
Kur'an'da emsal konusuna Kur'an ilim
leri ve tefsir usulüne dair eserlerde özel 
bölümleri n ayrılması ve meselleri n zikre
dildiği ayetlerin yorumu sırasında genel 
tefsirlerde oldukça geniş bilgiler verilmesi 
yanında müstakil eserler de telif edilmiş 
olup başlıcaları şunlardır: Hüseyin b. Fazi 
ei-Becell, el-Emşalü'l-kdmine fi'l-Kur
'ani'l-Kerim (anlam bakımından atasöz
leriyle aralarında uygunluk bulunduğu far
zedilen altmış bir gizli mesel i ihtiva eden 
eser Ali Hüseyin ei-Bevvab'ın tahkikiyle 
neşredilmiştirJRiyad 1412/19921); Hakim 
et-Tirmizi, el-Emşal mine'I-Kitab ve's
Sünne (eserin başlangıç kısmı emsalü'I
Kur"an'a tahsis edilmiş olup Ali Muham
med ei-BicaviJKahire I 395/19751 ve Mus
tafa Abdülkadir Ata'n ın JBeyrut I 409/19891 
tahkikiyle yayımlanmıştır); Maverdi. Em
şalü'l-Kur'an (yazma nüshası Bursa Eski 
Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadırJUiucami, nr. 1268J); İbn 
Kayyim el-Cevziyye, el-Emşal fi'l-Kur'a
ni'l-Kerim (kırk üç açık, on bir gizli mese
l in yer aldığı eser Said Muhammed Ne mr 
ei-Hatlb 1 Beyrut I 403/19831 ve M O sa Be
n ay U Ivan ei-Ailll'nin 1 Bağdad I 9871 tah
kikiyle neşredilmiştir); Abdülmecld b. Na
su h b. İsrail er-Rumi. Risale ii tefsiri'l
ayeti'l-müte'allil:W bi'l-emşal (Süleyma
niye Ktp., ŞehidAii Paşa, nr. 272); Muham
med Re'fet Said, Delô.lô.tü '1-emşal fi'l
Kur'ani'l-Kerim (Kah i re I 988); Abdur
rahman Hasan Habenneke el-Meydan!, 
Emşalü 'I-Kur'an ve şuverün min edebi
hi'r-reti' ( Dımaşk ı 992); Muhammed Ca
bir Feyyaz, el-Emşal fi'l-Kur'ani'l-Kerim 
(Bağdad 1988); Muhammed Hüseyin Ali 
es-Sagir, es-Silretü'l-fenniyye fi'l-me
şeli'l-Kur'ani(Beyrut ı 992); Muhammed 
Bekir İsmail, el-Emşalü'l-Kur'aniyye 
(Kahire ı 986); Ebü'I-Vefa Muhammed 
Derviş, Min Emşali'l-Kur'an (Belbls 
1408/1988); Muhammed Abdürrahlm, el
Emşal fi'l-Kur'ani'l-Kerim (Beyrut 1423/ 
2003). Kaynaklarda ayrıca Niftaveyh'in 
Emşalü'l-Kur'an, İbnü'I-Cüneyd'in Kita
bü'l-Emşal (Emşalü'l-Kur'an), Ebu Mu
hammed Hasan b. Abdullah ei-Kudal'nin 
el-Emşalü'l-kamine fi'l-Kur'an, Mu
hammed b. Hüseyin es-SülemTninEmşa
Jü'J-Kur'an adlı kitaplarından söz edil
mektedir. Abdülmecld el-Beyanunl'nin 
l)arbü'l-emşal fi'l-Kur'an: Ehdafühü't
terbeviyye ve aşaruh adlı eseri Kur
'an mesellerini değişik biçimde ele alan 
yeni bir çalışmadır ( Beyrut ı 4 ı ı /1 99 ı). Ali 
Asgar Hikmet'in Emşal-i Kur'an: Faşli 
ez Taril].-i Kur'an-ı Kerim (Tahran I 333 
hş./1 954 ı ve İsmail İsmaill'nin Telsir-i Em-

