
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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MESEL 

ma duygusuna (en-N isa 4/77). örümceğin 
durumunun Allah'tan başkalarını dost 
edinenierin haline ( ei-AnkebGt 29/4 ı). 
yağmurun yağmasıyla tabiatın canlan
ması üzerine çiftçilerin sevinmesi ve ar
dından yemyeşil bitkilerin kuruyup sarar
masıyla çer çöp hale gelmesi olayının oyun, 
eğlence, süs, övünme ve daha çok mal ve 
evlat sahibi olma yarışı şeklindeki dünya 
hayatına benzetilmesi (ei-Hadid 57/20 ) 
bu tür mesellerdendir. 3. Gerçek olaylara 
veya tasawur ve hayale dayananlar. Gös
teriş olsun diye infakta bulunan bir kimse 
sert ve pürüzsüz bir kayanın üzerindeki 
ince toprak örtüsüne tohum eken, ancak 
sağanak halinde yağan yağmurun. top
rağı içindeki tohumlarla birlikte sürükle
yip sel sularına katması sonucu ürün alma 
ümidini yitiren bir çiftçiye benzetilmiş 
(ei-Bakara 2/264). zaman zaman tabiatta 
görülen bu durum infakta gösteriş ya
pan kimsenin neticede hiçbir ecir elde 
edememesine mesel olmuştur (el-Baka
ra 2/265) Öte yandan cehennem ehlinin 
yiyeceği olan zakkum ağacının çok acı ve 
kötü kokulu meyvesinin şeytanların baş
larına benzetilmesi ( es-Saffat 37 /62 -68; 
ed-Du han 44/43-46; ei-Vakıa 56/5 ı -56) an
cak hayal edilerek kavranabilecek bir me
sel dir. 4. Açık veya gizli olanlar. Bunlar
dan birincisinde neyin neye benzetildiği 
açıkça belirtilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu 
tür meseller pek çoktur (mese la bk. el
Bakara 2/17-20, 261; er-Ra' d I 3/1 7; ei-An
kebGt 29/4 ı; el-H ucurat 49/ 1 2). Gizli . re
mizli ve imalı meseller ise bunlar lafızları 
itibariyle değil taşıdıkları ince manaları 
itibariyle birer meseldir. Fakat neye me
sel oldukları açıklanmamıştır. Bu tür me
selleri ancak zihni melekeleri güçlü ve 
ilmi dirayete sahip olanlar idrak edebilir. 
"Rabbinizin izniyle güzel memleketin bit
kisi güzel çıkar; kötü olandan ise faydasız 
bitkiden başka bir şey elde edilmez. işte 
biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle 
açıklıyoruz" mealindeki ayet ( el-A'raf 71 
58) gizli mesel e örnek olarak zikredilir. 
Burada hak sözü kabul ederek ondan fay
dalanan mürnin toprağı verimli memle
kete, hakkı inkar edenler de çorak topra
ğa benzetilmiştir (ayrıca b k. İbrahim ı 4/ 
24-27; en-Nur 24/35) . Diğer taraftan laf
zan olmasa da manaları itibariyle bazı 
atasözü ve deyimiere uygun düşen ayet
lerde de gizli meseller bulunduğu ileri sü
rülmüştür. Mesela, "Kim bir kötülük ya
parsa onun cezasını görür" mealindeki 
ayet in (en-N isa 4/123). "Sen nasıl mua
mele edersen öyle muamele görürsün" 
(Ne ekersen onu biçersin) atasözünün; "Çün
kü sen onları bırakırsan kullarını saptırır-
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lar; yalnız ahlaksız, nankör insanlar doğu
rup yetiştirirler" mealindeki ayetin (Nuh 
71/27), "Yılan ancakyılan doğurur" ata
sözünün manasma uygun düştüğü kabul 
edilmiştir (Taşköpri zade, ll , 539-540) . 
Kur'an'daki bazı veciz ifadelerin islam ta
rihi boyunca edip ler, hatip ler, şairler tara
fından kendi sözleri arasında çokça kul
lanılıp hale uygun misaller olarak serde
dilrnek suretiyle başlı başına birer mesel 
halini aldığı da görülmektedir. islam hu
kukçuları. lafzı ile ibadet edildiği gerek
çesiyle Kur'an'dan bu tür ayetlerin şiirde 
ve nesirde kullanılmasının caiz olup ol
madığı hususunda ihtilaf etmişlerdir. 
SüyGti bu kısma "irsalü'l-mesel" denildi
ğini kaydederek bu hususta otuz kadar 
örnek zikretmiştir ( el-itl).an, IV, 43-45) . 

