
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 

_j 

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. 
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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 



b. Sabit, Habbab b. Eret. Abdullah b. 
Ömer, Abdullah b. Amr. Ma'kıl b. Sinan, 
Mugire b. Şu'be. Hz. Aişe. Ümmü ROman 
ve Ümmü Selerne gibi sahabilerden ha
dis rivayet etmiştir. Kendisinden de çoğu 
KOfeli olan Şa'bl. İbrahim en-Nehai, Şa
kik b. Seleme, Yahya b. Cezzar. kardeşinin 
oğlu Muhammed b. Münteşir. Abdurrah
man b. Abdullah b. Mes'üd, Mekhül b. 
Ebü Müslim eş-Şaml. Ebü İshak es-SebTI 
gibi alimler hadis öğrenmiştir. Mesrük. 
Abdullah b. Mes'üd'un halka kıraati ve 
sünneti öğreten önde gelen talebeleri 
arasında sayılmıştır. Bu sebeple rivayetle
rinin büyük kısmı İbn Mes'üd'dandır. Fet
va konusunda Kadi Şüreyh'ten daha bil
gili olduğu. zaman zaman Şüreyh'in ken
disiyle istişare ettiği kaydedilir. İbn Sa'd, 
Yahya b. Main, Ali b. Medlnl. Ebü'l-Ha
san el-İcll gibi hadis münekkitleri tara
fından güvenilir kabul edilen Mesrük'un 
rivayetleri Kütüb-i Sitte'deyer almış ve 
kurradan o lduğu için Küfe tefsir ekolü 
müfessirlerinden sayılmıştır. Bir ara ka
dılık görevinde de bulunan Mesrük, bu 
sırada ne beytülmalden ücret ne de gö
revi sırasında kendisine müracaat eden
lerden hediye almıştır. 

Abid ve zahid bir kişi olup ayakları şi
şinceye kadar namaz kılan Mesrük çeşitli 
fetih hareketlerinde de yer almış. Kadi
siye'de bulunmuş. bLi savaşta kolundan 
yaralanıp çolak kalmış . başından yarala
nıp felç geçirmiş ve kambur olmuş. Sıf
fin Savaşı'nda iki grubun arasına girip 
Kur'an'dan bazı ayetler okuyarak savaşı 
önlemeye çalışmıştır. Ziyad b. Eblh tara
fından Vasıt yakınlarındaki Silsile'ye ze
kat arnili olarak gönderilen Mesrük bu
rada iki yıl görev yaptıktan sonra 62 (682) 
veya 63 (683) yılında vefat etmiş ve bu
raya defnedilmiştir. 
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MEST 

Ev içinde 
ve üzerine başka bir ayakkabı 

geçirmek suretiyle 
dışarıda giyilen 

bir ayakkabı türü. 
.J 

Halk arasında mes olarak da söylenen 
mest, Arapça'da "sıvazlama" anlamına 
gelen mesh kelimesinin Türkçe'deki şek
lidir. Osmanlı giyim kuşam tabirleri ara
sında çedik adıyla da anılan bu ayakkabı 
çeşidine mest denilmesinin sebebi, bir 
şer'l kolaylık olmak üzere abctest alıp gi
yildikten sonra abctesti bozan ilk durum
dan itibaren bir gün süreyle (sefer! halde 
üç gün) abctest alırken ayakların yıkanma

