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tevazu. kanaat gibi konulara dair sözlerinden derlenen eser. Muhammed Abdürrahlm 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 yöneticilerine 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'lKur'fın, Kitfıbü'l-'Aded fi'l-Kur'fın, Risfıle ti't- tekfılif ve Kitabü '1-İ{ı.lfış (Hediyyetü'l-'arifin, ı. 265) gibi risaleler de
nisbet edilmektedir (EbO Nuaym, 1, ı 34;
Sezgin, I, 592-593).
Literatür. Çeşitli tabakat ve tarih kitaplarında, tasawuf ve mezhepler tarihi
kaynaklarında hayatı. eserleri ve görüş
leriyle ilgili dağınık bilgiler bulunan Hasan-ı Basri hakkında klasik dönem müelliflerinden 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 Türkçe'ye çevirmiştir (İstanbul 1992). Hasan-ı
Basri, son dönem araştı r macılarının ilgisini daha çok çekmiş bulunmaktadır.
İhsan Abbas'ın el-lfasan el-Başri: siretühu ve şa{ışiyyetühu, te'fılimühu ve
fırfı'ühu (Beyrut 1952). Muslih Seyyid BeyyOml'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 (Ankara 1978). Mustafa Said ei - Hın'ın el-lfasan b. Yesfır el-Başri: el-J:ıakimü'l-vfı'i~
ez-zfıhidü'l- 'alim ( Dımaşk 1416/1995).
· Abdullah b. Muhammed Ahmed ez-Zehrani'nin el-lfasan el-Başri ve menhecüh u fi'd-da've (yüksek lisans tezi, 1406,
Camiatü'l -imam Muhammed b. SuGd elislamiyye, Riyad) adlı çalışmaları onunla ilgili belli başlı monografıleri teşkil eder.
Muhammed Abdürrahlm, onun Kur'an
ayetleriyle ilgili yorumlarını çeşitli tefsirlerden derleyerek Tefsirü'l-lfasan elBaşri adıyla yayımiarnıştır (l-ll, Kahire,
ts.). Ayrıca Ahmed İsmail el-Basit el-lfasan el-Başri müfessiren (Amman 1985),
Etem Levent Hasan -ı Basri ve Telsir İl
mindeki Yeri (doktora tezi, 1978, AÜ ilahiyat Fakültesi), ömer YOsuf KemalelH asan el- Başri ve tefsiruh (doktora tezi, 1404/1984, el-Camiatü'l-islamiyye, Medine). Şlr Ali Şah Merviyyfıtü'l-lfasa-
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ii tefsiri'l-Kur'fın (yüksek lisans tezi, 1408, el-Camiatü'l-islamiyye,
Medine) ve Sahib EbO Cenah e?: -~avfı
hirü'l-lugaviyye ii ~ırfı'ati'l-lfasan elBaşri (Basra 1985) adlı eserleriyle Hasan- ı Basri'nin tefsir ve kıraat yönünü incelemişlerdir. Diğer taraftan ömer Abdülazlz ei-Cuğbeyr el- lfasan el-Başri ve
]J.adişühü'l -mürsel adlı kitabıyl a (Amman 1407/1987) onun hadis ilmindeki, İb
rahim EbO Salim de el-lfasan el-Başri
ve eşeruhu ti'l-fı]fhi'l-İslfımi adlı çalış
masıyla (Kahire 1980) fıkıh ilmindeki yerini ortaya koymuş, Hasan -ı Basri'nin fetva l arı ve fıkhl hükümleri Muhammed
Rewas Kal'ad tarafından bir araya getirilerekMevsU.'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 a rasında şunlar
zikredilebilir: Hans Heinrich Schaeder. "!:lasan ai-Başri. Studien zur Frühgeschichte
des Islam" (Isi., XIV ıı 925J, s. 1-75);
Gotthelf Bergstrasser. "Die Koranlesung
des Hasan von Basra" (St./, ll ı I 926 ı, s.
11-57); Helmut Ritter, "Studien zur Geschichte der islamisehen Frömmigkeit: 1
l:lasan ei-Başri" (Isi., XXI ıı933]. s. I-83);
Julian Obermann, "Political Theology in
Early Islam, l:lasan ai-Baş ri's treatise on
qadar" ( JAOS, LV ı I 935). s. I 38- I 62); R.
Demonts, "Notes sur une parale d'AI-l:lasan a i -Başrl" (B/FAO, XXXVIII ı I 939). s.
205-216); Michael Schwarz, "The Letter
of al-Hasan ai-Basrl" (Oriens, XX ı I 967 ı.
s. 15-30); Robert Caspar, "Un mystique
engage dans le cite : l:lasan ai-Başri (IBLA,
XXX ı1967). sy. ı ı 7, s. 35-65); Osman Karadeniz, "Hasan el-Basri ve Kelaml Görüş
leri" (DÜİFD, II ıı985]. s. 135-!56); Abdullah Aydınlı , "Hasan Basri Hayatı ve Hadis ilmindeki Yeri" (EAÜİFD, sy 8 ıı988 ı,
s. 91-I 13); Semlr Şerif Sittltiyye, "Tat:ıiT
Iü '~ -~avahiri'ş-şavtiyye fi ~ra'ati'l-l:lasan
e i - B aş n~ (Mecelletü Külliyyeti 'd-dirasati 'l-İslamiyye ve'l-'Arabiyye, sy. 8 ıoubai
)4[5/1994). S. 179-208).
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Iii

SüLEYMAN ULUDAG

Düşüncesi. Hasan- ı Basri tabiln nesiinin önemli temsilcilerinden biridir. Bu
dönemin mensupları , Hz. Peygamber'in
tebli ği ni n ve h atıraların ın canlı bir şe kil
de yaşandığı ve anlatıldığı bir ortamda
yetişmişlerdir. Fetihlerin hızlı bir şekilde
gerçekleştiği bu devirde müslümanlarla
müslüman olmayanların . özellikle Arapça konuşmayan hıristiyan ve MecOsTier'in
karşılaştı ğı çeşitli meseleler ortaya çık
mış . Arapça bilmeyen gen i ş halk kitleleri
müslüman olsalar bile yeni dinlerini Araplar gibi doğrudan doğruya kavrama imkanına sahip o l madıkları için onlara İs
lam'ın tanıtilması tabiln nesiinin en önemli görevleri arasında yer almıştır. Diğe r
taraftan f etihlerle gelen zenginlik bazı
ahlaki problemler doğurduğu gibi (EbO
Nuaym, II, 155; ibnü'I-Cevzt, s. I 9, 2 I,
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22) yeni kültürlerle karşılaşmanın ortaya
ciddi meseleler de Asr-ı saadete göre daha farklı gayretleri zorunlu kı l maktaydı .
çıkardığı

Hasan-ı Basri, hem bu meseleleri bizzat yaşayarak kavrayan hem de bunlara
çözümler bulmak için gayret sarfeden
bir fikir ve aksiyon adamı olarak kendi
dönemindeki insanlarla sahabller arasın
daki farkın şuurundaydı . Sahabiler, vahyin nüzGI sürecine ve Hz. Peygamber'in
bu süreç içinde vahyi tebliğine şahit olmuşlar, tabiinin dotaylı şekilde öğrendiği
birçok hususu hayatın bir parçası olarak
bizzat yaşamışlardır. Bir sahabi gibi hayat sürmeye gayret eden Hasan - ı Basri.
Kur'an ve Sünnet'i kendi şartlarında hem
bilfiil yaşamaya hem de sözleriyle dile
getirmeye çalışmış. gerçek vaizin sadece
sözler iyle değil davranışlarıyla da insanlara doğruyu anlatan kişi olduğunu söylemiştir (İbnü ' l-Cevzt. s. 58). Onun sözlerinin büyük bir kısmı ya bir ayetin meali
(Ebu Nuaym, ll, 156-158; ibnü'l-Cevzl, s.
27) veya tefsiridir yahut bir peygamber
sözüne dayanmaktadır. Düşüncesinin
mihveri, yaşadığı hayatla Kur'an ve Sünnet arasındaki atakanın yeniden tesisi ol-

· muştur.