şal-i Kur'an (Tahran ı 368 hş./1 989) adlı 
kitapları bu alandaki Farsça eserlerden 
bazılarıdır. Mansur b. Avn ei-Abdell Üm
mülkura Üniversitesi'nde (ı 974). Hasan 
Keskin de Marmara Üniversitesi'nde ko
nuyla ilgili (bk. bibl) birer yüksek lisans 
tezi hazırlamış olup bunlardan Abdeli'nin 
çalışması el-Emşal fi'l-Kur'ani'l-Kerim 
adıyla neşredilmiştir (Cidde 1985) Yusuf 
Yurt Selçuk Üniversitesi'nde Kur'an Me
selleri (ı 99 ı) adıyla bir yüksek lisans tezi 
yapmış, Veli Ulutürk de Kur'an'da Tem
sili Anlatım: Emsalü'l-Kur'an adlı bir 
kitap yazmıştır (istanbul ı 995 ). 
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!il BEDRETTİN ÇETİNER 

el-MESELÜ' s-SAİR 
(_; wı.,y..o.ı ı) 

Ziyiieddin İbnü'I-Es'ir'in 
(ö. 637 /1239), 

şöhretini kendisine borçlu olduğu 
beliigata dair en büyük eseri 

(bk. İBNÜ'I-ESİR, Ziyaeddin). 
_j 

MESH 
(~1) 

MESH 

Abdest ve teyemınümde bazı organlar, 
mest, sargı vb. üzerinde yapılan 

hükm'i temizlik. 
L _j 

Sözlükte "bir şey üzerinde eli gezdir
mek, elle silmek ve sıvazlamak" anlamına 
gelen mesh kelimesi fıkıh literatüründe 
abdestte baş, boyun ve kulaklarla mest 
veya sargı üzerinde ıslak elle, teyemmüm
de ise yüz ve kollar üzerinde toprağa sü
rülmüş elle sıvaziamak şeklinde yapılan 
hükml temizliği ifade eder. Abctest alır
ken baş, boyun ve kulakların meshedil
mesi abctestin asli hükmü olup mest ya 
da sargı üzerine yapılan mesh ise yıkama 
yerine geçen (bedel, halef) bir işlem nite
liğindedir. Mesh aynı zamanda "kirli bir 
nesnenin silinerek temizlenmesi" mana
sında maddi temizlik yollarından birini 
ifade eder (bk. NECASET) . Kur'an-ı Ke
rlm'de mesh bir ayette sözlük (Sad 38/ 
33), iki ayette ise (en-N isa 4/43; ei-Maide 
5/6) teri m anlamında kullanılmıştır. Ha
dislerde de mesh kelimesinin ve türevle
rinin hem sözlük hem terim manasında 
geçtiği görülmektedir (Wensinck, el-Mu'
cem, "msl:ı" md.). 

Başa meshetmek abctestin farzlarından 
biridir (el-Maide 5/6) Hz. Peygamber'den 
nakledilen farklı uygulamalar sebebiyle 
abctest sırasında başa meshin nasıl yapı
lacağı ve başın ne kadarının meshedile
ceği konusunda fakihler arasında görüş 
ayrılığı vardır. Hanefiler'e göre abctest es
nasında başın dörtte birinin meshedilme
si gerekli iken İmam Şafii elin başa değ
miş olmasını yeterli görür. Bununla bir
likte her iki mezhebe göre de başın tama
mının meshedilmesi sünnettir. Malikller'e 
ve Hanbelller'e göre ise abctest sırasında 
başın tamamının meshedilmesi gerekir. 
Ahmed b. Hanbel'den nakledilen bir diğer 
görüşe göre başın bir kısmının meshedil
mesi yeterlidir. 

