
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 kork
mayan 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 ba
kımından ilgi çekicidir. Hasan-ı Basri'nin 
idareciler karşısındaki cesur tavrı, her 
şeyden önce Allah 'ın izni olmadan kendi
sine hiç kimsenin zarar veremeyeceğine 
kesinlikle inanmasının bir sonucudur 
(a.g.e., s. 52}; ayrıca gelecek zararların 
da netice itibariyle bir imtihan olduğunu 
kabul etmektedir. Nitekim Kur'an'da bir
çok peygamberin ağır imtihanlar geçir
diğinden söz edilmiş. kendisinin de ben
zer şekilde imtihan edildiğini kabul et
miş , yüce Allah sonuçta o peygamberleri 
tezkiye ettiğine göre samirniyet ve dü
rüstlükten taviz vermeyenierin de pey
gamberler gibi tezkiye edileceğine inan
mıştır (a.g.e. , s. 42). 

Hasan-ı Basri'nin Vali Nadr b. Amr'a 
yazdığı mektupta yer alan, "Hıyanet ola
rak hainlere yardımcı olmak yeter" şek
lindeki sözü (a.g.e., s. 51 ). Erneviidaresi
nin 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 Bas
ri'nin ikazlarını daha da arttırması ve 
onu herhangi bir özür beyanının kur
taramayacağını vurgulaması oldukça 
önemlidir. Yine Irak Valisi Ömer b. Hü
beyre'yi Yezid b. Abdülmelik'e itaat et
memeye çağırması (a.g.e., s. 53) genel 
siyasi tavrının bir uzantısı olarak kabul 
edilebilir. 

Hasan-ı Basri'nin siyasi durumun kö
tüleşmesi karşısında ileri sürdüğü teklif, 
faziletli insanların yer alacağı meclisler 
oluşturulup buralara devam etmektir. 
Eğitim ve aydınlatma yoluyla siyasi is
tikrarı 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 des
tek olmalarıdır. Böylece oluşacakyeni bir 
ortamda insanlar iyinin ve doğrunun ör
neklerini görecekler. çevrelerinde olup 
bitenleri değerlendirme imkanına sahip 

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

Tefsir İlınindeki Yeri. Hasan-ı Basri ta
biin müfessirlerinin önde gelenlerinden
dir. Ömrünün büyük bir kısmını Basra'da 
geçirdiğinden Basra tefsir ekolünden sa
yılmıştır. Tefsir ve kıraat ilminde İbn Ab
bas, Ebü Müsa el-Eş' ari ve Enes b. Malik 
başta olmak üzere pek çok sahabiden is
tifade 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 ne
sillere aktaran talebeleri arasında yer al
mıştır (Zerkeşl, ll, 158; Ömer Abdülazlz 
ei-Cuğbeyr, s. 148). 

Hasan-ı Basri'nin tefsirle ilgili açıkla
maları daha çok Muhammed b. Cerir et
Taberi. Matüridi, Ebü'I-Fida İbn Kesir. 
Süfyan b. Uyeyne, Tabersi, Ebü'I-Ferec 
Abdurrahman İbnü'I-Cevzi, Süyüti gibi 
müfessirlerin eserlerinde bulunmakla bir
likte ahkfım ayetlerinin tefsirine dair eser
lerle hadis kaynaklarında, kıraat. taba
kat, teracim ve tasawuf kitaplarında da 
onun açıklamalarına yer verilmiştir. Cami 
derslerinde Kur'an'ın tamamını tefsir et
tiğine dair rivayetler (Zehebi. A'lamü'n
nübela', IV. 580-581; a.mlf .. Tarif.Ju'l-istam, 
s. 61 -62). kaynaklarda kendisine nisbet 
edilen (ibnü'n-Nedlm. s. 36. 202; DavG
dl. ı. 147; Keş{ü'?-?UnO.n, ı. 446; Brockel

