , s. 48-53; Tabera
nl, XXII, 155-1 59, nr. 414; Kadi iyaz, s. 20 ı-
207; Heyseml, Vm, 273-275) . 

Şemaile dair eserlerde daha başka ko
nulara da temas edilmiş, Hz. Peygamber'in 
sırtında nübüwet mührü bulunduğu, ileri 
yaşlarda saçında ve sakalında kaç beyaz 
kıl olduğu belirtilm iş, gözlerine sürme çek
tiği , giydiği elbiselerin , mestlerin, pabuç
ların, parmağına taktığı yüzüğün , kullan
dığı kılıçların, zırh ve miğferlerin, başına 
sardığı sarıkiarın nasıl olduğu, onun nasıl 
yürüdüğü. nasıl oturduğu, otururken ne
lere dayandığı, neleri nasıl yediği, yemek
ten önce ve sonra neler yaptığı , yemeğe 

nasıl başlayıp bitirdiği , neleri nasıl içtiği ve 
nasıl geçindiği incelenmiş; güzel koku sü
ründüğü, nelere nasıl gülüp ağladığı, kim
lerle nasıl şakalaştığı , ashabıyla birlikte şiir 
dinlediği, hanımlarıyla sohbet ettiği, nele
rin üzerinde nasıl uyuduğu gibi konular 
ele alınmış; onun hangi ibadetleri nasıl yap
tığı üzerinde durulmuş ; üstün ahlakı an
latılmış; ayrıca onun nasıl ve kaç yaşında 
vefat ettiği, geride neleri miras bıraktığı 
ve onu rüyada görmenin mahiyetiyle ilgili 
rivayetlerden de söz edilmiştir. 

Şernail hakkında yazılmış başlıca eser
ler şunlardır: 1. Tirmizi, eş-Şem/Yilü'n

nebeviyye* ve'l-]].aşa'ilü'l-Muştafaviy

ye. Şernail konusundaki bu ilk ve en mü
kemmel eser üzerinde şerh , Mşiye, ihti
sar türünden pek çok çalışma yapılmıştır 
(Kalküta 1252, 1262, 1273 ; Bulak 1280, 
1290; nş r. izzet Ubeyd ed-De"as, Humus 
ı 388/1968). z. Ferra ei-Begavl, el-En var 
ii şema'ili'n-nebiyyi'l-mu]].tar (İrşadü'l
envar). Eserde ResGl-i Ekrem'in ve soyu
nun üstünlüğü , özellikleri, vahyin başlan
gıcı , ResGlullah ' ın müşriklerin eziyetleri
ne katlanması, peygamberliğinin alamet-



leri, mi'racı, ileride olacak şeylere dair ver
diği bilgi lerin gerçekleşmesi. mucizeleri, 
isimleri, sıfatı. nübüvvet mührü, teninin 
güzel kokusu. üstün ahlaki. şiir dinleme
si, yürüyüşü, oturuşu. uyuması, abctest al
ması, yıkanması, misvak kullanması, na
maz kılması. oruç tutması, haccetmesi, gi
yim kuşamı, evdeki ve seferdeki hali, ye
mesi ve içmesi, son hastalığı ve vefatı gi
bi konular 1 OZ başlık altında senedieriyle 
birlikte 1257 hadisle anlatılmıştır (nşr. İb

rahim ei-Ya'kübl, I-II, Beyrut I 409/1989) 

3. Kadi İyaz, eş-Şifa* . Klasik şernaillerden 
farklı bir muhtevaya sahip olan ve bazı şe
mail kitaplarına kaynaklık eden eser İslam 
dünyasında büyük itibar görmüş, birçok 
neşri, şerhi, ihtisarı yapılmış ve çeşitli dil
lere tercüme edilmiştir (1-11, nşr. Ali Mu
hammed el-Bicavl, Kahire 1977; nşr. Ab
duh Ali Kuşek, Beyrut 1420/2000) Eserin 
en ünlü iki şerhi, Ali el-Karl'nin Şer])u'ş
Şifa ti ])u]fu]fi'l-Muştata'sı ve Şehabed

din el-Hafad'nin Nesimü'r-riyaz fi şer])i 
Şita'i'I-KacJi 'İyaz'ıdır (I-IV, Bulak 1257; 