Meshin yapılış şekli hakkında da farklı 
görüşler bulunmaktadır. Hanefiler'in uy
gulamasına göre parmak uçları birleşti
rilir, başparmak ve işaret parmağı yukarı 
kaldırılarak karşılıklı üçer parmakla başın 
ön tarafından enseye kadar meshedilir. 
Başa değdirilmeyen işaret parmaklarıyla 

kulağın iç kısmı. başparmaklarla dış kıs
mı, her iki elin arkasıyla boyun meshedi
lir. Hanbelller ise işaret parmaklarını uç 
uca getirip başparmakları şakaklar üze
rine koyarak elleri bu şekilde enseye ka
dar götürürler, enseden de ilk başlanan 
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MESH 

yere geri getirirler. Fakihlerin çoğunluğu
na göre başın bir defa meshedilmesi ye
terli olup Ş3filler'e göre meshin üç defa 
yapılması sünnettir. Abdest sırasında ku
lakların içten ve dıştan meshedilmesi fa
kihlerin çoğunluğuna göre sünnet. Han
belller'e göre ise kulaklar başa dahil oldu
ğu için farzdır. Hanefiler'e göre boynun 
meshedilmesi abdestin adabı arasında 
yer almaktadır. 

Hz. Peygamber'in abdest sırasında ba
şında sarık varken yaptığı meshle ilgili de
ğişik rivayetler sebebiyle (Buhar!. "Vuçifı, .. , 
48; Müslim , "Taharet" , 8 J-84;Eb0 DavOd . 
"Taharet" , 57; Tirmizi, "Taharet", 75) fıkıh 
mezheplerinin sarık üzerine meshe dair 
görüşleri farklılık arzetmektedir. Hanefi 
fakihlerine göre sarık üzerine mesh caiz 
değildir. Şafiiler ise alınla birlikte sarık 
Üzerine meshedilebileceği görüşündedir. 
Hanbelller. sarık üzerine meshi caiz kabul 
etmekle birlikte sarıkla ilgili bazı şartlar 
ileri sürerler. Maliki fıkıh alimlerine göre 
çıkarılması halinde zarar görme endişesi 
varsa sarık üzerine mesh yapılabilir. 

Sünni dört mezheple Hariciler ve Şla'
dan Zeydiyye mezhebine göre abdest alır
ken ayakları yıkamak farz olduğu halde 
İmamiyye (Ca'feriyye) ŞI ası ayakların yıkan
mayıp çıplak olarak üzerlerine meshedil
mesi gerektiği görüşündedir. Bu görüş 
ayrılığı abdestle ilgili ayette ( ei-Maide 5/6) 
yer alan bir okuyuş (kıraat) farklılığından 

kaynaklanmaktadır. 

İslam dininin ibadetleri n yerine getiril
mesi sırasında mükelleflerin karşılaşacağı 
zorlukları gidermeye yönelik olarak tanı
dığı kolaylıklardan biri de mestler üzerine 
mesh uygulamasıdır. Gerek yolculuk ge
rekse ikamet hallerinde mestler üzerine 
mesh yapılması Hz. Peygamber'in sünne
tiyle sabit olan bir ruhsat hükmüdür (Bu
har!, " Şalat" , 25 ; ibn M ike. "Taharet", 86; 
N es §.i. "Taharet", 98) . Şarkiyatçıların ifa
de ettiği gibi (İA , 1, 25; Ef21İng.J, VI, 709) 
bu hüküm. sadece kırsal arazideki asker
lerin abdest almasını kolaylaştırmak ama
cıyla meşru kılınmamış, Resul-i Ekrem 
bunu yolculuk durumunun dışında da uy
gulamıştır. Mest deri vb. maddelerden 
yapılan . ayakları topuklarla birlikte örten. 
içine su geçirmeyen. yere konulduğunda 
dik d urabilen bir pabuç çeşididir. Ayakla
rı aynı şekilde örten çizme. potin, kendi
siyle yol yürünebilecek dayanıklılıkta ço
rap. bağazlı terlik vb. de Hanefi fakihle
rine göre mest hükmündedir. Mest üze
rine mesh Şla ve Hariciler tarafından ka
bul edilmemiştir. Şla ile Ehl-i sünnet ara-
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sındaki bu görüş farklılığı zamanla önem 
kazanmış. Ehl-i sünnet alimierin ce. mest 
üzerine mesh uygulamasının kabul edil
mesi imanın kuwetli unsurlarından biri 
olarak görülmüş. bunu caiz kabul etme
yenler Ehl-i bid'at olarak nitelendirilmiş
tir. 