Fetihlerle ortaya çıkan idari düzenlemeler daha çok yöneticilerin kararları ile
gerçekleşirken ahlaki meselelerin hayatın içinde çözümlenmesi gerekiyordu.
Kur'an ile hayat arasındaki atakanın yeniden tesisi, Hasan-ı Basri'nin hem kendi hayatında gerçekleştirmeye çalıştığı
hem de insanlara Kur'an'ı tefsir ederken
takip ettiği amaç olarak önemlidir. Nitekim Kur'an okumayı onunla amel edildiği
zaman gerçekleşen bir fiil olarak görmüştür. Hasan-ı Basri, insanın sorumluluğu ve siyasi gelişmeler karşısında nasıl
bir tavır takınılması gerektiği hususundaki düşüncesini Kur'an'a dayanarak
o l uşturmuş. hadiselerin meydana getirdiği veriler farklı olsa da bu verilerin değerlendirildiği ölçüleri Kur'an'dan almış
tır. Hasan-ı Basri'nin bu gayreti, o dönemde ortaya çıkan meseleleri iyi kavrayıp bunların gerektirdiğ i çözüm şekilleri
üzerinde durmasın ı da birlikte getirmiş
tir. Bu ise toplumun doğru yaşayış konusunda pratik örneğe ihtiyaç duyduğu bir
dönemde örnek şahsiyetterin varlığını
gerektirmektedir. Hasan-ı Basri, kendisini anlatan rivayetlerin hemen hepsinin
vurgu l adığı gibi sözleri davranışlarına,
davranışları sözlerine uyan bir alim olarak zamanının meselelerine kendi hayatında uygulayarak olabilirliğini gösterdi-
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ği çözümler getirmiştir. Bundan dolayı
kastndaki şeyi farkedebilsin. Bunu tefekkür ve itibar (i'tibar "ibret gözüyle bakda düşünce ile hayatın kaynaştığı çok
ma") sağlar. Ancak olup biteni n delalet
özel bir alim tipini teşkil eder.
ettiği gerçekliği görmek Hasan - ı Basri'Hasan-ı Basri'nin yaşadığı dönemde
nin düşünceden beklediğini karşılamaz.
ilimler henüz tamam ıyla teşekkül etmediği için kendisini bir itme mensup ola- . Çünkü sadece görmek amacıyla bakmak
kendi başına yeterli değildir. Düşündü
rak göstermek mümkün değildir; saderücü olanı görenin, gördüğü ve öğrendi
ce tabiin ulemasının gayretleri neticeği şeyin kendisine yüklediği ödevleri sasinde daha sonra ortaya çıkacak olan
bırla ifa etmesi gerekir. Hasan-ı Basri
muhtelif ilimierin konularına giren medüşüncesinde takip ettiği yolu şu şekilde
seleler hakkındaki görüşlerinden söz ediifade etmiştir: "Allah nazar ve tefekkür
lebilir. Mesela onun hadis rivayeti, ileride
eden. tefekkür ettiğine itibar eden, itigelenek halini aldığı şekliyle Resul-i Ekbar ettiğini gören, gördüğüne sabreden
rem'in sözlerini aslına uygun olarak nakkişiye rahmet etsin. Bazı toplumlar görletme gayesi gütmez; fakat hadisleri ladükten sonra sabretmedikleri için kalpfız veya mana olarak düşünüp benimselerine korku girdi ve isteklerine ulaşama
miş (İbn Sa'd, VII , 158-159), onları kodıkları gibi ayrıldıkianna da dönemedinuşmalarının bir parçası haline getirler; böylece dünyada ve ahirette hüsramiştir. Aynı şekilde Hasan-ı Basrl'nin,
daha sonra ketarn ilminin önemli konulana uğradılar" (Cahiz, III, 133; ibnü'l-Cevrından birini teşkil eden kader meselez1', s. 59; farklı bir rivayet için bk. Ebu
siyle teknik anlamda uğraştığı, Kur'an'ı
Nuaym, II, 145). Hasan-ı Basri'ye göre
tefsir etmek gibi bir gayretin içine girdibu yolun gereğini hakkıyla yerine getireği, fıkhın usul ve fürüu ile ilgilendiği de
cek olanlar alimlerdir. Alimierin ayıncı
söylenemez. Aynı şey tasawuf için de
özelliği, mesela ortaya çıkacak bir fitneyi
geçerlidir. Bu alanlarla ilgili sözleri ve
gelmeden önce farketmeleridiL Bir alim
davranışları onun günlük hayatının bir
olayların seyrine göre bir fitnenin zuhur
parçasıdır; amacı, dar anlamıyla ilmi faedeceğini görebilir. Fitne ortaya çıkıp nealiyetlerde bulunmak değil insanların haticelerini geride bıraktıktan sonra olup
yatlarında karşılaştıkları meseleleri Kitap
bitenin fitne olduğunu tesbit etmek cave Sünnet' e dayanarak halletmektir.
h illerin işidir (İbn Sa'd , VII, 166). Fitnenin görünür bazı alametleri vardır. BunKendini toplumun aynası gibi gören ve
ların arasında önemli olan iki alarnet ise
toplumu temsil ettiğini düşünen Hasan-ı
insanların Allah'a isyan etmeleri ve göBasri, bir fert olarak kendi kendisiyle
revlerini yapmada gevşek davranmaları
uğraşmış. insanlara da bu uğraşının sodır (İbnü'l-Cevzl, s. 35) .
nuçlarını ifade etmiştir. İçinde yaşadığı
toplum kendisini ilgilendirdiği kadar o
Hasan-ı Basri'nin düşüncesinin en
da toplumla ilgilenmiştir. Bundan dolayı
önemli konusu insan ve onun bu dünyaonun düşünces i bir taraftan "ben" merdaki hayatı, dolayısıyla insanın doğması,
kezli bir ahlaki şuura. diğer taraftan
yaşaması ve ölümüdür. İnsanın doğması
"ben"in anlamını kazandığı içtimal hayave ölmesi önemli olsa da daha önemlisi
tın esasını ilgilendiren bir anlayışa (sibunların gerçekleşmesinin amacı nı teş
yaset) yönelmiştir.
kil eden, kişinin bu dünyada geçirmek
1. AhHik. Hasan-ı Basri, kendi dönemizorunda olduğu hayatıdır. Hayat ise bir
nin pek çok meselesi üzerinde zihin yarmühlettir; belirli bir süre devam eder ve
muş olup bunların başlıcaları dünya habiter (Ebu Nuaym, ll, 148). öteyandan
yatının geçiciliği, insanların umursakişinin hayatı onun fiilierinin toplamıdır.
İnsanın yaşaması demek bazı davranış
mazlığı, birbirleriyle ilişkilerini tayin eden
larda .bulunması demek olduğuna göre
temel faktörler, içtimal tavır. bu tavı r
amel kişinin dünyadaki hayatının mahiiçinde idarecilerin yeri, idarecilerin sorumsuzluğu ve zulmü gibi hususlardır. Hayetini teşkil eder. Bundan dolayı Hasan-ı
Basri ahlaka insanı en çok ilgilendiren
yatta olup biten şeyleri kendisinin ötesindeki bir gerçekliğin alameti olarak göalan olarak bakmıştır. Fakat onun için
ahlak neyin iyi, neyin kötü olduğunun
ren Hasan-ı Basri bu alametin anlamını
tesbit etmeye çalışır. İnsanın görebilmetartışıldığı nazari bir alan olarak önemli
değildir; asıl önemli olan, insanla onun
si için her şeyden önce olup bitene bakması gerekir. Yalnız bu bakış (nazar), olup
içinde yaşadığı dünyanın ve hayatın anlamını sorgulayan ve bunun sonucunda
biteni kendisinin ötesinde başka bir şe
yin delili olarak gören, bunun farkına vakendisini davranışlarda ortaya koyan bir
şuur hali olarak ahlaktır. Bu şuur hali, kiran bir bakış olmalıdır ki görünenin ar-
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olup bitenlere bunları anlamak amacıyla bakmasını. baktığını görerek anlamını belirlemesini ve bunun
gereğini bilfiil yerine getirmesini ifade
eder (Cahiz, lll. 133; ibnü'I-Cevzl, s. 59).
Böyle bir halin esas dayanağı ise insan
hayatının anlamsız değil bir çeşit denenme (ibtila) süresi olduğunun farkedilmesidir. Hasan-ı Basri'nin düşüncesinde ibtila, dünyaya ve dünya hayatı içinde Allah'ın verdiği nimetiere bağlı olarak anlam kazanan bir kavramdır. Her nimet
Allah'ın insandan beklediği bir netice ile
alakalıdır (EbO Nuaym, ll , 155-156; ibnü'I-Cevzl, s. 22, 27). İbtila insana verilenle gerçekleşir; her insan, kendisine
verilenle kurduğu ilişkiye bağlı olarak
imtihan şartlarını yaşar. Zenginler zenginlikle, fakirler fakirlikle, başka özellikleri olanlar da (sağlık, ilim , h astalık, kötü komşu vb.) bu özellikleriyle imtihan
edilirler. Mesela dünyada kendisine az
mal verilen insanların imtihanı, verilenin
azlığına bağlı olarak daha az çetin geçecek demektir ve aslında bu onun hayrı
nadır (a.g.e., s. 31, 38, 42). Hasan-ı Basri'nin ibtila ile bağlantılı olarak ifade ettiği sorumluluk insanın kendisine verilene
hakim olması , onun hükmü altına girmemesi şeklinde özetlenebilir. Bunun en
önemli işareti ise Allah'ın verdiği nimeti
Allah'a masıyet için değil itaat için kullanmaktır. Zenginlik ve mal mülk, insan
ona sahip olduğu sürece müsbet bir
mana ifade eder; onlara teslim olduğu
andan itibaren imtihanın kaybedilmesi
ve insanın hüsrana uğraması kaçınıl
mazdır. "Dirhem ve dinar, onlardan ayrıl
madıkça sana faydası olmayan iki kötü
arkadaştır" (EbO Nuaym, ll , ı 55). Bundan dolayı mal mülk, biriktirmek için değil infak için bir anlam taşır ve bunların
insana veriliş amacı infak şeklinde gerçekleşmesi beklenen bir imtihana matuftur. Akıllı mümin, Allah'ın kendisine
ihsanını arttırdığı ölçüde havfı da artan
kişidir. Çunkü kendine verilen mal ibtila şartlarını daha da ağırlaştırmaktadır
(İbn Sa'd, VII, 171 ; ibnü'I-Cevzl, s. 25).
Bilgi konusunu daha çok şahsi ve ahlak! bakımdan dikkate alan Hasan-ı Basri'ye göre bilginin esasını insanın yönelişi
(teveccüh) teşkil eder (EbQ Nuaym, II,
142). Bu yönelişte en güvenilir dayanak
dünyanın geçiciliğin in farkında olmaktır.
Hasan-ı

