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MiSTAH b. ÜSASE
( 4itii~J! ~ )

Ebu Abbad (Ebu Abdillah) Mistah
b . Üsase b. Abbad el-Kureşi
(ö. 34/ 654)

L

Sahabi.

.J

Muhtemelen miladl 598'de doğdu. As ıl
Avf olup Mistah lakabıdır. Babası o daha küçükken öldüğünden yetim olarak
büyüdü. ümmü Mistah olarak tanınan ve
asıl adının Selma (Sülma) olduğu belirtilen annesi Hz. Ebfı Bekir'in teyzesinin kı
zı dır. Annesi ve kız kardeşi Hind ile birlikte er ken dönemlerde müslüman oldu ve
Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer
aldı. Hz. Peygamber onu Zeyd b. M üzeyyen ei-Ensarl ile kardeş yaptı . Bedir ashabından olup Resfılullah'ın katıldığ ı bütün gazvelerde bulunan ve cesur bir kişi
olarak bilinen Mistah, Ubeyde b. Haris'in
kumanda ettiği Rabiğ Seriyyesi'nde (Şev
va! ı 1 Nisan 623) sancaktarlık görevini
üstlendi.
adı

Müreysl' Gazvesi'nden sonra meydana
gelen İfk Hadisesi'nin yayılmasına adı
karıştı ve iffetli bir kadına zina isoadında
bulunma fiilini işlediği sabit görüldüğü
için Resfıl-u Ekrem tarafından diğer suç
ortaklarıyla birlikte kendisine had uyguland ı. Bu olay annesini çok üzdüğü gibi
akrabalık ilişkisi ve fakirliği sebebiyle kendisini koruyan Hz. Ebfı Bekir de artık Mistah'a yardımda bu l unmayacağına dair yemin etti. Ancak, " İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara,
Allah yolunda göç edenlere ma ll arından
vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınla r. feragat göstersinler. Allah'ın
sizi bağışlamasın ı arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir"
mealindeki ayetin (en-NGr 24/22) nazil
olması üzerine Hz. Ebfı Bekir bu kararın 
dan vazgeçerekyardımiarına devam edeceğini açıkladı (Ti rmizi, "Tefsir", 25) . Mistah'ın daha sonra gözlerini kaybetmesini
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bu iftira olayı sebebiyle dünyada iken uğ
radığı bir musibet olarak değerlendiren
ler olmuştur. Mistah 34 (654) yılında Medine'de vefat etti. Bazı kaynaklarda Hz.
Ali'nin hilafet i dönemine kadar yaşadı ğı ,
Sıffln Savaş ı 'na ka tı ldığı ve ayn ı yı l ( 3 71
657) öldüğü de zi kredilmiştir (İbnü ' l-Es1'r,
IV, 308- 309; İbn Hacer, VI, 93).
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İnsanın

görünen nesnelerin ardındaki
gerçeklik, sonsuzluk
ve birliğe ulaşma yönündeki
ruhi tecrübesi ve bu tecrübeyi
ifade eden doktrin.

-,

başlamıştır. Hıristiyanlığın

erken dönemIerinde Yeni Eflatunculuğun hıristiyan)
fikirlerle kaynaşması sonucu -Dionysius
the Areopagite'in Mistik Teoloji adlı eserinde gö r ü l düğü gibi- m istik bir hı r isti
yan ilahiyatı ortaya çıkmıştı r. Fakat mistisizm , "görünenin ötesine veya görünmez olana geçme tecrübesi" şeklindeki
genel an l amıyla belli bir dine özgü olmayıp bütün dinlerde rastlanan bir olgudur
(Sunar, s. 4; Happold, s. f8-ı9).
Halk inanışlarında ruhÇuluk. durugörü
(clairvoyance) . hipnotizma, gizli ilimler ve
büyü ile karıştırılan mistisizm, bazılarınca
nevrasteni ve diğer marazi şartların sonucu olan müphem psikolojik durum ve
olaylar biçiminde nitelendirilmekte, bazıları ise mistik olmayı "dinin dogmaları
na ve zahiri manalara riayet etmemek"
şeklinde anlamaktadı r (Happold , s. 36) .
Zaman zaman meskalin, liserjik asit veya
alkol alanlarda meydana gelen anormal
zihnl durumlar için de mistik dendiği görülmektedir; ancak bu durumların temel
bir akım olarak mistisizmle ilgileri bir
hayli uzaktır ve ihmal edilebilir düzeydedir (The Encyclopedia of Philosophy,
V, 420) .