Üzerine mesh yapılabilecek mest aya
ğın abdestte yıkanması gereken kısımla
rını tamamen kaplamalı, dayanıklı ve 
sağlam bir maddeden yapılmış olmalı
dır. Ayrıca mestin içine su almaması ve 
topuktan aşağı kısmında, altında veya üs
tünde ayak parmaklarından üçünün gi
rebileceği şekilde bir delik veya yırtık bu
lunmaması gerekir. Mestin abdestli iken 
giyilmesi gerekir. Mest üzerine mesh ya
pabilme süresi yolcu olmayanlar için bir 
gün bir gece (yirmi dört saat). yolcular 
için üç gün üç gecedir ( yetmi ş iki saat). 
Bu süre. mestin abdestli olarak giyilme
sinden sonra abdesti bozan ilk durum
dan itibaren başlar. Maliki fakihleri ise 
ayaktan çıkarılmayıp guslü gerektiren bir 
durum meydana gelmedikçe mest üze
rine devamlı şekilde mesh yapılabileceği ni 
söyler. 

Fıkıh alimleri arasında mest üzerine 
mesh miktarı konusunda da farklı görüş
ler vardır. Hanefiler'e göre abdest alırken 
mestin üzerinde elin üç parmağı ölçüsün
deki bir kısmın elin ıslaklığıyla bir defa 
meshedilmesi yeterlidir. Malikiler'e göre 
mestlerin üst kısmının tamamen meshe
dilmesi gerekir. Hanbeli fakihlerine göre 
mestlerin üstünün yarısından fazlasına. 
Ş§.filler'e göre ise mestlerin üst kısmın
dan bir parmak kadar yere meshetmek 
yeterlidir. Sünnete uygun şekilde mest 
üzerine mesh şöyle yapılır: M es h yapma
ya ıslak ellerle ayakların parmak uçların
dan başlanır ve el parmakları açık vazi
yette geriye doğru çekilir. Zaruri bir du
rum söz konusu olmadıkça sağ ayak sağ 
elle. sol ayak sol elle meshedilir. 

Abdesti bozan haller mest üzerine 
meshi de bozar. Ayrıca üzerine mesh ya
pılmış olan mestin ayaktan çıkması veya 
çıkarılması. mesh süresinin sona ermesi 
ve gusül abdesti gerektiren durumlarda 
da mesh bozulur. Mesh süresi başlama
dan abdestli iken çıkarılan mest ise ab
desti etki! em ez. Ayaklarını yıkamak su
retiyle abdestli olan kimsenin bu abdesti 
devam ettiği müddetçe mestleri çıkarıp 
giymesiyle abdesti bozulmaz. Mestleri 
üzerine meshetmek suretiyle abdestli 
durumda olup mestlerini çıkaran kimse 
sadece ayaklarını yıkayarak abdestini ta
mamlar. 

