
Hasan Baba Tekkesi -Yunanistan (Semavi Eyice fotoğraf 

arşi v i) 

bina düzenli bir teknikle kesme taştan ya
pılmıştır. Cümle kapısı. camiierin çoğun
da rastlandığı gibi iki yanında oturma n iş
lerine sahiptir. içten 6 x 6 m. ölçüsünde
ki mekanı sekiz köşeli sağır kasnağa otu
ran bir kubbe örter. Bakalopoulos'un çi
ziminde içeride bir de mihrap nişi göste
rilmiştir. Kubbeye geçiş köşelerde içieri 
dilimli tromplarla sağlanmış. kasnak hi
zasında kubbe eteğinde üç sıra mukar
naslar işlenmiştir. Bina oldukça yüksek 
bir kitle halindedir. Yan cephelerinde alt
ta bir. kıble cephesinde iki pencere var
dır. Bunlar m ermer çerçeveli ve tuğladan 
boşaltma kemerlidir. İçlerinde demirden 
!akma parmaklıklar vardır. Üstte her cep
hede daha küçük ikişer pencere açılmış, 

bunun yukarısına tek pencere yapılmış
tır. Bu kubbeli bina her bakımdan bir ca
mi görünümüne sahiptir. Fakat hemen 
yanında bir vakitler yükselen minarenin 
ayrı bir cami binası ile birlikte oluşu şaşır
tıcıdır. Bugünkü durumda bu garip birle
şime bir çözüm bulmak mümkün değil
dir. Kubbeli binanın. tekkeye adını veren 
Hasan Baba 'nın türbesi olabileceği bir 
iht imal olarak düşünülebilirse de büyük
lüğü ve cami hüviyetinin ağır basması bu 
yolda tahmin yürütmeyi zorlaştırmakta
dır. Tesalya'nın bu bölgesinde Balkan sa
vaşına kadar Türkler'in yaşadığı, hatta Ha
san Baba Tekkesi'nin yakınındaki köy! erin 
Balamutlu (Palamutlu). Dereli gibi Türkçe 
adlar taşıdığı dikkate alınırsa ( Baedeker, 
s. 220) buradaki müslümanların bu ca
miyi bir süre daha yaşattıkları söylenebi
lir. Bakalopoulos, binanın iç duvarlarında 
bir kuşak halinde uzanan. koyu zemin 
üzerine beyaz bir hatla yazılmış yazıları 
da tesbit ederek bunların fotoğraflarını 
yayımlamıştır. 

Gerek Bakalopoulos'un monografisin
deki resimden ( Ta Kastra tou Platamona, 

rs. 5) , gerekseAyverdi'nin eserindeyer 
alan 1969'da çekilmiş fotoğraftan mina
reden de artık hiçbir iz kalmadığı anlaşıl
maktadır. 
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[!1!] S EMA Vi E YiCE 

HASAN-ı BASRİ 
( 1..5~ 1~1) 

Ebu Said el-Hasen 
b. Yesar el-Basri 

(ö . 110/ 728) 

L Basralı meşhur tabii, alim ve zahid._j 

21 (642) yılında Medine'de doğdu . Ba
bası Yesar' ın (müslüman olmadan önce
ki adı FeyrOz) . Irak'ın fethi sırasında Bas
ra yakınlarındaki Meysan kasabasından 
Medine'ye getirilen esirlerden olduğu 
söylenir. Oğlunun şöhreti dolayısıyla da
ha çok Ebü'I-Hasan adıyla tanınan Yesar, 
kaynaklarda Zeyd b. Sabit'in veya Enes 
b. Malik'in halasının azatlısı olarak gös
terilir ve efendisine nisbetle kendisine 
Ensari nisbesi verilir (İbn Sa'd, VII. 156) 
Hasan-ı Basri'nin annesi Hayre, Resul-i 
Ekrem'in eşi Ümmü Selerne'nin azatlısı 
ve hizmetkarıdır. Bundan dolayı Hasan'
la daha çok Ümmü Selerne ilgilenmiş. bil
gili ve hakim bir kişi olarak yetişmesinde 
bu ortamın büyük rolü olmuştur (İbn 
Hallikan, ll , 69: Ahmed Hal'li Cum 'a, ı . 

