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iyi hal ve hareketlerle hoşa giden, 
ulaşılmak istenen nimet 

ve imkanlan ifade eden bir terim. 
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Sözlükte "güzel olmak" anlamına gelen 
hüsn kökünden türemiş bir sıfat olan ha
sen kelimesinin müennes şeklidir; hem 
isim hem de sıfat olarak kullanılır. İsim 
olarak "iyilik, iyi hal, iyi nesne" anlamında
dır (Kamus Tercümesi, IV, 590). Fahred
din er-Razi, dilcilerin haseneyi "tabiat ve 
aklın güzel bulduğu şey" diye tanımla
dıklarını belirtir (MefaW:ıu'l·gayb, XIV, 
184). Ragıb ei-İsfahanl insanın ruhu, be
deni ve halleriyle ilgili olarak elde ettiği, 
kendini mutlu kılan nimet türünden her 
şeye hasene dendiğini, karşıtının seyyie 
olduğunu , bu kavramların her türlü iyilik 
ve güzelliği. kötülük ve çirkinliği ifade 
eden müşterek lafızlar durumunda bu
lunduğunu belirtmiş ( el-Müfredat, "I:ısn" 
md.), bu lafızlarta ifade edilen iyilik ve 
kötülükleri ya akıl ile dinin veya insanın 
doğuştan sahip olduğu zevkiselimin be
lirleyeceğini söylemiştir (a.g.e., "sv'e" 
md.). Hasene kelimesi hem iyi fiilieri ve
ya özel bir fiilin iyilik niteliğini hem de 
amaçlanan, özlerren iyi durum ve tutum
ları ifade etmek üzere kulanılır; bu kulla
nımıyla hayır ve maruf kavramlarının. ay
nı şekilde seyyie de şer ve münker kav
ramlarının eş anlamiısı kabul edilebilir. 
Ancak hayır daha çok fiilin veya amacın 
doğrudan iyilik yahut yararlılık vasfını, 
maruf da bunların beğeniten ve genel ka
bul gören yönünü öne çıkarırken hasene 
bir fiil veya gayenin hoşa giden, tatmin 
eden. gözü ve gönlü okşayan, hayranlık 
uyandıran yönünü ifade eder; böylece ah
lak alanında kullanıldığında ahiakın este
tikle ilgisini çağrıştırır. 

Hasene kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yir
mi sekiz ayette tekil, üç ayette de çoğul 
(hasenat) şekliyle geçmektedir. Gerek bu 
ayetlerde gerekse hadislerde ve diğer is
lamlliteratürde hasenenin üç farklı an
lam ve kapsamda kullanıldığı görülür. 