Basri için dünya insanın içinde
bir ilişkiler ağıdır. Bu ilişkiler
ağında, sonu kaçınılmaz olarak ölüm
olan insanla ona verilen nimetler ve bu
nimetierin getirdiği ibtila bulunmaktabulunduğu

dır. İnsanın dünya hayatı ne kadar uzun
olursa olsun sayılı anlardan ve günlerden
ibaret olduğu için her an bir defalıktır ve
bu an bir daha geri gelmeyecektir. Kişi
nin yaşadığı her gün ona adeta şöyle
seslenir: "Ey ademoğlu! Ben yeni günüm, bende yaptıklarına şahitlik ederim; senden ayrıldığımda da geri gelmem. Ne yapacaksan şimdi yap, çünkü
ileride onu bulacaksın; dilediğini de ertele, fakat bil ki bu fırsat bir daha eline
geçmeyecektir" (İbnü ' I -Cevzl, s. 62). Şu
halde kalıcılığı olmayan zaman imkanını
gerçek haline getiren davranışlardır. Her
an o ana denk düşen davranış için vardır ;
anın gerektirdiği davranış gerçekleştiril
memişse

vakit ziyan edilmiş demektir.
Daha sonra gelecek olan anlar ise kendileriyle ilgili başka davranışları gerektirecektir. Bu durum insan hayatının bütünü için geçerli olduğundan hayat da genelde bir yönelişten ve bu yönelişin ayrıntıları olan davranışlardan ibarettir. Şu
halde an gibi hayatın bütünü de ona
denk düşen davranışlar için bir imkandır; yine an gibi hayatın telafisi de mümkün değildir (EbO Nuaym. ll , 138-139).
Dünyanın geçiciliği kendinde bir geçiciliktir. Allah insanın yaptığı her şeyi bütün ayrıntıları ile bildiği için anlar. gerçekleştirilmiş fıiller olarak Allah ' ın ilminde bulunmaya devam eder. İnsan açısın
dan bu, söz konusu bilginin ahiretteki
şartlar içinde onun karşısına çıkacağı anlamına gelir. Bütün bunlar kesin olmakla
birlikte daha sonrası, yani Allah'ın yapı
lan iyi davranışları kabul edip etmediği
ne dair kesin bir bilgi edinmek dünya
hayatında mümkün değildir. Bu sebeple
insanın daima korku ve kaygı içinde bulunması gerekir; bunun farkına varan bir
mü mine ise hüzün yaraşır. Hüzün kavramı, Hasan-ı Basri'nin öncülüğünü yaptığı
Basra zühd okulunun karakterini ifade
eden terimlerden biri olmuştur. İnsanın
Allah ile olan en temel ilişkisi ubüdiyettir. Ancak insan, yaptıklarının kabul edilip edilmediğini bilmediği için bir korku
(havf) duyar; diğer taraftan bu bilgisizlik,
arnelierin mutlak olarak kabul edilmediğini göstermediğİnden bir ümit de (reca)
mevcuttur. Bundan dolayı insanın havf
ile reca arasında bir hayat sürmesi gerekir (EbO Nuaym, ll. ı 56). Hasan -ı Basri
özellikle havf haline önem vermesiyle tanınmış, onun dinleyicileri korku ve hüzünden dolayı ağlamakla şöhret bulmuş
tur. Ancak Hasan-ı Basri'nin Allah sevgisi
üzerinde durduğu da görülür. Zira ona
göre muhabbetullah da insanın Allah ile

münasebet kurma şekillerinden birini
eder. Fakat Allah sevgisini de sı
kıntıyla irtibatlandırır ve Allah'ı seven
kişinin, O'nun yolunun gerektirdiği zorluklardan kaçmasının anlaşılır bir şey olmadığını düşünür. Çünkü Allah'ı seven
yolunun meşakkatini de sever. Rahatlığı
seçen cennete ulaşamaz . Allah katında
bulunanı tercih eden kimse eğer bu tercihinde samimi ise rahatından feragat
etmek ve sadece ahmakların bağlandığı
kuruntulardan, temelsiz umutlardan sıy
rılmak zorundadır (İbnü ' l - Cevzl , s. 20) .
teşkil

Ölüm Hasan-ı Basri için bir son olmavar oluşun farklılaşarak devamına yol
açan bir geçiş , insanın hayatında karşı
laştığı meşakkatlerden kurtularak rahata ermesidir. Asıl kaygı duyulması gereken ölüm ise dünya hayatında insanın
havf ve recadan, mutlak anlamda kaygı
ların bütününden uzaklaşıp kendini temelsiz bir rahatlığa kaptırması veya içini
karartarak hayattan ve rabbinden umudunu kesmesictir (a .g.e., s. 32, 58-59) .
O'nun gazabından korkup rahmetine
umutla bağlanarak, hiçbir şeyin mutlak
şekilde ne kaybedildiğinin ne de kazanıl
dığının farkında olarak hayatını sürdüren
insan doğru yoldadır. Hasan-ı Basri bir
şiirinde bunu şöyle ifade eder: "Ölerek
rahata kavuşan ölü değildir; asıl ölü yaşayanların ölüsüdür. Ölü umutsuzluğa
düşmüş , gönlünü karartmış ve rabbinden umudunu kesmiş olan kimsedir"
(a.g.e., s. 20). Bir sözünde de, "Helak olanın niçin helak o l duğu değil kurtulanın
nasıl kurtulduğu bizi ilgilendirir" {a.g.e.,
s. 14) diyerek insanın helak olmaya ne
kadar yakın bulunduğunu, buna karşılık
kurtuluşun öyle zannedildiği kadar kolay
olmadığını belirtir. İnsana yakışan mesnetsiz bir rahatlık değil, dayanaklar ne
kadar sağlam gözükürse gözüksün halin
insanı yanıltabileceğini farkettiren hassas bir dikkattir. Dikkat, güven konusunda insanların düştüğü hataların farkına
varmanın getirdiği bir tedbirdir {a.g.e.,
S. 50-5 1, 59)

yıp

Hasan-ı

Basri, insanın ferdi kurtuluve dolayısıyla ferdi hayatına büyük
önem verir. Hiç kimse başka birinin yerini alamaz. Her insan kendi şartlarında
ve kendisi için yaşar (Ebu Nuaym, Il ,
155). Var olan sadece onun fıilleridir. Dolayısıyla kişinin kendini bırakıp başkala
rıyla uğraşması başlı başına bir hatadır.
Kendi hayatları bu kadar önemli olmasına rağmen insanların büyük bir kısmı
kendilerini unutup başkalarının hataları
ile uğraşmayı tercih ederler. Bu tefekküşuna
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rün, yani insanın kendi geçiciliğini mesele haline getirerek onun üzerinde düşünme eksikliğinin bir sonucudur. Fakat
kişinin etrafında olup bitenlere karşı tamamıyla ilgisiz kalması da doğru değil
dir. Esasen bu olup bitenler ferdin ibtila
şartlarını oluşturduğu için kendisini doğ
rudan ilgilendirmektedir. Her insan Allah
ile yaptığı bir akid gereği doğruyu anlatmak zorundadır (İbnü'l-Cevzl, s. 53) .
Burada söz konusu olan doğrunun , kişi
nin hayatında bilfiil yaşayarak tahkik ettiği doğru olması gerekir. Kişi sadece kendisinin uygulayıp yaşayarak gerçekleştir
diği doğruları anlatabilir; aksi takdirde
söz fiili n önüne geçer. Hasan-ı Basri içinde yaşadığı toplumun bu eksikliğinden yakın ır (EbQ Nuaym, ll, 155). Zira herkes
marufu söylüyorsa da hayatları münkerler içinde geçmektedir. Sözler kalbe nüfuz ederek am el haline gelmemiş olduğu
için yakin ifade etmez. Halbuki insanın
hiç değilse hayatın geçtiğ i ne, kendisine
verilen mühletin gittikçe azaldığına dair
bir yakini olması gerekir (İbnü ' I-Cevzl , s.
34). Söze boğulmuş bir toplumda ise artık yakine yer yoktur.
ilim de ibtilanın bir parçası olarak anlam kazanır. ilim bir taraftan çok önemlidir; çünkü ilim olmasaydı insanlar hayvanlar gibi olurlardı (a.g.e., s. 25) . Öte
yandan tek başına bilgi, gereği gibi amel
edilmediği zaman kişinin bile bile hata
işlemesine sebep olacağı için bir yüktür.
Mal mülk gibi ibtila vesilesi olan ilirnde
ibtila maldan farklı olarak sadece vermekle, yani başkalarına doğruyu öğret
mekle başarılmış olmaz; aynı zamanda
gereği gibi amel etmek, ilim sahibinin
herkesten önce kendisine düşen bir vazifedir. ilmin öğretilmesi ancak bundan
sonra değer kazanır. Fakat ilmin bir ibtila
vesilesi olması ilim öğrenmekten uzak
durmayı haklı çıkarmaz. ilim öğrenmek,
daha çetin bir ibtilayı göze almak anlamına geldiği için hem yükü hem de fazileti fazla olan bir görevdir. Kişi bilmediği
ni öğrenmek, öğrendiğiyle amel etmek,
amel ettiğini de başkalarına öğretmek
zorundadır. Eğer ilmin böyle bir manası
olmasaydı doğruyu öğrenip onu anlatmak gayreti de anlamsız kalırdı. Hasan-ı
Basri bu hususta şöyle der: "Eğer Allah
ilim sahiplerinden misak almamış olsaydı, sorduğunuz şeylerin çoğu ile ilgili olarak size anlattıklarımın hiçbirini anlatmazdım" (İbn Sa'd, VII, 158; diğer bir ifade için bk. ibnü'l-Cevzl. s. 53). İlimle amel
arasındaki ilişki ve bütünleşmeye verdiği
önemden dolayı Hasan-ı Basri ulemanın
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ilmini, hükemanın hikmetini taşımakla
birlikte sefihlerin yaşadığı hayatı yaşa
yanlara iyi gözle bakmaz ve insanları bu
hususta özellik\e uyarırdı (a.g.e., s. 25).
ilmi kalbe ait olanla lisanda kalan şeklin
de ikiye ayı rması ve sonuncusunu Allah'ın insanın aleyhine delil olarak kullanacağını vurgulaması bu bakımdan
önemlidir.
Hasan-ı Basri'ye göre ilim her zaman
bir gaye içindir. Onun şu sözü bu konudaki düşüncesini ifade eder: "ilmi dini
yaşamak için, tıbbı bedenleri tedavi etmek için, nahvi de lisanı güçlendirmek
için öğrenin" (a.g .e., s. 28) . ilmin temel
özelliklerinden biri de - eğer samimi olarak istenirse- insanı dönüştürmesi yani
yetkin hale getirmesidir. Buna göre ilim,
zihnin veya hafızanın bir marifeti değil
insanın kendi mahiyetiyle alakah olduğu
için bilgiyle insanın şuur hali, şuur haliyle
de hayatı arasında doğrudan bir i lişki
mevcuttur. "Allah için ilim talep eden
kimse zaman içerisinde huşGunda , zühdünde ve tevazuunda bir değişme olduğunu farkedecektir" (a.g.e. , s. 29) . Hasan-ı Basri'nin bilgiyle amel arasında
kurduğu bu alaka onun neye bilgi dediğini de anlamaya yardımcı olmaktadır.
Her şeyden önce bilgi insanı dönüştürür ;
bunun ön şartı ise bilginin dillerde kalmayıp kalbe nüfuz etmesidir. Kalp insanın aslı, kendisi demek olduğuna göre
bir malumatın bilgi olabilmesi için onun
kalbe nüfuz etmesi ve böylece kişiyi dön üştürmesi gerekir. Şu halde asıl bilgi
yaşanmışın bilgisidir. duyulaniara bilgi
denilmesi mümkün değildir; çünkü duyulanlar kalbe nüfuz etmemiş olabilir.
Kalbe nüfuz eden bilgi zorunlu olarak insanı dönüştürdüğü için bu dönüşüm
onun fiilierinde kendisini göstermeye
başlar. Bu noktada iman ile bilgi kesiş
mektedir.
Hasan-ı

tıklarına

lil

Basri, başka insanların yapbakarak kendisine onlardan de-

çıkarmayı kişinin başlıca aldanışları

arasında

gösterir. Başkalarının fiilieri
ölçüsü olamayacağı gibi tahkik edilmeden benimsenmiş olan herhangi bir tavır da ilk bakışta doğru sonuç verir gibi gözükse de aslında bir
yanlışa dayanmaktadır. Bu noktada dindarlığın kaynağı başkalarının fiilieri değil
yüce Allah 'ın emir ve nehiyleridir. "Müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir,
onlar insanların fiilierini gözlerler; eğer
bu fiiller kitaba uygunsa Allah'a şükre
derler; uygun değilse bunu aniayıp sapanların sapıklıklarını farkederler" (Ebu
doğrunun