Hadis kaynaklarında Hz. Peygamber'in 
çorap üzerine mesh yaptığı da ifade edil
mektedir (E bO DavOd . "Taharet" , 62; Tir
mizi, "Taharet", 74. 75) . Fıkıh alimleri. üs
tüne deri kaplanmış veya altlarına taban 
geçirilmiş çarapiarın üzerine mesh yapı
labileceği konusunda görüş birliği içinde
dir. Maliki ve Şafii fakihleriyle Ebu Hanife 
bu nitelikte olmayan çoraplar üzerine 
mesh yapmanın caiz olmadığını söyler. 
Ancak Ebu Hanlfe'nin. vefatından kısa bir 
süre önce görüşünü değiştirerek hasta
lığı sırasında kalın çoraplarının üzerine 
meshettiği nakledilmektedir. İmam Mu
hammed ve Ebu Yusuf'a göre kalın olma
ları ve teni göstermeyecek nitelikte bu
lunmaları halinde çoraplar üzerine mesh 
yapılabilir. Hanbelller de sık dokunmuş ve 
uzun süre yü rünebilecek durumda olma
ları şartıyla çorap üzerine meshi caiz gö
rürler. 

Üzerinde sargı bulunan bir organın ab
dest alırken su ile yıkanması sağlık açısın
dan zararlı ise bu sargının üzerine mes
hedilmesi bir ruhsat hükmüdür. Sargı 
üzerine meshin zarar vermesi söz konusu 
ise bu da terkedilebilir. Şafii ve Han beli
ler' e göre sargının abdestli iken sarılmış 
olması gerekir. Hanefiler'le Malikller'e gö
re ise sargının abdestli iken yapılmış 
olması şart olmadığı gibi sargı üzerine 
mesh ile ilgili herhangi bir süre kaydı da 
söz konusu değildir. mazeret devam et
tiği müddetçe mesh yapılabilir. Sıkıntı ve 
zorluğun ortadan kaldırılması açısından 
bu görüş tercihe daha uygundur. Hane
filer'e göre sargının büyük bölümüne 
meshetmek yeterli iken diğer mezheple
re göre tamamının meshedilmesi gere
kir. Yaranın iyileşip sargının çıkarılması 
halinde sargı üzerine yapılan mesh bozul
muş olur. Bir sargıya meshettikten sonra 
sargı değiştirilirse yeniden meshetmek 
gerekli değildir. Gusül ya da abdest yerine 
geçmek üzere teyemmüm yapılması du
rumunda yüzün ve kolların toprakla mes
hedilmesi icap eder (bk. TEYEMMÜM). 

Mest üzerine mesh ile ilgili olarak daha 
çok risale tarzında kaleme alınmış eser
lerden bazıları şunlardır: İbn Hacer ei
Askalanl, lfadi§ü'l-mesf:ı 'ale'l-JJ.uiteyn 
(ei-Mektebetü'I-Ezheriyye, Mecmua, nr. 
ı 09); Kemalpaşazade, Risfıle ii taf:ıki
]fi'l-mesf:ı 'ale'l-JJ.uiteyn (Süleymaniye 
Ktp., Hacı Mahmud Efendi , nr. 1991); Çi
vizade Muhyiddin Mehmed Efendi, Risfı
le ii'l-mesh ale'l-hutteyn (Sü leymaniye 
Ktp., Serez, nr. 960) ; Fenarizade Muhyid
din Çelebi, Risfıle ii cevfızi 'l-mesf:ı 'ale'l
JJ.utieyn (Süleymaniye Ktp., Laleli. nr. 



371 0/l O-ll; Aş ir Efendi, nr. 459/31; Kasi
decizade Süleyman Sırrı, nr. 71 0/13-14; bu 
eser, Çivizade Muhyiddin Mehmed Efen
di'nin mest üzerine mesh konusunda ule
manın bilinen görüşlerine aykırı olarak 
verdiği fetvaya karşı Kanun! Sultan Süley
man'ın isteği üzerine kaleme alınmıştır); 
Ebüssuud Efendi , lfasmü'l-l;ilfıf fi'l
mes]J_ 'ale'l-l;iffıf (Süleymaniye Ktp., La
leli, nr 876/l; Şehid Ali Paşa, nr. 2795); 
Sahaflar Şeyhizade Esad Efendi, Mesh-i 
Ricl ve Mesh-i Huf (Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 3625). 
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MESH 
(~f) 

Allah'ın bazı insanların şeklini 
veya ahlakını 

çirkin hale dönüştürmesini ifade eden 

L 
bir Kur'an terimi. 