. man n. GAL, ı. 66; Sezgin, ı. 592. 597) tef-
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sirle birlikte ele alınıp değerlendirildiğin
de müstakil bir tefsirinin bulunduğu dü
şünülebilirse de bunun, kendisinin telif 
ettiği bir eser olmayıp tefsirle ilgili gö- · 
rüşlerinin talebeleri veya onların talebe
leri tarafından Tefsirü '1-ljasan el-Başri 
adı altında bir araya getirilmiş şekli oldu
ğunu kabul etmek gerekir. Hasan-ı Bas
ri'nin döneminde bilginin genelde riva
yet yoluyla nakledilmesi, Ebü MansOr ei
Matüridi'nin Te'vilatü'l-Kur'an'ı gibi ilk 
dönem tefsirlerinin bizzat müfessirleri
nin değil talebelerinin kaleminden çık
mış olması da bunu teyit etmektedir. Ha
san-ı Basri'nin tefsirinin de Amr b. Ubeyd 
rivayetiyle geldiği kaynaklarda belirtil
mektedir (Massignon. s. 177; Brockel
mann. GAL, ı. 66; Cerrahoğlu. s. 159). 

Tefsirciliğini ortaya koymak isteyen 
araştırmacılar. çeşitli kaynaklarda Ha
san-ı Basri'ye nisbet edilen rivayet ve gö
rüşleri toplamak suretiyle bir değerlen
dirme yapmaya çalışmışlardır. Muham
med Abdürrahim, çok sayıda kaynağı in
celeyerek Tefsirü'l-ljasan el-Başri adıy
la iki ciltlik bir eser meydana getirmiş 
(Kahire. ts .). mushaf tertibine göre bü
tün sürelerin tefsirini ihtiva eden eserde 
Hasan-ı Basri'nin tefsir ve kıraat ilminde
ki 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 gide
rek bunlardan sadece bir kısmı üzerinde 
yoğunlaşmakyerine bütünü üzerine eği
len ve geniş bir Kur'an bilgisine sahip ol
duğu anlaşılan Hasan-ı Basri tefsir sıra
sında önceliği Kur'an'ın kendisine vermiş. 
bu yolla bazan ayetin bütünündeki kapa
ldığı giderirken bazan da kapalı lafız ve 
ibareleri Kur'an'dan şahidier getirerek 
açıklamaya çalışmıştır. Yer yer de mana
sı kapalı olan ayeti tefsir için benzer ko
nunun 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; ei
Maide 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 sebepleri
nin açıklanması gibi amaçlarla da kullan
mıştır. 

Hasan-ı Basri'nin hadisçiler tarafından 
tenkit edilen yönleri naklettiği tefsir ri-
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vayetleri için de geçerlidir. Bu tür rivayet
lerinde büyük bir yer tutan mürselierin 
yanında senedini zikretmediği veya meç
hulden yaptığı rivayetler de bulunmakta
dır. Senedi kesintisiz olarak Resulullah'a 
ulaşan tefsir rivayetlerinin sayısı oldukça 
azdır. Hasan-ı Basri Kur'an'ı tefsir eder
ken sahabe sözlerinden de çokça istifa
de etmiş olup Hulefa-yi Raşidln, Übey b. 
Ka'b, Abdullah b. Mes'ud, Zübeyr b. Av
vam. Ebfı Musa ei-Eş'arl. Zeyd b. Sabit, 
Aişe, Ebu Hüreyre, Semüre b. Cündeb, 
Abdullah b. Abbas, Enes b. Malikgibi sa
habllerin sözlerini delil olarak kullanmış. 
bu arada en çok Semüre, Ali ve Ömer'in 
sözlerinden faydalandığı anlaşılmıştır. Ha
san-ı Basri'nin tefsirinde çoğu Abdullah 
b. Selam, Ka'b ei-Ahbar ve Vehb b. Mü
nebbih'ten gelen İsrailiyat da bulunmak- , 
tadır. Kaynağı sağlam olmayan ve Kur'an 
tefsirine bir katkı sağlamayan rivayetleri 
kullanması onun hakkındaki eleştiriler 
içinde en ciddi alanıdır. 