Nuaym, ll, 158). Allah insanlara bir mühlet verip kötülüklerine hemen müdahale
etmiyorsa bu onların başı boş bırakıl
dıkları anlamına gelmez. Çünkü müminler, Allah'ın şahitleri olarak insanların fiillerini ellerindeki mizana göre değerlen
.dirir ve ona göre tavır alırlar. Müminleı'in
birbirleriyle olan şahitlik ilişkisi ciddiye
alınması gereken bir husustur. Bu noktada Hasan-ı Basri, toplumu ahlaki ve
dini hayatın bir kontrol mekanizması olarak görmekte, bunun yanında kontrol
ehliyetine sahip hayır ehlinin bazı hususiyetlerle temayüz edeceğini belirterek
bir anlamda hem etrafındakilere nasıl
olmaları gerekti ğini söylemekte, hem
de insanlara başkalarını değerlendirir
ken kullanacakları ölçüleri vermektedir
(İbnü'l-Cevzl, s. 23, 43) .
İnsanın kötülüklerden korunup faziletlerle donanınası bütün fiilierin ve davranışların hem esasını hem de sonucunu
teşkil eder. Buna göre kalbin safiyeti ahlaki gelişme için bir hareket noktası , aynı zamanda da insanın bütün fiil ve davranışlarında gözetmesi gereken bir amaçtır. Kalbin safiyeti ise verilmiş bir şey değil kazanılan bir haldir. Bu halin kazanılıp
korunması sadece fiillerle alakah bir durum olmayıp insanın kendine amaç olarak seçtikleriyle. ümitleri ve onların dayanaklarıyla da ilgilidir. Yüce Allah insanları fiilieriyle bilir; insan hakkındaki hükmünü de bu fiilierin amaçlarını hesaba
katarak verir. Şu halde değerli amel, niyet olarak Allah'ın emir ve nehiylerini,
O'nun verdiği ölçüleri dikkate alarak işle
nen ve başkalarının takdir veya yergisini
hesaba katmadan istikrar içinde gerçekleşti rilen fiillerdir (a.g.e., s. 43).
Hasan-ı

Basri, müminin Kur'an'la bağ
ötesine geçerek daha deruni, manevi ve ahlaki bir ilişkiye
dönüştüren ilk islam alimi sayılabilir. Nitekim hem fiilierin hem de fiiliere kaynaklık edecek olan manevi oluşumun
Kur'an'a dayanarak ve onunla irtibatlı
bir şekilde tahakkuk etmesi gerektiğini
düşün ür. Zira Kur'an sadece okunan,
kendisiyle formel bazı ibadetlerin gerçekleştirildiği bir kitap değil aynı zamanda müminin oluşum sürecinin bir ölçusü, bu süreçte kendi kendini hesaba çekerken değerlendirdiği bir mihenk taşı
dır. İnsan her şeyiyle kendini Kur'an ile
hesaba çekmeli ve hesabı önce Kur'an'a
vermelidir. Kur'an'ı okurken de okudukları üzerinde tekrar tekrar düşünmeli, o
zamana kadar yaptıklarının, o anki halinin ve gelecekte yapacaklarının muhalantısını şekilciliğin

HASAN-ı BASRf

sebesini yapmalıdır. "Ne olduğunu görmek isteyen kendini Kur'an ile karşı
laştırsın" (Muhasibl, s. 369; Cahiz, lll,
134-13 5; Ebu Nuaym, ll, 145-146; İbnü'I
Cevd, s. 14, 27, 33).
İnsanın, rabbine itaat etme konusunda kendinden veya kendi dışından kaynaklanan birçok engelle karşıtaşacağını
hatırlatan Hasan-ı Basri, bu engellerle
mücadele ve bu hususta ısrar etmeyi sabır kavramı içinde değerlendirmektedir.
Ulaşılan her türlü hayır gereği gibi gerçekleşmiş olan sabrın bir meyvesidir.
Buradan anlaşılan, sabrın yalnızca bir
çeşit tahammül olmadığı veya vuku bulan her şeyi kader olarak bilip kabullenmek anlamına gelmediğidir. Sabır iki
çeşittir. Biri, iyiliği yapma ve kötülükten
uzak durma konusunda insanın kendinden kaynaklanan bazı zorluklara karşı
direnmesi, diğeri de. musibeti bir imtihan vesilesi sayarak metaneti kaybetmeden gerektiği gibi davranınayı sürdürmesidir. İlk anlamıyla sabır Hasan-ı
Basri'nin şahsi hayatında ve irşadların
da, ikinci anlamıyla da özellikle dönemindeki siyasi gelişmeler karşısında takın
dığı tavırda gözlenebilir. Bu hususu
onunla ilgili şu rivayette görmek mümkündür: H asan-ı Basri, "Sabırlarına karşılık rabbinin İsrailoğulları'na verdiği
güzel söz yerine geldi; Firavun ve kavminin yapıp yükselttiklerini de yerle bir ettik" (el-A'raf 7/1 37) mealindeki ayeti okuduktan sonra şöyle demiştir: "Bu ayete
inanıp da zalim hükümdara boyun eğen
ve zulümden korkanlara hayret etmemek mümkün değildir. Vallahi, insanlar
imtihan edildiklerinde Allah'ın emrine
sabrederlerse Allah onların her türlü sı
kıntısını giderir. Fakat onlar kılıçtan ürkerek korkuya sığınıyorlar. Biz böyle bir
ibtilanın şerrinden Allah'a sığınırız" (İb
nü'l-Cevzl, s. 23, 46-47) .
Hasan-ı

Basri'nin temel meselesi inhatta Allah'ın tek olarak yarattı
ğı ve netice itibariyle yine tek başına kalacak olan ferttir (Ebu Nuaym, II, 142,
ı 55). Bu noktada kendisini de başkala
rından ayırmaz . Ondan nakledilen birçok
sözün kendi kendine söylediği sözler olduğu düşünülecek olursa, bir anlamda
içinde yaşadığı toplumda yaygıntaşma
emareleri gösteren insan tipini kendi
vicdanında temsil ederek bu temsilde
karşısına çıkan insanı kendi düşünce ve
sözlerine muhatap aldığı söylenebilir.
Hasan-ı Basri'nin düşüncesine günümüzde de geçerlilik kazandıran en önemli
husus bu olmalıdır. Kendisine nisbet edisandır;