_j 

Sözlükte "bir şeyin şeklini ç irkinleşti r

mek, bir yiyeceği n tadını bozmak" gibi an
lamlara gelen mesh kelimesi (Lisanü'l

'Arab, "msb" md ) Kur'an'da yalnız bir 
yerde fiil slgasıyla geçer (Yasin 36/67) . 
Kelimeyi müfessirler "inanmayanları ol
dukları yerde hareketsiz oturtmak. helak 
etmek" (Taberi, XXIII, 18; Fahreddin er
Razi, XXVI. ı 03), "yar atılışiarını değiştir
mek, taşa veya hayvana dönüştürmek" 
(ibn Keslr, lll, 575; Şevkani, lV, 378) şek
linde açıklamışlardır. Bu alimler Kur'an'
da, israiloğulları'ndan cumartesi günü 
avianma yasağını çiğneyen bir grubun 
maymuna (el-Bakara 2/65-66; el-A'raf 7/ 
163-166) ve domuza (el-Maide 5/60) dö-

nüştürüldüğünü bildiren ayetleri de mesh 
terimi kapsamında değerlendirmiştir 
(Taberl, ı, 260-264; Fahreddin er-Razi. ı, 

ı ı 0-112; Şev kan!, ı. 96) Ayetlerde sözü 
edilen maymuna ve domuza dönüştür
me olayı, Medyen ile Eyle arasında deniz 
kıyısında bulunan ve halkı balıkçılıkla ge
çinen bir yerleşim bölgesinde avianma 
yasağına uymayanların başına gelmiştir 

(Taberi, IX, 61-62) 

Erken dönem müfessirleri meshe yal
nız "taşa ve hayvana çevirme" anlamı ve
rirken Ragıb el-isfahanl kelimeyi "insanın 
yaratılış ve ahlakını çirkinleştirmek ve onu 
bir şekilden diğerine dönüştürmek" ola
rak tanımlamıştır. isfahanl'ye göre kişi
nin köpek gibi hırslı, domuz gibi obur ve 
öküz gibi anlayışsız olması ahiakl türden 
bir dönüşümün sonucu olup Kur'an'daki, 
"Allah onların bir kısmını maymuna, bir 
kısmını da domuza çevirdi" mealindeki 
ayet (el-Maide 5/60) bedeni dönüşümü, 
"Eğer dilesek oldukları yerde onların şe
killerini değiştirirdik" ayeti de (Yasin 36/ 
67) hem bedeni hem ahiakl dönüşümü 
ifade eder. 

Müslüman alimierin çoğu hayvana dö
nüştürme işinin fizik! olarak gerçekleşti
rildİğİ görüşünde olup ayetlerin zahiri 
manasını dikkate almış, bu açık anlamlı 
nasların mecazi manaya hamledilemeye
ceğini ileri sürmüştür. Dönüşümün nite
liğini yorumlayanlar ise olayı aklileştirme
yi. bir bakıma evrenselleştirmeyi amaçla
mışlar, günahkar insanların manevi ola
rak insanlıklarını kaybetmiş olabilecekleri, 
dolayı sıyla kendilerini her an sorgulama
ları gerektiği mesajını vermek istemiş
lerdir. Nitekim tabiin müfessiri Mücahid 
b. Cebr'in bu dönüşümün bir temsil ve 
teşbih olduğunu ileri sürdüğü rivayet 
edilmiştir. Ona göre maymun ve domuza 
çevrilme "bu hayvanların karakterine bü
rünme" anlamındadır: dönüşüme uğra
yan onların bedenleri değil ruhları ve kalp
leridir (Taberi, ı, 263; Beyzavl, ı, 27) . Fah
reddin er-Razi. Mücahid'in bu görüşünü, 
"Nassın zahirine aykırıdır. fakat tamamen 
uzak bir görüş değildir" şeklinde değer
lendirmiştir (Me{atf/:ıu'l-gayb, ll, 385) Dö
nüşümün manevi olarak gerçekleştiğini 
kabul eden Reşid Rıza. bu kimselerin in
san suretinde kalmalarına rağmen may
mun siretine ve ahlakına büründüklerini 
belirtmektedir. Aksi halde söz konusu 
olan israiloğulları'nın nesilleri devam ede
mezdi. Zira bu cezanın sonradan gelen
lere öğüt olabilmesi, onları terbiye ede
bilmesi için devamlı olması gerekir. Bu 
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ise dönüşümün manevi olması ile müm
kündür. 

