
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü Davüd, "Ed eb". 62; ibn Sa'd, e(-Tabakat, 
VI, 76-84; Buhari. et-Tiiri!J.u'ş-şagir, 1, 123; Ebü'J
Hasan eJ-ic!i. Ma'rifetü'ş-şikiit (nş[ Abdülal!m 
Abdülazlm ei-Bestevl). Medine 1405/1985, ll , 
273; ibn Ebü Hatim. el-Cerl:ı ve't-ta'dil, Vlll, 
396-397; ibn Hibban. eş-Şikat, V, 456; Kelaba
zl, Ricalü Şa/:ı1/:ıi'l-Bu!J.ar1, ll, 430; Hatib, Tari
bu Bagdad, XIII, 232-234; Bad. et-Ta'dil ve't
tecri/:ı U-men l].arrece lehü 'l-Bul]ari fi'l-Ca
mi'i'ş-şa/:ıil:ı (nşr. EbO Lübabe Hüseyin). Riyad 
1406/1986, ll, 447; Mizzi. Teh?ibü'l-Kemal, 
XXVII, 451-454; Zehebi, Te?kiretü'l-/:ıufffi?, lll, 
815-816; a.mlf .. A'lamü'n-nübela', IV, 63-69; 
ibn Abdülhadi, 'Ulema'ü 'l-/:ıadiş, ı , 102-103; 
ibn Hacer. Teh?ibü 't-Teh?ib, X, 109-111; a.mlf .. 
el-işabe ( Bicavıı. VI, 291-292; Abdüssettar eş
Şeyh , A'lamü'l-/:ıuffii.? ve'l-mu/:ıaddişin, Dı

maşk -Beyrut 1417/1997, lll, 282-308. 

~ BüNYAMİN ERUL 

L 

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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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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ve onda adalet vasfının bulunup bulun
madığı açısından farklılık gösterir. Başta 
imam Şafii olmak üzere Ahmed b. Han
bel, Zühll, Ebu Hatim er-Razı. Ebu İshak 
eş-Ş!raii, İbnü'I-Hacib, Ahmed b. Hüseyin 
ei-Beyhaki, Hatlb ei-Bağdadl, Gazzall, 
Seyfeddin ei-Amidl, İbn Rüşeyd ve Bed
reddin ez-Zerkeşl gibi hadis. fıkıh ve usul 
alimlerinin büyük çoğunluğu mestur ra
vinin rivayetini makbul saymamıştır. "Bir 
raviden rivayette bulunmak o ravi için ta
dil sayılmaz" (Hatlb, el-Kifaye, s. 89; ib
nü's-Salah, s. 52-53) prensibine dayanan 
bu görüşe göre bir rivayetin kabul edile
bilmesi ravisinin adil olmasına bağlıdır. 
Bunun anlaşılması için de ravinin iç dün
yasının ve hayat tarzının bilinmesi veya 
adil bir kimse tarafından tezkiye edilmesi 
şarttır. Mestur raviden iki veya daha fazla 
kimsenin rivayette bulunması onu mec
hGiü'l-ayn olmaktan çıkarsa bile bu onun 
adil olduğunu göstermez (Hatlb, el-Kifa
ye, s. 89) . 

Hadisçilerin çoğunluğu ile Süleym b. 
Eyyub gibi bazı Şafi'iler. birçok Mu'tezm 
ve Zeyd! alimi, İbn Furek, İbnü's-Salah, 
Nevevi ve Tibl gibi hadisçi ve usulcülere 
göre haberlerin kabulü haber veren kim
seye duyulan güvene bağlı olup bir ravi
nin iç alemini bilmek imkansızdır (Şem
seddin es-Sehavl, 1, 322) . Başta imam Şa
fii olmak üzere birçok Şafii alimi de bir 
ravinin adil olup olmadığının dış yönüne 
bakılarak anlaşılabileceği görüşündedir 

