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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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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-



viyye (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi , nr. 
362) adlı çalışmaları sayılabilir. 

Eseri birçok alim ihtisar etmiş olup bun
ların başlıcaları şöylece sıralanabilir : t. Sü
yütl, Zehrü'l-l].amô.'il 'ale'ş-Şemô.'il (nşr. 
Mustafa Aşür, Kahire 1 988) Z. Molla Arap, 
Teh~ibü'ş-Şemd'il fimen }].aşşa'llahu bi
ekmeli'l-fezd'il. Molla Arap, eş-Şemd'i
lü'n-nebeviyye'yi ihtisar edip yeniden 
düzenlemiş ve ll. Bayezid'e ithafetmiştir 
(Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. ı 547) 3. Mu
hammed Abdürraüf el-Münavl eser üze
rinde iki çalışma yapmıştır. Bunlardan Şer
]J.u 'ş-Şemd'ili 'n -nebeviyye ve '1-l].aşd'i
şi'l-Mu]J.ammediyye'de isamüddin el-İs
feraylnl ve İbn Hacer el-Heyteml'nin şerh
lerini bazı bilgiler ekleyerek ihtisar etmiş
tir (İstanbul 1 290; Kah i re 1317; nşr. Mu
hammed Ragıb el-Fetteni, I-II, Kahire I 318, 

Ali ei-Kari'nin Cem'u'l-vesa'il fi şerf:ıi 'ş-Şe

ma'il'i ile birlikte). Münavl'nin er-Ravzü'l
bdsim fi şemô.'ili'l-Muştafd Ebi'I-Ka
sım adlı eserinde eş-Şemd'ilü'n-nebe
viyye ihtisar edilmekle beraber ona bazı 
konular eklenmek suretiyle bölüm sayısı 
yetmişe, hadis sayısı da 1094'e çıkarılmış
tır (nşr. Muhammed Adil Azize ei-Keyya
ll, Dımaşk 142I/2000, 1425/2004) 4. Na
sırüddin el-Elbanl, Mul].taşarü'ş-Şemd'i
li'l-Mu]J.ammediyye. Eserde eş-Şemd'i
lü'n-nebeviyye'deki hadislerin senedie
ri ve mükerrer rivayetler çıkarılarak 352 
sahih rivayet bir araya getirilmiştir (Am
man 1985). 

eş-Şemd'ilü 'n-nebeviyye'nin Türkçe 
tercümelerinin başlıcaları şunlardır: 1. is
hak Hocası , Akvemü'l-vesdil fi terceme
ti'ş-Şemô.il. Başta Süleymaniye olmak üze
re Türkiye kütüphanelerinde birçok nüs
hası vardır. 2. Hasan Hüsameddin Nakşi
bendl, Tercüme-i Şemô.il. Hadislerin se
nedleriyle birlikte kaydedildiği eserde sa
de bir Türkçe kullanılmış. bazı yerlerde ra
viler ve hadisler hakkında açıklamalarda 
bulunulmuş. bundan dolayı tercüme Ki
tab-ı Şerh-i Şemô.il adıyla yayımlanmış

tır (Bulak 1254; istanbul I248, 1287, 1313, 

ı 3 ı 6, I 322) Eser Figani ve F. Kavukçuoğ
lu tarafından Hazret-i Muhammed'in 
Şemô.il-i Şerifesi adıyla Latin harflerine 
aktarılmış, hadisler yer yer Figani imzasıy
la manzum olarak da ifade edilmiştir (İs
tanbul I 963, üç cüz birlikte, I 97 4) Hüsa
meddin Nakşibendl'nin eserini M .. Sadık 
Aydın Şemô.il-i Şerife adıyla sadeleştir

miştir (Ankara ı 976). 3. Eyüp Sabri Paşa, 
Tercümetü'ş-Şemô.il. Hüsameddin Nak
şibendi'nin tercüme ve şerhi esas alına
rak yazıldığı belirtilen eser ll. Abdülha
mid'in tahta çıkışının beşi nci yıl dönümü 

münasebetiyle yayımlanmıştır (İstanbul 
I 298, taşbaskı) 4. Mehmed Raif Efendi, 
Muhtasar Şemô.il-i Şerif Tercümesi (İs
tanbul 1304, 13 I ı). Mahmut Özakkaş ta
rafından Hadislerle Peygamberimizin 
Güzel Ahlô.kı (Şemail-i Şer!{) adıyla sa
deleştirilerek yeniden neşredilmiştir (İs
tanbul I984) 
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ŞEM'DANizADE 
SÜLEYMAN EFENDi 

(ö. ı 193/1 779) 

Mür'i't-tevaıih adlı eseriyle 
meşhur olan 

Osmanlı tarihçisL 
_j 

Hayatına dair bilinenler daha çok eserin
de kendisi hakkında verdiği bilgilere daya
nır. Buna göre babası Tokat tüccarların
dan iken İstanbul'a gelip yerleşen, 1730 
Patrona İsyanı'nda İstanbul gümrüğünün 
talan edilmesini önlemedeki yardımı do
layısıyla o tarihlerde gümrük emini olan 
Sadrazam Yeğen Mehmed Paşa ile yakın 
dostluk kuran, böylece dönemin nüfuzlu 
şahsiyetleri arasına giren Şamdancı Mus
tafa Ağa'dır. Aile Fındıklı semtinde otur
duğu için Süleyman Efendi muhtemelen 
1740'a doğru burada doğmuş ve "Fındık

lılı" unvanıyla anılmıştır. 

