HASAN-ı BASRI

vr. 85) Hasan-ı Basri'yi altıncı imam olarak kaydetmiştir. Bugün on dört kıraat
denince akla gelen imamlarla birlikte Hasan-ı Basri'ye !:dıl;u'r-rumuz ve miftfı
l;u'l-künuz adlı eserinde altıncı imam
olarakyer veren bir başka müellif, ibnü'lKabakıbl diye meşhur Muhammed b. Hamel-Halebi'dir (Kastalla n!, I. 91) Halebl'yi Letô.'ifü'l-işr'irôt li-fünuni'I-lwr'i'ô.t
adlı eseriyle Kastallanl, İtl;ôfü fuzalô'i'lbeşer adlı kitabıyla Benna takip etmiş,
her iki müellif de on dört imarnın kıra
atini ihtiva eden eserlerinde Hasan-ı Basri'yi on üçüncü imam olarak zikretmiş
tir.
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Hadis İlınindeki Yeri. Hasan-ı Basri Abdurrahman 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 sahabllerden doğrudan hadis alıp naklederken Hz. Ali, Ümmü Seleme, EbQ Müsa el-Eş'arl, Abdullah b. Amr gibi birçok
sahabiden de hadis almadığı halde aradaki raviyi zikretmeksizin rivayette bulundu. Kendisinden Bekir b. Abdullah el-Müzenl, Katade b. Diame, EyyQb es-Sahtiyanl, Ata b. Saib, Ebu Bürde Büreyd b.
Abdullah, Humeyd et-Tavli. Abdullah b.
Avn gibi alimler hadis rivayet ettiler. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan Hasan-ı Basrl'nin, doğrudan Hz. Peygamber'den veya aradaki raviyi düşürerek
bazı sahabilerden duymuş gibi (İbn EbO
Hat i m, el-Merasll, s. 31-44) naklettiği hadislerin sıhhati konusunda münekkitler
farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kı
sım alimler, onun güvenilir-zayıf ayırımı
yapmaksızın herkesten rivayette bulunduğu gerekçesiyle (Fesevl, ll. 35-36, 239240; İbn Receb el-Hanbell, I, 287-291) bu
tür rivayetlerinin sahih kabul edilemeyeceğini belirtmişlerdir. Yahya b. Said elKattan 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 sebebiyle zayıf olmayacağını söylemişlerdir. Ali
b. Medini de bu tür rivayetlerden güvenilir raviler tarafından nakledilenlerin çoğunun sahih olduğunu kabul etmiştir
(İbn Hacer, Tefı?ibü't-Teh?ib, ll, 266). Hadis tenkitçilerinin güvenilirliğinde ittifak
ettikleri Hasan-ı Basrl'nin, insanlar arasında güven duygusunun yaygın olduğu
bir dönemde yaşaması sebebiyle isnadda yer alan raviyi zikretmeyi gerekli görmediği anlaşılmaktadır. Onun tek ravi vasıtasıyla aldığı rivayetlerde ravi adını zikretmesi, iki veya daha fazla ravi yoluyla
aldığında ise hadisi doğrudan Hz. Peygamber'den nakletmesi (İbn Receb elHanbell, I, 285-286), ayrıca bu rivayetlerin başka tarikierden de gelmesi (Ömer
Abdülazlz el-Cuğbeyr, s. 276-300, 355356) bunların zayıf olmadığı görüşünü
desteklemektedir.
Hasan-ı Basri'nin tenkit edilen bir yönü de tedlis* yapmasıdır. Zehebi, onun
"haddesena" lafzı ile naklettiklerinde güvenilir 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-

gınlaşmadığı

(Yücel, s. 80) bir dönemde
ve hadisi çoğunlukla sahabeden alması sebebiyle Hasan-ı Basri'nin
tedlislerinin rivayetlerini olumsuz şekil
de etkileyecek durumda olmadığını söylemek mümkündür.