Kur'an-ı Kerim'deki bazı mesellerin tek, 
bazılarının birden çok amacı olabilir. Bun
ların başlıcaları şunlardır : 1. Bilgi vermek, 
öğretmek. Cennetteki iri gözlü hGriler 
saklı ineilere (ei-Vakıa 56/22-23). "vildan" 
denilen nedimler saçılmış ineilere (el-in
san 76/1 9) benzetilerek bunlar mürninle
re tanıtılmıştır. Burada öğretme maksa
dının yanında teşvik de vardır (ayrıca bk. 
ei-A'raf 7/175- ı 77; Hud ı l/24; er-Ra'd ı 3/ 
ı 7) . z. ikna. Bir fikrin veya bir gerçeğin 
muhataba kabul ettirilmesi için getirilen 
meseller bazan kesin birer delil olma 
özelliğini taşımakta. bazan muhataba 
mukayese yapma imkanını vermekte, ba
zan onun da düşünerek bir gerçeğe ulaş
masını sağlamaktadır. Özellikle tevhid 
inancının izahında kullanılan meseller 
böyledir. Mesela Allah'ın insanları öldük
ten sonra tekrar diriltıneye gücüyettiğini 
inkar edenlere, gerek insanların gerekse 
yerin ve göğün ilk defa yine Allah tarafın
dan yaratılmış olduğu bir mesel olarak 
zikredilmiştir (en-N ahi I 6/73-76; el-Enbi
ya 21/1 04; er-ROm 30/28; Yasin 36/77-82; 
ayrıca bk. en-Nahl I 6/7 I -72; ez-Zümer 39/ 
29). 3. Özendirme veya caydırma. Bazı 
mesellerin iyi. güzel ve faydalı olan şeye 
özendirici; kötü. çirkin ve zararlı olandan 
caydırıcı ve uzaklaştırıcı özellikler taşıdığı 
görülmektedir. Mesela kökü yerde sabit, 
dalları gökte olan güzel bir ağaç güzel sö
zün, gövdesi yerden sökülmüş ve o yüz
den ayakta durma imkanı olmayan bir 
ağaç ise kötü sözün meseli olarak göste
rilmiştir (İbrahim ı 4/24-26; ayrıca bk. en
Na h! 16/91-92 ; ei-AnkebGt 29/41-43) 4. 
Eğitim . Mesellerde insanın ümit, arzu, 
korku. endişe gibi duyguları dikkate alı
narak eğitilmesi ve ruhen olgunlaştıni
ması amacı önemli bir yer tutar; onun 
kat kat sevap kazanma arzusu tahrik 

edilip Allah rızası için infakta bulunması 
özendirilir. Mesela müminin Allah yolun
da infak ettiği şey ekilen bir buğday tane
sine benzer. Bundan yedi başak çıkar ve 
her biri yüzer tane verir. işte bunun gibi 
Allah dilediği kuluna kat kat ecir ve mü
kafat ihsan eder (el-Bakara 2/26 1-266; ay
rıca bk. en-Nahl 16/112-1 13; ei-Kehf 18/ 
32-44; el-Fatır 35/19-22; Yasin 36/1 3-30). 
s. Medih veya zem, tazim veya tahkir. 
Hz. Peygamber'in ashabı tavsif edilirken 
medih sadedinde onların Tevrat ve incil'
deki meselleri zikredilir (el-Feth 48/29) . 
Tevrat'ı okuyan. fakat onunla amel etme
yen israiloğulları'nın durumu da sırtında 
ciltlerce kitap taşıyan merkebe benzeti
lir (ei-Cum 'a 62/5) . Güzel bir sözün güzel 
bir ağaca teşbihinde tazim (İbrahim 14/ 
24-25), dünya hayatının geçici olduğuna 
dair getirilen mesellerde de tahkir gayesi 
gözetilmiştir (Yunus ı 0/24;ei-Kehf ı 8/45-
46; ei-Hadid 57/20). 6. Tefekkür. Meseller
de muhatapların ilgili konu üzerinde dü
şünmeleri ve örneklerden gerekli dersleri 
almaları istenmiş, hatta çok yerde me
sellerin amacından söz edilirken bu hu
sus açıkça belirtilmiştir : " işte biz bu tem
silleri insanlar için getiriyoruz; fakat on
ları ancak bilenler düşünüp aniaya bilir" 
(el-Ankebut 29/43). " .. . Bu misalleri insan
lar düşünsünler diye veriyoruz" (el-Haşr 
59/2 I ; ayrıca b k. ez-Zümer 39/27). 7. Misal 
vermek. Mesel bazan bir konunun veya 
bir fikrin açıklanmasında misal olarak 
zikredilir ve yapılacak şerhlerin yerini tu
tar. Kafirin nasıl bir kişi olduğu anlatılır
ken ama örnek olarak zikredilmiş . kilfirin 
yaptıkları da seraba benzetilmiştir (en
Nur 24/39-40). B. Edep ve hayayı koru
mak. Kur'an-ı Kerim'de haya duygusunu 
korumak maksadıyla sarih lafızlar yerine 
aynı mananın aniaşılmasına elverişli baş

ka lafızlar kullanılmış ve meseller getiril
miştir. Mesela "yaklaşma" lafzıyla cinsel 
ilişki kastedilmiş. karı kocadan her biri
nin diğeri için birer "elbise" olduğu belir
tilmiştir (ei-Bakara 2/187) . Kur'an mesel
lerinin büyük çoğunluğu başta tevhid ol
mak üzere itikadl meselelerle ilgilidir 
(mesela bk. ei-Bakara 2/ 17-20, I 71; ei-En
'am 6/39, 40, ı 22; ei-A'raf 7/40, 57, ı 75-
177; Yunus 10/24; er-Ra 'd 13/ 14, 17, 35; 
İbrahim 14/25,26,75, ı 12; ei-Kehf 18/32-
43; el-Hac 22/3 ı, 73; en-Nur 24/35; en
Neml27/8 1 -82; el-AnkebGt 29/41; ei-Haşr 
59/15-21 ). Ancak arneli (mesela bk. ei
Bakara 2/26 ı, 264-266, 275; Al-i im ran 3/ 
ı 16-1 ı 7; İbrahim ı 4/18; en-Nur 24/39-40) 
ve ahlaki (mesela b k. en-Nahl ı 6/92; el
isra ı 7/24, 29; el-H ucurat 49/1 2) konular
da da meseller mevcuttur. 



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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