161- 167) Kendisinden küçükolan iki kar
deşinden Said hadisçi, Arnmar ise Allah 
korkusundan dolayı çok ağlamakla tanı
nan bir zahid idi. 

HASAN -ı BASRi 

Hz. Ömer başta olmak üzere birçok sa
ha bin in duasını alan Hasan-ı Basri on iki 
yaşında Kur'an' ı ezberledi. Yetmişi Bedir 
gazisi olmak üzere 120 kadar sahabi ile 
görüşme imkanı buldu. Daha sonra Va
dilkura'ya giderek burada kendini ilme 
verdi. istifade ettiği sahabiler arasında 
Enes b. Malik ilk sırada yer alır. Hz. Ali '
nin halife olmasının ardından ailesiyle bir
likte Basra'ya gitti ve ömrünü burada 
geçirdi. Arap olmayan bir kadınla evlili
ğinden bir kızı ile Said ve Abdullah adla
rında iki oğlu oldu. 

Hasan-ı Basri, Basra Valisi Süleyman 
b. Harb'in verdiği kadılık görevini bir sü
re ücret almadan yaptıktan sonra istifa 
ederek ilim ve vaazla meşgul olmaya baş
ladı . Yetiştirdiği öğrenciler arasında Ey
yub es-Sahtiyani, Katade b. Diame, Amr 
b. Ubeyd, Vasıl b. Ata. Abdullah b. Avn. 
Malik b. Dinar ve Mübarek b. Fedale bu
lunmaktadır. Muaviye zamanında Rebi' 
b. Ziyad'ın kumanda ettiği bir sefere ka
tılarak Re bi' e katiplik yaptı. Mühelleb b. 
Ebu Sufre kumandasında Kabil üzerine 
gönderilen bir orduya da katıldı (İbn 
Sa 'd, VII, ı 75) . Bu iki sefer dışında haya
tını Basra'da vaaz ve ibadetle geçiren 
Hasan- ı Basri Receb 11 O (Ekim 728) t ari
hinde burada vefat etti. 

İyi bir hatip ve etkili bir vaiz olan Ha
san- ı Basri fesahat ve belagatın doruk 
noktasına ulaşmıştır (Ca h iz, ı. 2 ı ı) . Özlü 
ve akıcı üslubu, derin bir tefekkürün, ma
nevi bir tecrübenin ürünü olan hakima
ne sözleri özellikle zahidler, sufiler ve va
izler üzerinde her zaman etkili olmuştur. 

Onun sözleri tesir bakımından peygam
berlerin sözlerine benzetilmiştir (Ebu 
Nuaym, II, 147). Kaynakların verdiği bil
giye göre Hasan-ı Basri dünyaya ve dün
ya malına değer vermez, elinde bulunan 
şeyi ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı . Zama
nını eviyle mescid arasında geçirir, mes
cidde ve evinde dini sohbet ler yaparak 
halkı islam'ın ibadet ve ahlak prensipleri
ni samirniyetle benimseyip tam bir ihlas
la yaşamaya davet ederdi. Devamlı Kur
'an okurdu. Ashabın hayatına derin bir 
özlem duyan Hasan-ı Basri bu özlemini 
şu sözlerle ifade etmiştir: "Yetmiş Bedir 
gazisine yetiştim .. . Siz onları görseydiniz 
deli sanırdınız: onlar da sizin iyilerinizi 
görselerdi artık ahiakın kalmadığına hük
meder, kötülerinizi görselerdi bunların 
hesap gününe bile inanmadıklarını söy
lerlerdi" (a.g.e., ll , 134) . 