a) Mutlak olarak iyi ve güzel fiil. davra
nış veya hal. Bir ayete göre, yapılan iş 
eğer iyilik ise (hasene) Allah onun ecrini 
kat kat verir; ayrıca kendinden de büyük 
mükafat bağışlar (en-N isa 4/40). Aynı şe
kilde Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelen 
kimse bunun karşılığını on misliyle bula
caktır (el-En'am 6/160). Bu ayetlerde ha
sene, özel davranış biçimi belirtilmeksi
zin mutlak olarak her türlü iyilik ve gü-
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zelliği kapsayacak şekilde kullanılmıştır. 
Her ne kadar bazı alimler ikinci ayette ge
çen haseneyi "kelime-i tevhid", aynı ayet
teki seyyieyi de "küfür ve şirk" olarak yo
rumlamışlarsa da ayetin umumi lafzını . 
tahsis etmek için herhangi bir sebep yok
tur (Fahreddin er-Razi, XIV. 8) . Nitekim 
Taberi'nin bu ayet münasebetiyle kay
dettiği bir rivayete göre ashaptan Ebu 
Zerr'in, "Ya Resillailahi La ilahe illailah 
sözü hasenattan mıdır?" sorusuna Hz. 
Peygamber'in, "Evet, hem de en üstünü" 
şeklinde cevap vermesi, hasenenin keli
me-i tevhidi de içine alan müşterek bir la
fız olduğunu göstermektedir ( Cami'u 'i
beyan, VIII, 81 ı. H il d silresinde ( ll 1114 ı 
vakit namaziarına dair bir emirden son
ra, herhangi bir belirleme olmaksızın iyi
likterin (hasenat) kötülükleri (seyyiat) gide
receği, yani kötülüklerden doğan günah
ların silinmesine vesile olacağı bildirilmiş
tir. Benzer açıklamalara hadislerde de 
rastlanır (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "I:ısn" 
md.). Bu hadislerden birinde ateşin edu
nu yakıp kül etmesi gibi hasedin de iyi
likleri yok edeceği belirtilir (Ebu DavQd, 
"Edeb", 44; ibn Mace, "Zühd", 22) . Ra'd 
silresinde ( 13/20-22) sözünde durmak, 
anlaşmayı bozmamak, Allah- kul ilişkisi, 
beşeri münasebetler, akrabalık bağları 
gibi Allah'ın yaşatılmasını emrettiği iliş
kileri sürdürmek, Allah korkusu ve hesap 
kaygısı taşımak. sabretmek, namaz kıl
mak, infak ve ikramda bulunmak, ayrıca 
yapılan kötülüğe iyilikle karşılık vermek, 
ahiret hayatını ve cenneti kazanmanın 
şartları olarak gösterilmiştir. Şevkani bu
radaki ifadenin, kişinin bir başkası veya 
bizzat kendisi tarafından kendi aleyhine 
yapılan her kötü işe iyi bir işle, şerre ha
yırla. münkere marufla. haksızlığa af ile. 
günaha tövbe ile karşılık verilmesi gibi 
bütün iyilik ve kötülük çeşitlerini kapsa
yacak şekilde yorumlanmasında bir sakın
ca bulunmadığını söyler (Fetf:ıu'l-kadfr, 
lll, 78). Kur'an yine herhangi bir belirle
me yapmaksızın, "iyilikle kötülük bir ol
maz" der ve ardından kötülüğe iyilikle 
karşılık verilmesini öğütler; ayrıca bunun 
ahlaki gerekçesini de şu şekilde açıklar: 
"O zaman göreceksin ki seninle onun ara
sında düşmanlık bulunan kimse sıcak bir 
dost gibi olacaktır" (Fussılet 41/34). Böy
lece iyiliğin, bir dostluk ve barış şartı ol
ması bakımından üstünlüğü özellikle vur
gulanmaktadır. "iyiliğiyle sevinen. kötü
lüğü sebebiyle üzülen insan gerçek mü
mindir" (Müsned, 1, 18, 26; lll, 414; Tir
mizi, "Fiten", 7) mealindeki hadiste de 
hasene ve seyyie kavramları en geniş 

muhtevaları ile kullanılmış olup bu hadis 
İslam'da ahlak-iman ilişkisini gösterme
si bakımından ayrıca ilgi çekicidir. İyilik 
ve güzellikterin kötülük ve çirkinlikleri yok 
edeceği yolundaki açıklamalardan (HOd 
1111 14; Müsned, IV, 145; Müslim, "Müsa
fırin", 56), iyiliğin günahların silinmesine 
vesile olması yanında, kötülüğün iyilikle 
karşılanması suretiyle sosyal barış ve hu
zura ortam hazırlayacağı anlamını çıkar
mak da mümkündür. Kur'an'da, Hz. Pey
gamber'in davet çalışmaları sırasında ya
kınlarından "akrabalık sevgisi" dışında bir 
şey beklememesini emreden ifadenin ar
dından, "Kim bir iyilik yaparsa onun kar
şılığını fazlasıyla veririz" (eş-ŞOra 42/23) 
şeklindeki açıklamada da hasene kelime
sinin, mutlak anlamda kulanılması yanın
da akrabalar arası dayanışmaya da işa
ret ettiği sezilmektedir. 