ten hakimane sözlerinden birinde ferde
sinin karakterini belirleyen konulardan
ve bütün olarak insana şöyle seslenir:
biridir. Kıyamet onun için hem şahsi
"Ey ademoğlu! Allah'ın haram kıldık
hem de um umidir; şahsi kıyamet kişinin
dünya hayatının son bulmasıdır (İbn Sa'd,
larından uzak durursan abid olursun, AlVII, 167; İbnü'l-Cevi1, s. 20). İnsanın dünlah'ın sana verdiğine razı olursan zengin
ya hayatının sonlutuğu Hasan-ı Basri'nin
olursun, etrafındakilere ihsan edersen
tefekkürünün mihverini teşkil eder (Ebu
mürnin olursun, kendin için istediğini
Nuaym, ll, I 33). "Ne bir canlı dünyaya ne
başkaları için de istersen adil olursun;
de dünya herhangi bir canlıya kalır" (a.g.e.,
gülmeyi azalt, çünkü gülme kalbi öldüII , 143; İbnü'l-Cevzl, s. 20). Hasan-ı Basrür" (İbnü'l-Cevzl, s. 23-24).
ri. bu noktadan hareketle hem insan haHasan-ı Basri sabrın zıddı saydığı tal-i
yatının kıymetini hem de insanın sorumemeli. insanın kendisini sağlam olmayan
luluğunu temellendirir. Gerçek anlamda
dayanaklara bağlayarak temelsiz bir
sorumluluğun mahiyeti, ölümden sonrı;ı
beklenti içine girmesi şeklinde yorumlar.
insanın arnellerinden başka şahidinin
Bu anlamda tı11-i emel, kişinin yaptığı
bulunmadığı şartlarda yaşadığı hayatın
kötülüklerin en fazla ciddiye alınması
hesabını verdiği anda ortaya çıkacağı
gereken sebebidir. TOI-i emel sahibi keniçin, kişinin bu hesap halini hayatının
disine verilen mühletin geçici olduğunu
esasına yerleştirmesi ve bunu dikkate
unutur, hep günün birinde daha iyi olaalarak yaşaması gerekir. insanın varlık
bileceği ümidiyle yanlışlar yapmaya desebebi ve hayatın anlamı da burada orvam eder. Hasan-ı Basri bir şiirinde bu
taya çıkar ki kendine ayrılan mühlet içinhususu şöyle ifade eder: "Sen Nuh'un
de yaşanma imkanı verilen her anı hayır
ömrünü istiyorsun, halbuki Allah'ın emri
işlernek için en son fırsat olarak kabul
her gece kapını çalmaktadır" (a.g.e., s.
etmek
bunun neticesidir (a.g.e., s. ı 7,
44).
34,
35,
40)
.
İnsanın hem kendine hem de başkala
rına karşı dürüst olması anlamına gelen
İnsan hayatının sonlu ve sınırlı olması,
sıdk, Hasan-ı Basri'nin hayatının ve düonun dünyadaki konumunun şuuruna
ermesi açısından hiç unutmaması gereşüncesinin en temel ilkesidir. Kendi kenken en önemli husustur. Sonlu olana bağ
dine karşı dürüst olmayanın başkalarına
karşı dürüst olması beklenemez. Sıdk
lanamayış, insan hayatının trajik tarafını
teşkil ettiği için bunun farkında olan bir
aynı zamanda, söylenenin yapılması ve
müminin durumu sürekli hüzün halidir.
sadece yapılabilecek olanın söylenınesi
Ölümün her an hatırda tutulması en teanlamında insanın sözleri ve işlerinin tutarlılığını da ifade eder. Hasan-ı Basri bu
sirli uyarıdır (a.g.e., s. 25, 35). Bu bakım
dan Hasan-ı Basri önderliğindeki Basra
özelliği sayesinde başkalarının kendisine
zahidlerinin büyük önem verdiği hüzün
ihtiyaç hissettiği, ama kendisinin başka
hali bir amaç değil insanın sonlu oluşunu
larına muhtaç olmadığı biri haline gelfarketmesinin bir göstergesidir. Hüzün,
miştir. Zira öğütlediği şeyleri önce kensorumluluk şuurunun sürmesinin saiki
disi yapar, kötü gördüğünden de önce
olarak salih arnelin de en önemli dayakendisi uzaklaşırdı (Ebu Nuaym, II, 147nağıdır. Çünkü her insan, geçmiş günah148, 154; İbnü'l-Cevzl, s. 14, 18).
larının yükünü taşıdığı gibi gelecekte de
Onun kendinde ve başkalarında aradı
işleyebileceği hataların önünde bulunğı en değerli şeylerden biri de salih amelmaktadır. Mazi ve istikbal arasındaki bu
dir. insanın kendisi hakkında en doğru
kaygı hüznün de beslendiği uyanık kalma
bilgileri fiilierinin verdiğini düşünen Hahalini ifade eder (Ebu Nuaym, ll, ı 32- ı 33;
san-ı Basri'ye göre (İbn Sa'd, VII, I 77) salih amel kalıcı olan yegane şeydir. Bura- · İbnü'l-Cevzl, s. 16).
da kalıcılık, ahirette Allah'ın huzuruna
Hasan-ı Basri için iman, bazı formülçıkan insanın yanında bulunacak şey anterin kabul edilmesinden ibaret ideolojik
lamına gelir. Bu sebeple Hasan-ı Basri şu
bir tavır değil bir amel ve fiildir. İman
uyarıda bulunur: "Ey actemoğlu, arneline
hem kalbin bir fiili olup sürekli gerçekdikkat et; rabbinle hangi halde karşılaş
leşerek varlığını korumakta, hem de
mak istediğini iyi düşün!" (İbnü'l-Cev
amerı hayatta başka insanlarla ilişkilere
zl, s. 23). Öte yandan sözle iş arasındaki
yansımaktadır. Hasan-ı Basri imanın emuygunluk, dini hayat için olduğu gibi topniyetle. İslam'ın da selamet ve teslimilumsal ilişkilerdeki güven için de yegane
yetle alakasından, hareketle, komşusu
sağlam dayanaktır (a.g.e., s. 63-64) .
ile güven ilişkisini sağlayamamış olan birinin "iman ettim" demesinin mümkün olKıyamet, Hasan-ı Basri'nin düşünce
madığına, şerrinden insanların güvence
sinde önemli yer tutan, hatta düşünce-
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içinde bulunmadığı bir kimseye de müslüman demesinin zorluğuna işaret eder
(Cahiz, lll, 134, 135- 144; ibrtü'I-Cevz!, s.
24, 28) .
Zenginliğe karşı tavır alması Hasan-ı

Basri'nin fakirliği arzu edilir bir hal olarak gördüğü an l amına gelmez; onun
amacı, zenginlikle gelen imtihan hususunda insanları uyarmak ve onların servet kadar fakirliğin de aslında değerli olmayıp bir ibtila teşkil ettiği konusunda
uyanık kalmalarını sağlamaktır. Bundan
d o layı helal yoldan kazanılmış dirhemi
en değerli şeyler arasında sayar (a.g.e.,
s. 31 -32) . Kendini i badete veren kişinin
mi yoksa ailesinin geçimi için gayret
sarfedenin mi daha faziletli olduğunu
soran birine ikisinin de itidal içinde olmadığını söylemesi (a.g.e., s. 34), onun
hem ibadet etmenin hem de geçim için
çalışmanın -biri diğerinin aleyhinde olmaması şartıyla- gerektiğ i kanaatini taşıdığın ı göstermektedir.
Hasan-ı Basri'ye göre tevekkül, olup
biteni hiç düşünmeden kabullenmek anlamına gelmez. Tevekkül, her şeyden
önce özel bir bilme yolu ile bilinen ve
farkedilen yaratmaya rıza göstermektir
(Ebu Tali b ei-Mekk!, Il, 8). Hasan- ı Basri,
o layların mahiyetini kavramak ve her
şeye rağmen doğrulardan vazgeçmemek gerektiğini vurgular. Olup bitenler
ne kadar aleyhte görünürse görünsün
doğru üzerinde ısrar etmek ve doğru
yu bulmak amacıyla uğraşmak hüsranı
önleyecektir. Aksi takdirde hem dünyanın hem de ahiretin kaybedilmesi kaçınılmazdır. Sabrı , insanın acil isteklerini daha sonrasını hesaba katarak kontrol altında tutması ve gerektiğinde onlardan vazgeçerek hayırlı olanın gerçekleşmesi konusunda tavizsiz ı srar olarak
kabul eden Hasan-ı Basri'nin, aynı zamanda sabrın dayanılması zor şartlara
katlanıp hayırdan vazgeçmemek olduğunu vurgulaması, sabrı hayra ulaşma
konusunda sağlam bir irade ve sahih bir
yol olarak anladığını ortaya koyar (i bnü'l-Cevzi, s. 27) .
Hasan-ı Basri , her ne kadar tasavvuf
kaynaklarında çeşitli tarikatierin silsilesi
içinde gösterilirse de dünya ile ahiret arasındaki münasebetle ilgili olarak onun
temel düşüncesi dünyadan vazgeçmek
değildir. Nitekim ne mal edinmede ne
yeme içmede ne de kılık kıyafet konusunda bir sufi hayatı yaşamıştır. Üstelik
kılık kıyafetini ihmal ederek bunu bir
zühd alametiymiş gibi göstermek isteyenleri ikaz etmiş . bunların görünüşleri-
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ni dindarlık ve ahlaklılık alameti gibi sunmalarını riya olarak değer l endirmiştir.
Ayrıca inziva hayatı yaşamamış. bunu
teşvik de etmemiştir ; bir müslümanın
ihtiyacın ı gidermenin bir ay itikafa girmekten daha hayırlı olduğunu söylemesi
de (a.g.e., s. 22) bunu ifade eder. Ancak
ahireti unutarak dünyayı tek başına bir
amaç olarak görmek onun gözünde insanın düşebileceği en büyük felakettir
ve bu yanılgı münafıkların vasıflarından
dır (a.g.e., s. 36). Hasan-ı Basri'ye göre
dünya hayatını bir amaç olarak görmenin adı dünya sevgisidir. Dünyayı gereği
gibi tanımama anlamına gelen dünya
sevgisi (a.g.e., s. 39) cehaletin eseridir;
bir dizi kötülüğe kaynaklık ettiği için de
büyük günahlardandır. Hatta dünyayı
kendi başına bir amaç olarak görmekten
daha büyük bir günah olmadığı söylenebilir (a.g.e., s. 39) . Dünyayı dünya olarak
bilmek ve ona gerektiği kadar yer vermek, Hasan-ı Basri'nin hem kendi hayatında uyguladığ ı hem de vaaz ve hutbelerinde insanlara anlattığı önemli konulardan biridir (Ebu Nuaym, II, 135) . Ahiret hayatına girmiş olarak yaşayanlar
dünya hayatından bir şey kaybetmezler;
ancak dünya hayatını amaç olarak seçenler ahireti temelli kaybederler (İbnü ' I
Cevzl, s. 17, 39, 43) .
Hasan-ı Basri'nin kendi kendini hesaba çekmesi hayat anlayışının ve yaşantı
sının mihverini teşkil etmiştir. Onu evinde ziyar et edenlerin naklettikleri şu
anekdot bu açıdan önemlidir: "Evine girdiğimizde Hasan kıbleye yönelmiş olarak
şöyle diyordu: 'Ey ademoğlu! Yok iken
var edildin, istedin verildi, fakat senden
istenince reddettin . Yaptığın ne kadar
kötüdür'. Hasan-ı Basri bu ifadeleri ileri
geri gidip durmadan tekrar ediyordu. Bunun üzerine ziyaretçilerden biri olan Şa '
b'i arkadaşına. 'Haydi gidelim; üstat bizim bulunduğumuzdan başka bir haldedir' dedi" (İbn Sa'd, VII, 171 ). Onun düşüncesine göre ferdi ahiakın esasını insanın kendine hakimiyeti teşkil eder.
öiellikle şu dört halde kendine hakim
olan kişi ahlaKi faziletierin esasını kazanmış demektir: Şiddetli korku, aşırı istek,
öfke ve şehvet (İbnü'I-Ce vzl, s. 25) . Kendi kendine hakim olan kişi yaptığı işlerin
önceden hesabını verebildiği için gizleyecek hiçbir şeyi yoktur; onun gizlisiyle açı
ğa vurdukları birbirinin aynıdır. Bu husus Hasan-ı Basri'nin dilinde müminin
sıdkını ifade eder. "Müminin sözü fiilini,
içi dışını, gizlisi açık olan tarafını doğru
lar" (a.g.e., s. 36) .