(er-Risale, s. 482). Zehebi, Şa]Ji]f-i Bul].fı
ri ve Şa]fi]f-i Müslim'de bu türden pek 
çok ravi bulunduğunu, zahire göre hüküm 
verme mecburiyetinin mestur ravinin ri
vayetini kabul etmeyi gerektirdiğini söy
lemekte, bazı müteahhir alimierin "sika" 
terimini ceMieti ortadan kalkan ve cer
he uğramayan kimseler için kullandığım, 
böyle raviye "mestur, mahallühu es-sıdk" 
ve "şeyh" denildiğini belirtmekte, mese
la mestur olarak nitelendirilen Ziyad b. 
Müleyk hakkında, "Tevsik ve taz'if edilme
miş mestur bir şeyhtir. Hadisi kabul edi
lebilir" (Mizanü ' l-i'tidal, Il, 93). Ya'la b. 
Şeddact için de, "MestGr bir şeyhtir; doğ
ru sözlü olduğu söylenebilir, tevsik edil
miştir" (a.g.e., IV, 457) ifadesine yer ver
miştir. Mesturun rivayetini kabul eden
lerin başka delilleri de vardır. Pasıkın ha
berini araştırmanın (ei-Hucurat 49/6) se
bebi fısktır; aksi sabit olmadıkça kimse
nin kusuru araştırılmamalıdır (ei-Hucu
rat 49/12). Hz. Peygamber kelime-i şeha
det getiren bedevinin ramazan hilaline 
şahitliğini kabul etmiş, sahabe şahitlik 
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için Müslümanlık'tan başka şart arama
mış, suyun temizliği veya pisliği gibi ba
zı şer'i konularda meçhul kişinin haberi 
ittifakla kabul edilmiştir (Hatlb, el-Kifa
ye, s. 82-83; Seyfeddin ei-Amidl, Il, 72-
73). 

Bazı alimler, mestGr raviden rivayette 
bulunanların sadece adalet sahibi kimse
lerden rivayet etmesi veya mestGr ravinin 
münker rivayet nakletmekle meşhur ol
maması şartıyla rivayetini makbul say
mışlardır. Zehebi de Şa]fi]fayn'da meç
hul olmayan ve kimse tarafından zayıf 
diye nitelen dirilmeyen birçok mestur ra
vinin bulunduğunu belirtmiştir (Mfzanü'l
i'tidal, I, 556; lll, 426). Mesturun.rivayeti 
konusunda orta yolu tutanlar da vardır. 
Bunlardan biri olan imamü'I-Haremeyn 
ei-Cüveyn'i'ye göre mestur, zahiren ada
let vasfına aykırı bir durum görülmeme
sine rağmen iç yönüyle adaleti anlaşıla
mayan ravidir ve onun durumu açıklığa 
kavuşuncaya kadar rivayeti hususunda 
beklemek uygun olur (el-Burhan; I. 614). 
Bu görüşü benimseyen İbn Hazm'a göre 
fasık, adil, gafil, hafız veya zabıt olup ol
madığı bilinmeyen kimsenin rivayetinde 
tevakkuf etmek gerekir ( el-if:ıkam, ı, ı 38). 

İbn Hacer'in de onayladığı tevakkuf görü
şü (f'lüzhetü'n-na;;ar, s. 46) teorik olarak 
red görüşünden farklı görünse de mes
turun rivayetiyle amel etmeme açısın
dan pratikte onunla paralellik arzetmek
tedir. 

Mestur ravinin rivayetinin reddediliş 
sebebi zayıflık değil zayıflık şüphesi 
olduğu için en az kendisi kadar veya da
ha sağlam başka bir tarik yahut tarikler
le desteklenmesi halinde bu şüphe gi
derilebilir ve söz konusu rivayet hasen 
li-gayrihi mertebesine çıkarılabilir. Kadi 
İyaz, Mecdüddin İbnü'I-Esir, İbn Hacer 
ei-Askalani ve SüyGti gibi alimler bu 
durumu açıkça belirtmiştir. İbnü'I-Eslr, 
hadis rivayetiyle bilinen ve zahiren adil 
kabul edilen ravilerin rivayetlerinin hasen 
kapsamına girdiğini söylemiş ( Cami'u 'l

uşül, ı. ı o ı ). İbn Hacer ei-Askalanl, m es
tur veya mechGiü'l-hal lafzıyla nitelendi
rilen ravileri güvenilirlik sıralamasında ye
dinci sırada zikretmiştir ( Tal).ribü 't-Teh

?ib, s. 14). 

Kaynaklarda mestur diye zikredilen ra
viler arasında Ahmed b. Abdullah ei-Mah
zuml (ibn Hacer, Tal).rfbü't-Teh?ib, s. 22), 
İshak b. Ka'b, Ziyad b. Müleyk (Zehebi, 
Mizanü 'l-i'tidal, 1, 196; Il , 93) ve Süveyd 
b. Abdülazlz'in de (ibn Hacer, Teh?ibü't
Teh?ib, IV, 276) adı geçmektedir. 
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İsmailiyye' de 

L 
gizli imaını ifade eden bir terim. 
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Sözlükte "örtülmüş, gizlenmiş, halkın 
gözünden uzaklaştırılmış" anlamına ge
len mestür "el-imamü'l-mestur" tamla
masının kısaltılmış şeklidir. Kaynaklarda 
daha az kullanılan rnektüm kelimesi de 