Karl'nin şerhiyle birlikte) 4. Ebü'l-Fida İbn 
Keslr, Şema'ilü'r-resCıl. Müellif Tirmizi'
nin eş-Şema'ilü'n-nebeviyye'sini esas al
makla birlikte hadis kitaplarında şemaille 
ilgili diğer hadisleri de ilave etmiştir. Eser 
ayrıca delailü'n-nübüvve, fezail ve hasaisle 
ilgili rivayetleri de ihtiva etmektedir. Hem 
müstakil bir çalışma olarak hem de el
Bidaye ve'n-nihaye'nin bir bölümü ha
linde kaleme alınan eseri Mustafa Abdül
vahidyayımlamış (Kahire 1386/1967, 1409/ 

1988), Naim Erdoğan bu yayımı esas alıp 
eseri Şemailü'r-ResCıl, Hz. Peygamber'in 
Şemaili-Mucizeleri-Hususiyetleri adıy

la Türkçe'ye çevirmiştir (İstanbul ı 983) . s. 
Yahya b. Ebu Bekir el-Amiri, Behcetü'l
me])atil ve bugyetü'l-emaşil fi tel{Jişi's
siyer ve'l-mu'cizat ve'ş-şema'il. 855'te 
( 145 ı) tamamlanan eser üç bölüm halin
de ele alınmış . birinci bölümde ResGl-i Ek
rem'in s'ireti. ikinci bölümde hasaisi ve mu
cizeleri. üçüncü bölümde şemaili incelen
miştir. Eser Cemaleddin Muhammed el
Eşhar el-Yemeni'nin şerhiyle birlikte neş

redilmiştir (l-ll, Kah i re 1330- ı 33 ı). 6. Sü
yGtl. eş-Şema'ilü 'ş-şerife. Tirmizi'nin eş
Şema'ilü 'n-nebeviyye'sini Zehrü '1-{Ja
ma'il 'ale'ş-Şema'il adıyla ihtisar eden 
SüyGtl, bu konuda ikinci bir çalışma daha 
yaparak ResGl-i Ekrem'in özelliklerinin ele 
alındığı 7Z 1 hadisi derleyip şerhetmiştir 
(nşr. Hasan b. Ubeyd Bahubeyşl, baskı ye
ri ve tarihi yok) 7. Ahmed b. Muhammed 
el-Kastallanl. el-Mevahibü'l-ledünniwe* 
bi'l-mina])i'l-Mu])ammediyye. Müstakil 
bir şernail kitabı olmayıp eserde ResGl-i 

Ekrem'in hayatı, mucizeleri ve hasaisi ya
nında şemaili de ele alınmaktadır (Kahire 
ı 281 ı. Divan şairi Baki eseri Mealimü 'I
yakin fi sireti seyyidi'l-mürselin adıyla 
Türkçe'ye tercüme etmiş (İstanbul 1261, 

1313-1316, 1322-1326), YGsufb. İsmail en
Nebhfınl el-Envarü'l-Mu])ammediyye 
mine'l-Mevahibi'l-ledünniyye adıyla ih
tisar etmiştir (Beyrut 1310, 1312; Kahire 
1 320; İstanbul 1394/1974) 8. Abdülhak b. 
Seyfeddin ed-Dihlevl, Matla'u'l-envari'l
behiyye fi'l-})ilyeti'l-celiyyeti'n-nebe
viyye. Hz. Peygamber'in ahlaki ve şerna
ilinin ele alındığı eserin bir nüshası Beng
ladeş'te el-Cem'iyyetü'l-Asyeviyye Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır. 9. Ebü'l-Hasan 
Ali b. Muhammed el-Fas! el- Hureyşl. Tu])
tetü'l-a{Jyar 'ald şema'ili'l-mu{Jtdr. Bir 
nüshasının Rabat'ta ei-Hizanetü'l-melikiy
ye'de (nr. 1695) kayıtlı olduğu belirtilmek
tedir (Selahaddin el-Müneccid, s. 192). 10. 

