
mıştır. Bunlardan başka diğer kadim ve 
müvelled meseller. çeşitli yer. yöre ve şe
hirlerin halk meselleri hakkında, ayrıca 
peygamber, şair. filozof ve bilge şahsiyet
lere ait hikmet ve mesellere dair derle
me, açıklama. neşir ve bilimsel veya mu
kayeseli inceleme şeklinde eski yeni çok 
sayıda çalışma yapılmıştır (Ahlwardt, VI I, 
627-628, nr. 8729; Sellheim, bk. bibl.; M. 
EbO SOfe. s. 29-37; Abdülmecld Katamiş, 
s. 39- 120; Emi! Bedi'Ya 'küb, I, 73-219) 
Çağdaş yazarlardan Emi! Bedi' Ya'küb'un 
Mevsu'atü emşa1i'1-'Arab'ı (1-VII, Bey
rut 1415/ 1995, ı. cildi incelemedir) ve 
Mevsu 'atü '1-emşali '1-Lübnaniyye'si 
(1-111 , Beyrut 1989). Afif Abdurrahman'ın 
Mu'cemü '1-emşa1i '1- 'Arabiyyeti'1- ]f.a
dime'si de (1-11, Riyad 1405/1985) önemli 
eserlerdendir. M. EbO SOfe. Abdülmecid 
Katamiş. Abdülmecid Abidin'in çalışma
ları meselleri çeşitli yönlerden bilimsel 
olarak incelemektedir. 

Batı'da Arap mesellerine dair inceleme. 
derleme, neşir, karşılaştırma vb. şekildeki 
çalışmalar. Joannes Drusius'un 1 591'de 
200 Arap meselini ele aldığı Apophtheg
mata Ebraeorum ac Ara b um' u ile baş
lamış (2 bs. , Leiden 1612). bunu Thomas 
Erpenius'un Proverbiorum Arabicorum 
Centuriae duae'u (Leidae 161 5) ve Loc
mani Sapientis'i ( Leidae 161 5). J. Ham
broeus'un Proverbia Arabica'sı (Paris 
1632) gibi çok sayıda çalışma izlemiştir. 
Çağdaş yazarlardan Rudolf Sellheim'in 
Emşalü'1- 'Arabiyyeti'1-]f.adime'si (Ar. 

tre. R. Abd üttevvab. Beyrut 139 1/ 1971) 
önemli eserlerdendir (Arap mesellerine 
ili şkin Batı 'da ya pılan çal ı şma l ar için bk. 
bi bl.; Sellheim, s. 13-20; Emil Bedt' Ya'küb, 
1. 247-251) 
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Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "mşl" md.; Li
sanü'l-'A rab, " mşl" md.; Nouveau Larousse il
lustree, Paris, ts., "Penelope", "Sysyphe " md.
leri; Mufaddal ed-Dabbl, Emşalü '1-'Arab (nşr. 

İh san Abbas). Beyrut 1401(1981, neşredenin gi
rişi, s. 5-6, 36-44; Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam. 
Kitabü'l-Emşal (n ş r. Abdülmec1d Katamiş), Bey
rut 1400/1980, neşredenin girişi, s . 17-22, ay
rıca bk. tür.yer.; Ebü Hatim es-Sicistanl, Kita
bü ' l-Mu'ammerin (nşr. I. Goldziher). Leiden 
1899, s. 8-24, 61-63; Mufaddal b. Seleme, ei
Fal]ir (nşr. Abdüla11m et-Tahavl- M. Ali en
Neccar). Kahire 1380/1960, neşredenin giri
şi, s. d-h ; ibn Abdürabbih. el-'ikdü '1-ferid, lll, 
76-80; Ebü'I-Ferec el-isfahanT. ei-Egani, IV, 36; 
Hamza el-isfahanl, ed-Dürretü '1-fa/]ire ( nşr. 
Abdülmedd Katamiş). Kahire 1971-72, 1-11 , 
tür. yer.; ibnü'n-Nedlm, ei-Fihrist (Teceddüd), 
s. 152; Ebu Hilal el-Askeri, Cemheretü'l-em
şal (nşr. M. Ebü ' l -Faz l ibrahlm- Abdülmedd 
Katilm i ş). Kahire 1384(1964,1, tür.yer.; ayrıca 
bk. neşredenin girişi , 1, t-y; Sealibl, Şimarü'l