yaşaması
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Fıkıh İlınindeki Yeri. Hasan-ı Basri'nin
fıkhı

ve hayatının bir
Bir yıl devam eden kadılığının
dışında kaza ile ilgili herhangi bir resmi
görev almamış, ancak müslümanların
günlük hayatiarına ve ilişkilerine dair kendisine yöneltilen soruları her zaman cevaplandırmıştır. Bu cevapların bir kısmı
talebeleri vasıtasıyla nakledilerek daha
sonraki dönemlerde telif edilen fıkıh kigenel

düşüncesinin

parçasıdır.

taplarında zikredilmiştir. Hasan-ı . Basri'

nin bu görüşleri nadiren delilleriyle birlikte aktanldığı için onun usulü hakkında
kesin bir kanaate ulaşmak oldukça zordur (Mu slih Seyyid BeyyGml, s. 310). Hasan-ı Basri, Resul-i Ekrem'in tebliğle birlikte nasıl yaşanacağını da gösterdiği islam'ın ilk müntesipleri ve ilk öğretmen
leri olan sahabiler içinde yetişmiş, bunların Hz. Peygamber'den yaptıkları nakilleri anlamaya ve buna göre yaşamaya çalışmıştır. Bundan dolayı onun için fıkıh,
sadece şer'i hükümlerin anlatıldığı forme! bir ilim değil yaşanan hayatın ilmidir.
Yaşanan hayat ise bir taraftan fertlerin
dış davranışlarıyla ruh dünyalarında, diğer taraftan insanlar arası ilişkilerde devam etmektedir. Hasan-ı Basri'nin fıkhı ,
sadece görünen davranışlara göre hükmeden bir ilim olmayıp insanın hem zahirini hem batmını hesaba katarak insan-
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lar arası ilişkileri bunun üzerine oturtan
bir bakışı yansıtır (Massignon, s. ı 89) . Bu
fıkıh anlayışının daha sonra kısmen sQfiler (mesela bk. EbG Talibei-Mekkl, ı , ı46,
ı49, ı 52- ı 53), kısmen de fakihler tarafın
dan benimsenerek sürdürüldüğünü görmek mümkündür (Serahsl. el-Uşül, ı. ı O;
Pezdevl, I. 46-48) . EbQ Hanife'ye nisbet
edilen fıkıh tanımı Hasan-ı Basri'nin fıkıh
anlayışına epeyce uyduğu gibi bazı Hanefi fıkıh usulü eserlerinde benimsenen
fakih tanımı da onun anlayışını hatırlat
maktadır.
Hasan-ı

Basri'nin fıkhl görüşlerinin ayzamanda Kur'an tefsirinin bir parçası
olmas ı . onun fıkhl konuları Kur'an'dan
hareketle ve Kur'an ile bağlantılı olarak
ineelediğini göstermektedir. Fıkhl meseleleri ele alırken lafzını ihmal etmeksizin
Kur ' an'ı bir bütün olarak düşünen Hasan-ı Basri (Levent, s. 166; Massignon,
s. ı85), ayrıca Kur'an'da anlatıldığı kadarıyla daha önceki şeriatları da dikkate almaktadır. Mesela şehidin naaşının yıkan
ması gerektiğini ileri sürerken bunu Hz.
Adem'den beri devam eden nebevl bir
sünnet olarak temellendirmiştir (Serahsl, el-Mebsüt, lll, 49).
nı