Rumeli kazaskeri Dede Mehmed Efendi, 
el-Vesiletü '1-'u?-ma fi şema'ili'1-Muşta
ta {Jayrü'1-vera. Bir fatiha, bir baslre, üç 
bab, bir hatime ve bir tezyılden oluşan ese
rin fatiha kısmındaKadi İyaz'ın eş-Şita'
sının birinci bölümü özetlenerek ResGl-i 
Ekrem'in güzelliği, azasının tenasübü, be
deninin temizliği, güzel kokusu ve üstün 
ahlaki; baslrede onun doğduğu ayda bazı 
ülkelerde sevinç gösterisi yapanların nail 
olduğu ilahi mükafatlar; birinci babda nur-i 
Muhammed! ve dünyaya rahmet olarak 
gönderilmesi; ikinci babda babasıyla an
nesinin evlenmesi, babasının vefatı ve Hz. 
Muhammed'in doğumu; üçüncü babda 
sütanneye verilmesi ve orada geçen olay
lar; hatlmede ahirete intikali anlatılmış. 
tezy'ilde yine eş-Şita' esas alınarak Hz. 
Peygamber'i sevmenin gereği. ona salatü 
selam getirmenin önemi üzerinde durul
muştur. Eser önce müellifin e1-Mid])a
tü '1-kübra'sı ile birlikte (Bulak ı 30 ı ı. da
ha sonra Tabersl'nin Mekdrimü'1-a{Jla]f'ı
nın hamişinde (Kahire 1304, 1311), ayrıca 

tek başına (Haydarabad 1331) yayımlan

mıştır. 11. Molla Halil Siirdl. Ma])şu1ü'1-
mevahibi'l-e])adiyye fi'l-{Jaşa'iş ve'ş
şema'ili'l-A])mediyye . Yetmiş dört bö
lümden oluşmaktadır (DİA, XXX, 251) 12. 

Yusuf b. İsmail en-Nebhfınl, Vesa'ilü'1-
vüşul ila Şema'ili'r-resul. Müellif bu ese
rini on üç kitaptan faydalanarak hazırla
mış. bunlardan biri olan Tirmizi'nin eş
Şema'ilü 'n -nebeviyye'sindeki hadisleri 
mükerrerleri çıkarıp kitabına almış. Re
sGI-i Ekrem'in soyu ve isimleri, dış görü
nüşü. giyimi, yemesi ve içmesi, ahlaki, dua 
ve zikirleriyle tıbb-ı nebevlden oluşan se
kiz kitab halinde ve orijinal bir tertipte ha-

ŞEMAİL 

zırlamıştır. İbrahim Şemseddin eseri ha
dislerin! tahrlc ederek yayımlamış (Bey
rut 1422/2002). Abdullah b. Said Muham
med el-Lahd de Müntehe's-sul 'ald Ve
sa'ili'1-vüşul ila şema'ili'r-resu1 adıyla 

şerhetmiştir ( 1-IV, Beyrut 14 ı 9/ ı 998). 13. 

Vehbe ez-Zühayll, Şema'ilü '1-Muştafa. 
Müellif. eserinin ana konularını Kadi İyaz'ın 
eş-Şifa'sından almakla birlikte konuları 
farklı bir şekilde sıralamış. bunları ResGl-i 
Ekrem'in Allah katındaki yeri. hasaisi. ona 
uymanın sebepleri ve itaatin gereği, Ce
nab-ı Hakk'ın ona hitabındaki incelik, onun 
diğer peygamberlere üstünlüğü, faziletle
ri, temizliği ve güzel kokusu, fesahati ve 
belagatı, güzel ahlaki, zühdü, ibadeti. be
deni özellikleri. isra ve mi'racı, şefaati , la
kapları, isimleri. çeşitli mucizeleri, Kur'an-ı 

Kerim'in i'cazı . ResGlullah'ın ismeti. ona 
saifıtü selam getirme ve kabrini ziyaret gi
bi 158 başlık altında ele almıştır ( Dımaşk 
1427) . 14. Liechtenstein'de bulunan Cem
'iyyetü'l-merkezi'l-İslaml tarafından bir ko
misyona hazırlatılan Şema'ilü'n-nebi şal
lallahu 'a1eyhi ve sellem. Bu çalışma ya
pılırken hadisler Mevsu'atü Cem'i ceva
mi'i'l-e])adiş ve'l-esanid'den seçilmiş, bu 
hadisler şernail konusundaki eserlerin sis
temine göre yeniden düzenlenmiş, ayrıca 
doğrudan veya dalaylı şekilde şemaille il
gili olan ayetler tesbit edilmiştir. Dört ana 
bölüm ve bir hatimeden meydana gelen 
eserde 1373 hadis bulunmaktadır. Birinci 
bölümde ResGl-i Ekrem'in 700'den fazla is
mi ve künyesi tesbit edilmiş, ikinci bölüm
de tevazuu, cömertliği gibi ahiakl özellik
leri, üçüncü bölümde bedeni özellikleri ve 
güzellikleri, dördüncü bölümde yemesi iç
mesi, uyuması gibi halleri ele alınmıştır. 
Eserin sonunda hadislerin kaynakları gös
terilmiş ve hadislerdeki garlb kelimeler 
açıklanmıştır (Kahire 1425/2004) . 

