
298) ve daha farklı görüşlerin ortaya çık
masını engellememiştir. Bunda. onun 
fetvalarıyla ilgili delillerin nakledilmemiş 
olmasının önemli bir payı olsa gerektir. 
Fetvaları daha sonra çeşitli mezhepler ta
rafından kısmen benimsenerek sürdü
rülmüş olsa da katlin ispatı için zinada 
olduğu gibi dört erkek şahidin gerekli ol
duğunu söylemesi gibi kabul görmeyen 
görüşleri de nakledilmektedir (M. Rev
vas Kal'acl, I, 21-22; Ömer Abdülazlz el
Cuğbeyr, s. 143-144). 

Hasan-ı Basri'den nakledilen fetyala
rın. Kadı Muhammed b. Müferric tarafın
dan Fı}shü'l-ljasan el-Başri adı altında 
yedi cilt halinde bir araya getirildiği riva
yet edilmekteyse de (Zehebl. XVI, 392; İbn 
Kayyim el-Cevziyye, ı. 26) bu esere he
nüz rastlanmamıştır. Günümüzde ise fet
vaları Muhammed Rewas Kal' ad tarafın
dan Mevsu'atü fı}shi'l-ljasan el-Başri 
adıyla derlenip yayımlanmıştır (I-II. Bey
rut 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), ay
rıca hakkında yapılan araştırmalarda fık

hl yönü de bazı örneklerle ele alınmıştır 
(bk. bibl.). 
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Iii TAHSiN GöRGÜN 

Akaide Dair Görüşleri. İtikadl mezhep
lerio ortaya çıkmaya başladığı bir dönem
de, bu tür tartışmaların çokça yapıldığı 
Basra'da ilmi faaliyetlerini sürdüren Ha
san-ı Basri'nin akaid görüşleri hakkıAda 
kaynaklarda farklı bilgiler mevcuttur. 
Sünniler' e ait bazı kaynaklara göre Ha
san-ı Basri "Ehl-i sünnet" tabirini ilk de
fa 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 Ka
deriyye'yi yeren bir risale yazması ve her 
türlü bid'atı reddedip bid'atçılarla bir 
arada bulunmayı bile hoş görmemesi bu
nu göstermektedir (Dariml. "Mu~addi
me", 23; ibnü'l-Cevzl, s. 32) . Ka'bl. Kadi 
Abdülcebbfır, İbnü'l-Murtaza gibi Mu'te
zile mensupları ile İbn Kuteybe gibi Sün
ni alimler, Hasan-ı Basri'yi kelamcılar gru
bu 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 V asıl b. 
Ata, Amr b. Ubeyd, Gaylan ed-Dımaşki gi
bi Mu'tezill alimierin Hasan-ı Basri'nin 
meclisinde yetişmesi ve Abdülmelik b. 
Mervan'a yazdığı risalede kader konusu
na 'Mu'tezile'ye ait olarak bilinen bir açık
lama getirmesi onun bu mezhebin öncü
leri arasında bulunduğunu göstermek
tedir. Hasan-ı Basri'nin itikadl mezhebi
ne dair ileri sürülen bu görüşlerden ikin
cisinin daha isabetli olması kuwetle muh
temeldir. Zira erken devir alimlerinden 
İbn Kuteybe gibi bir Sünni otoritenin ken
disine 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 gösterilme
si de bunu teyit etmektedir. İbn Kutey
be'nin naklettiğine göre Hasan-ı Basri gü
neş ve ayın cehenneme atılacağına dair 
bir rivayetin Hz. Peygamber'e atfedildi
ğini duyunca günahlarının ne olduğunu 
sorarak bu hadisi metin açısından tenki
de tabi tutmuştur ( Te'vflü mui].telifı'l-J:ıa

diş, s. ı 00-1 o ı). Bununla birlikte bazı ko
nularda Mu'tezile'den çok Ehl-i sünnet'in 
görüşlerini paylaşmıştır. Hasan-ı Basri'
nin itikadl görüşlerini şöylece özetlemek 
mümkündür : 