kulüb (nşr. M. Ebü'I-Fazl İbrahim). Kahire 1985, 

s. 39-46; Meydan!, Mecma'u '1-emşal (nşr. M. M. 
Abdülhamld). 1-11, tür.yer.; Zemahşerı. el-Fa'ik, 
ı, 225; Ebü'l-Mehasin M. b. Ali ei-Abderl eş-Şey
bT. Timşalü'l-emşal (n ş r. Es' ad Zübya n). Beyrut 
1402(1982, neşredenin girişi , ! , 55-57; ayrıca 
bk. tür.yer.; ibşlhl. el-Müste(ra{. Kahire 1320, s. 
27 vd.; Hasan ei-Yüsl. Zehrü 'l-ekem {i'l-emşal 
ve'l-f:ıikem (nşr. Muhammed Haccı- Muham 
med el-Ahdar). Darülbeyza 1401/1981 , 1, 19-57; 
ayrıca bk. tür. yer.; Grünbaum. Neue Beitrage 
zur Semitischen Sagenkunde, Leiden 1893, s. 
40-49; Ahlwardt. Verzeichnis, VII, 627-628, nr. 
8729; O. Eissfeldt. Der Maschal imAlten Testa
ment, Giessen 1913, tür.yer.; J. Barth. "Arabi
sche parallelen zu den proverbien", Festschrift 
D . Hoffmann, Berlin 1914, s. 38-45; W. Sonser
T. A. Stephens. Proverb Literature, Landres 
1930, s. 355-368, 394-398; R. Sellheim. Die 
klassisch arabischen Sprichwörtersammlun
gen, insbesondere die des Ab u Ubaid, La Ha ye 
1954, s. 8-20, ayrıca bk. tür. yer.; a.mlf., el-Em
şalü'l-'Arabiyyetü'l-kadime (tre. ve nşr. Rama
zan Abdüttevvab). Beyrut 1391 / 1971, s. 21-35, 
ayrıca bk. tür. yer.; a.mlf .. "On the Kitab al -am
sal ofal-Yüsi", Oriens, XXXI ( 1988). s. 357-359; 
a.mlf .. "Ma!J:ıal ", EJ2 (Fr.). VI, 805-815; A. Bloch. 
"Zur Altarabischen Sprichdichtung", Westöstli
che Abhandlungen, Wiesbaden 1954, s. 181-
234; Abdülmecld Abidin. ei-Emşal fi'n-neşri'I
'Arabiyyi'l-kadim, Kah i re 1375(1956, tür. yer.; 
O. E. Moll. Sprichwörter Bibliographie, Frank
furt 1958, s. 482-502, 573; a.mlf .. "Über die 
altesten Sprichwörtersammlungen", Proverbi
um, VI , Columbus -Ohio 1966, s. 113-120; Enis 
Füreyha. Af:ıikar f:ıakim mine 'ş-şarkı'l-edne'l