Kendini hesaba çeken bir kimsenin iş
farkedip tövbe etmesi gerekir; ancak tövbe, bir daha aynı hatayı
yapmayacağını söylemekten ibaret olmayıp o hatayı gerçekten bir daha işleme
mektir. insanın yaptığı hataları kendine
dert edinmesi, o hataların terkini sağla
yacağı gibi pişmanlığı da onlardan tamamen kurtulmasını sağlar. Kulun bu halini
devam ettirmesi kendisi için yaptığı bazı
iyiliklerden daha faydalıdır (a.g.e., s. 68).
Kişi, yaptığı iyilikterin kabulü konusunda
bir garantisi olmadığını düşününce kendi çaresizliğini ve Allah ' ın rahmetine ne
kadar muhtaç olduğunu farketmemesi
mümkün değildir. Bunu farkeden kimsenin yapacağı şey ise sadece Allah'tan
korkmak ve kurtuluşunu sadece O'ndan
beklemektir. Hasan- ı Basri insanın bu çaresizliğini özellikle dualarında ifade eder
(mese la bk. a.g.e., s. 41 vd.).
Hasan-ı Basri, insanın kendini sorgulamasını yalnız kendi eylemleriyle sınır
lamamış, başkal arının hata larında onun
bir payının bulunup bulunmadığını sorgulamaya da teşmil etmiştir. Şu tavsiyesi bu hususa işaret eder: " Eğer çocuğun
da seni rahatsız eden bir davranış görürsen hemen rabbine tövbe et, çünkü
bu senin istemiş olduğun bir şeydir"
(a.g.e., s. 34) . Buna göre çocuk kötülükleri büyüklerinden görüp öğrenmiştir;
çocukların işlediği kötülükler, gerçekte
büyükterin fiilierinin başka bir görünüşü
olduğu için öncelikle onlar tövbe etmelidirler.
AhlaKi erdemler içinde cömertliğe ve
doğruluğa özel bir önetn veren Hasan-ı
Basri'ye göre cömertlik insanın malı konusunda muhatap olduğu imtihandaki
başarıstnı. doğruluk da her şeyi bilen ve
gören Allah ' ın bilgisi ve gözetimi altında
yaşadığ ı bilincini yansıtır. Her şey asıl
mahiyetiyle Allah'a malum olduğuna göre insanın olduğu gibi görünmemesi son
derece yanlıştır.
Hasan-ı Basri'nin içtimal ahlakının dikkat çeken özelliklerinden biri de toplumun en iyi tarafları üzerinde durarak
onları ön plana çıkarmas ı , menfi gördüklerini ise genellikle ibret ve ikaz için yahut tekerrürünü önlemek amacıyl a üstü
kapalı şekilde anmasıdır. iyiliği gördüğünde onu gizleyen, kötülüğü gördüğünde ifşa eden komşuyu hayatın üç büyük belası arasında Zikretmesi bu görüşü yansıtmaktadır (a.g.e., s. 25-26, 28,
34).
Ashabın yaşadığı hayat, Hasan - ı Basrfye erdemli bir toplum kurmanın mümlediği hatayı
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kün olduğu hakkında müşahedeye dayalı kesin bilgi sağladığı için şahsi hayatın
da, aynı zamanda da sözleriyle böyle bir
toplumu yeniden canlandırmanın mücadelesini vermiştir. Bu mücadele esnasın
da eksikliğini hissederek sık sık vurguladığı "imanda yakın , arnelde sıdk" gibi tabirler döneminde ortaya çıkan meselelere de işaret etmektedir. Onun bir cuma
namazı çıkışında ağlayarak söylediği

sözler, Asr-ı saadet'e göre kendi döneminde nelerin eksikliğini hissettiğini ve
neleri talep ettiğini ifade etmektedir
(a.g. e., s. 69) . Hasan-ı Basri'nin ideal fert
ve toplum anlayışının bir özeti olan bu
sözlerde, bir sahabinin o günkü islam
toplumunun dini ve ahlaki durumunu
görmesi halinde tesbit edeceği başlıca
kusurlar sıralanmakta, ardından da sahabi protatipine göre erdemli fert ve
toplumun belli başlı nitelikleri verilmektedir. Bu sözlerde dikkati çeken bir nokta da sayılan niteliklerin, davranışların
şekli tarafıyla hiçbir ilgisi bulunmayıp tamamen ahlaki ve ruhani olgunluğu yansıtmasıdır. Nitekım dinin tüccarlardan
alınmaması gerektiğini vurgulayıp o dönemdeki insanların ticarete dalmasıyla
birlikte dini hassasiyetten uzaklaştıkia
rına işaret etmesi (a.g.e., s. 32). kendi döneminde insanların çoğunun Kur'an'ı bir
istismar vasıtası olarak kullanmasından
veya sadece yüzünden okuyup kıraate
dair bazı incelikiere dikkat etmekle yetinmesinden, Kur'an okurken ayetler üzerinde düşünüp ruhlarını onunla tedavi
etme çabası gösterenierin azlığından
yakınması da (a.g.e., s. 46) Kur'an ile müminin ilişkisinin daha derunl ve ahlaki olması gerektiğini vurgular.
2. S iyaset. Hasan-ı Basri'nin siyaset
ahlak anlayışının ve kendi hayatının bir uzantısıdır. Ahlakta olduğu
gibi siyaset konusunda da içinde yaşadı
ğı gerçeklik hakkında konuşur. H asan-ı
Basri, idarecilerin varlığını toplumda düzenin korunması açısından zorunlu görür. Bu noktadan bakınca bir idareci grubunun bulunması kendi başına bir problem teşkil etmez. Asıl mesele, onların ellerindeki imkanları kötüye kullanarak
toplumla ilişkilerinde adil davranınayıp
zulme saptıklarında ortaya çıkar. Her halükarda toplumsal düzeni koruyan idareciler lüzumlu bir işi yapmaktadırlar ; gerektiğinde zor kullanmaları da yaptıkları
işin icabıdır. Hasan-ı Basri idarecilerden
şu üç temel şarta bağlı kalmalarını bekler: Arzulara tabi olmamak, insanlardan
korkmayıp Allah'tan korkmak ve Allah ' ın
düşüncesi

ayetlerini ucuza satmamak (ibnü'l -Cevzl. s. 49). Bu şartlar idarecilerin nasıl olması gerektiğini, halkın idarecilerden neler bekleyebileceğini ifade etmektedir.
Onun , ihtişam içinde yaşayan idareciler
söz konusu olduğunda onların bu taraflarına değil isyankar tavırlarına ve bu
yüzden gelecekte kötü durumlarla karşı
karşıya gelmelerinin kaçınılmaz olduğu
na işaret etmesi (a.g.e., s. 50) oldukça
önemlidir. Çünkü yaşadığı dönemde
özellikle halkın idareden memnun kalmadığı zamanlar olmuş ve bu sebeple
idareciler. daha dünya hayatında hem ihtişamlarını hem de hayatlarını kaybetme kaygısıyla yaşamışlardır. Ayrıca ahirette de yaptıklarından hesaba çekilip
hüsrana uğrarnaları söz konusudur.
Ona göre devlet reisliği (hilafet) bir
emanet ve dolayısıyla bir ibtila ve imtihandır. Hasan - ı Basri bu ibtila şeklini bir
hizmetçinin efendisi karşısındaki sorumluluğuna benzetir. Bundan dolayı halifenin, yönetimi altındaki insanların haklarını gözetip onları kötülüklerden korumayı öncelikle kendi kurtuluşu için önemsemesi, halka uygulamakla yükümlü olduğu yaptırırnlara bizzat kendisi muhatap olmayacak şeklide bir hayat yaşama 
sı gerekir. Bir insanı haksız yere öldürerek kendisi kısasa konu olan bir idareciden başkalarına kısas uygulamasını beklemek anlamsızdır. iyi bir yöneticinin en
önemli özelliği uyulmasını istediği kurallara öncelikle kendisinin uymasıdır. Ancak bu da yeterli değildir; iyi bir idareci
aynı zamanda işleri klmlerle yürüteceği
ni de bilen insandır. Kendisi zulmetıne
diği gibi zulme meyyal olan insanlara da
yetki vermez. Zira onun vebali sadece
kendi yaptıklarından ibaret değildir; kötülük yapabilecek kişilere imkan sağla
dığı için yetki verdiği insanların yaptığı
kötülükler de onun kötülüğü ne eklenir.
Bundan dolayı rabbinin huzurunda klmlerle beraber olmayı istiyorsa onlara yetki vermelidir (a.g.e. , s. 56-57) .
Hasan-ı Basri, bir idarenin başında bulunan şahsın kımliğinin idare tarzını doğ
rudan tayin ettiği kanaatindedir. idareci, şura usulüne göre en faziletlilerden
biri üzerinde ittifak edilerek seçilmelidir. Ancak Hasan-ı Basri' nin, insanların
işlerine fesat karıştıranlardan biri olarak
gördüğü Mugire b. Şu'be ' nin, Muaviye'ye oğlu Yeiid'in veliahtlığa getirilmesini
tavsiye etmesi ve onun da bunu uygulamasıyla bu yol terkedilmiş, daha sonra
yöneticiler tevarüs usulüne göre iktidara

gelmeye başlamışlardır (a.g.e. , s. 37). Bu
uygulama Hasan-ı Basri'yi iktidarın mahiyeti üzerinde düşünmeye sevketmiş,
sonuçta bir toplumun gerçek ahlaki durumu ile idare şekli arasında doğrudan
bir alaka olduğu kanaatine varmıştır. Zira bir toplum içinde iyi bir idare şeklini
ve onu uygulayan idareciyi başta tutacak yeterli sayıda erdemli insan bulunmazsa o idarenin ve idarecinin varlığını
sürdürmesi mümkün değildir (a.g.e., s.
32). Bunun anlamı, idarecinin ve idare
şeklinin toplumun hakim unsurlarının sahip olduğu zihniyetin bir yansıması olduğudur.

