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li! SEYYİD MUHAMMED ES-SEYYİD 

HAS EN 

(bk. HÜSÜN). 

HAS EN 
( ~! ) 

Dini konularda delil olarak kullanılan 
makbul hadis çeşidi_ 

_j 

--, 

_j 

Sözlükte "güzel olmak" anlamına gelen 
hüsn kökünden türemiş bir isim olup "iyi, 
güzel" demektir_ Terim olarak genel ka
bule göre, "sahih hadisin şartlarını taşı
makla beraber ravisinin zabtı sahih ha
disin ravisine nisbetle daha az olan hadis" 
anlamında kullanılmaktadır. Buna göre 
hasen, sahih hadisle zayıf hadis arasın
da, ancak sahihe daha yakın konumda 
bulunmaktadır. 

Hasenterimi ll. (VIII.) yüzyılda sözlük 
anlamında kullanılırken lll. (IX.) yüzyılda 
Eb Cı Ysa et-Tirmizi tarafından terim şek
linde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüz
yılda, aralarında Tirmizi'nin hocalarının 
da bulunduğu bazı muhaddisler tarafın
dan isnad ve metinle ilgili olarak zikre
dilen hasen kelimesinin sözlük veya te-
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rim anlamında kullanıldığı hususunda iki 
görüş ileri sürülmektedir. Bazı alimler, 
hasen tabirinin gerek isnadın gerekse 
metnin bir vasfı gibi çokça zikredilmesin
den hareketle onun Tirmizi'den önce de 
teri m anlamında kullanıldığını, Tirmizi'
nin ise bunu el-Cami'u'ş-şal;il;'inde en 
çok zikreden ve tarifini ilk defa yapan 
kimse olduğunu söylemişlerdir (İbn Re
ceb el-Hanbel!, !, 342-343; İbn Hacer, 
en-l'lüket, ı. 426; Tehanev!, s. ı 00-1 06; Yü
cel, S. 159-160). Diğer bir kısım alimler 
de Tirmizi'den önce sıhhat açısından ha
dislerin sahih ve zayıf olmak üzere iki kıs
ma ayrıldığı. Tirmizi'nin hasen kelimesini 
ilk defa terim olarak kullanmak suretiyle 
üçlü taksimi başlattığı görüşündedirler 
(İbn Teymiyye, s. 82; Zehebl, s. 27; İbn 
Hacer, en-l'lüket, !, 385). Hasen tabiri
nin lll. (IX.) yüzyılda Tirmizi'den önce 
kullanılmakla birlikte belirli bir tarifinin 
yapılmaması, aynı zamanda müttefekun 
aleyh, sahih ve zayıf hadisler hakkında da 
kullanılması dikkate alındığında (mesela 
bk. el-Medhall, s. 38-56, 57, 61. 66, 84. 
lll, 112, ı ı 6, ı 44) ikinci görüşün daha 
isabetli olduğu anlaşılır. Ancak Ramhür
müZI, Hakim en-Nisabürl ve Hatlb el-Bağ
dadl gibi mütekaddimln hadis usulcüle
rinin eserlerinde hasen terimine yer ver
memeleri, bu kelimenin özellikle İbnü's
Salah eş-Şehrezürl'den sonra yaygınıaş
tığını göstermektedir. 

Tirmizi'ye göre hasen hadis. isnadında 
yalan söylemekle itharn edilmiş bir ravi 
bulunmayan, şaz olmayan ve benzeri baş
ka tarikierden rivayet edilen hadistiL Ay
rıca Tirmizi el-Cami'u'ş-şal;il;'inde is
nadı muttasıl olmayan hadisleri hasen 
olarak nitelen dirmiştir (b k. "Şalat", ı 24. 
234. 270; "1\ıra'at", 9; "Edeb", 40; "Mena-
15ıb", 8). İbnü's-Salah eş-ŞehrezCırl ile 
lraki gibi hadis usulcüleri TirmiZI'nin tari
fine itiraz etmişler ve bu tarifin hasen 
hadisi sahih hadisten belirgin şekilde ayır
madığını, zira ravilerin yalancılıkla suçlan
maması ve hadisin şaz olmamasının sa
hih hadis için de söz konusu edildiğini 
söylemişlerdir. Öte yandan bu tarif Tir
mizi'nin sık sık kullandığı, "Sadece bu ve
ci h ten (tarikten) bildiğimiz hasen-garlb 
bir hadistir" hükmüne zıt düşer; çünkü 
hadisin garlb olması veya sadece bir ta
rikten bilinmesiyle tarifte geçen "benze
rinin başka tarikierden rivayet edilmesi" 
esasını bağdaştırmak mümkün değildir. 
Bazı hadis alimleri ise TirmiZI'nin tarifin
de yer alan, "isnadında yalanla itharn 
edilmiş bir ravinin bulunmaması" kay
dının hasen hadis ravilerinin sahih hadis 
ravileri derecesinde olmadığına delalet 
ettiğini ve bu hususun hasen hadisi sa-