kadim, Beyrut 1962, tür. yer.; S. D. Goitein. Stu
dies in lslamic History and lnstitutions, Le iden 
1968, s. 361-379; J. M. Sasson. Oriental wis
dom, Six Essays o{ the Sapiental Traditions of 
Eastern Civilisations, Massachusetts 1981, s. 
1-131; M. Ebü Süfe, el-Emşalü'l-'Arabiyye ve 
meşadiruha, Arnman 1402/1982, tür.yer.; Ab
dülmecld Kata miş. el-Emşalü '1-'Arabiyye, Dı
maşk 1988, tür.yer.; EmH Bedi Ya'küb, Mev
sil'atü '1-emşali'l-Lübnaniyye, Beyrut 1989, 1, 
15-76; ayrıca bk. tür. yer.; Şevki Dayf. el-'Aşrü '1-
Cahili, Kahire, ts . (Darü 'l-m aa rif). s. 404-409 ; 
E. Rehatsek, "Some ParaUel Proverbs in English, 
Arabic and Persian", Journal of the Bombay 
Branch of the Royal Asiatic Society, XIV, Bom
bay 1878-80, s. 86-116; C. Brockelmann. "Alt
türkestanische Volksweisheit", Ostasiatische 
Zeitschri{t, VIII, Berlin 1920, s. 50-73; a.mlf .. 
"Ma!J:ıal", E/(Fr.). lll, 461-464; R. Jente. "Ger
man Proverbs from the Orient", Publications of 
the Modern Language Assodation of America, 
XLVlll (1933). s. 17-37; Ch. A. Ferguson-J. M. 
Echo ls. "Critica! Bibliography of Spoken Arabic 
Proverb Literature", Journal of American Folk
lore, LXV/255, Beston -New York 1952, s. 67-
84; R. Blachere. "Contribution a l 'etude de la 
litterature proverbiale", Arabica, 1/1, Leiden 
1954, s. 53-83; S. P. Brock. "A Piece ofWisdom 
Literature in Syriac", JSS, XIII ( 1968). s. 212-
217; W. P. Zenner. "Ethic Stereotyping in Ara
bic Proverbs", Journal of American Folklore, 
LXXXIII, Boston- New York 1970, s. 417-429 ; T. 
Fahd, "Psychologie animale " . Revue de syn
these, LXI-LXII, Paris 1971, s. 5-43; LXV-LXVI 
(ı972). s. 43-63; LXXV-LXXVI (ı974). s. 233-
236; XCII ( 1 978). s. 307 -356; Abdülhadl ei-Fua
dl, "BaJ:ış fı'l-emşali'l-'Ira~yye", Sumer, XXIX, 
Bağdad 1973, s. 83-106; XXX (1974). s. 27-46; 
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Yusuf izzeddin. "et-Ta 'bir 'ani 'n-nefs fi'l-emş.3-
li'l-'Arabiyye", MMilr., XXXI/1, Bağdad 1400/ 
1980, s. 149-167; D. Gutas. "Classical Arabic 
Wisdom Literature " , JAOS, Cl ( 1981). s. 49-86 . 

liJ İsMAiL DuRMUŞ 

o HAD İS. Hadis literatüründe Hz. Pey
gamber'in meselleri "emsalü'l-hadis" ta
biriyle ifade edilir. ResOiullah, Arapça'yı 
mükemmel konuşan bir toplumda do
ğup büyüdüğü için bu dilin inceliklerine 
vakıftı. Zaman zaman meseller söyler. 
gereğinden fazla konuşmaktan ve yap
macık tavırlardan hoşlanmazdı (Tirmizi. 
"Birr", 71 ). Abdullah b. Amr b. As'ın Re
sOl-i Ekrem'den 1000 mesel öğrenip ez
berlediğini söylemesi (Müsned, IV. 203) bu 
mesellerin çokluğunu göstermektedir. 

Hadislerde meseller başlıca iki şekilde 
kullanılmıştır. Bunlardan biri. anlaşılması 
zor konuların Kur'an-ı Kerim'de olduğu 
gibi mukayeseye dayanan temsille anla
tılmasıdır. Mesela Allah Teala'nın Peygam
ber'i vasıtasıyla gönderdiği ilim ve hida
yetin toprağa düşen bol yağmura benze
diğini ve bu yağmur karşısında insanla
rın üç kısma ayrıldığını , bazılarının yağ

mur suyunu emen ve bol nebat bitiren iyi 
cins toprağa. bazılarının suyu içine çek
meyip başkalarının istifadesi için tutan 
killi toprağa, bazılarının da yağmur su
yundan kendisi faydalanmadığı gibi baş
kalarının da istifadesine imkan vermeyen 
kaygan toprağa benzediğini ifade etme
si (Buhar!. "<ilim", 20; Müslim. "Feza'il". 
15) bu şeklin en tanınmış örneklerinden 
biridir. Genellikle "meselü ... " kelimesiyle 
başlayan ve Kur'an'ın maksat ve hedef
Ierine uygun olan bu tür emsale bir baş
ka örnek olarak hastalık ve sıkıntılar için
deki mümini rüzgarın estiği tarafa ko
layca yatan. fakat kırılmayan yeşil ekine. 
Hak'tan yüz çeviren kötü kimseyi de şid
detli rüzgarın bir defada söküp attığı dağ 
servisine benzeten hadis zikredilebilir 
(Buhar!. "Merda", ı; Müslim. "Ş ıfatü 'l

münafı~ln" , 59. 60) Bu tür hadisler Kü
tüb-i Sitte'de ve diğer hadis kaynakların
da dağınık halde bulunmaktadır. Tirmizi 
bunlardan on dördünü "Ebvabü'l-emşal 
<an ResOiillah" başlığı altında bir araya 
getirmiştir ("Edeb". 76-82) . 