Arap dilini ve lehçelerini iyi bilen Ha
san-ı Basri'nin bu özelliği tefsirinde açık
ça görülmektedir. Ayetlerdeki garlb ve 
müşkil kelimeleri açıklamak amacıyla zik
rettiği eş anlamlı kelimeler kendinden 
sonraki müfessirler ve dilciler tarafından 
çokça kullanılmıştır. Hasan-ı Basri'nin 
tefsirini bir araya getirip neşreden Mu
hammed Abdürrahlm, onun garlb lafız
lara getirdiği açıklamaları Mekkl b. Ebfı 
Talib'e nisbet edilen el-<Umde ii gari
bi'i-Kur'an ile karşılaştırmış ve ikisi ara
sındaki büyük benzerliği ortaya koymuş
tur ( a.g.e., ll, 515-517) . Hasan-ı Basri'nin 
şaz olarak kabul edilen kıraatlerinin bü
yük çoğunlukla Arap yarımadasında ya
şayan kabileterin dilleri ve kullanışlarıyla 
uyum arzetmesi Arap dili ve lehçelerine 
olan hakimiyetinin bir başka delilidir. 

Hasan-ı Basri "iyyake na'büdü"yü (el
Fatiha 1/1) "iyyake nutlu", "maa'l-havali
fı"yi (et-Tevbe 9/87. 93) "maa'n-nisa", 
"sıbgataW:ih"ı ( el-Bakara 2/138) "dlnul
lah" ve "fi cenbillah"ı (ez-Zümer 39/52) 

"fi taatillah" olarak açıklamıştır (a.g.e., I, 
116; Levent, s. ı 3 5-1 36). Birer ikişer keli
me ile yaptığı bu tür yorumlar yanında 
yer yer uzun açıklamalarda da bulunmuş

tur. Mesela "iblls" kelimesini (ei-Bakara 
2/34), "Nasıl Ade m insanların atası ise İb
lis de cinlerin atasıdır; o kesinlikle bir me
lek değildir"; "Rahmetim her şeyi kapla
mıştır" (el-A'raf 7/156) cümlesini, "Rah
metim dünyada iyiyi ve kötüyü kaplamış
tır. fakat kıyamet gününde sadece müt
takiler içindir" şeklinde açıklamış (Le
vent, s. 136-138), İbn Keslr'in değerlen-
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dirmesine göre bazan hiçbir delili olma
yan te'viller de yapmıştır. Bedir Savaşı'
na katılan müşriklerle ilgili olan, "Hani Al
lah rüyanda sana onları az göstermişti" 
mealindeki ayette geçen (el-Enfa l 8/43) 

"menamike" kelimesini "göz" manasma 
alıp, "Hani Allah onları gözlerine az gös
termişti" şeklinde te'vil etmesi ( Tefsirü 'i
Kur' an, IV, I 3) buna bir örnek teşkil eder. 
Zemahşerl, bu te'vilin Arap diline hakkıy
la vakıf olan Hasan-ı Basri'ye ait olama
yacağını söylemiştir ( el-Keşşaf, ll, 161 ) . 

Ayetleri tefsir ederken birçok eş anlam
lı kelime kullanmasına rağmen Hasan-ı 
Basri dilin ayrıntılarına girmemiş ve sa
de bir üsiGp kullanmıştır. Kendisiyle bir
likte çağdaşı olan birkaç tabii, lugavl tef
sirciliğin temellerini atan kimseler olarak 
anılmış (et-Tefsir, Il, 515). Arap dili ve be
lagatına olan vukufuna ve şiir bilgisine 
rağmen tefsirinde bir iki örnek dışında şi
i re yer vermemiştir (Levent, s. 134). Onun 
Kur'an tefsirinde kendi görüş ve ictihad
larına çok az yer vermesinde (Ömer Ab
dülazlz el-Cuğbeyr, s. 149). Kur'an karşı
sındaki tevazu ve mahviyetiyle devrin 
şartlarının etkisi olduğu söylenebilir. Zi
ra Hasan-ı Basri Kur'an'ın nüzfılüne şa
hit olan ashapla birlikte yaşamış ve çok 
defa onlardan gelen bilgilerle yetinmeyi 
tercih etmiştir. Ahkam ayetlerini ve hu
ruf-ı mukattaayı yorumlaması onun re'y 
tefsirini yansıtan örnekler olarak kabul 
edilebilir. Mesela "ta ha"yı "ya recül" (ey 
adam). "sad"ı "hadisi'I-Kur'an ve arızi'I
Kur'an bi-amelik" (Kur'an'la konuş, dav
ranışlarını Kur'an'la karşılaştır). "nfın"u 
"divit, hakka" olarak tefsir etmiş (et-Tef