hih hadisten belirgin şekilde ayırdığını 
ileri sürmüşlerdir. Gerçekten sahih hadis 
ravileri hakkında kullanılan "sika" terimiy
le ravinin adalet ve zabt vasıflarını tam 
olarak taşıdığı ifade edilirken yalanla it
ham edilmemek kaydı ile, hasen hadis 
ravisinin yalancı olmamakla birlikte zabt 
bakımından terkedilmesini gerektirme
yecek kadar zayıf olduğu anlatılmakta ve . 
aralarında bir fark bulunmaktadır_ Bu du
rumda güvenilirlik açısından hasen hadis 
ravileri sahih hadis ravilerinden daha aşa
ğı derecede yer almakta ve Tirmizi'ye gö
re hasen hadis ravisinin bu eksiği, o ha
disin benzerinin başka tarikierden riva
yet edilmesiyle giderilmektedir. Tirmizi'
nin tarifinde yer alan "benzerinin başka 
tarikierden rivayet edilmesi" kaydı da ha
sen hadisi sahihten ayıran bir özelliktiL 
Ancak Tirmizi, başka tariklerle takviyeye 
ihtiyacı olmayan hadisler için bu şartı ge
rekli görmemiş (NGreddin !tr, s. ı64) ve 
el-Cami'u 'ş-şal;il; ' inde sadece bir ta
rikten rivayet edilen hadisleri de hasen 
olarak nitelemiştir (bk. "I:Iudüd", 17; "Fi
ten", ı9, 44, 57; "~der", ı. 6, 14). Tirmi
zi'nin tarifinde isnadın muttasıl olması 
kaydının bulunmaması ve bu nevi hadis
leri başka tarikierden de rivayet edilme
leri sebebiyle (MübarekfUrl. II, 2ı6) ha
sen diye nitefendirmesi de hasen hadisi 
sahihten ayıran bir başka özellik olarak 
değerlendirilmelidir. 

Tirmizi'den sonra hasen hadisi tarif 
eden alim HaW1b1'dir. Ona göre hasen ha
dis, isnad ı muttası l olup rivayet edildiği 
belde (mahreç) bilinen, ravileri meşhur 
olan, alimierin çoğu tarafından kabul 
edilen, pek çok fakihin kullandığ ı hadis
tir. Hattabi bu tarifiyle mürsel, münka
tı'. müdeli es gibi isoadında kopukluk bu
lunan hadislerin hasen olamayacağını be
lirtmektedir (Abdülazlz b. Ahmed el-Ca
sim, sy. 29, s. 17-18). Ancak onun bu ta
rifıni İbnü's-Salah eş-ŞehrezCırl, Takıyyüd
din İbn Daklku'I-Id, Bedreddin İbn Cemaa 
gibi hadis usulcüleri, hasenle sahih ara
sındaki farkı açıkça ortaya koymadığı ge
rekçesiyle tenkıt etmişlerdir. 