Bazı müelliflerin şemaille ilgili eserleri 
günümüze ulaşmamıştı r. EbO Abdullah 
Muhammed b. Ali b. Tarhan el-Belhl el
Bikendl. İ bnü'l-Mukrl el- İ sfahanl, Ebü'l
Abbas Ca'fer b. Muhammed el-Müstağfi
rl bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca İbnü'l 
Mukrl diye anılan hadis hfıfızı Ebü'l-Hasan 
Ali b. Muhammed b. İbrahim el-Gırnatl'
nin ResOl-i Ekrem'in şemaili. siyeri, ahlak 
ve evsafına dair, dört cilt olduğu ve yirmi 
kısımdan meydana geldiği belirtilen eş
Şema'il bi'n-nuri's-satı'i'l-kdmil'i (Keş

fü';ç-;çunün, II, I 059), Endülüslü hadis ha
fızı Ebu Abdullah Muhammed b. Atik ei
Laredl el- Gırnatl'nin Metali'u '1-envar fi 
şema'ili'l-mu{Jtar'ı (Zehebl, IV, 1436). İs
mail b. Guneym el-Cevherl'nin Ijalü (fju
lelü)'l-iştıtd bi-şiyemi'1-Muştafa'sı (He-
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diyyetü'l-'arifin, I, 220) ve Muhammed b. 
Sabit b. Abdullah ei-Kayserl'nin 'Aynü'r
raJ:ımeti ve'n-ni"ır ii şemô.,ili'n-nebiy
yi'l-mebri"ır'u da (a.g.e., ll , 393) anılmalı
dır. Bunlardan başka ResGl-i Ekrem'in ha
yatı ve ahlakına dair bazı eserlerde onun 
şernailine de yer verilmiştir. Ebü'ş-Şeyh ei
İsfahanl'nin A[ı/a/Ju'n-nebi*si, İbnü'I-Cev
zl'nin Hz. Peygamber'in slreti, şemaili ve 
mucizelerine dair el-Vefa* bi-aJ:ıvô.li'l
Muştafô.'sı (nşr. Mustafa Abdülvahid, Ka
hire 1386/ 1966), Zeynüddin el-lraki'nin Re
sulullah'ın hayatını ve şernailini 1000 be
yitte anlattığı ed-Dürerü's-seniyye ii 
(n<L?mi)'s-siyeri'z-zekiyye adlı elfıyyesi ve 
Şemseddin eş-Şaml'nin ResGl-i Ekrem'in 
siyer ve megazlsine dair yazılmış en ha
cimli eserlerden biri olan Sübülü'l-hüdô. 
ve'r-reşô.d ii sireti l]ayri'l-'ibô.d adlı ese
ri bunlar arasında zikredilebilir. 

Günümüzde kaleme alınan şemaile dair 
kitaplardan Abdullah Siraceddin ei-Hale
bl'nin Seyyidünô. MuJ:ıammed Resulul
liih şallalliihü 'aleyhi ve sellem: Şemô.,i
lühü'l-I:ıamide ve J:ıışô.lühü'l-mecide'si 
( Dımaşk 1399), Enver ei-Cündl'nin Şemô.,i

lü'r-resul ve şal]şiyyetühü'l-insô.niyye'
si (Kahire 1948). Şa'ban Muhammed İs
mail'in Min J:ıaşô.,isi'r-resi"ıl ve şema,ili
hi adlı eseri (Riyad 1400/1980). Muham
med b . Cemll Zeynu'nun Kuti"ıf min şe
mô.,ili'l-MuJ:ıammediyye ve'l-al]lô.~ı'n