Hasan-ı Basri'nin siyasetle ilgili düşün
celerini, kendisinden nakledilen sözlerin
yanında siyasetçiler karşısındaki tutum
ve davranışlarından tesbit etmek de
mümkündür. insan hayatının diğer alanları gibi siyaset de insanlar için bir ibtila
vesilesidir; bu ibtilanın. bir taraftan fertlerle ilgisi olduğu gibi diğer taraftan
fertlerin ahlaki durumlarının genele yansımasından ibaret bir görüntüsü de vardır (ibn Sa'd, VII , 164- 165). Bu sebeple
toplumu oluşturan bütün fertlerin siyasette dalaylı veya doğrudan bir rolü ve
etkisi bulunmaktadır. Hasan - ı Basri'nin
Salih peygamberin devesini öldürenleri
kastederek söylediği (bk ei-A'raf 7/77).
"Deveyi bir klşi öldürdü ; ancak Allah azabı hepsine gönderdi, çünkü onlar buna
rıza gösterdiler" (Cahiz, ııı. 130) şeklin
dekı sözü , toplumsal davranışlarla ilgili
sorumluluğun sadece bir klşi veya zümrenin kendi yaptıklarıyla sınırlı olmadığı
na işaret etmektedir. Ferdi mesuliyet insanın kendi gücü dairesinde olup yapabileceği her şeyi içine almaktadır. Kişi, iyinin gerçekleşmesi ve kötünün önlenmesi hususunda yapabileceği her şeyden
sorumludur. Buna göre zayıftarla güçlülerin ibtilasının farklı olacağı açı ktır. Güçlüler yapmaları gerekli ve mümkün olan
şeylerden sorumlu tutulurlar: zayıflara gelince, onlar da hiç değilse yapmamaları
gereken şeylerden uzak durmalıdırlar. Bu
görüş aynı zamanda Hasan-ı Basrl'nin,
yöneticilerin kabul edilemez olan uygulamaları karşısındaki tavrının da -ayaklanmaya teşvikekadar varmasa bile- (ibn
Sa'd, VII, 163-164) kayıtsızlık olmadığını
gösterir. Onun siyasetle ilgili görüşü, insanların halleriyle siyasi durum arasında
derin bir alaka bulunduğu düşüncesine
dayandırılabilir . Nitekim Hasan-ı Basri,
Hz. Peygamber'e isnat edilen, "idarecileriniz arnelleriniz gibidir. siz nasılsanız
öyle idare edilirsiniz" mealindeki hadisi
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de hatırlatarak idarecilerin toplumun ahlaki durumunun bir göstergesi olduğuna
işaret etmiştir (İbnü'l-Cevzl. s. 57). Kendisine. dönemin ciddi bir problemi olan
fitnenin ve buna sebebiyet veren şeyin
ne olduğu sorulunca verdiği şu cevap da
bu hususu aydınlatacak mahiyettedir:
"Fitne Allah'tan gelen bir cezadır; kullar
Allah'a isyan ettikleri ve O'na itaatte
gevşek davrandıkları vakit ortaya çıkar"
(a.g .e., s. 35) . Hasan-ı Basri, kendi zamanında yönetimden kaynaklanan içtimal meselelerin insanların hayatlarında
ki değişmelere bağlı olarak ortaya çıkan
sonuçlar olduğunu (a.g.e., s. 35, 57). bunların zahiri durumun değişmesiyle değil,
insanların içinde bulunduğu ahlaki zaaflardan kurtulmaları ve toplumun kendini ıslah etmesiyle çözülebileceğini belirtir (İbn Sa'd, VII. 163-164). Öyle anlaşı
lıyor ki Hasan-ı Basri siyasette de kalıcı
çözümlerin ahlakta. erdemierin gelişti. rilmesinde aranması gerektiğini düşün
müş. bundan dolayı ayaklanmaların faydadan çok zarar getireceğini söylemiştir
(a .g.e., VII. 164- 165) . Onun. isyanlara
niçin katılmadığı yolundaki sorulara verdiği cevap da bunu gösterir: Allah tövbe
ile değiştirir kılıçla değil" ( a .g . e., VII,
172) . Esasen Hasan - ı Basri. bizzat gördüğü veya yakın bilgi sahibi olduğu isyanların (Hz. Osman'ın şehid edilmesi,
Harici isyanları. Cemel Vak'ası, Sıffln
Savaşı vb.) sonuçlarını iyi tesbit etmiştir.
Dolayısıyla siyasi otoriteye karşı ayaklanmayı tasvip etmemesi bu tarihi tecrübenin ışığında oluşmuş bir tavırdır. İbnü'I
Eş'as'ın naklettiği şu olay bu bakımdan
önemlidir: qBahreyn taraflarından gelen
bir kişi. Hasan'a şu andaki idarecilerimiz
hakkındaki düşüncesini sordu; o da şöyle
dedi: Onlar şu beş işi ifa ediyorlar: Cuma.
cemaat. fey'. sınır güvenliği ve hadierin
tatbiki. Allah'a yemin ederim ki her ne
kadar zulmetseler de onlar olmadan din
yaşatılamaz. Onlar vasıtasıyla ıslah olanlar bozulanlardan daha fazladır. Onlara
itaat gıpta edilecek bir durum. onlardan
ayrılmaksa küfürdür" (İbnü'l-Cevzl. S. 58).
Hasan-ı Basri. insanların ahlaki durumu
ile siyasi gelişmeler arasındaki münasebeti. kendisinin de benzer bir meseleyle
bağlantılı olarak zikrettiği Ra'd suresinin
11. ayetine dayanarak kurmuş olmalıdır:
"Bir millet kendinde bulunan şeyi değiş
tirmedikçe Allah onların halini değiştir
mez. Allah bir kavmin kötülüğünü dilerse bundan dönüş olmadığı gibi O'ndan
başka söz sahibi de yoktur" (a.g.e., s.
70) . Kendisi de bir bakıma bu ayetin yoW
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rum u olan şu açıklamaları yapar: "Bu ümmetin iyileri kötülerle arkadaş olmadık
ça. temiz insanları günahkarlara ve taeirIere tazim göstermedikçe. kurra ümeraya meyletmedikçe ümmet hep hayır
üzere kalacak ve Allah onu esirgeyecek.
koruyacaktır. Eğer bunları yaparlarsa Allah onlardan rahmetini uzaklaştırır ; onlara zorbaları musallat ederek kendilerine dünya hayatını zindan eder; ahirette
de bundan daha kötüsüyle karşılaşırlar"
(a.g.e., s. 32) . Basra valisinin kapısında
toplanıp huzuruna çıkmak için bekleşen
alimleri azarlayarak yönetimdeki kötülüğün bunların yerlerini bilmemeleriyle ilgili olduğunu söylemesi de (a.g.e., s. 53)
bunu gösterir.
Toplumsal barışın temini için siyasi
otoriteyi gerekli görmekle birlikte Hasan-ı Basri ümmetin kurtuluşunu erdemli kişilerin. insanların insan olarak
kalmasını da alimierin varlığına bağ la
maktadır (a.g.e., s. 34) . Bu husus onun
siyasi tavrındaki önceliklerine işaret etmekte. dönemindeki siyasi gruplardan
birine aktif olarak niçin girmediğini. kendisinin bir grup oluşturmayıp bunun yerine neden sürekli biçimde insanların
ahlaki gerçekleriyle ilgitendiğini de izah
etmektedir.
Hariciler'in ortaya koyduğu şiddete
tepkiyi onaylamayan Hasan-ı Basri. onların bir kötülüğe karşı çıkarken
ondan daha beter bir kötülüğün içine
düştüklerini söyler. Samirniyetleri konusunda herhangi bir şüphe izhar etmediğine bakılırsa Hariciler'le ilgili olumsuz
tavrının. tecrübesiz ve cahil abidlerin
hata etmeye son derece. yakın oldukları
şeklindeki tesbitine (a.g.e., s. 32, 34) dadayalı

yandığı düşünülebilir.
Hasan-ı

Basri sadece siyasi olumsuztesbit ve tenkit etmekle kalmamış. çözümlerini ve sağlıklı yönetimin
şartlarını da- ortaya koymaya, bunlara
geçerlilik alanları oluşturmaya çalışmış.
bütün çözümlerin temeline de iman. erdem ve bilgiye dayalı bir manevi yapılan
ınayı koymuştur. Onun yaşadığı süre
içinde ve daha sonra kendisinden nakledilen bütün sözlerinde bir ahlak hocası
gibi gözükmesinin esasını bu düşünce
teşkil etmektedir. Kötülüğe karşı çık
manın yeterli olmadığını söyleyen Hasan-ı Basri, kötülüğü ortadan kaldır
manın en sağlam yolunun iyiliği ortaya
koymak. yaşatmak. geliştirmek ve yaygınlaştırmak yolunda çaba göstermek
olduğuna inanmış ve bunun mücadelesilukları

ni vermiştir. Ahlak ve siyasetle ilgili temel düşüncelerinin gereği olarak siyasi
gelişmeler karşısında dikkatli davranmış . hiçbir şahsi meselesini yöneticilere
götürmemiş . onlarla özel ilişkiler kurmamış . ancak idareciler kendisine yaklaşmaya çalışarak görüş ve önerilerine
başvurmuşlardır. Bu sebeple onun yöneticilerle her zaman iyi ilişkiler kurduğunu söylemek zordur. Kendisine. niçin
idarecilerin yanına giderek onlara doğ
ruyu emredip yanlıştan nehyetmediği
sorulunca. "Bir mümine kendini zillete
düşürmesi yakışmaz . Onların kılıçları bizim dilimizi aşar. konuştuğumuzda kı
lıçlarıyla şöyle yaparlar" diyerek eliyle
vurma işareti yaptığı söylenir (ibn Sa'd,
VII. ı 76). Diğer bir rivayete göre. insanın
uzak durması gerektiğini söylediği üç
şey arasında, emir bi'l-ma' rfıf ve nehiy
ani'I-münker için bile olsa. sultanın huzuruna çıkmayı zikretmesi (ibnü'l-Cevzl.
s. 32) dönemindeki idarecilerle ilişkisi
konusunda bir fikir vermektedir.
Zalim

sultanın haksızlıklarını

anlatsöyleyen Hasan-ı Basri (a.g.e., s. 36). dönemindeki
idarecilerin zulümlerini gizleyip kötülükleri karşısında sessiz kalmak gibi pasif
bir tavrı benimsemem i ştir. Ayrıca ashabın kıyamet alameti olarak zikrettikleri
bazı hususları kendi devrinde gerçekleş
miş kabul etmesi de onun yanlış siyasi
uygulamalar karşısında sessiz kalmadiğını gösterir. Bir toplumdaki kötülüklerin sadece idarecilerin marifetiyle ortaya
çıkmadığını. bunda ileri gelenlerin de
rollerinin bulunduğunu öne süren Hasan-ı Basri'nin Basra Valisi Nadr b.
Amr'a söylediği sözler. onun bir idareciden neler beklediğini ifade ettiği gibi
idarecilerle ilişki şeklini de göstermektedir. Hasan - ı Basri hiç çekinmeden. valiye
ölümü hatırlatıp ayetlere keyfi yorumlar
getirmek suretiyle kötü hallerini meş
rfılaştırmaya kalkışmasını kabul etmediğini bildirmiş. Allah 'ı sevmenin alarnetinin Peygamber'e uymak olduğunu hatır
latarak bazı valilerin durumunun Allah
sevgisine engel teşkil ettiğini belirtmiş
tir (a.g.e., s. 50-51) .
manın gıybet olmadığını