Hadislerde görülen ikinci tür meseller. 
veciz konuşma özelliğine sahip olan Hz. 
Peygamber'in (bk. CEVAMiU'I-KELİM) 
darb ı mesel halinde yaygınlaşan özlü söz
leridir. Onun Huneyn Gazvesi'nde savaşın 
şiddetlendiği anda söylediği . "Bu tandı

rın kızıştığı zamandır" sözü ile (Müslim. 
"Cihad", 76) "İktisat eden muhtaç olmaz" 
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(Müsned, I, 447); "Öyle söz vardır ki dinle
yene sihir gibi tesir eder" (Buhar!. "Tıb", 
51; Müslim, "Cum'a", 47); "Mümin aynı 
yılan deliğinden iki defa sokulmaz" (Bu
har! , "Edeb", 83; Müslim, "Zühd", 63); 
"Utanmadıktan sonra istediğini yapabi
lirsin" (Buhar!, "Enbiya"', 54) mealindeki 
hadisleri bu türün belli başlı örnekleridir. 
ResOl-i Ekrem'in söylediği emsalin bir kıs
mının mefhum olarak daha önce Araplar 
tarafından bilindiği düşünülebilir. Onun 
zaman zaman ünlü Arap şairlerinin dil
lerde dolaşan bazı beyitlerini veya bu be
yitlerin bir bölümünü mesel yerinde kul
landığı da görülmektedir. Tarafe b. 
Abd'in, "Azık vermediğin kimse sana 
haberler getirir" mısraı (Müsned, VI, 3 ı, 
146; Tirmizi, "Edeb", 70) bu tarz kullanı
rnın örneklerinden biridir. 

Sahabe ve tabiinden bazılarının mesel 
haline gelmiş sözleri bulunmakla bera
ber (İbn Düreyd, s. 36-55; Sealibl, s. 28-
35;Abdülmecld Katamiş,s. 169-174) bun
lar Cahiliye devrinde söylenen mesellere 
nisbetle oldukça azdır. Bu durum, müslü
manların Kur'an ve hadislerdeki mesel
lere büyük önem verip onlarla yetinmesi 
ve ancak nadir hallerde mesel kullanma 
ihtiyacı duyması ile açıklanabilir. Hule
fa-yi Raşidin içinde en çok meseli bu
lunan Hz. Ali'dir. Muallim Naci onun 
mesellerinden 280 kadarını derleyerek 
Emsal-i Ali adıyla Türkçe'ye çevirmiştir 
(İstanbul 1303). Hz. Ali'nin bazı meselle
ri şöyledir: "Kanaatkarda gam olmaz" ; 
"ilmin kemali hilim iledir"; "Dindar olan 
kurtulur"; "ilim her rütbenin üzerinde bir 
rütbedir". Bunun yanında, "Bülbülün çek
tiği dili belasıdır" atasözünün bir nevi 
karşılığı olmak üzere Hz. Ebu Bekir'in 
söylediği, "Bela söz söylemeye dayalıdır"; 
Hz. Ömer'in, "Sevgin yük olmasın, öfken 
yok etmesin" ve evini kuşatan asiler yü
zünden ıstırabının son dereceye vardığı
nı anlatmak üzere Hz. Osman'ın Hz. Ali'
ye yazdığı mektuptaki, "Kalan sıyrılıp de
venin memelerini geçti" sözleri meşhur 
birer mesel olmuştur. Abdullah b. Abbas, 
Abdullah b. Mes'Od, Muaviye b. Ebu Süf
yan ve Amr b. As gibi sahabilerin de em
sal tarzında sözleri vardır. 