1. Bilgi. Naslar insanları akıl yürütme
ye davet ettiğinden bunu gerçekleştir-
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rnek ve tefekkür sonunda üretilen bilgi
ye itibar edip ona göre yaşamak dini bir 
yükümlülüktür. Zira tefekkür insana iyi
lik ve kötülüklerini bir ayna gibi gösterir. 
Kişinin değeri tefekkür etmesine bağlı 
olarak ölçülür (Cahiz, lll. 119; ibn Ku tey
be. 'Uyünü'l-ai].bar, ı. 281). 

z. Uh1hiyyet. Allah Teaıa benzeri bulun
mayan kemal sıfatlarıyla nitelenmelidir. 
Allah kainatı yarattıktan sonra arşa isti
va etmiştir ve yaratıklarından O'na en ya
kın olan İsrafil'dir. Cenab-ı Hak ahirette 
müminlerce görülecektir. Eğer Allah'a 
ibadet edenler ahirette O'nu göremeye
ceklerini bilselerdi dünyada üzüntüden 
yok olurlardı. Hz. Peygamber'in O'nu dün
yada görmesi ahirette görülebileceğine 
delalet eder; naslarda da güzel yüzlerin 
Allah'a bakacağına işaret edilmiştir (Da
rimi. er-Red 'ale'l-Cehmiyye, s. 30; Ta be
ri, XXIX, 120; Nevevl, lll. 4, 6; İbn Teymiy
ye, 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 kay
nakları ile bazı Sünni müelliflere göre 
Emevl idaresinin, siyasi iktidarını ve İcra
atlarını meşrulaştırmak için cebir görü
şüne dayanan kaderci bir anlayışı yayma
ya çalışmasına karşı Hasan-ı Basri, öğren
cileriyle birlikte mücadele verip kullara 
ait ihtiyar! fiilierin ilahi takdirin zorlayıcı 
tesiri altında gerçekleşmediğini savun
muştur. Emevl halifelerinden Abdülme
lik b. Mervan. Hasan-ı Basri'ye bir mek
tup yazarak Selefin ce bre uygun olan an
layışına aykırı görüşler ileri sürdüğüne 
dair haberler aldığını belirtmiş ve kendi
sinden bu konuya açıklık getirmesini is
temiş. 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 delil
leri kullandıklarını söyledikten sonra on
ların kanaatini şöyle açıklamıştır: Allah, 
kendisine kulluk etmeleri için yarattığı 
insanların bu görevlerini yerine getirme
lerine 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 gö
re inkar ilahi kaza ve kaderin bir sonucu 
değildir, aksi halde Allah'ın inkar eden
den de razı olması gerekirdi; halbuki 
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ayetlerde ilahi takdirin insanları inkar ve 
isyana değil hidayete sevkettiği bildiril
miştir (ez-Zümer 39/7; el-A'Ia 87/3) . Al
lah kullarına ilahi emirlere uymalarını 
mümkün kılacak irade ve güç vermiş, on
ları fiilierinde icbar altında bırakmamış
tır. Kulun belli fiilieri gerçekleştirecek ira
de ve güçten yoksun bırakıldıktan sonra 
sorumlu tutulması, kör olarak yaratılan 
bir kimsenin görme eylemini gerçekleş
tirmekle yükümlü tutulmasına benzer. 
Allah kullarını böyle bir muameleye tabi 
tutmaktan münezzehtir. Ayrıca kul fiilie
rini ilahi takdirin sevkiyle gerçekleştir
miş olsaydı itaat edeni övmek ve asiyi 
yerrnek anlamsız kalır, dua etmenin ve
ya ba_~arılı olmak için herhangi bir eyle
me geçmenin tesiri umulmazdı. Esasen 
din işlerinde cebir görüşünü benimseyen 
kişinin dünya işlerinde kaderci bir davra
nış sergilememesi de onun. fiilini işler
ken kendi gücünü kullandığım ve gerçek 
inancının bu olduğunu gösterir. Allah'ın 
vuku bulacak olayları önceden bilmesi in
sanları belli fiilieri işlemeye sevketmez. 
Kaza ve kaderle ilgili nasların dikkatli bir 
şekilde incelenmesi halinde bunların kul
ların belli fiilieri kendi iradeleriyle yaptık