Hadislerde de mesh kelimesinin türev
Ieri "Allah'ın bazı varlıkların durumunu 
daha kötü hale çevirmesi. onları bazı hay
vanlara dönüştürmesi" anlamlarında kul
lanılmış (ibnü'I-Eslr. IV. 328; Wensinck. 
"msb" md.). Kur'an'da israiloğulları'ndan 
bir kısmının maymuna ve domuza çevril
diğİnden bahsedildiği halde hadislerde 
onların fare, keler. kertenkele ve daha 
başka canlılara dönüştürüldüğünden de 
söz edilmiştir (Buhar!, "Bed'ü'l-]].al[5", 15; 
Müslim, "Şayd", 48, 50; "Zühd", 62) Ni
tekim Hz. Peygamber, kertenkele yiyen 
birini gördüğünde Allah 'ın israiloğulları'n
dan bir nesle lanet ettiğini ve onları yer
yüzünde debelenen hayvan kılığına sok
tuğunu. bu kertenkelenin de onlardan 
olabileceğini, bu sebeple onu yemeyece
ğini, fakat yemeyi yasaklamayacağını söy
lemiş (Müslim. "Şayd", 51). ayrıca, "Allah 
hayvana dönüşen bir üm m et için soy sop 
bırakmamıştır" (Müsned, I. 390) demiş, 
maymun ve domuzların Allah'ın meshet
tiği insanlardan olup olmadığı soruldu
ğunda, "Allah Teala bir kavmi helak etti 
mi ona nesil vermez. Maymun ve domuz
lar daha önce de vardı" şeklinde cevap 
vermiştir (Müslim. "Kader", 33). israilo
ğulları için söz konusu olan meshin dışın
da ResQI-i Ekrem'in kendi ümmetinden 
günah işleyenierin bir kısmını Allah'ın ge
celeyin dağı üzerlerine indirmek suretiyle 
helak edeceğini, bir kısmını da kıyamete 
kadar maymun ve domuza dönüştürece
ğini ifade ettiği rivayet edilmiştir (Buhar!, 
"Eşribe", 6; hadisin sıhhati ve yorumu için 
b k. ibn Hacer el-Askalanl. XI, I 75-181 ). 
Mesh kelimesi hadis şarihleri tarafından 
mecazi manaya da hamledilerek Kur
'an'ın kalplerden silinmesi, insandan gü
ven ve huşu duygusunun alınması şek

linde yorumlanmıştır (Ayni, XXI, ı 76) . 

Elmalılı Muhammed Ham di, bedeni dö
nüşümün manevi ve ahiakl dönüşümden 
daha önemli olmadığını söyleyerek insan
lık değerlerinin kaybolduğu bir bedenin 
maymun şeklini almasının tabii görüle
bileceğini belirtmiş , hayvanların içinden 
maymun un seçilmesinin önemi üzerinde 
durarak insanla maymun arasındaki ger
çek farkın akıl, mantık ve ahlakta aran
ması gerektiğini söylemiş. maymunun 
bütün hünerinin taklitten ibaret bulun
duğunu , manevi dönüşüme tabi olan in
sanların da kör bir taklitten öte bir şey 
yapamaz hale geleceklerini ifade etmiş
tir. Kur'an'da insani değerlerini kaybet
miş kimselerin hayvaniara benzetildiği 
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