Emsalü' l -hadise Dair Eser ler. 1. Ebu 
Arube, el-Emşalü's-sa'ire 'an Resulillah. 
Bu risalenin Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'nde bir nüshası bulunmakta
dır ( Koğuşlar. nr. 1096/2 1; tanıtımı için b k. 
Sezgin, ll/2-4 11 958J, s. 255-256). Muham
med b. Ca'fer el-Kettani eserin adını el
Emşal ve '1-eva'il şeklinde kaydetmek
tedir. z . Ramhürmüii, Emşalü'l-]J.adiş. 
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Müellif, Hz. Peygamber'in çeşitli konuları 
açıklamak maksadıyla söylediği, çoğu 

Kur'an'da, bir kısmı Arap edebiyatında 
mevcut olan emsale benzer 140 meseli 
yedi c üz halinde toplayarak şerh etmiştir. 
Günümüze kadar gelen emsalü'l-hadis 
kitapları içinde hadisleri ayet, hadis ve 
şiirlerle şerhedilen yegane eserdir. Ab
dülaii Abdülhamid ei-A'zami'nin, rivayet
lerin sağlamlık derecesini belirterek ve 
gerekli gördüğü bazı kelimeleri açıklaya
rakyayımladığı kitap ( Bombay 1404/1983). 
Emetülkerim ei-Kureşiyye tarafından Al
manca bir önsöz ve geniş indekslerle bir
likte neşredilmiş (Bonn 1959). ei-Mekte
betü'I-İslamiyye bu baskıyı ofset olarak 
tekrar yayımiarnıştır (İstanbul, ts.) . Ese
rin Ahmed Abdülfettah Temmam tara
fından yapılan neşri de titiz bir çalışma 
ürünüdür (Beyrut ı 40911988). 3. Ebü'ş
Şeyh, Kitabü '1-Emşal fi'l-]J.adişi'n-nebe
vi. 373 rivayeti ihtiva eden eseri Abdülaii 
Abdülhamid Hamid rivayetleri değerlen
dirmek suretiyle neşretmiştir ( Bombay 
1408/1987,2. bs.). 4. Maverdi, el-Emşal 
ve'l-]J.ikem. 300 hadis, 300 hikmetli söz 
ve 300 beytin on bölüm halinde incelen
diği kitap Fuad Abdülmün'im Ahmed ta
rafından yayımlanmıştır (İskenderiye, ts. 
1 ı 402/198 ı ı. 1985) s. Muhammed Ca bir 
Feyyaz ei-Aivani, el-Emşal fi'l-]J.adiş.i'n
nebevi eş-şerif. Bir doktora çalışması 
olan eser (ı 398, Camiatü Aynişşems) da
ha sonra basılmıştır ( Riyad ı 4 ı 4/1993). 
6. Muhammed ei-Garavi, el-Emşalü'n
nebeviyye. Çağdaş Şii alimlerinden olan 
müellif, Sünni ve Şii kaynaklarından der
lediği emsalü'l-hadis niteliğindeki 655 
rivayeti şerhederek iki cilthalinde neşret
miştir ( Beyrut ı 40 ı) . 7. Ukkaşe Abdül
mennan et-Tibi ( et-Tayyibl), eş-Şa]J.i
]J.u'l-müsned fi'l-emşal ve'l-]J.ikem. Em
sale dair yeni çalışmalardan biri olan eser
de 254 hadis bir araya getirilmiş ve her 
hadisin tahrici yapılmıştır (Kahire 1989). 
8. Fevzi Abdülazim Raslan, el-Emşal fi's

sünneti'n-nebeviyye ve eşeruha fi'd
da've ila'llah. Bir yüksek lisans tezidir 
(ı 403). 9. Mustafa Id es-Sayasina, ~ahi
retü'l-emşal fi'l-kitab ve's-sünne ve 
kelô.mi'l- 'Ara b ve aşaruha ii terbiye

ti'l-ceyli'l-müslim(Riyad 1412/1992) 10. 
Abdülmecid Mahmud Abdülmecid, Na
?-arat fıkhiyye ve terbeviyye ii emşa
li'l-]J.adiş(Kahire 1395/1975; Beyrut 1413/ 
ı 992). Eserde hadis ilimleri ve terimleri 
hakkında kısa bilgi verildikten sonra müs
lüman-yağmur, müslüman-toprak gibi 
mukayeseli mesel tarzındaki hadislerden 
otuz beşi geniş şekilde açıklanmakta, kı-

