
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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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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