Tirmizi ile Hattabi'nin tanıml(!rını ha
sen hadisi sahih hadisten belirgin şekil
de ayırmadığı için yeterli görmeyen İb
nü's-Salah, muhaddislerin kullanımları 
esas alındığında hasen hadislerin iki kıs

ma ayrıldığını ve bunların Tirmizi ile Hat
tabi'nin tariflerini de kapsaclığını söyle
mektedir. Bunlardan birincisi, isnadında 
rivayete ehil olup olmadığı tam olarak 
bilinmeyen (mestOr) bir ravi bulunmakla 
beraber bu ravisi dikkatsizlik ve dalgın
lık, fazla hata yapmak, kasten yalan söy-



lemek, dinin emir ve yasaklarına pek 
önem vermemek gibi kusurlarla suçlan
mayan, metni de aynı veya benzeri baş
ka tariklerle rivayet edilen hadistir. Ona 
göre Tirmizi'nin tarifiyle kastedilen de bu
dur. İsnadında. hadis rivayetine ehliyeti 
tam olarak bilinmeyen bir ravi bulunma
sı sebebiyle aslında zayıf olan böyle bir ha
disin başka tarikierden rivayet edilmesi 
zayıflığını giderdiği için bu nevi hadisler 
"hasen li-gayrihi" diye de adlandırılmış
tır. İbnü's-Salah'a göre haseninikinci kıs
mı. ravileri doğruluk ve güven (adalet) yö
nünden meşhur olmakla birlikte, tek ba
şına rivayet ettikleri hadisler münker ka
bul edilen ravilerden daha yüksek dere
cede bulunan, ancak hafıza gücü ve titiz
lik bakımından sahih hadis ravileri seviye
sine ulaşamayan ravilerin rivayet ettiği şaz, 
münkerve muallel olmayan hadistir ('Ulü
mü'l-J:ıadiş, s. 31-32). Hasen olmaları için 
bu hadislerin aynının veya benzerinin baş
ka tarikierden rivayet edilmesine ihtiyaç 
bulunmadığı için bu çeşit hadisler "ha
sen li-zatihl" olarak da anılmıştır. 

Hasen hadise ait tarifler içinde en çok 
İbn Hacer ei-Askalanl'nin tarifi kabul gör
müş. daha sonraki hadis usulcüleri ge
nellikle bu tarifi benimsemişlerdir. Buna 
göre hasen hadis. sahih hadisin şartları
nı taşımakla beraber ravisinin zabtı sa
hih hadisin ravisi kadar kuwetli olmayan 
hadistir. Hasen hadisin bunların dışında 
başka tarifleri de yapılmıştır. İbnü'I-Cev
ii haseni, "kendisinde bir miktar zayıf
lık bulunmakla birlikte sahih olmaya ya
kın hadis" (el-Mevzü'at, ı. 35); İbn Dihye 
"adalet seviyesine ulaşmayan, ancak fa
sık da olmayan ravinin rivayet etmesi se
bebiyle bir miktar zayıflığı bulunmakla 
birlikte sahih olmaya yakın hadis" (İbn 
Hacer. en-Nüket, ı. 404); Bedreddin İbn 
Cemaa da "senedi muttasıl olup şaz ve 
muallel olmayan, isnadında rivayeti baş
ka tarikle desteklenen bir mestGr veya 
titizlik (itkan) derecesine ulaşmayan bir 
meşhur ravisi bulunan hadis" (a.g. e., ı. 

406) şeklinde tarif etmiş, ancak bu ta
nımlar da değişik noktalardan tenkit 
edilmiştir (a.g.e., ı. 404-405, 407-408; 
Abdülazlz b. Ahmed ei-Casim. sy. 29, s. 
22 ı. Ayrıca Ferra ei-Begav1'nin, "Buhari ile 
Müslim'in eserlerinde mevcut olmayıp 
Tirmizi, Ebu DavGd. N esai gibi mu haddis
Ierin eserlerinde yer alan hadis" şeklin
deki tanımı da Tirmizi, Ebu Davfıd, N esai 
gibi muhaddislerin eserlerinde sahih, 
zayıf ve münker hadislerin de bulundu
ğu, bunların tamamını hasen olarak ni
telemenin doğru olmayacağı gerekçesiyle 
reddedilmiştir (MeşabiJ:ıu's-sünne, naşi

rin mukaddimesi. ı. 61-62). 