Hz. Osman'ın şehid edilmesi, Cemel ve 
Sıffin savaşları , Kerbela Vak'ası gibi bir
çok fitneye şahit olan Hasan- ı Basri bu ko
nulardaki düşüncelerini cesaretle ortaya 
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HASAN-ı BASRI 

koymuş. bu tutumuyla da halkın takdiri
ni kazanmıştır. İlke olarak devlete ve si
yasi otoriteye baş kaldırılmasına karşı ol
duğundan birtakım telkinlere, hatta zor
lamalara rağmen isyanlara katılmamış. 
ancak zalim ve zorba devlet adamlarını 
hiç çekinmeden tenkit ederek baskı al
tındaki halkın hislerine tercüman olmuş
tur. Emevl halifelerini ve onların valileri
ni adil olmaya davet etmiş, Muaviye'nin 
istişareyi bir yana bırakıp kılıç kuwetiyle 
iktidara gelmesini, siyasi sebeplerle Zi
yad b. Eblh'i kendi nesebine katmasını, 
Hucr b. Adi'yi haksız olarak öldürtınesini 
ve layık olmadığı halde oğlu Yezld'i veli
aht yapmasını büyük hata olarak gör
müş, bu yanlışlardan birinin bile kişinin 
mahvolmasına yeteceği ni söylemiştir (i b
nü' l-Murtaza. s. 23) . Emevller'in, baskı ve 
şiddete dayalı yönetimiyle tanınan Irak 
Valisi Haccac'ı ağır bir dille kınamış, onun 
Said b. Cübeyr'i katietmesini büyük bir 
felaket olarak görmüş, ancak kargaşaya 
sebebiyet vereceği endişesiyle Haccac'a 
isyan edilmesini de doğru bulmamıştır. 
öte yandan Haccac öldüğü zaman, "Alla
hımı Onu ortadan kaldırdığın gibi kurdu
ğu yönetimi de kaldır" diye dua etmiş ve 
onun ölümünden dolayı Allah'a şükret
mişti r (İbn Sa'd, VII, 169). Ayrıca Emevl 
Halifesi ömer b. Abdülazlz'e zaman za
man mektup yazarak tavsiyelerde bulun
muştur (Cahiz, ll, 28). Siyasi olaylarda ta
raf tutmaması , fitneye ve isyana karşı 
olması. halkı dünyadan uzaklaştırıp ahi
ret e önem vermeye davet etmesi Erne
viler'in işine gelmiş ve bu sebeple onun 
eleştiri ve kınarnalarma katlanmışlardır. 

Pek çok sahabi'den hadis rivayet eden 
Hasan- ı Basri tabii'nin en faziletlilerinden 
biri olarak kabul edilir. "Basra halkının 
şeyhi, Basralılar'ın imamı" gibi unvaniarı 
yanında Zehebl onun için "şeyhü'l-İslam" 
tabirini kullanır. Mutasavvıflar ise ken
disinden "takva sahiplerinin öncüsü, 
Hakk'ın gerçek vellsi, fütüwet ehlinin ön
deri" şeklinde söz ederler (Attar, s. 69). 
Bütün kaynaklar, Hasan-ı Basri'nin Al
lah'tan ve O'nun gazabından korkınayı 
din anlayışına esas aldığını, bundan do
layı devamlı hüzünlü ve gözü yaşlı oldu
ğunu bildirir. Dini hayatta Allah sevgisini 
temel kabul eden tasavvufi anlayışa kar
şılık Hasan- ı Basri Allah korkusunu esas 
alan Basra zühd okulunun temsilcisi ve 
önderi sayılmıştır. "Sürekli olarak korku
dan bahsediyorsun" diyen birine şöyle 
demiştir : "Umulana nail oluncaya kadar 
korkutan kimse, korkulan şey başına ge
lene kadar ümit veren kimseden daha 
iyidir" (EbG Nuaym, Il, 132). 
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Hasan- ı Basri. hem yaşayışında hem 
tavsiyelerinde ılımlı bir zühd anlayışı or
taya koymuştur. Zühdü, ahlak kuralları
na uyulmasını kolaylaştıran ve dini görev
lerin yerine getirilmesini sağlayan bir un
sur olarak görür. "Ahiret karşılığında dün
yanızı satarsanız dünyada ve ahirette ka
zançlı çıkarsınız , aksini yaparsanız iki ci
handa da zarar edersiniz": "Her ümme
tin bir putu vardır, bu ümmetin putu da 
altın ve gümüştür" diyerek dünya tutku
sunun, maddeciliğin ve çıkarcılığın tehli
kesine dikkat çekmiş, kendisinden öğüt 
isteyen kişiye aşırılıktan kaçmarak orta 
yolda yürümesini tavsiye etmiştir. Ölüm
den korkan birine. "Arkanda servet bı
raktığın için ölümden korkuyorsun, ser
veti önden gönderseydin korkmazdın" 
demiştir. Ayrıca her geçen günün insanın 
bir parçasını alıp götürdüğüne dikkat 
çekmiş, dolayısıyla içinde bulunulan za
manın iyi değerlendirilmesine önem ver
miştir. 