Onun düşüncesindeki fakih her şeyden
önce kendisine yönelmişti r; kendi iç ve
dış dünyasını düzenleme, bunlar arasın
daki uyumu sağlama gayretindedir. Sadece olayları ve vahyi derinden kavrayan,
bunun sonuçlarını kendi hayatında ve
sözlerinde ortaya koyan kimseler fakih
olarak adlandırılabilir. " Fakih dünyada
zahid, ahirete talip, ibadetini aksatmayan, kimseye minnet etmeyen , Allah ' ın
hikmetini yayan, söyledikleri kabul görse
de görmese de Allah'a harndeden kişidir"
(EbG Tali b el-Mekk!, I, I 53; ibnü'l-Cevz!,
s. I 8; İbn Sa'd, VII , I 77 başka bir rivayet) .
Hasan-ı Basri'nin fakih olduğuna dair rivayetler (İbn Sa'd, VII, ı65), onun sadece
fetva veren bir alim değil aynı zamanda
kendisinin fakihte bulunması gerektiğini
söylediği ilmi ve ahlaki özellikleri de taşı
yan bir şahsiyet olduğunu ifade eder.
Hasan-ı Basrl'ye, kendi söyledikleriyle fukahanın sözleri arasında farklılık bulunduğunun hatırlatıldığına dair İbnü'I-Cev
zl'nin kaydettiği rivayet ( el-Jjasan el-Baş
ri, s. ı 8). onun dönemindeki diğer fakihlerden kısmen farklı bir çizgiye sahip olduğunu göstermektedir (Massignon, s.
ı 89) . Hasan-ı Basri'nin fıkıhtatakip ettiği
usul eskiyi bilmek, sahabenin icma ettiği
konularda onlara uymak, ihtilaf ettikleri
konular üzerinde durarak bunları yeniden
incelemek (İbnü'l-Cevz!, s. 2 ı; Muslih
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Seyyid BeyyGm!, s. 300) ve fıkhi meseleIeri ele alırken geçm işten gelen bilgi birikiminin yanında mevcut şart l arı da
göz önüne alarak en iyiyi ortaya koymak
şeklinde özetlenebilir (İbn Sa'd, VII. ı65).
Mesela Ehl-i kitaba mensup kadınlarla
evlenme caiz olmakla birlikte müslüman
kadınlar dururken bunların tercih edilmesini ve ayrıca doğacak çocuğun kafir olması ihtimalini düşünerek darülküfürde
evlenmeyi hoş karşılamaması böyle bir
yaklaşımın sonucudur (M . Revvas Kal' ad , ı. 306; Il , 90ı) .
Hasan-ı Basri'nin fıkhi meseleleri bir
hukukçu gibi değil bir vaiz ve mürşid
tavrıyla ele aldığı, kendisini bazı şeyleri
bilen bir mürnin olarak gördüğü ve neticede bilginin ona yüklediği sorumluluğun
gereği olarak çevresindekilere doğruyu
söyleme vazifesini yerine getirmek için
çaba harcadığı söylenebilir (Massignon.
s. ı86; Ritter, XXI 1ı 9331, s. 56-57) . Üstlendiği kadılık görevi karşılığında ücret almayışı da bu sebeple olmalıdır. Bazı fıkıh
kavramlarını, daha sonra bunlara yüklenen anlamlardan farklı anlamda kullanan
Hasan-ı Basri'nin bu özelliği bazı arneli
husustarla ilgili ifadelerinde de görülür.
Mesela hacca gitme im kanına sahip olduğu halde bu farizayı ifa etmeyenin kafir olduğunu söylerken (Gazzal!, ı. 24ı;
Muslih Seyyid BeyyGml. s. 303) kullandı
ğı "kafır" kelimesi buna bir örnek teşkil
eder.
Hasan - ı Basri'den gelen rivayetlerde
söylediklerinin hatırda kalmasını kolaylaştırmak için t asnifler yapılması, bilgilerin maddeler halinde sı ralanması (mesela bk. İbnü ' l-Cevz!, s. 23-25, 27 , 28, 30-32
vb.) onun önder ve rehber oluşunun bir
neticesidir. Elli dört farz şekli ndeki tasnifin ilk defa kendisi tarafından yapıldı
ğına dair bilgi bu açıdan önemlidir. Böyle
bir tasnif sözlerine dayanarak talebeleri
tarafından yapılmış olsa bile sonuçta düşünce olarak tasnifin ona ait olduğunu
gösterir (Ritter, XXI [19331. s. 7-9) .
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Basri'nin fetva verirken takip

ettiği yolun Hz. Ömer'in yoluna benzediği şeklindeki bilgi (İbn Sa'd, VII, ı6ı). her
ne kadar onların lafza değil şariin maksadına itibar ettikleri şeklinde yorumlansa
da (M. Rewas Kal'ad. ı. 20) Hasan-ı Basri'nin maksattan çok sünnete itibar ettiğini söylemek daha doğru olur (Ömer
Abdülaz!z ei-Cuğbeyr, s. ı 26- I 27) . Ancak
onun ifadelerinde sünnet kelimesi birkaç anlamda geçmektedir. Mesela bir sözünde sünneti "bir kimsenin ortaya koyduğu umumi tavır" (İbnü ' l-Cevz!, s. I 9),