sir, ll, 479; Levent, S. 129); Fetih suresi
nin 29. ayetini açıklarken "Muhammed'in 
beraberinde bulunanlar" ifadesiyle Ebfı 
Bekir'in. "katirlere karşı sert davranan
lar" ile Ömer'in, "kendi aralarında mer
hametli" ifadesiyle Osman'ın, "rükfıa va
ranlar, secde edenler"le Ali'nin. "AIIah'
tan lutuf ve rıza isteyenler" ifadesiyle 
Talha b. Ubeydullah, Zübeyr b. Awam. 
Abdurrahman b. Avf. Sa'd b. Ebfı Vakkas. 
Said b. Cübeyr ve Ebu Ubeyde b. Cer
rah'ın kastedildiğini söylemiştir (et-Tef
sir, ll, 293, 479-480). 

Hasan-ı Basri'nin tefsirinde es bab-ı nü
zul önemli bir yer tutar. Sebebin hususi
liğinin hükmün umumiliğine mani olma
dığını kabul eden Hasan-ı Basri. Allah'ın 
indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafır ol
duklarını bildiren ve yahudiler hakkında 
inen ayetin (el-Maide 5/44) nüzfıl sebebi
ni açıklarken bu ayetin müslümanlar için 
de geçerli olduğunu belirtmiştir (a.g.e., 

II, 487). Ayrıca nasih ve mensuh üzerin
de de durmuş. aynı ayet hakkındaki fark
lı rivayetleri cemetmeksizin bazan men
suh, bazan muhkem dediği olmuştur. 
Mesela Taberi'nin Cami'u'l-beyan'ında 
geçen iki rivayetten birine göre, "İçiniz
dekileri açıklasanız da gizleseniz de Allah 
onun yüzünden sizi hesaba çekecektir" 
mealindeki ayetin (el-Bakara 2/284). "Al
lah kişiye gücünün yettiğinden başkasını 
yüklemez" ayetiyle (ei-Bakara 2/286) nes
hedildiğini söylerken diğer rivayete göre 
ayetin muhkem olup neshedilmediğini 
ileri sürmüştür. Onun mensuh dediği 
ayetterin bir kısmı Taberi ve diğer bazı 
müfessirler tarafından muhkem olarak 
kabul edilmiş olup ( a.g.e., I, 20 ı; II, 493) 
bu durum nesih konusundaki farklı anla
yışın bir sonucu olarak değerlendirilme
lidir. 

Hasan-ı Basri'nin kendinden sonraki 
müfessirler üzerinde etkisi büyük olmuş . 

Yahya b. Sellam, Abdürrezzak es-San'a
ni. Sehl et-Tüsterl. İbn Cerir et-Taberi, 
İbn Ebfı Hatim, Matüridi, Sa'lebi. Zemah
şeri. Tabersi, İbn Atıyye ei-Endelüsi, 
Ebü'I-Fida İbn Kesir. Süyfıti gibi alimler 
onun görüş ve rivayetlerine eserlerinde 
yer vermişlerdir. Zemahşerl'nin el-Keş
şaf'ında Hasan-ı Basri'ye ait 350 kadar 
görüşün bulunduğu tesbit edilmiştir (Le
vent, s. 186). 

Kıraat İlınindeki Yeri. Hasan-ı Basri, 
tefsirciliğinin yanında kıraat ilmindeki 
üstün derecesiyle de anılmış. ilm-i kıraa
ti Hittan b. Abdullah er-Rakkaşive Ebü'I
Aıiye'den aldığı belirtilmiştir. Kendisin
den Ebfı Amr b. Ala, Sellam b. Süleyman 
et-Tavil, Yfınus b. Ubeyd, Asım ei-Cahde
ri gibi alimler kıraat tahsil etmiştir. İb
nü'I-Cezeri. Ebü'I-Kasım ei-Hüzeli ile (ö. 