Kur'an'a getirdiği serbest yorumları, 

hakimane sözleri, dünya ve ahirete bakış 
tarzıyla zahid ve silfilere örnek olan Ha
san-ı Basri, tasawufi hayatın vücut bul
masını sağlayan ve ona manevi zemini 
hazırlayan takva sahibi tabillerden kabul 
edilir. Bu bakımdan sufi tabakat kitapla
rında ona geniş yer verilmiş, fikirleri ve 
men kı beleri üzerinde önemle durulmuş

tur. İlk büyük silfilerden biri olduğu (Ke
labazt. s. 59). silfilerin imaını sayıldığı , 

daima örnek alındığı (Ebu Ta lib el-Mek
ki, I, 3 ı, 305). ilim ve tasawuftaki büyük
lüğü (Hücvlrl, s. ı 79; Attar, s. 69-85) kay
naklarda vurgulanmıştır. 

Hasan-ı Basri tarikat silsilelerinde 
önemli bir yer tutar. Bir silsileye göre 
kendisi Huzeyfe b. Yernan vasıtasıyla Hz. 
Peygamber'den feyiz almış. bu feyiz Ha
ris el-Mu hasibi ile devam etmiştir. Bu sil
sile daha çok Kuzey Afrika'da yaygındır. 
İkinci silsile Hz. Ali. Hasan-ı Basri, Hablb 
el-Acemi, Davild et-Ta! ve Ma'rüf-i Kerhl: 
üçüncüsü de Enes b. Malik, Hasan-ı Bas
ri, Ferkad Send, Ma'rüf-i Kerhl şeklinde 
devam eder. Ayrıca Hasan-ı Basri'nin Hz. 
Ali'den veya Kümeyl b. Ziyad'dan hırka 
giydiğine inanılır. Fütüwet ehli, cesaret 
ve cömertliği sebebiyle Hasan-ı Basri'yi 
"seyyidü'l-fityan" olarak kabul etmiştir. 

Eserleri. 1. Risfıle ila 'Abdilmelik b. 
Mervfın fi'l-]fader. En meşhur risalesi
dir. Şehristanl. muhtevasından dolayı ri
salenin Hasan-ı Basri'ye aidiyetinden şüp
he eder ve onun V asıl b. Ata'ya ait olabi
leceğini düşünürse de (el-Milel, 1, 47) bu, 
tarih bakımından mümkün değildir (aş . 

bk.). İsnadının bulunmaması ve icazet 

kaydının yer almaması sebebiyle de ese
ri şüpheli görenler olmuştur (M. Musta
fa ei-A'zaml, s. 156). Risalede, insanın ira
de ve sorumluluğunu tamamen kaldıran 
kader anlayışı tenkit edilmektedir. Bu gö
rüşünden dolayı Hasan-ı Basri'nin Mu'
tezill olduğu iddia edilmişse de (İbnü'l
Murtaza, s. 18-24) eserin Ehl-i sünnet'te 
bulunmayan katı cebir anlayışına karşı 
yazıldığını söylemek daha doğru olur. Ri
sale, Mu'tezill alim Kadi Abdülcebbar'ın 