başka bir sözünde de "bir işte farz olmayan. ancak Hz. Peygamber'in yaptığı ve
sahabenin de ondan görerek benimsediği unsurlar" (ibnü'l-Cevzl. s. 30) manalarında kullanm ıştır . Dünya hayatında her
şeye hidayet nazarıyla bakmak, bütün
hayatı bu hidayet yolunda gayret ederek
geçirmek onun sünnet anlayışının esasını teşkil eder (a.g.e. , a.y.) . Hasan-ı Basri farzı sünnet ve edepten ayırır. Sünnetin zıddı bid' attır. İnsanları bid'at ehlinden uzaklaştırmaya çalışırken (a.g.e., s.
32). bunların kim olduğunu belirtmemiş
se de onun sünnet anlayışından ve verdiği bazı örneklerden hareketle bid'at ehlinin tanımını çıkarmak mümkündür. Hasan-ı Basri sünnete uyarak fetva verirken sahabenin ittifakıyla oluşan genel
tavrı benimsemiştir (Ömer Abdülaz!z eiCuğbeyr, s. I 28) . Farz kavramını da sonraları fıkıh literatüründe yerleşenden daha farklı bir anlamda kullanmıştır. Mesela yemekte on iki hasJet bulunduğunu
söyleyerek bunlardan dördünü farz, dördünü sünnet, dördünü edep olarak adlandırır ve farz olanları yemeğe besmete
ile başlamak, yenilecek şeylerin helal ve
temiz olmasına özen göstermek, mevcuda razı olmak ve verdiği nimetten dolayı
Allah'a harndetmek şeklinde sıralar ( İ b
nü'l-Cevz!, s. 30). Burada farz olarak sayılan şeylerin fıkhi olmaktan çok ahlaki
bir nitelik taşıdığı ve manevi sorumluluğu ifade ettiği dikkati çekmektedir. Buna karşılık sofra kurallarına dair yukarı
daki açıklamasında sıraladığı sünnetlerio; Hz. Peygamber'in yemek yemesiyle
ilgili rivayetlerden teşekkül eden unsurlar olduğu anlaşılmaktadır. Yemeğin adabıyla ilgili olarak zikredilen hususlar da yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, sofrada yemek yiyenlerin yüzüne bakmamak
gibi sağlık ve görgü kurallarından ibarettir.

Kavramlarda bazı farklılıklar gösteren
Basri'nin fıkıh anlayışı, daha sonraki dönemlerde kısmen fıkhi meselelerin de ele alındığı tasawuf kitaplarında
devam ettirilmiştir (mesela bk. Hil.ris elMuhasibl. EbG Talib el-Mekk!, Abdülkadir-i Geylan!, Gazzall). Buna karşılık asıl
fıkıh alanında onun fetvaları -fakihler için
ferdi hayatlarında bir ideal teşkil etmiş
olmakla birlikte (Serahs!, el-Uşül, ı . I O;
Pezdevt. ı. 46-48)- başlangıçta gördüğü
özel itibarı kaybetmiş olup diğer fetvalar
yanında sıradan birer fetva olarak kabul
edilmiş (İbn Kudame. ı. 18, 26, 3 ı. 39; II.
ı8, 38 , 46; Serahsl. el-Mebsüt, I, 8, 9, 18;
II, 49 , ı 97; Muslih Seyyid BeyyGm!, s.
Hasan-ı
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298) ve daha farklı

görüşlerin

masını engellememiştir.

ortaya çık
Bunda. onun

fetvalarıyla

ilgili delillerin nakledilmemiş
önemli bir payı olsa gerektir.
Fetvaları daha sonra çeşitli mezhepler tarafından kısmen benimsenerek sürdürülmüş olsa da katlin ispatı için zinada
olduğu gibi dört erkek şahidin gerekli olduğunu söylemesi gibi kabul görmeyen
görüşleri de nakledilmektedir (M. Revvas Kal'acl, I, 21-22; Ömer Abdülazlz elCuğbeyr, s. 143-144).
olmasının