larından dolayı cezalandırılacaklarını be
yan ettiği görülür. Cebir görüşünü savu
nanların Hz. Peygamber'e atfettikleri ri
vayetlerin ise gerçek olması mümkün de
ğildir. Sonuç olarak günah işleyip bunu 
kaza ve kadere bağlamak Kur'an'a aykırı 
bir inanç olup Allah'a yapılmış bir iftira
dır (Risalefi'l-~ader, s. 215-223). 

İbn Sa'd, Mu'tezile'nin, kader konusun
da Hasan-ı Basri'nin görüşüne uyduğuna 
ve aynı görüşü paylaştığına dair iddiasını 
asılsız kabul eder. Zira ona göre Hasan-ı 

Basri kaderi inkar etmemiş, aksine yara
tıkların Allah tarafından ne için yaratıl
mışsa o şekilde yaşadığını ve kader planı 
dışına çıkrnadığını, buna bağlı olarak hiç 
kimsenin rızkını, ömrünü ve rengini de
ğiştiremeyeceğini söylemiştir ( Taba~at, 
VII, 175). Şehristani de Hasan-ı Basri'nin 
hayrı ve şerriyle birlikte kadere inandığı 
ve bu konuda Selefe aykırı davranmadı
ğı kanaatindedir. Ona göre Abdülmelik 
b. Mervan'a yazılan kader risalesi Hasan-ı 

Basri'ye değil muhtemelen Viisıl b. Ata'
ya aittir (el·Milel, ı , 47). Ancak Şehristil
ni'nin bu risaleyi Vasıl b. Ata'ya nisbet et
mesi doğru değildir. Zira Vasıl b. Ata 80 
(699) yılında doğmuş. Abdülmelik b. Mer
van 86'da (705) vefat etmiştir. Zehebi, 
Hasan-ı Basri'nin önce kader konusunda 
Mu'teziiE~'ye uygun ifadeler kullandığım, 
daha sonra tenkit edilince bu görüşlerin-
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den vazgeçtiğini belirterek kaderi kabul 
ettiğine ilişkin rivayetleri nakletmiş ve 
onun kaderi inkar edeni kafir saydığım 
söylemiştir (A'Uimil'n-nübela', IV, 579-
583; a.mlf .. Mfzanü'l-i'tidal, ı, 527) . Taş

köprizade de Zeheb"i'nin bu kanaatine iş
tirak etmiştir. Hasan-ı Basri'nin tefsirle 
ilgili görüşlerini derleyen Muhammed Ab
dürrahim'in eserinde yer alan rivayetle
re göre Hasan-ı Basri kaderi benimsemiş 
ve her şeyin ilahi takdire uygun olarak 
vuku bulduğuna inanmıştır (et-Te(sfr, ll, 
337-338) . Hakkında araştırmalar yapan 
çağdaş yazarlardan Muslih Seyyid Bey
yi'lmi, Hasan-ı Basri'nin kader konusun
da Mu'tezile ile aynı görüşleri paylaşma
dığını. fakat kaderin işlenen günahlar için 
bir mazeret olarak ileri sürülerneyeceği
ni vurguladığın ı, bunun da Ehl-i sünnet 
telakkisiyle bağdaştığını belirtmiştir (el
}jasanü'l-Başrf, s. 318-333). 