Fazlü'l-i'tizfıl adlı eseri içinde iktibas 
edilmiştir (nşr. Fuad Seyyid, Tunus 1393/ 
1974, s. 215-223). Önce H. Ritter (Der ls
lam, XXI 1 ı933 L s. 67-83), ardından "Ri
sale fi'l-~ader'' adıyla Muhammed Ama
re (Resa'ilü '1-'adl ve 't-tev/:tfd içinde, Ka
hire ı 971, s. 8 ı -93) ve M acid Fahrl ( el-Fik
rü '1-al]lalı:i el-'Arabf içinde Beyrut I 978, 
ı, ı 7-28) tarafından yayımlanan risaleyi 
Lütfi Doğan ve Yaşar Kutluay Türkçe'ye 
çevirmişlerdir (AÜiFD, 11 1/3-4 11954 ı. s. 
75-84). 2. Risfıle fi fazli Mekke. Şehir
lerin faziletine dair yazılmış ilk eserler
den olup Köprülü (Risale fi fa.Zli'l-müca
vere bi'l-Beyti ' l-'atflj: adıyla nr. ı603/ı) ve 
Süleymaniye (Ayasofya, nr. ı849; Esad 
Efendi. nr. 3634/1 8) kütüphanelerinde 
nüshaları bulunmaktadır. Eserin Kahire 
baskısı yanında ( ı 320) Sami Mekkl el-Ani 
tarafından Fezfı'ilü Mekke ve's-sekeni 
bihfı (fiha) adıyla gerçekleştirilmiş bir 
ne ş ri daha vardır ( Küveyt ı 980). 3. et
Tefsir. Bu eserin Amr b. Ubeyd tarafın
dan rivayet edildiği ve daha sonraki kay
naklarda kendisinden iktibaslarda bu
lunulduğu zikredilmektedir (Massignon, 
s. I 77; Brockelmann, GAL, ı. 66; Cerra
hoğlu , s. ı 57, 159) . Günümüz araştırma
cılarından Muhammed Abdürrahlm Mu
hammed, Hasan-ı Basri'nin çeşitli kay
naklarda nakledilen tefsirle ilgili görüş

lerini bir araya getirerek Tefsirü'l-lfa
san el-Başri adıyla neşretmiştir (1-11, 
Kahire, ts .). 4. el-Ferfı'iz (Erba'a ve i]am
sün fera'it). Değişik adlarla çeşitli kütüp
hanelerde nüshaları bulunan eser halk 
arasında "Elli Dört Farz Risalesi" olarak 
bilinir (Levent, s. 83-84). s. Şürutii'l-imfı
me. Hasan-ı Basri'ye nisbet edilen ve na
mazdaki imametin şartlarını konu olan 
bu risalenin Süleymaniye Kütüphanesi'n
de bir nüshası mevcuttur (Hacı Mahmud 
Efendi, nr. ı 934/6). 6. el-İstigffırfıtü'l
mün]fı~e mine'n-nfır. Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde nüshaları bulunan risale 
(Uşşaki. nr. 45/ı; Kasidecizade, nr. 721/2) 

istigtfırfıt mensube li'l-imam el-lfa
san el-Başri adıyla yayımlanmıştır (Mek
ke ı402/l 982). 7. ez-Zühd. Hasan-ı Basc 
rl'nin ibadet~ ihlas, tevekkül, doğruluk, 



tevazu. kanaat gibi konulara dair sözle
rinden derlenen eser. Muhammed Ab
dürrahlm Muhammed tarafından başı

na Hasan-ı Basri'nin hayatı ve yaşadığı 
dönemle ilgili bir mukaddime eklenerek 
yayımlanmıştır (Kah i re 1991 ). 

Hasan-ı Basri'nin devrin alim ve yöne
ticilerine yazdığı bazı mektuplar, Ahmed 
Zeki Safvet'in Cemhere tü resfı'ili'l-'Ara b 
adlı eserinde neşredilmiştir (Beyrut, ts., 
Il, 233-234, 324-334). Hasan-ı Basri'ye 
bunlardan başka el-Kırfı'e, Nüzulü'l
Kur'fın, Kitfıbü'l-'Aded fi'l-Kur'fın, Ri
sfıle ti't- tekfılif ve Kitabü '1-İ{ı.lfış (He
diyyetü'l-'arifin, ı. 265) gibi risaleler de 
nisbet edilmektedir (EbO Nuaym, 1, ı 34; 
Sezgin, I, 592-593). 