Hasan-ı

Basri'nin

Huleta-yı Raşidin'i

insanların en hayırlısı. Amr b. As ile Mu-

gire b. Şu'be'yi de insanların en kötüsü
olarak göstermesi, onların yaptıklarının
ümmet açısından sonuçlarının ne olduğu sorusuna verdiği cevapla alakalıdır.
Buna göre ümmet arasında vahdeti sağ
layan dört halife insanların en hayırlısı
olma özelliğini kazanmış. Amr ve Mugire

HASAN-ı

ise ümmetin bölünmesine ve saltanat
sisteminin yerleşmesine yol açtıkları için
insanların en kötüsü olmuşlardır (a.g.e.,
S. 36-38).
Haccac'ın Hasan-ı Basri'yi tehdit ettiği
bilinmektedir. Ancak tehditten korkmayan Hasan -ı Basri bunu bir imtihan
olarak görmüş ve Haccac'a karşı tavrını
değiştirmemiştir. Kendisine isnat edilen
bir dua, onun Haccac ve dönemindeki
idareciler karşısındaki olumsuz tavrının
neden kaynaklandığını ifade etmesi bakımından ilgi çekicidir. Hasan -ı Basri'nin
idareciler karşısındaki cesur tavrı, her
şeyden önce Allah 'ın izni olmadan kendisine hiç kimsenin zarar veremeyeceğine
ke sinlikle inanmasının bir sonucudur
(a.g.e., s. 52}; ayrıca gelecek zararların
da netice itibariyle bir imtihan olduğunu
kabul etmektedir. Nitekim Kur'an'da birçok peygamberin ağır imtihanlar geçirdiğinden söz edilmiş. kendisinin de benzer şekilde imtihan edildiğini kabul etmiş , yüce Allah sonuçta o peygamberleri
tezkiye ettiğine göre samirniyet ve dürüstlükten taviz vermeyenierin de peygamberler gibi tezkiye edileceğine inanmıştır (a.g.e. , s. 42).
Hasan-ı Basri'nin Vali Nadr b. Amr'a
yazdığı mektupta yer alan, " Hıyanet olarak hainlere yardımcı olmak yeter" şek
lindeki sözü (a.g.e., s. 51 ). Erneviidaresinin destekçileri sayesinde yaşayabildiği
ni farkettiğinin bir ifadesi ve bunu kır- ·
mak için atılmış bir adım olarak anlaşıl
malıdır. Valinin her şeye rağmen Allah'ı
sevdiğini söylemesi üzerine Hasan-ı Basri'nin ikazlarını daha da arttırması ve
onu herhangi bir özür beyanının kurtaramayacağını vurgulaması oldukça
önemlidir. Yine Irak Valisi Ömer b. Hübeyre'yi Yezid b. Abdülmelik'e itaat etmemeye çağırması (a.g.e., s. 53) genel
siyasi tavrının bir uzantısı olarak kabul
edilebilir.
Hasan-ı

Basri'nin siyasi durumun köileri sürdüğü teklif,
faziletli insanların yer alacağı meclisler
oluşturulup buralara devam etmektir.
Eğitim ve aydınlatma yoluyla siyasi istikrarı gerçekleştirmek için örgütlenme
anlamına gelen bu meclisierin özelliği,
meselelerin farkında olan kişilerin bir
araya gelerek birbirlerinden feyiz ve güç
almaları. doğrunun korunarak yaygın
laştırılması konusunda birbirlerine destek olmalarıdır. Böylece oluşacakyeni bir
ortamda insanlar iyinin ve doğrunun örneklerini görecekler. çevrelerinde olup
bitenleri değerlendirme imkanına sahip
tüleşmesi karşısında

olarak kendilerini

dönüştürüp

salihler
Basri'ye
göre bu düşünce hayata geçirilirse siyasi
durumun düzelmemesi için hiçbir sebep
yoktur.
arasına katılacaklardır. Hasan-ı
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TAHSiN GöRGÜN

Tefsir İlınindeki Yeri. Hasan -ı Basri tabiin müfessirlerinin önde gelenlerindendir. Ömrünün büyük bir kısmını Basra'da
geçirdiğinden Basra tefsir ekolünden sayılmıştır. Tefsir ve kıraat ilminde İbn Abbas, Ebü Müsa el-Eş' ari ve Enes b. Malik
başta olmak üzere pek çok sahabiden istifade etmiştir. Kendisi de camide tefsir
dersleri vermiş. bu derslerinde Kur'an
tefsiri yapmış ve talebelerinin Kur'an'la
ilgili müşkillerini halletmiştir. Katade b.
Diame ve Amr b. Ubeyd gibi isimler. onun
tefsire dair rivayetlerini daha sonraki nesillere aktaran talebeleri arasında yer almıştır (Zerkeşl, ll, 158; Ömer Abdülazlz
e i-Cuğbeyr, s. 148).
Hasan-ı

Basri'nin tefsirle ilgili açıkla
daha çok Muhammed b. Cerir etTaberi. Matüridi, Ebü'I-Fida İbn Kesir.
Süfyan b. Uyeyne, Tabersi, Ebü'I-Ferec
Abdurrahman İbnü'I-Cevzi, Süyüti gibi
müfessirlerin eserlerinde bulunmakla birlikte ahkfım ayetlerinin tefsirine dair eserlerle hadis kaynaklarında , kıraat. tabakat, teracim ve tasawuf kitaplarında da
onun açıklamalarına yer verilmiştir. Cami
derslerinde Kur'an'ın tamamını tefsir ettiğine dair rivayetler (Zehebi. A'lamü'nnübela', IV. 580-581; a.mlf.. Tarif.Ju'l-istam,
s. 61 -62). kaynaklarda kendisine nisbet
edilen (ibnü'n-Nedlm. s. 36. 202; DavGdl. ı. 147; Keş{ü'?-?UnO.n, ı. 446; Brockel. man n. GAL, ı. 66; Sezgin, ı. 592. 597) tefmala rı
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sirle birlikte ele alınıp değerlendirildiğin
de müstakil bir tefsirinin bulunduğu düşünülebilirse de bunun, kendisinin telif
ettiği bir eser olmayıp tefsirle ilgili gö- ·
rüşlerinin talebeleri veya onların talebeleri tarafından Tefsirü '1-ljasan el-Başri
adı altında bir araya getirilmiş şekli olduğunu kabul etmek gerekir. Hasan-ı Basri'nin döneminde bilginin genelde rivayet yoluyla nakledilmesi, Ebü MansOr eiMatüridi'nin Te'vilatü'l-Kur'an'ı gibi ilk
dönem tefsirlerinin bizzat müfessirlerinin değil talebelerinin kaleminden çık
mış olması da bunu teyit etmektedir. Hasan-ı Basri'nin tefsirinin de Amr b. Ubeyd
rivayetiyle geldiği kaynaklarda belirtilmektedir (Massignon. s. 177; Brockelmann. GAL, ı. 66; Cerrahoğlu. s. 159).
Tefsirciliğini

ortaya koymak isteyen
kaynaklarda Hasan-ı Basri'ye nisbet edilen rivayet ve görüşleri toplamak suretiyle bir değerlen
dirme yapmaya çalışmışlardır. Muhammed Abdürrahim, çok sayıda kaynağı inceleyerek Tefsirü'l-ljasan el-Başri adıy
la iki ciltlik bir eser meydana getirmiş
(Kahire. ts .). mushaf tertibine göre bütün sürelerin tefsirini ihtiva eden eserde
Hasan-ı Basri'nin tefsir ve kıraat ilmindeki yerini tartışmıştır. Aynı konuda başka
çalışmalar da yapılmış olup bu çalışma
larla onun çok gelişmiş bir tefsir anlayışı
na sahip olduğu ortaya konmuştur. Kur'an'ı tefsir ederken akaid. ahkfım. ahlak,
kıssa, mecaz, emsal gibi ayırırnlara giderek bunlardan sadece bir kısmı üzerinde
yoğunlaşmakyerine bütünü üzerine eği
len ve geniş bir Kur'an bilgisine sahip olduğu anlaşılan Hasan-ı Basri tefsir sıra
sında önceliği Kur'an'ın kendisine vermiş.
bu yolla bazan ayetin bütünündeki kapaldığı giderirken bazan da kapalı lafız ve
ibareleri Kur'an'dan şahidier getirerek
açıklamaya çalışmıştır. Yer yer de manası kapalı olan ayeti tefsir için benzer konunun geçtiği sOreye işarette bulunmuş
tur. Mesela "kendilerini temize çıkaran
lar" (en-Nisa 4/49) diye sözü edilen kişi
leri, başka ayetlerin (ei-Bakara 2/111; eiMaide 5/18) delaletiyle yahudi ve hıristi
yanlarolarak anlamıştır (et-Te{sir, ı. 283).
Hasan-ı Basri'nin ikinci derecede öncelik
verdiği kaynak hadisler olup bir ayetin
tefsiri için hadis bulunuyarsa ayrıca bir
görüş ortaya koyımaya gerek görmemiş.
hadisleri fezail, kıssa ve nüzül sebeplerinin açıklanması gibi amaçlarla da kullanaraştırmacılar. çeşitli

mıştır.

Hasan-ı Basri'nin hadisçiler tarafından
tenkit edilen yönleri naklettiği tefsir ri-
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