yarak sadece bu ayakkabının ıslak elle 
sıvazlanmasının yeterli sayılmasıdır (bk. 
MESH). Bundan dolayı mest. fıkıh ka ide
leri çerçevesinde aşık kemiklerini örtecek 
ve ayaktan kolaylıkla çıkmayacak biçim
de yapılmaktadır. Tabanı ince köseleden 
olanlar da bulunmakla beraber mestin en 
yaygın türü tabanı dahil tamamı sahti
yan. m eşin veya nubuk gibi yumuşak deri 
cinslerinden yapılanlardır; çünkü mestin 
namaz kılma sırasında kolaylıkla eğilip 
bükülmesi gerekmektedir. Eski mestler. 
genellikle sarı sahtiyandan ve profilden 
biçilmiş iki parçanın boydan boya dikil
mesiyle elde edilen. dolayısıyla tabanının 
ortasından dikiş geçen ucu sivri. bağazı 
dar, koncu geniş ve önü giymede kolaylık 
sağlamak üzere dil gibi uzunca bırakılmış 
bir modeldedir. Üzerine giyilen pabuç ise 
genellikle aynı renk deriden. tabanı köse
le. arkası üstüne basılarak veya gerekti
ğinde kaldırılıp topuğa geçirilerek giyile
bilen yemeni tarzında yapılmıştır. Çedik
pabuç denilen bu ayakkabı türü sonraları 
mest- pa b uç ve daha sonra da me st- las
tik çiftine dönüşmüştür. Bugün genellikle 
bir yanından fermuarlı veya nadiren iki 
yanından lastikli ve içi müflonlu yahut 
müflonsuz (çorap mest) yapılan mestle
rin yine aynı deriden kesilmiş yumuşak 
bir tabanı bulunmaktadır. Mestin üzerine 
deri pabuç yerine "kara lastik" denilen, 
üstü ayak tarağının yarı hizasından itiba
ren hilal şeklinde açık, pres kalıpla imal 
edilen lastik ayakkabı veya kundura ya
hut bat giyilmektedir. 
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MESTÜR 

MESTÜR 
(.),.._..,n 

iki veya daha fazla güvenilir ravisi 
bulunduğu halde adalet bakımından 
durumu bilinmeyen ravi hakkında 

kullamlan bir terim. 
.J 

Sözlükte "örtülü. kapalı, gizli" gibi an
lamlara gelen ve setr (seter) kökünden 
türeyen bir isimdir. Hadis terimi olarak 
"kendisinden iki veya daha fazla güvenilir 
ravi rivayette bulunduğu halde hadis ri
vayetiyle fazla meşgul olmadığı için mu
haddislerce tanınmayan veya cerh -ta'dll 
yönünden hakkında bir hüküm bulunma
yan ya da hakkında ne hüküm verileceği 
bilinmeyen ravi" demektir. Fıkıh alanında 
da şahitlik ve velayet gibi kişinin adalet 
ve fısk vasıflarının hükme tesir ettiği du
rumlarda bu özellikleri belli olmayanlara 
mestür denir ve bazı durumlarda diğer
lerinden farklı hükümlere tabi tutulur. 
Adil kişilerin (müzekkl) bunların adil veya 
tası k olduğuna dair beyanlarıyla kapalılık 
halleri ortadan kalkar (bk. TEZKİYE). Ki
şinin müslüman, h ür ve baliğ olup olma
dığının bilinmemesi de bunların şart ko
şulduğu durumlarda akde engel teşkil 
eder. 

Kendisinden iki veya daha fazla güve
nilir ravi rivayette bulunduğu için kimliği 
bilinen ve dış yönüyle adil görünen, an
cak iç yönüyle adaleti meçhul kalanlara 
"mestürü'l-hal, mechülü'I-adale batınen" 
denir (bk. MEÇHUL). Mestür olduğu söy
lenen her ravi mechülü'l-haldir, ancak her 
mechülü'l-hal mestür değildir. Bununla 
birlikte İbn Hacer (f'lüzhetü 'n-na?ar. s. 46) 
ve Bahrülulüm el-Leknevl gibi alimler 
mechülü'l-hal ile mestüru eş anlamlı ka
bul etmişlerdir. Ravileri yakından görme 
ve tanıma imkanına sahip olan ilk devir 
münekkitlerinin yaşadıkları dönem açısın
dan böyle bir ayırım makul görünse de 
onları sadece rica! kaynaklarındaki bilgi
lere bakarak değerlendirecek olanlar açı
sından bu iki kavramı eş anlamlı kabul 
etmek daha uygun görünmektedir. Ayrı

ca ravinin iç durumunu (batın! adalet) 
tesbit çok zor, hatta imkansızdır. Batıni 
adaletin yansıması demek olan zahiri 
davranışları esas almak ve sonuç itiba
riyle mechülü'l-hal ile mestür arasında 
esasen bir fark bulunmadığını söylemek 
mümkündür. 

Hadis ve fıkıh usulü kaynaklarında 
mestür ravinin rivayetinin kabul edilip 
edilmeyeceği konusu, mestürun tanımı 
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