nebeviyye ve'l-ô.dô.bi'l-İslô.miyye'si (Ri
yad 1404/ 1984; Cidde 1407/ 1987), Said b. 
Abdülkadir b. Salim Başenter'in el-Ayô.
tü'l-beyyinô.t iimô. ii a'zô.,i Resulillô.h 
şallalliihü 'aleyhi ve sellem mine'l-mu'
cizô.t'ı (Cidde 1997). Eyüp Sabri b. Cemll'in 
Türkçe Mülahhas Şemô.il-i Hz. Muham
med Sallallahü Aleyhi ve Sellem'i (Üs

küp 1325; istanbul 1957: Sabri Cemi! Yal
kut, Hz. Muhammed ve Şernail-i Şerifleri 
adıyl a). İbrahim Bayraktar'ın Hz. Pey
gamber'in Şernilili (İstanbul 1990). Ali 
Yardım'ın Peygamberimiz'in Şemô.ili (is
tanbul 1997) ve Faruk Vural'ın Şemô.il'i 
(İstanbul 2009) sayılabilir. 
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!il M. YAŞAR KANDEMİR 

eş-ŞEMAİLÜ'n-NEBEVİYYE 
( ~~~ JH.o • .;JI) 

Tirmizi'nin 
(ö. 279/892) 

Resul-i Ekrem'in şernailine 
dair eseri. 

_j 

Tam adı eş-Şemô.,ilü'n-nebeviyye ve 'l
l]aşa,ilü'l-Muştafaviyye olup şernail ko
nusunda yapılan ilk çalışmadır ve elli altı 
başlık altında 424 (bazı neşirlerde 394, 395) 
hadisten meydana gelmektedir. Bu baş
lıklarda ResGlullah'ın dış görünüşü , kıya

feti, yemesi içmesi, konuşma şekli, ibade
ti, ahlaki, geçim tarzı ve ölümü ele alın
mıştır. Eser tertip ve muhteva bakımın
dan şernail konusunda yazılan eserlerin 
en mükemmeli kabul edilmiştir. Tirmizi bu 
eserine el-Cô.mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inde yer alan 
şemaille ilgili hadislerin birçoğunu aynen, 
bir kısmını ihtisar ederek almış, raviler 
hakkındaki tenkitlerini bazan hiç değiştir
meden, bazan kısaltıp nakletmiştir. eş-Şe
mô.'ilü'n-nebeviyye'deki hadislerin bü
yük çoğunluğu sahih, önemli bir kısmı ha
sen, pek azı zayıf rivayetlerdir. Müellif ba
zı hadislerden elde edilebilecek fıkhl me
selelere de işaret etmiştir. Çeşitli kütüp
hanelerde pek çok nüshası bulunan eser 
(Sezgin, lll, s. 304) Kalküta'da ( 1252. 1262, 
1273), Delhi'de (1303). Leknev'de (1288). 
Lahor'da (1309). İstanbul'da (1264, 1285). 
Kahire'de (I 273. taş baskı, 1309, 1375, son 
iki baskı Bacı1rl'nin eş-Şema'ilü'n-nebeviy
ye üzerine yazdığı el-Mevahibü 'l-ledünniy
ye adlı haşiyesinin kenarında , nşr. Ta ha Ab
dürrauf Sa'd, 1988). Bulak'ta ( 1280, 1290). 
Fas'ta (1310) ve Humus'ta (nşr. izzet Ubeyd 
ed-De"as. 1388/1968, Beyrut 1406/1985; 
nşr. Abdullah eş-Şa"ar, 1992) yayımlanmış
tır. 

eş-Şemô.'ilü'n-nebeviyye üzerinde bir
çok şerh, haşiye ve ihtisar çalışması yapıl
mış. eser çeşitli dillere tercüme edilmiş
tir. Belli başlı şerhleri şunlardır: 1. İsamüd
din el-İsferaylnl, ŞerJ:ıu'ş-Şema'il ii J:ıu
~illfi efcj.ali'l-verô.' ve a~e'd-delô.'il (yaz
ma nüshaları için bk. a.g.e. , lll, s. 305). Z. 
İbn Hacer el-Heyteml, Eşrefü'l-vesô.'il ila 

fehmi'ş-Şemô.'il (nşr. Ebü' l-Fevaris Ah
med b. Ferld el-Mezldl. Beyrut 1419/1998). 
Şebramellisl'nin lfô.şiye 'ala Eşrefi'l-ve
sô.,il adlı bir çalışması vardır (bk. ŞEBRA
MELLİSI). 3 . Muslihuddln-i Lart, ŞerJ:ıu'ş
Şemô.'il (a.g.e., ll l , s. 308) 4. Ali el-Karl, 
Cem'u'l-vesô.'il ii şerJ:ıi'ş-Şema,il. Ese
rin en önemli şerhi sayılmaktadır. Kütüp
hanelerde pek çok yazması olup (a.g.e., 
lll, 306), İstanbul (1290) ve Kahire'de (HI, 