4. Nübüvvet. Allah bilgisiz kimselerden 
(ehl-i badiye), cinlerden ve kadınlardan 
peygamber göndermemiştir (et-Te(sfr; ll , 
48). Resi'li-i Ekrem'e indirilen Kur'an, in
san topluluklarının dünya hayatını düzen
leyen hükümler koymuştur. Bunları fiilen 
uygulayan Resi'li-i Ekrem de insanlara ör
nek olarak gösterilmiş ve onun izinden 
gidilmesi emredilmiştir. Peygamber'in is
ra ve mi'racı bedenen değil ruhen gerçek
leşmiştir (İbnü'l-Cevzl, s. 50; İbn Ebü'l-iz, 
s. 186). İbn Kayyim'e göre Hasan-ı Basri 
bununla isra olayının rüyada vuku buldu
ğunu kastetmemiş. aksine Resi'llullah'ın 
rüya dışı ruhi bir yolculuk yaptığını anlat
mak istemiştir (Zadü 'l-me'ad, III, 40-41 ). 

s. Ahiret. Kıyametin kopmasından ön
ce Hz. lsa canlı olarak bulunduğu gökten 
inecek ve herkes ona iman edecektir ( et
Te(sfr, I, 215-216, 305-306). Ahirette he
saba çekilmeye esas teşkil etmek üzere 
insanların arnelleri biri sağda, diğeri sol 
tarafta olmak üzere iki melek tarafından 
yazılır. Dünyada bütün yaratıkları kapsa
yan ilahi rahmet ahirette sadece mütta
kilere tahsis edilecektir. Cehennemde ki
min nerede bulunacağı ilgili yerlerde ya
zılmıştır. Kalbinde iman bulunduğu hal
de cehenneme girecek olan kimseler ila
hi şefaat sayesinde oradan çıkacaktır. Er
genlik çağına girmeden ölen kafir çocuk
ları cehenneme girmeyecektir (Kadi Ab
dülcebbar, s. 196; İbnü'l-Cevzl, s. 60, 61, 
66-67) . Müslüman toplum içinde yaşa
yan bir kimsenin ölümü halinde kafir ol
duğuna şahadette bulunmak caiz değil
dir (İbn Ebü ' l-İz, s. 472). 

6. İman-Günah. Gerçek iman kişiyi ilahi 
buyruklara itaat etmeye sevkeden iman-

dır. Amelsiz imanın b:r değeri yoktur. Bu 
sebeple iman artar ve eksilir. Kişi "inşal
lah müminim" demelidir (Ca.hiz, III, 119, 
120, 128; Nevevl, ı. 146). İlahi gazabı, la
net ve azabı eelbedeceği naslarda bildiri
len her günah büyük olup bu günahlar 
şunlardır: Allah'a ortak koşmak, ebevey
n e itaatsizlikte bulunmak, bir mümini 
öldürmek. iffetli kadına iftira etmek, zi
na etmek, yetimin malını yemek, yalan 
söylemek, para karşılığında yeminden ve
ya verilen sözden dönmek. Savaştan kaç
mak ise büyük günah değildir: zira bu
nunla ilgili ayet Bedir Savaşı'na katılma
yaniarta sınırlıdır. Büyük günah işleyen 
münafıktır (Nevevl, ll, 47, 85, 88; Bağda
di, el-Far~, s. 118; İbn Hazm, III, 273) . An
cak buradaki "münafık" kelimesini şer'i 
manada değil sözlük anlamında değer
lendirmek gerektiğini ileri sürenler oldu
ğu gibi (Muhlis Seyyid BeyyO.ml, s. 337-
338) Hasan-ı Basri'nin büyük günah işle
yeni mürnin kabul ettiğini nakledenler 
de vardır (SabO.nl. s. 80). 

7. Siyaset. Can ve mal güvenliğini sağ
layacak, müslümanlar arasında adaleti 
tesis edip zulüm ve haksızlığa engel ola
cak bir devlet başkanına ihtiyaç vardır. 
İslam dini devlet başkanına yargı, mali
ye, cuma namazını kıldırma ve cihad iş