Babasının konumu sebebiyle iyi bir eği
tim aldığı anlaşılan Süleyman Efendi med
rese tahsilini tamamladıktan sonra ilmiye 
mesleğine girdi. Medresede iken ders aldı
ğı hocaları arasında özellikle Ayasofya şey
hi Yasincizade Osman Efendi'nin adını anar. 
Kaydettiği ilk görevi, 1171 (1757-58) ve 
1173 (1759-60) yıllarında Beypazarı kadı
lığıdır. Ardından 1 Reblülahir 1175'te (30 

Ekim 1761) İstanbul kadılığına getirilen Da
madzade Mehmed Murad Efendi tarafın
dan İstanbul Balkapanı naibliğine nakle
dildL Naibliği esnasında lll. Selim'in doğu
mu (24 Aralık) münasebetiyle düzenlenen 
törenler sırasında Balkapanı'nın süslenme
si işini üstlendi. Bir süre İstanbul'da kalan 
Süleyman Efendi 1176'da ( 1762-63) Praviş-

SEM'DANTZADE SÜLEYMAN EFENDi 

te, 1766'te İsmail kasabası naibliğine atan
dı. Bir yıl sürdüğü anlaşılan bu vazifesi es
nasında 1179 Muharreminde (Haziran
Temmuz ı 765) kasabaya gelerek üç gün 
kalan Kırım Hanı Selim Giray'ı ağırladı. Ay
rıca İsmail'de mahalll yöneticilerin halk
tan fazla vergi almasını önledi. 1182'de 
( 1768-69) Ankara naibiydi. Bir sene sonra 
Hezargrad'a tayin edildi. 1186'te ( 1771) To
kat naibliğine gönderildi ve bu görevi sı
rasında Tokat'ta bulunan yeniçerilerin sa
yımını gerçekleştirip 1 SOO'ün ün orduya 
sevki için hazırlıklar yapmasına rağmen 
azli sebebiyle bunu tamamlayamadı . Si
nop üzerinden İstanbul'a dönünce o esna
da Anadolu kazaskerliğinden alınmış olan 
Mehmed Murad Efendi'nin özel hizmeti
ne girip yeni bir kadılık vazifesi bekleme
ye başladı. Bazı kaynaklarda Murad Efen
di'nin beytülmal katipliği yaptığı ve onun 
sürgüne gönderilmesiyle kendisinin de ada
lardan birine yollandığı belirtilirse de ese
rinde böyle bir bilgiye rastlanmaz. 1188'
de ( ı 77 4) barış görüşmeleri yapmakla gö
revli heyette bulunan hacası Yasincizade 
Osman Efendi'nin tarihe olan aşinalığı se
bebiyle kendisini de kethüdası sıfatıyla ya
nına almak istediğini, fakat bu görevi ka
bul etmediğini yazar; bu görüşmelerin sa
kın calarından söz ederek ona da gitme
me tavsiyesinde bulunduğunu belirtir. 

Eserindeki ifade ve yorumlarından barış 
taraftariarına muhalif ulema grubu için
de yer aldığı anlaşılan Süleyman Efendi, 
bu yıllar boyunca kaleme aldığı tarihinin 
ikinci tertibini tamamladığı sırada 9 Re
blülewel 1190'da (28 Nisan ı 776) mCısıle 

rütbesiyle Mısır'da Feyyüm kadılığına ge
tirilmiş bulunuyordu. Ardından İstanbul'a 
döndü ve İstanbul mahkemesi kısmet-i 
askeri katipliği görevindeyken 1. Abdül
hamid'in tahta çıkışından itibaren başla

dığı eserinin son bölümünü tamamlayıp 
1191'de (I 777) padişaha takdim etti. 1193'
te ( 1779) vefat etti ve Eyüp'te Feshane 
karşısında Sa'dl Balçık Dergahı haziresine 
defnedildi. Adı geçen haiirede bugün me
zar taşı mevcut değildir. 

Şem'danlzade Süleyman Efendi yaptığı 
görevlerden çok kaleme aldığı Mür'i't-te
vô.rih adlı eseriyle tanınmış ve eserini Ka
ti b Çelebi'nin Takvimü't-tevô.rih'ini esas 
alarak hazırlamıştır. Takvimü't-tevô.rih'i 
önce genişletmiş, ardından 1191 ( 1777) 
yılı sonuna kadar getirmiştir. Kendi ifa
desine göre yaratılıştan başlayan Takvi
mü't-tevô.rih 1066 (1655) yılına kadar gel
mektedir. Buna önce Emir Buhar! Zaviyesi 
şeyhi Şeyh! Mehmed Efendi 1146 (1732-
33), Basınacı İbrahim Efendi {ibrahim Mü-
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