Hasan-ı
rın. Kadı

Basri'den nakledilen fetyalaMuhammed b. Müferric tarafın

dan Fı}shü'l-ljasan el-Başri adı altında
yedi cilt halinde bir araya getirildiği rivayet edilmekteyse de (Zehebl. XVI, 392; İbn
Kayyim el-Cevziyye, ı. 26) bu esere henüz rastlanmamıştır. Günümüzde ise fetvaları Muhammed Rewas Kal' ad tarafın
dan Mevsu'atü fı}shi'l-ljasan el-Başri
adıyla derlenip yayımlanmıştır (I-II. Beyrut 1989). Onun fıkıh anlayışı ve tesiri
müstakil bir çalışmada incelenmiş (İbra
him EbG Salim. el-ljasan el-Başrf ve eşe
ruha fı'l-fı~hi'l-İslamf, Kahire 1980), ayrıca hakkında yapılan araştırmalarda fık

hl yönü de
(bk. bibl.).

bazı

örneklerle ele

alınmıştır
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Iii

TAHSiN GöRGÜN

Akaide Dair Görüşleri. İtikadl mezheplerio ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde, bu tür tartışmaların çokça yapıldığı
Basra'da ilmi faaliyetlerini sürdüren Hasan-ı Basri'nin akaid görüşleri hakkıAda
kaynaklarda farklı bilgiler mevcuttur.
Sünniler' e ait bazı kaynaklara göre Hasan-ı Basri "Ehl-i sünnet" tabirini ilk defa kullanan alimdir ve Ehl-i sünnet'in ilk
kelamcılarındandır. Her ne kadar öğren 
cileri Mu'tezile mezhebini kurmuş ve baş
langıçta Hasan-ı Basri kader konusunda
onlarla benzer görüşleri paylaşmışsa da
daha sonra ilk kanaatinde n vazgeçerek
çoğunluğun mezhebine tabi olmuştur.
Emevl Halifesi ömer b. Abdülazlz'e Kaderiyye'yi yeren bir risale yazması ve her
türlü bid'atı reddedip bid'atçılarla bir
arada bulunmayı bile hoş görmemesi bunu göstermektedir (Dariml. "Mu~addi
me", 23; ibnü'l-Cevzl, s. 32) . Ka'bl. Kadi
Abdülcebbfır, İbnü'l-Murtaza gibi Mu'tezile mensupları ile İbn Kuteybe gibi Sünni alimler, Hasan-ı Basri'yi kelamcılar grubu içinde Mu'tezile'ye öncülük eden kişi
ler arasında zikrederler (Fazlü 'l-i'tizal, s.
235; Müteşabihü'l-~ur'an, s. 100; Taba~atü'l-Mu'tezile, s. 18; Te'vflü mul].telifı'l
/:ıadfş, s. 85). Kaynaklara göre Vasıl b.
Ata, Amr b. Ubeyd, Gaylan ed-Dımaşki gibi Mu'tezill alimierin Hasan-ı Basri'nin
meclisinde yetişmesi ve Abdülmelik b.
Mervan'a yazdığı risalede kader konusuna 'Mu'tezile'ye ait olarak bilinen bir açık
lama getirmesi onun bu mezhebin öncüleri arasında bulunduğunu göstermektedir. Hasan-ı Basri'nin itikadl mezhebine dair ileri sürülen bu görüşlerden ikincisinin daha isabetli olması kuwetle muhtemeldir. Zira erken devir alimlerinden
İbn Kuteybe gibi bir Sünni otoritenin kendisine sahip çıkmaması ve onu Sünniler'e
muhalif grup içinde zikretmesi bunun
·bir delilidir. Hasan-ı Basri'ye izfıfe edilen
görüşlerle naslara bakışının yanı sıra ona
nisbet edilen Haseniyye adlı bir fırkanın
Mu'tezile'nin kolları arasında gösterilmesi de bunu teyit etmektedir. İbn Kuteybe'nin naklettiğine göre Hasan-ı Basri güneş ve ayın cehenneme atılacağına dair
bir rivayetin Hz. Peygamber'e atfedildiğini duyunca günahlarının ne olduğunu
sorarak bu hadisi metin açısından tenkide tabi tutmuştur ( Te'vflü mui].telifı'l-J:ıa
diş, s. ı 00-1 oı). Bununla birlikte bazı konularda Mu'tezile'den çok Ehl-i sünnet'in
görüşlerini paylaşmıştır. Hasan-ı Basri'nin itikadl görüşlerini şöylece özetlemek
mümkündür :
1. Bilgi. Naslar insanları akıl yürütmeye davet ettiğinden bunu gerçekleştir-