lerini yürütme görevini yüklemiştir. Baş
ka bir çare bulunmadığı ve zafere ulaş
ma ihtimali belirdiği takdirde emir bi'l
ma'rfıf nehiy ani'l-münkeri yerine getir
mek için silahlı mücadeleye başvurmak 
farzdır. Eğer mağlüp duruma düşmek ve 
zaafa uğramak ihtimali kuvvetli ise sa
vaştan kaçınmak gerekir. Ayrıca birliği 
korumak için fitneden uzak durmalı ve 
devlete isyan etmemeli, devlet ricalinden 
gelen musibetlere sabredip Allah'ın ha
yırlı bir kapı açmasını beklemelidir. içti
mal ve siyasi olayların düzelmesi için ön
celikle fertterin tövbekar olup gerçek 
Müslümanlığı yaşamaları gerekir (İbn 
Sa'd, VII, 142, 164-165,172, 176; İbn Ku
teybe, Te'uflü mul]telifi'l-/:ıadfş, s. 155; 
a.mlf., 'UyQnü'l-al]bar; 1, 2; İbn Hazm, V, 
20-21 ). 

Zühd ve takvayı dış görünüşte ve kıya
fette değil tefekkürde, Hz. Peygamber'in 
sınırlarını çizdiği hayat tarzında, ihtiyaç 
sahiplerine yardım etmekte gören (Ca
hiz, III, 134; İbnü' l-Cevzl, s. 16, 32, 44) ve 
Abdülkadir el-Bağdad"i'nin verdiği same
rin önderlerine ait listede ( Uşülü 'd-din, 
s. 3 ı 5) yer almadığı halde tasavvuf kay
naklarında bir süfi olarak gösterilen Ha
san-ı Basri'nin daha çok kelamcılar gru- . 
bu içinde bulunduğunu söylemek müm-



kündür. İtikadl mezheplerin ortaya çık
maya başladığı bir dönemin önemli şah
siyetleri arasında yer alan Hasan-ı Basrl'
nin, öğrencileri vasıtasıyla hem E hi-i sün
net'e hem de Mu'tezile'ye öncülük yaptı
ğı, zühd ve takvaya çağırması sebebiyle 
de tasavvufi hareketlerin doğuşuna ze
min hazırladığı anlaşılmaktadır. Özellikle 
kader ve nüzCıl- i isa konularında, zühd ve 
takva ile ilgili hususlarda, Hasan-ı Basri'
ye asıl görüşlerini tam anlamıyla belirle
meyi zorlaştıracak derecede farklı görüş
lerin nisbet edilmesi dikkat çekicidir. 
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HASAN el-BENNA 
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Hasen Ahmed 
Abdurrahman ei-Benna 

(1906-1949) 

İhvan-ı Müslimin 
teşkilatının kurucusu 

Mısırlı fikir ve mücadele adamı. 
_j 

14 Ekim 1906 tarihinde Mısır'ın Bu
hayre vilayetine bağlı Mahmudiye kasa
basında doğdu. Babası, el-FetJ:ıu 'r-rab

bdni li-tertibi Müsnedi'l-İmô.m Af:ı 
med b. Hanbel eş-Şeybô.ni adlı eserin 
müellifi olan ve geçimini saatçilikle sağ
ladığı için Saati lakabıyla tanınan Ahmed 
b. Abdurrahman ei-Benna'dır. İlk öğreni
mini babasından gören Hasan. sekiz ya
şında Mahmudiye'deki klasik eğitim ve
ren Medresetü'r-reşadi'd-dlniyye'ye gir
di. Burada Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını 
ezberleyip nahiv ve biraz da Arap edebi
yatı okudu. Medresenin yöneticisi Şeyh 
Muhammed Zehran'ın onun üzerinde de
rin izler bıraktığı anlaşılmaktadır. Nitekim 
bu zatın ayrılmasından sonra modern 
eğitim veren el-Medresetü'l-i'dadiyye'ye 
kaydoldu; bir yandan da hıfzını tamam
lamaya çalıştı. Mısır yönetiminin idadlle
ri kapatması üzerine Buhayre'nin mer
kezi Demenhur'daki ilköğretmen okulu
na geçti. Bu arada, henüz idadlde iken 
girdiği Cem'iyyetü'l-ahlakı'l-edebiyye ve 
Cem'iyyetü men'i'l-muharremat gibi ku
ruluşlarda görev aldı ve manevi yapısın
da derin etkiler bırakan Hassafiyye tari
katı şeyhi Abdülvehhab el-Hassafi'ye in
tisap etti. Böylece sünneti esas alan di
namik bir davet anlayışına sahip muta
sawıflarla ilişkilerini derinleştirdi; daha 
sonra da Mahmudiye'de Cem'iyyetü'l
Hassafiyye el-Hayriyye ile eş-Şübbanü'l
müslimln'in kurulmasına ön ayak oldu. 