Alimierin çoğu hasen hadisin dini ko
nularda delil olduğu görüşündedir. Bu 
açıdan değerlendirme yapan bazı alim
ler. onun sahih hadisle aynı olup ayrı bir 
hadis çeşidi sayılmayacağını söylemişler
dir. İbnü'I-Kattan ei-Mağribi ise hasen li
gayrihi hadisin sadece arnelierin fazilet
leri konusunda delil olabileceğini ileri sür
müştür. Ona göre hasen li -gayrihi hadi
sin ahkam konusunda delil olarak kulla
nılabilmesi için tarikierinin çok olması 
veya uygulamanın onu desteklemesi, ya
hut sahih hadis ve Kur'an'ın zahirine uy
gunluk şartlarını da taşıması gerekir (i b n 
Hacer, en-Nüket, ı. 402) . Alimierin ekse
risi , tarikierin çoğalması ile hasen hadi
sin sahih hadis seviyesine ulaşacağı gö
rüşündedir (örnekleri için bk. Murtaza 
ez-Zeyn Ahmed, s. 52-65) . 

lll. (IX.) yüzyıldahasen tabiri. başta Tir
mizi olmak üzere bazı muhaddisler tara
fından (Yücel. s. 161) diğer bir kısım te
rimlerle birlikte kullanılmış . ancak söz ko
nusu dönemde hasen kelimesinin yanın
da kullanılan terimierin anlamı hakkında 
herhangi bir açıklamanın yapılmaması, 
daha sonra bunlarla ilgili farklı görüşle
rin ileri sürülmesine sebep olmuştur. Bu 
terimler hasen -sahih, hasen -ceyyid. ha
sen-garib, hasen-sahih -garib ve sahih

. garib olmak üzere beş kısma ayrılır. Ha-
sen-sahih terimi şu manalarda kullanıl
mıştır: Bu hadis sahih ve iyi bir hadistir 
(bu ifadede hasen sözlük anlamında kul
lanılmıştır); hadis iki tarikten rivayet 
edilmiş olup birine göre sahih. diğerine 
göre hasen seviyesindedir; rivayete ehli
yetleri açısından ravilerinin bir kısmı ha
sen hadis. bir kısmı sahih hadis ravileri 
seviyesindedir; hadisin hasen veya sahih 
olması hususunda kesin bir görüşe varı
lamamıştır. Bunlardan, "Hadis iki tarik
ten rivayet edilmiş olup birine göre sahih, 
diğerine göre hasen seviyesindedir" tari
fi daha isabetlidir. Zira Tirmizi, hasen ha
disin birden fazla tarikinin bulunduğunu 
ve hasen hadis ravilerinin sahih hadis ra
vileri seviyesine ulaşamadığını belirtmiş

tir. Buna göre bir hadis hakkında "hasen
sahih" denildiğinde "sahih" kaydı ile. söz 
konusu hadisin ravilerinin sahih hadis ra
vileri seviyesine ulaştığı ve hadisin birkaç 
tarikten nakledildiği ifade edilmektedir. 
Bu durumda Tirmizi'nin nadiren kullan
dığı, "Bu hadis hasen -sahih olup sadece 
bu tarikten rivayet edilmiştir" şeklindeki 
açıklama, "Hadis bu lafızla sadece bu ta
rikten rivayet edilmiştir" şeklinde anlaşıl
makta olup hadisin farklı lafızlarla başka 
tarikierden de rivayet edildiğini gösterir. 
Hasen-ceyyid terimi de hasen-sahih an
lamındadır. Hasen-garib, tek isnadla ri-
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vayet edilmiş ve hasen seviyesine ulaş
mış hadis demektir. Buna göre söz ko
nusu hadis hasen li-zatihidir; onun ha
sen olabilmesi için başka tarikierden ri
vayetine ihtiyaç kalmamıştır. Hasen- sa
hih - garlb, birkaç tarikten rivayet edil
miş olup sı h hat şartını taşıyan ve tarikle
rinden birinde garabet bulunan hadis
tir. Buna göre hadis birkaç tarikten riva
yet edilmesiyle hasen, sıhhat şartını ta
şıması ile sahih, tarikierinden birinin ga
rib olması sebebiyle garlb diye nitelendi
rilmiştir. Sahih- garib ise tek isnadla riva
yet edilmiş ve sahih seviyesine ulaşmış 
hadis demektir. 
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