rnek ve tefekkür sonunda üretilen bilgiye itibar edip ona göre yaşamak dini bir
yükümlülüktür. Zira tefekkür insana iyilik ve kötülüklerini bir ayna gibi gösterir.
Kişinin değeri tefekkür etmesine bağlı
olarak ölçülür (Cahiz, lll. 119; ibn Ku teybe. 'Uyünü'l-ai].bar, ı. 281).
z. Uh1hiyyet. Allah Teaıa benzeri bulunmayan kemal sıfatlarıyla nitelenmelidir.
Allah kainatı yarattıktan sonra arşa istiva etmiştir ve yaratıklarından O'na en yakın olan İsrafil'dir. Cenab-ı Hak ahirette
müminlerce görülecektir. Eğer Allah'a
ibadet edenler ahirette O'nu göremeyeceklerini bilselerdi dünyada üzüntüden
yok olurlardı. Hz. Peygamber'in O'nu dünyada görmesi ahirette görülebileceğine
delalet eder; naslarda da güzel yüzlerin
Allah'a bakacağına işaret edilmiştir (Darimi. er-Red 'ale'l-Cehmiyye, s. 30; Ta beri, XXIX, 120; Nevevl, lll. 4, 6; İbn Teymiyye, VI, 73; ibn Kayyim, s. 162-163).
3. Kader. Hasan-ı Basri'ye nisbet edilen
itikadl görüşler içinde en çok tartışılanı
kader meselesidir. Bütün Mu'tezile kaynakları ile bazı Sünni müelliflere göre
Emevl idaresinin, siyasi iktidarını ve İcra
atlarını meşrulaştırmak için cebir görüşüne dayanan kaderci bir anlayışı yaymaya çalışmasına karşı Hasan-ı Basri, öğren
cileriyle birlikte mücadele verip kullara
ait ihtiyar! fiilierin ilahi takdirin zorlayıcı
tesiri altında gerçekleşmediğini savunmuştur. Emevl halifelerinden Abdülmelik b. Mervan. Hasan-ı Basri'ye bir mektup yazarak Selefin ce bre uygun olan anlayışına aykırı görüşler ileri sürdüğüne
dair haberler aldığını belirtmiş ve kendisinden bu konuya açıklık getirmesini istemiş . o da kulların fiilieriyle kadere dair
görüşlerini ihtiva eden risalesini yazıp
göndermiştir. Bu risaleye göre Hasan-ı
Basri, ilahi buyruklara ve ResOl-i Ekrem'in
sünnetine uyan Selef alimlerinin hakkı
örtbas etmediklerini, sadece Allah 'ın bu
konuda yaratıkianna karşı getirdiği delilleri kullandıklarını söyledikten sonra onların kanaatini şöyle açıklamıştır: Allah,
kendisine kulluk etmeleri için yarattığı
insanların bu görevlerini yerine getirmelerine herhangi bir şekilde engel olmaz;
zira O kullarına zulmetmez. Bütün Selef
alimleri bu konuda ittifak etmişlerdir.
Hasan-ı Basri, Selef'in bu inancına aykırı
olarak ortaya çıkan cebir telakkisini eleş
tirrnek ve Selef inancını savunmak için
kendi fikirlerini beyan etmiştir. Buna göre inkar ilahi kaza ve kaderin bir sonucu
değildir, aksi halde Allah'ın inkar edenden de razı olması gerekirdi; halbuki
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