
MESNEVfHANE TEKKESi 

konmuştur. Sonradan betona dönüştü
rüldüğü anlaşılan ahşap çatı altı adet dai
re kesitli ve dor başlıklı ince mermer sü
tun tarafından taşınır. Silindir biçimin
deki kuyu bileziğinin üzerinde 1268'de 
( 1852) Nevfidan Kadınefendi tarafın
dan yaptırıldığını belgeleyen mensur. sü
lüs bir kitabe vardır. Türbenin güney yö
nünde halen mevcut olmayan selamlık
kütüphane kanadının bulunduğu tahmin 
edilebilir. Küçük boyutlu. ahşap duvarlı. 
basit bir yapı olduğu bilinen tevhidhane 
de günümüze intikal etmemiştir. Ahşap 
küçük birimlerden ibaret olan derviş hüc
relerinin avluya açılan dikdörtgen kapı
lara ve pencerelere sahip bulunduğu bi
linmektedir. 
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MESNÜN 

(bk. SÜNNET). 

MESRÜK 
( ..;,..,....,.ıı) 

Bilinen ravisi dışında 
bir kimseye nisbet edilen hadis. 

ı 

_j 
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Sözlükte "çalı nmış" manasma gelen 
mesrCık kelimesi, hadis terminolojisinde 
bir ravinin rivayeti olarak meşhurken ri
vayeti garip göstermek. ona ilgi çekmek 
veya daha başka bir maksatla asıl ravisi 
yerine aynı tabakadan başka bir raviyi 
koymak suretiyle rivayet edilen hadisi ifa
de etmektedir. Mesrük. "bilinen muteber 
hadis tahammül yollarından biriyle alın
mayan. rivayet yetkisi bulunmayan bir 
ravinin naklettiği hadis" şeklinde de tarif 
edilmektedir. 

336 

Mesrük kelimesi bir hadis çeşidi anla
mını kazanmadan önce aynı kökten ge
len "sariku'l-had!s" (hadis hırsızı) ve "yesri
ku'l-had!s" (hadis hırsızlığı yapar) ifadeleriy
le cerh lafzı şeklinde kullanıimıştır. Hadis
leri yazılı veya şifah! olarak bir hocadan 
dinleyip almanın büyük önem taşıdığı 
ll (VIII) ve lll. (IX.) yüzyıllarda iyi niyetli ol
madıkları tesbit edilen bazı şahısların gö
rüşmedikleri kimselerden nakilde bulun
dukları veya bir şeyhin hadislerini başka 
bir kişiye nisbet ederek naklettikleri gö
rülmüş . bu davranışları sebebiyle de ha
dis hırsızı diye cerhedilmişlerdir. "Sirka
tü'l-had!s 1 serikatü'l-had!s" (hadis hırsız
lığı ) ifadeleri hadis kaynaklarında çokça 
kullanılmaktadır. Yahya b. Main'in belirtti
ğine göre (et-Tarff) , ı. ı 3 ı). İbn Cüreyc ve 
Ma'mer b. Raşid ile karşılaşmadığı halde 
onların hadislerini Hişam b. Yusuf vası
tasıyla duymuş gibi nakleden Mutarrif b. 
Mazin es-San'anl'nin durumu açığa çı
kınca cerhedilmiştir. Yine Yahya b. Main. 
Abdullah b. Mübarek'ten aldığı bazı ha
disleri onun hocalarından duymuş gibi 
nakleden Eyyüb b. Süveyd er-Remll'yi de
ğerlendirirken "kane yesriku'l-ehad!s" 
(hadis hırsızlığı yapardı) ifadesiyle cerhet
mektedir. Hicretin ilk üç asrında (VI-IX. 
yüzyı ll ar) hadis ilmi açısından büyük önem 
taşıyan bu konu üzerinde muhaddisler ti
tizlikle durmuşlardır. Bunlar Hammad b. 
Amr en-Nas!bl. İbrahim b. Ebü Hayye'I
Yese'. Behlül b. Ubeyd ei-Kind! ve Mu
hammed b. Yez!d et-Tarsus! gibi yalan
cıların hadis hırsızlığı yaptıklarını ortaya 
çıkarmış ve bu tür rivayetlerine mesrük 
adını vermişlerdir. 

IV (X) ve V. (Xl.) yüzyıllarda hadislerle 
senedierinin tamamen tesbit edilip kay
naklara geçirilmesinden, hadislerin şeyh 
yerine kitaptan alınıp senedsiz olarak ri
vayet etme geleneğinin yaygınlaşmasın
dan sonra hadiste sirkat meselesi önemini 
yitirmiş. mesrük hadis çeşidi de kaynak
larda bilinen örnekleriyle kalmıştır. Nite
kim Hakim en-Nisabürl. Hat!b el-Bağda
d!. İbnü's-Salah eş-Şehrezürl. Nevevi ve 
Zeynüddin el-lraki hadis usulüne dair 
eserlerinde mesrük hadise temas etme
mişlerdir. Günümüzde yazılan hadis usu
lü kitaplarında mesrük hadis m akl Gb ha
disi e birlikte ele alınmaktadır. Şemseddin 

es-Sehavl'ye göre cerhin üçüncü merte
besindeki bir ravinin rivayeti olan mesrük 
hadis, içinde yalan barındırdığı için mu
haddislerce bir çeşit mevzü hadis kabul 
edilmiştir. 
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~ MEHMET EFENDİOGLU 

MESRÜK b. ECDA' 
(c~Yı ..:ı-ı ..;,_,..ol 

Ebu Aişe (Ebu Ümeyye) MesrCık 
b. el-Ecda' b. Malik 

ei-Hemdanl el-Vadi! ei-Kufl 
(ö. 63/683 [?]) 

Kilfe ekolüne mensup muhaddis 
ve fakih tabii. 

.J 

Hicret yılında (622) doğduğu anlaşıl
maktadır. Aslen Yemenli olup büyük tabi
llerden ve muhadramündandır. Mensup 
olduğu Hemdan kabilesinden bir grup 
İslam fetihleri sırasında Küfe'ye yerleş
mişti. Vadi! nisbesi de bu kabilenin Vadia 
koluyla ilgilidir. Annesi cengaver sahabi 
Amr b. Ma'd!kerib'in kız kardeşidir. Mes
rük küçüklüğünde çalınıp daha sonra bu
lunduğu için bu adı almıştır. Babası Ecda' 
İslamiyet'i kabul etmiş, kendisi de Resüc 
lullah 'ın vefatından önce müslüman ol
makla beraber Medine'ye Hz. Ebu Be- . 
kir'in hilafeti döneminde gitmiş , onun ar
kasında namaz kılmış. Hz. Ömer ve Ali ile 
de görüşmüştür. Hz. Ömer ona adını sor
muş. babasının adının Ecda' olduğunu 
öğrenince ResGl-i Ekrem'in, "ecda' şey
tandır" dediğini (Ebu Davüd, "Edeb". 62) 
söyleyerek adını Mesrük b. Abdurrahman 
olarak değiştirmiş. divana da bu şekilde 
kaydedilmiştir. Hakim en-N!sabür! ve Ze
heb! onu tabiinin ikinci tabakası içinde 
saymıştır. Hz. Aişe'nin kendisini eviadı gi
bi sevmesi dolayısıyla M esr ük kızına Aişe 
adını koymuş. bu sebeple de Ebü Aişe 
kGnyesiyle anılmıştır. 

Mesrük Hz. Ebü Bekir. ömer. Ali. Muaz 
b. Cebel, İbn Mes'Gd. Übey b. Ka'b, Zeyd 