Mistisizm , dini tecrübenin tarihte çok
öne çıkan bir biçimi olup çeşitli doktrin_j
L
Ierin terimleriyle ifade edildiği ve tek bir
doktrinden söz edilemediği için basit olaMistisizm (İng . mysti cism; Fr. mystici srak tanımlanmas ı oldukça güçtür. Ortame) Grekçe " sır" anlamına gelen musteçağ tealogları mlstik teolojiyi "tecrübl hikrion kelimesinden türetilmiştir. Kelimemet, aşkın yönlendirmeyle ruhun Tanrı'
nin teknik anlamlar kazanması , eski Yuya doğru teveccühü ; ilahi aşk sayesinde
nari'da pagan olan halkın dini inanışından
ulaşılan tecrübl bilgi" şeklinde tanımla
ayrı olarak Eleusis ve Dionysos kültlerinde
mıştı r. Alman şa i ri Goethe'nin tanımı ise
temsil edilen sırların musteria terimiyle
"kalbin skolastiği , duyguların diyalektiği"
ifade edilmesi sonucunda olmuştur. Asbiçimindedir. Bazıları da mistik tecrübelında Grek dini akımlarında söylenmemesi
yi akli etkinlikle ilişkilendirmektedir. Megereken sırl ar la ilgili olarak suskun kalsela Hint filozofu Sarvepalli Radhakrishması icap eden müntesipler için de musnan bu akli niteliğe vurgu yapmış ve mist ai kelimesi kullanılırdı . Çünkü Grek mist isizmi, analitik düşüneeye karşılık "eşyayı
tik dininde sırla r herkese aç ı k olmayıp
anlamlı bir bütün içinde bir araya getiren
özel bir intisabı gerektirmekteydi. Nitebütünleşmiş düşünce" olarak tanımla
kim Grekçe'de "susmak, suskun kalmak"
mıştır. Mistisizmin ünlü uzmanlarından
manasındaki muein kelimesinin de Grek
Evelyn Underhill'in tarifi ise "Hak ile birmistik ibadet şekillerinde intisap törenleleşme sanatı " biçimindedir (Happold , s:
rinin gizliliğine işaret ettiği düşünülmek
37-38). W. R. Inge,MysticisminReligion
tedir (ER, X, 230, 245-246) . Zaman ve taadlı eserinde (London ı 907) m istisizm
rih içinde gelişenden ezell ve zamansız
hakkında yapılm ı ş " ben 'in Tanrı ile bir
olana geçiş tecrübesini ifade eden mistiolduğunu doğrudan hisset mesi" (Otto
sizmin anlamı daha sonra genişlemiş , bu
Pfleiderer), "ruhun Tanrı ile ilişkisinde büterim Grek ve Doğu felsefelerinin Yeni Eftün nisbetleri n ortadan kalktığı zihnl tulatunculuk adı a ltında uzlaştırılması çatum" (Edward Caird) , "tecrübe edilen her
basının ardından değişikliğe uğrayarak
şeyin aslında bir şeyle, yani bir varlığın yac
"bütün bir hakikat problemine akli ve
hut başka bir şeyin sembolüyle ilgili oldudaha çok sezgiye dayalı melekelerle özel . ğunun bilincine ulaşma" (Richard Nettlebiçimde yaklaşmak" manasma gelmeye
ship) şeklinde çeşitli tanımlamaları ver-