465/1073) Ebfı Ali ei-Ahvazi'nin (ö. 446/ 
ı 055) Hasan-ı Basri'ye kadar varan isnad
larını şüpheli bulmakta ve bunun arz yo
luyla değil sema yoluyla olabileceğini söy
lemektedir (Gayetü'n-nihaye, ı. 235) . 

Hasan-ı Basri'nin kıraati muttasıl se
ned, hatt-ı Osmani ve Arap diline uygun
luk ölçülerine uymayan unsurlar ihtiva 
etmesi sebebiyle meşhur on kıraatten sa
yılmamış. şaz olarak değerlendirilmiştir. 
İbn Haleveyh'in Mu.l;taşar ii şeva~~i'l
Kur'an ve İbn Cinni'nin el-Mu]J.teseb 
adlı eserlerinde onun kıraatinden örnek
ler verilmiş. Ahvazi Kıra'atü'l-lfasan el
BaşrJ ve Ya<]f.üb adıyla bir eser telif et
miştir. İbnü'I-Cündl de on üç imarnın kı
raatini bir araya getirdiği Büstanü'l-hü
dat fi'.l;tildti'l-e'imme ve'r-ruvat adlı 
eserinde (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 23, 



vr. 85) Hasan-ı Basri'yi altıncı imam ola
rak kaydetmiştir. Bugün on dört kıraat 
denince akla gelen imamlarla birlikte Ha
san-ı Basri'ye !:dıl;u'r-rumuz ve miftfı
l;u'l-künuz adlı eserinde altıncı imam 
olarakyer veren bir başka müellif, ibnü'l
Kabakıbl diye meşhur Muhammed b. Ha
m el-Halebi'dir ( Kastalla n!, I. 91) Hale
bl'yi Letô.'ifü'l-işr'irôt li-fünuni'I-lwr'i'ô.t 
adlı eseriyle Kastallanl, İtl;ôfü fuzalô'i'l
beşer adlı kitabıyla Benna takip etmiş, 
her iki müellif de on dört imarnın kıra
atini ihtiva eden eserlerinde Hasan-ı Bas
ri'yi on üçüncü imam olarak zikretmiş
tir. 
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Hadis İlınindeki Yeri. Hasan-ı Basri Ab
durrahman b. Semüre, Hakem b. Amr, 
imran b. Husayn, Ebu Hüreyre, Semüre 

b. Cündeb. Abdullah b. Ömer b. Hattab, 
Cabir b. Abdullah, En es b. Malik gibi sa
habllerden doğrudan hadis alıp nakle
derken Hz. Ali, Ümmü Seleme, EbQ Mü
sa el-Eş'arl, Abdullah b. Amr gibi birçok 
sahabiden de hadis almadığı halde ara
daki raviyi zikretmeksizin rivayette bulun
du. Kendisinden Bekir b. Abdullah el-Mü
zenl, Katade b. Diame, EyyQb es-Sahti
yanl, Ata b. Saib, Ebu Bürde Büreyd b. 
Abdullah, Humeyd et-Tavli. Abdullah b. 
Avn gibi alimler hadis rivayet ettiler. Ri
vayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan Ha
san-ı Basrl'nin, doğrudan Hz. Peygam
ber'den veya aradaki raviyi düşürerek 
bazı sahabilerden duymuş gibi (İbn EbO 
Hat i m, el-Merasll, s. 31-44) naklettiği ha
dislerin sıhhati konusunda münekkitler 
farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kı
sım alimler, onun güvenilir-zayıf ayırımı 
yapmaksızın herkesten rivayette bulun
duğu gerekçesiyle (Fesevl, ll. 35-36, 239-
240; İbn Receb el-Hanbell, I, 287-291) bu 
tür rivayetlerinin sahih kabul edilemeye
ceğini belirtmişlerdir. Yahya b. Said el
Kattan ve Ebu Zür'a er-Razi ise Hasan-ı 
Basri'nin bu rivayetlerinden birkaçı hariç 
diğerlerinin, Kur'an ve sahih sünnetle 
desteklenmesi veya başka tarikierden 
muttasıl olarak rivayet edilmesi sebebiy
le zayıf olmayacağını söylemişlerdir. Ali 
b. Medini de bu tür rivayetlerden güve
nilir raviler tarafından nakledilenlerin ço
ğunun sahih olduğunu kabul etmiştir 
(İbn Hacer, Tefı?ibü't-Teh?ib, ll , 266). Ha
dis tenkitçilerinin güvenilirliğinde ittifak 
ettikleri Hasan-ı Basrl'nin, insanlar ara
sında güven duygusunun yaygın olduğu 
bir dönemde yaşaması sebebiyle isnad
da yer alan raviyi zikretmeyi gerekli gör
mediği anlaşılmaktadır. Onun tek ravi va
sıtasıyla aldığı rivayetlerde ravi adını zik
retmesi, iki veya daha fazla ravi yoluyla 
aldığında ise hadisi doğrudan Hz. Pey
gamber'den nakletmesi (İbn Receb el
Hanbell, I, 285-286), ayrıca bu rivayetle
rin başka tarikierden de gelmesi (Ömer 
Abdülazlz el-Cuğbeyr, s. 276-300, 355-
356) bunların zayıf olmadığı görüşünü 
desteklemektedir. 