Literatür. Çeşitli tabakat ve tarih ki
taplarında, tasawuf ve mezhepler tarihi 
kaynaklarında hayatı. eserleri ve görüş
leriyle ilgili dağınık bilgiler bulunan Ha
san-ı Basri hakkında klasik dönem müel
liflerinden Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzl ( ö. 

597/120 ı) tarafından el-Hasan el-Başri 
adı altında müstakil bir eser kaleme alın
mıştır. Hasan es-SendObl'nin geniş bir 
mukaddimesiyle birlikte yayımlanan bu 
eseri (Kah i re 1350/1931) Mustafa Kaya 
Veliler Serdan Hasan Basri adıyla Türk
çe'ye çevirmiştir (İstanbul 1992). Hasan-ı 
Basri, son dönem araştırmacılarının il
gisini daha çok çekmiş bulunmaktadır. 
İhsan Abbas'ın el-lfasan el-Başri: sire
tühu ve şa{ışiyyetühu, te'fılimühu ve 
fırfı'ühu (Beyrut 1952). Muslih Seyyid Bey
yOml'nin el-lfasan el-Başri min 'amfıli
~ati'l-fikr ve'z-zühd ve'd-da've fi'l-İs
lfım (Kahire 1404/1984, 2. bs.). Osman 
Erkmen'in Büyük Veli Hasan-ı Basri 
Hazretleri ve Hikmetli Sözleri (Anka
ra 1978). Mustafa Said ei- Hın'ın el-lfa
san b. Yesfır el-Başri: el-J:ıakimü'l-vfı'i~ 
ez-zfıhidü'l- 'alim ( Dımaşk 1416/1995). 

· Abdullah b. Muhammed Ahmed ez-Zeh
rani'nin el-lfasan el-Başri ve menhe
cühu fi'd-da've (yüksek lisans tezi, 1406, 
Camiatü'l -imam Muhammed b. SuGd el
islamiyye, Riyad) adlı çalışmaları onun
la ilgili belli başlı monografıleri teşkil eder. 
Muhammed Abdürrahlm, onun Kur'an 
ayetleriyle ilgili yorumlarını çeşitli tefsir
lerden derleyerek Tefsirü'l-lfasan el
Başri adıyla yayımiarnıştır (l-ll, Kahire, 
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mindeki Yeri (doktora tezi, 1978, AÜ ila
hiyat Fakültesi), ömer YOsuf Kemalel
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hirü'l-lugaviyye ii ~ırfı'ati'l-lfasan el
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rini ortaya koymuş, Hasan-ı Basri'nin fet
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Rewas Kal'ad tarafından bir araya geti
rilerekMevsU.'atü fı~hi'l-lfasan el-Baş
ri adı altında neşredilmiştir (I-11, Beyrut 
1409/I 989) . 

Hasan-ı Basri'yi çeşitli yönleriyle ele 
alan pek çok ilmi makale arasında şunlar 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

Düşüncesi. Hasan-ı Basri tabiln nesii
nin önemli temsilcilerinden biridir. Bu 
dönemin mensupları , Hz. Peygamber'in 
tebliğinin ve hatıralarının canlı bir şekil

de yaşandığı ve anlatıldığı bir ortamda 
yetişmişlerdir. Fetihlerin hızlı bir şekilde 
gerçekleştiği bu devirde müslümanlarla 
müslüman olmayanların . özellikle Arap
ça konuşmayan hıristiyan ve MecOsTier'in 
karşılaştığı çeşitli meseleler ortaya çık
mış. Arapça bilmeyen geniş halk kitleleri 
müslüman olsalar bile yeni dinlerini Arap
lar gibi doğrudan doğruya kavrama im
kanına sahip o lmadıkları için onlara İs
lam'ın tanıtilması tabiln nesiinin en önem
li görevleri arasında yer almıştır. Diğer 

taraftan fetihlerle gelen zenginlik bazı 

ahlaki problemler doğurduğu gibi (EbO 
Nuaym, II, 155; ibnü'I-Cevzt, s. I 9, 2 I, 
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