sa ve özlü mesellerden elli sekizi de kay
naklarıyla birlikte zikredilmektedir. 11. 
Ali Abdülfettah Ali, el-Emşalü'n-nebe
viyye ve ]J.ükmühô. (Kahire 1413/1993). 
Bu eserde Hz. Peygamber'in şahsına, 
zühde teşvik ve fitnelerden sakındırma 
konularına dair emsal tarzındaki yirmi üç 
hadis üç fasıl halinde şerhedilmiştir. 1 z. 
Mahmud Seyyid Hasan, Reva'i'u'l-be
yan fi'l-emşali'n-nebeviyye (İskenderiye 
140911 988, 14 ı 0/1 990) . ResOl-i Ekrem 'in 
fesahat ve belagatı hakkında bilgi veri
len eser emsal nevinden bazı hadislerin 
açıklandığı küçük hacimli bir çalışmadır. 

13. Yahya b. Abdullah ei-Muallimi, el-Em

şal ve'ş-şevahid fi'l-]J.adişi'ş-şerif (Ri
yad 141 4/I 994). 

Bunlardan başka Ebü'I-Hasan Ali b. Sa
Id ei-Askeri'nin emsal e dair eserinin 1 000 
hadis ihtiva ettiği (Kettanl, s. 55). Hasan 
b. Abdullah ei-Askeri'nin de el-Ijikem 
ve'l-emşali'l-merviyye 'an Resulillah 
(İbn Ebü'I-İsba'a göre el-Emşal ve'l-!Jikem 
min kelami seyyidi'l-ümem) adlı eserin
de mesel halindeki 1 000 hadisi derlediği 
ve bunları "benzeri görülmemiş bir şekil
de" şerhettiği (İbn Hayr, s. 202) kaydedil
mektedir. Ayrıca Ebu Abdülgani Süley
man b. Benin b. Halef ei-Mısri'nin el-A~
valü '1- 'A.rabiyye fi'l-emşali'n-nebeviy
ye'sinden söz edilmekte (SüyCıtl, 1, 597), 
İbn Ganim diye bilinen Abdullah b. Ali b. 
Süleyman'ın 1 0.000 hadis ihtiva ettiği be
lirtilen el-Fô.'i~ fi'l-kelami (la{?i)'r-ra'i~ 
adlı eserinde de emsal nevinden pek 
çok hadis bulunduğu belirtilmektedir 
(Brockelmann, GAL Suppl., Il, 81; Muham
medei-Garavl, I, 12) 

Konusu emsalü'l-hadis olmamakla be
raber hadislerdeki emsale de yer veren 
bazı çalışmalar yapılmış olup başlıcaları 
şunlardır: 1. Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam, 
Kitô.bü'l-Emşal (nşr. Abdülmecld Kata
miş, Dımaşk-Beyrutl400/1980). Müellif 
eserin baş tarafına hadislerden seçtiği on 
yedi meseli almış , ayrıca çeşitli yerlerde 
mesel tarzında otuzdan fazla hadise yer 
vermiştir. Kitabı Ebu Ubeyd ei-Bekri Faş
lü'l-ma~al ii şer]J.i Kitabi'l-Emşal adıyla 
şerhetmiştir (nşr. İhsan Abbas- Abdülme
cld Abi din, Hartum 1 958; Beyrut 1971 ). Z. 
Hakim et-Tirmizi, el-Emşal mine'I-Ki
tab ve's-Sünne (nşr. Ali Muhammed el
Bicavl, Kah i re ı 395/1975; nşr. Mustafa Ab
dülkadir Ata, Beyrut 1409/1 989). Nefis ter
biyesi ve ahlaka dair meselleri ihtiva eden 
eserin baş tarafında Kur'an-ı Kerim'deki 
emsalden yirmi dört, hadislerdeki em
salden otuz kadarı bulunmaktadır. 3. Şe
rif er-Radi, Mecazatü '1-aşari'n-nebe-



viyye (n ş r. Taha Muhammed ez-Zeynl, 
Beyrut ı 406/1986. 2. bs. ). Eserde Hz. Pey
gamber'in pek çok meseline yer verilmiş
tir. 4. Kudal. Şihabü'l-a]].bôr (Müsne
dü 'ş-şihab; n ş r. Harndi Abdülmecld es-Se
l efi, Beyru t ı 985) . Emsalü'l-hadls nevin
den birçok rivayeti ihtiva etmektedir. s. 
Meydan). Mecma'u'l-emşal. Müellif. ese
rinin son bölümünde ResGl -i Ekrem'in 
mesel tarzındaki hadislerinden elli sekiz 
kadarını bir araya getirmiştir (bu hadis
lerin tahrlci ve değerl endirilm es i için bk. 
Abdülmecld Mahmud Abdülmecld, s. 393-
4 ı O). 6. EbG Hilal el-Askeri, Cemhere
tü 'l-emşal. Eserde emsal tarzındaki bir
çok hadis diğer meselleri n arasında alfa
betik olarak kaydedilmiştir. 