Hasan-ı Basri'nin tenkit edilen bir yö
nü de tedlis* yapmasıdır. Zehebi, onun 
"haddesena" lafzı ile naklettiklerinde gü
venilir olduğunu (Mfzanü '1-i'tidal, ı. 483). 
görüşmediği kimselerden "an" lafzı ile 
yaptığı rivayetlerde ise tedlis yaptığını 
ve bunların delil teşkil etmeyeceğini (Te?
kiretü'l-/:ıuffti4. I, 72) söylemiştir. Ancak 
eda sigalarının belirli rivayet metotları
na delalet etmek üzere kullanımının yay-

HASAN-ı BASRI 

gınlaşmadığı (Yücel, s. 80) bir dönemde 
yaşaması ve hadisi çoğunlukla sahabe
den alması sebebiyle Hasan-ı Basri'nin 
tedlislerinin rivayetlerini olumsuz şekil
de etkileyecek durumda olmadığını söy
lemek mümkündür. 
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M AHMET YüCEL 

Fıkıh İlınindeki Yeri. Hasan-ı Basri'nin 
fıkhı genel düşüncesinin ve hayatının bir 
parçasıdır. Bir yıl devam eden kadılığının 
dışında kaza ile ilgili herhangi bir resmi 
görev almamış, ancak müslümanların 
günlük hayatiarına ve ilişkilerine dair ken
disine yöneltilen soruları her zaman ce
vaplandırmıştır. Bu cevapların bir kısmı 
talebeleri vasıtasıyla nakledilerek daha 
sonraki dönemlerde telif edilen fıkıh ki
taplarında zikredilmiştir. Hasan-ı . Basri'

nin bu görüşleri nadiren delilleriyle bir
likte aktanldığı için onun usulü hakkında 
kesin bir kanaate ulaşmak oldukça zor
dur (Muslih Seyyid BeyyGml, s. 310). Ha
san-ı Basri, Resul-i Ekrem'in tebliğle bir
likte nasıl yaşanacağını da gösterdiği is
lam'ın ilk müntesipleri ve ilk öğretmen
leri olan sahabiler içinde yetişmiş, bun
ların Hz. Peygamber'den yaptıkları nakil
leri anlamaya ve buna göre yaşamaya ça
lışmıştır. Bundan dolayı onun için fıkıh, 
sadece şer'i hükümlerin anlatıldığı for
me! bir ilim değil yaşanan hayatın ilmidir. 
Yaşanan hayat ise bir taraftan fertlerin 
dış davranışlarıyla ruh dünyalarında, di
ğer taraftan insanlar arası ilişkilerde de
vam etmektedir. Hasan-ı Basri'nin fıkhı , 

sadece görünen davranışlara göre hük
meden bir ilim olmayıp insanın hem za
hirini hem batmını hesaba katarak insan-
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