Demenhur'daki ilköğretim okulunu bi
tirdikten sonra Kahire'ye giden Hasan 
el-Benna, Mayıs 1927'de "Küçük Ezher" 
de denilen Darülulüm'a kaydoldu. Öğ
renciliği sırasında bir yandan dersleri ve 
diğer ilmi faaliyetleriyle kendisini yetiş
tirmeye çalışırken bir yandan da ailesiyle 
birlikte Kahire'ye göçen babasına saat 
tamirciliğinde yardım etti. Bu sıralarda 
ingiliz emperyalizminin Mısır'ı maddi-ma
nevi bakımdan çöküntüye uğrattığını gö
rerek bu durum karşısında bir şeyler yap
mak için dönemin tanınmış alimleriyle 
temasa geçti ve ı srarlı çabalarının sonu
cunda Ezher şeyhlerinden Muhammed 
Sa'd ile, aralarında Yusuf ed-Decvl, Ab-
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nın da bulunduğu birçok alimi bir araya 
getirmeyi başardı. Darülulum'daki öğren
ciliği boyunca faaliyetlerini sürdürdü ve 
bu arada camilerde. kahvehanelerde top
lantılar düzenleyerek bazı alimierin bu
ralarda konferans vermesini sağladı; ken
disi de çok sayıda konuşma yaptı. Mezun 
olduktan sonra tahsil için yurt dışına git
meyi planiadıysa da bu uygulamanın 
kaldırılması sebebiyle öğretmenlik yap
maya karar verdi; ancak beklediğinin ak
sine Kahire'ye değil İsmailiye'ye tayin 
edildi. Mahmudiye ve Demenhur'dan son
ra Kahire'de geçirdiği yıllar, Hasan el-Ben
na'ya Mısır toplumunun ve islam dünya
sının içine düştüğü durum hususunda 
belli bir hükme varma imkanı kazandır
mıştır. 

Hasan el-Benna İsmailiye'de de davet 
çabalarından vazgeçmedi; bir yıl boyun
ca yine camilerde, kahvehanelerde ko
nuşmalar yaptı ve çok sayıda insanın et
rafına toplanmasını sağladı. Nihayet 
Mart 1928'de evinde buluşan bir grup 
insanla islam davası için yaşamaya ve öl
meye yemin ederek İhvan-ı Müslimln teş
kilatının temellerini attı. 1933 yılına ka
dar İsmailiye'de sürdürülen islam daveti 
çalışmaları alimler, tarikat şeyhleri ve ba
ZI cemiyetler başta olmak üzere halkın 
çeşitli kesimlerine ulaştırıldı. Bu altı yıllık 
dönem, İhvan-ı Müslimln hareketinin ge
lecekte aşacağı merhaleler bakımından 
çok etkili olmuş ve bu arada Kahire'de 
faaliyet gösteren Cem'iyyetü't-tehzlbi'l
islaml adlı bir gençlik teşkilatı da fikir ve 
çalışmalarından etkilendiği İhvan-ı Müs
limln'e katılmıştır. 

1933 yılında Kahire'yi ziyaret eden Ha
san el-Benna İhvan-ı Müslimln'le ilgili bü
yük gelişmelere tanık oldu ve sonuçta 
teşkilatın genel merkezi Kahire'ye taşın
dı. Böylece İsmailiye'de evlendiği eşi ve 
çocuklarıyla Kahire'ye dönen Hasan el
Benna. burada yine öğretmenliğin yanı 

Hasan 
ei-Benna 
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