Arap edeb iyatıyla ilgili bazı çalışmalar

da da mesele benzer hadisiere yer veril
diği görülmektedir. Cahiz el-Beyan ve 't
tebyin'de (nş r. Abdüsse lam Muhammed 
Han1n ; bk. bibl.). İbn Düreyd el-Mücte
ha'da (s. 21-35 ). Ebu Mansur es-Sealib'i 
et-Temşil ve'l-muJ:ıac;lara'da (s. 22-28) 
emsalü'l-hadlsten çeşitli örnekler zikret
mişlerdir. 
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D TEFSİR. Tefsir usulü ve Kur'an ilim
lerinde Kur'an-ı Kerim'deki meseller ve 
bunlardan bahseden ilim için "emsalü'l
Kur'an" tabiri kullanılmaktadır. Mesel 
kelimesi Kur'an'da altmış dokuz. bunun 
çoğul u olan emsal ise dokuz yerde zikre
dilmiştir (M . F. Abdülbaki , eL-Mu'cem, 
" mşl" md.). Emsalü'J-Kur'an. "ayetlerdeki 
mana ve maksadın insan ruhunda iz bı
rakan ve hayranlık uyandıran bir biçimde 
kısa ve özlü olarak ifade edilmesi" şeklin
de açıklanır (Menna' el-Kattan, s. 283 ) 

Emsal her dilde ve her kültürde mevcut 
olup Kur'an- ı Kerim'den önceki semav'i 
kitaplarda da sıklıkla kullanıldığı görül
mektedir. Hz. Lokman'ın hikmetli sözle
rinin bilinen en eski mesellerden olduğu 
söylenebilir. Cahiliye devrinde Araplar ara
sında da yaygın olan emsalin Arap dili ve 
edebiyatında önemli bir yeri vardır. Kur
'an'da fesahat ve belagatta hayli ilerle
miş bulunan Araplar'a hitap edilirken on
ların önemle üzerinde durdukları mesel 
getirme metodu uygulanmıştır. Nitekim 
Hz. Peygamber, Kur'an ' ın yedi vecih üze
re indirildiğini belirterek bunlardan biri
nin i b ret alınması gereken meseller oldu
ğunu söylemiş (Ebu Şame ei-MakdisT, s. 
ı 07) , kendisi de sözlerinde emsali kullan
mıştır. Her ne kadar bazı yönlerden ara
larında benzerlikler bulunsa da Kur'an' ın 

meselleri hem lafız hem mana bakımın
dan gerek daha önce Arap edebiyatında . 
mevcut olan gerekse hadislerde geçen 
mesellerden farklı olup Kur'an'a özgü ni
telikler taşır. Kur'an'daki kıssalar da birer 
mesel mahiyetindedir. 

Meselde esas itibariyle bir şeyin bir ve
ya birkaç yönden başka bir şeye benzetil
mesi söz konusu olup Kur'an-ı Kerim'in 
getirdiği mesellerde de bu özellik açık bir 
şekilde görülmektedir. Mesela kafirler 
bunca delile rağmen tevhide inanmadık
ları için sağ ır. dilsiz ve arnaya (mese la b k. 
ei-Bakara 2/171 ; ei-A' raf 7/64). on l arın 

arnelleri de fırtınalı bir günde rüzgarın 
şiddetle savurduğu küle (İbrahim 14/18). 
çöldeki seraba ve engin denizlerdeki yo
ğun karanlıklara (en-NGr 24/39-40) ben
zetilmiştir. Dünya hayatının. yağmurun 
ardından yeşillenip toprağı s üsteyen ve 
daha sonra rüzgarın tesiriyle çer çöp ola
rak savrulan bitkilere (Yunus ı 0/ 24; el
Kehf ı 8/45-46; ei-Hadld 57/20), hakkın ay
dınlığa. gökten inen suya: batılın ise ka
ranlığa, suyun yüzündeki köpüğe (er -Ra 'd 
ı 3/1 6- 17) benzetilmesi de böyledir. Kur
' an-ı Kerim'in meselleri İslam'ın ilk asırla
rından itibaren alimierin ve edipterin dik
katini çekmiş, zamanla "emsalü'I-Kur'an" 