1317-1318, kenarında Münavl'nin şerhiy
le birlikte) basılmıştır. Aliel-Karl'nin eser 
üzerine ayrıca Zübdetü'ş-Şemô.,il ve 
'umdetü'l-vesô.,il adlı muhtasarı vardır 
(Mahmudiye Ktp ., nr. 2690/ 17; el-Hare
mü'l-Mekkl, Slret , nr. 424). Aynı müellifin 
Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi'nde ka
yıtlı olan (nr. 679/9) 'Umdetü'ş-Şemô.,il'i 
muhtemelen bu çalışmadır. 5. İbrahim ei
Lekanl, Behcetü'l-meJ:ıô.fil ve ecmelü'l
vesô.,il bi't-ta'rif bi-rüvô.ti'ş-Şemô. 'il (Sü
leymaniye Ktp., Giresun, nr. ll) . 6. Nured
din ei-Halebl, el-Vefa li-şerJ:ıi Şemô.'ili'l

Muştafô. . Tamamlanamayan eserin bir 
nüshası Bursa Eski Yazma Eserler Kütüp
hanesi'ndedir (Umumi, nr. 195). 7. EbuAb
dullah Muhammed b. Kasım b. Muham
med Cessus el-Fas!, el-Fevô.'idü '1-celiy
yetü '1-behiyye ii şerJ:ıi'ş-Şemô.'ili'l-Mu
J:ıammediyye (Bulak I 296; Kahire 1306, 
1316). Cessus'un hemşehrisi Muhammed 
b. Kasım b. Muhammed el-Kadirl bu şer
he haşiye yazmıştır (Zirikll. Vl l , 9). a. İbra
him b. Muhammed el-Bacurl, el-Mevô.
hibü'l-ledünniyye 'ale'ş-Şemô.,ili'l-Mu
J:ıammediyye (Haşiyetü 'l-'altame el-Baca
rf [el-Beycürfj) . eş-Şemô.,ilü'n-nebeviy
ye ile birlikte pek çok defa yayımlanmış
tır (Bulak ı 276, 1280. 1290, 1302, 1309; Ka
hi re 1301, 1305, 1318, 1319, 1320, 1332, 
1375/1956). 9. Şernubl, 'Itrü'ş-şegi 'ala 
mul]taşarı Şemô. 3ili't-Tirmigi. Şernubl, 

eş-Şemô.,ilü'n-nebeviyye'yi önce Mul]
taşaru Kitô.bi'ş-şemô.,iJi'l-MuJ:ıammediy

ye adıyla ihtisar etmiş. ardından da şer
hetmiştir (Bulak 1318). eş-Şemô.,ilü'n-ne
beviyye'nin diğer şerhleri arasında Şern
seddin es-Sehavl'nin A~rebü'l-vesô.'il J:ıô.
şiye 'ale'ş-Şemô. 3il (lza/:ıu'l-meknün, 1, 

ı 12), Hund'nin Neşrü'l-fezô.,il ii şerJ:ıi'ş
Şemô.,il (Sezgin, lll, s. 308; lzaf:ıu 'l-Mek
nün'da [ll, 648 1 eserin adı Neşrü'l-feza'il fi 
tercemeti ricali'ş-Şema'il şeklinde kayde
dilmiştir). Ahmed b. Muhammed el-Kas
tallanl'nin ŞerJ:ıu Şema'ili't-Tirmigi (Sü
leymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 600). Ce
mel'in el-Mevô.hibü '1-MuJ:ıammediyye 
bi-şerJ:ıi'ş-Şemô.'ili't-Tirmi.giyye (Sezgin, 
lll, s. 158) ve İsmail Müfid Efendi b. Ali 
ei-İstanbWı"nin ŞerJ:ıu'ş-Şemô.'ili'n-nebe-