MESEL 

adıyla ort aya çıkan bir ilmin konusu ol
muştur (Thşköprizade, ll, 539-540; Keşfü '?

?Unun, ı . 168; ll , 1086). imam Şafii bu il
mi müctehidlerin bilmesi zaruri olan ilim
ler arasında göstermekte. Maverdi de 
Emşalü 'l-Kur'Cın adlı eserinin mukad
d İmesinde bu ilmin Kur'an ilimlerinin en 
önemlilerinden biri olduğunu belirtmek
tedir (SüyGtl. IV, 38; Keskin , s. 8) 

Kur'an-ı Kerim'de mesel başlıca şu ma
nal arda kullanılmıştır ; 1. Misal, örnek, 
benzer. Meselin en yaygın anlamı olup 
bazı ayetlerde çeşitli mesellere yer veril
diği açıklanmıştır (mese la bk. er-Ra' d ı 3/ 
ı 7; ibrahlm ı 4/24-26; er-ROm 30/58; ez
Zümer 39/27). Öte yandan Allah hakkı be
yan için bir sivrisineği , hatta ondan daha 
zayıf bir varlığı bile misal olarak göster
mekten çekinmeyeceğini bildirmiştir (e i
Bakara 2/26). z. Hal, s'iret. durum. Geçmiş 
kavimlerin halleri. inkarcı tutum ve dav
ranışl arı, bu yüzden başlarına gelen mu
sibetler birer mesel olarak zikredilmiştir 
(ei-Baka ra 2/2!4; ei-A' raf 7/176; ez-Zuh
ruf 43/8). 3. İbret. Bazı geçmiş kavimlerin 
hayat hikayelerinin ve akıbetierinin anla
tıldığı ayetlerde mesel bu anlamda kulla
nılmıştır (mesela b k. ez-Zuhruf 43/56, 59). 
4. Vasıf, özellik. Pek çok ayette mesel bir 
şeyin vasıf ve özelliklerini ortaya koymak
tadır. Thkva sahiplerine vaad edilen cen
netin meseli anlatılırken onun zeminin
den ırmakların aktığı, yemişlerinin ve 
gölgesinin sürekli olduğu dile getirilir (er
Ra'd I 3/3 5; ay rı ca bk. Muhammed 47/ 1 5) . 
"Kötü mesel ahirete inanmayanlar için
dir. En yüce meseller ise Allah'a aittir" 
(en-Nahl 16/60) mealindeki ayetteSÖZÜ 
edilen meseller de "sıfat" manasındadır 
(ayrı ca bk. ei-En 'am 6/122; er-ROm 30/2 7; 
ei-Feth 48/29) . 

Kur'an'daki mesellerin değişik şekil
lerde taksimi mümkündür. 1. Basit veya 
mürekkep temsil tarzında olanlar. Basit 
temsilde benzetme cihetlerinden sadece 
biri gözetilir. Amanın cahile, gören kim
senin alime. karanlıkların dalalete. ışığın 
hidayete mesel olması birer basit temsil
dir (er-Ra' d ı 3/16; Fa t ır 35/ l 9). Mürekkep 
temsilde ise benzetme ciheti birden faz
ladır. Bir buğday tanesinin önce yedi ba
şak. sonra da her başağın 1 00 tane ver
mesi. böylece 700 taneye ulaşması şeklin
deki mesel (el-Bakara 2/26 ı). ihlasla yapı

lan infakın Allah nezdinde kat kat ecirle 
karşılık görmesinin meselidir. z. Duyu or
ganlarıyla veya akılla idrak edilenler. Hz. 
Adem'in topraktan yaratılmasının Hz. 
Isa'nın babasız yaratılmasına (Al-i im ran 
3/59). Allah korkusunun insandan kork-
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