b) Hasene ve seyyienin belli bir tutum. 
davranış veya durumu nitelediği de gö
rülür. Kur'an'da iyi ve meşru bir iş için ya
pılan aracılık "güzel şefaat" (şefaaten ha
sene), kötü ve gayri meşru iş için yapılan 
aracılıksa "çirkin şefaat" (şefaaten seyyie) 
olarak nitelendirilmiş. her iki halde de 
aracılık eden kimsenin, kendi katkısıyla 
gerçekleşen iyiliğin sevabına veya kötü
lüğün vebaline iştirak edeceği bildirilmiş
tir (en -N isa 4/85). Hasene ve seyyienin 
benzer kullanımı İslam dininin içtimal, si
yasi ve ahiakl düzeni açısından yol göste
rici değer taşıyan bir hadiste de görülür. 
Her iki kelimenin de "adet, yol, çığır'' an
lamına gelen "sünnet"i nitelediği bu ha
diste, İslam'da güzel bir çığ ır başlatan 
kimsenin o yoldan gidenlerin sevabınca 
sevap kazanacağı, kötü bir çığıraçan kim
senin de aynı ölçüde günahkar olacağı be
lirtilmiştir (Müslim, "Zekat", 69; "<ilim", 
15; ibn Mace, "Mu(5addime", 14; Nesa!, 
"Zekat", 64). Resı11-i Ekrem'e başlıca üç 
davet metodundan biri olarak tavsiye 
edilen ikna edici öğüt "güzel mev'iza" 
şeklinde (en-Nahl 161125); inançları, tu
tum ve davranışlarıyla müslümanlarca 
örnek alİnması gereken Hz. Muhammed, 
Hz. İbrahim ve onun yolundan gidenler 
de "güzel örnek" olarak ( ei-Ahzab 33/21; 
el-Mümtehine 60/4, 6) nitelendirilmiştir. 

c) Hasene kavramının üçüncü kullanılı
şı genellikle nimet, mükatat, refah, iyi ve 
mutlu sonuç gibi insanın bedeni ve ruhi 
talepleriyle uyuşan, dolayısıyla da iste
nen ve özlerren amaçları ifade eder. Çe
şitli ayet ve hadislerde hasene kelimesi, 
yer aldığı metnin konusuna göre bu çer
çevede değişik nimetleri çağrıştıracak 
şekilde kullanılmıştır. Bakara silresinin 



201. ayetinin, "Ey rabbimiz! Bize dün
yada da güzellik ver. ahirette de güzellik 
ver" mealindeki kısmında geçen "dünya
da hasene" sağlık, afiyet, başarı. refah, 
iman ve ilim gibi meziyet ve fırsatlar, 
"ahirette hasene" de cennet şeklinde yo
rumlanmıştır (Taberl, II, 174-175) . Fah
reddin er-Razi. dünyadahasenenin geniş 
kapsamı içinde hayırlı eviadı ve temiz eşi 
zikreder. Aynı müfessir, döneminin geliş
miş kültürünün etkisiyle kesintisiz !ez
zet, tazim. Allah'ı zikredip O'nunla ünsi
yet kurma. Allah sevgisi ve rü'yetullahı 
da ahirette hasenenin şümulüne katar 
(Mefati/:ıu'l·gayb, V, 188-189). Al-i İmran 
(3/120) ve Nisa (4/78, 79) sürelerindeki 
hasene, özellikle zafer sevincini ve müs
lümanların sayısının artmasından duyu
lan mutluluğu ifade eder. Son iki ayette
ki hasene bolluk, nimet, afiyet. esenlik. 
zafer veya özel olarak Bedir zaferi; sey
yie de darlık. meşakkat. eza. hoşnutsuz

luk, hezimet veya Uhud yenilgisi şeklin
de de yorumlanmıştır (Taberl, V, ll 0-112). 
"Sonra biz kötülüğü kaldırıp yerine iyilik 
getirdik" (ei-A'raf 7/95) mealindeki ayet
te geçen hasene, isyan ve inkarda dire
nen eski milletiere bir fırsat olmak üzere 
verilen "bolluk. zenginlik ve sağlık"; sey
yie de "yoksulluk. kıtlık ve hastalık" anla
mında kullanılmıştır (Taberl, IX, 5-6; Fah
reddin er-Razi, XIV, 154; Kurtubl, Vll, 252). 

Bazı ayet ve hadislerde kötülüğün kar
şılığının aynıyla bir kötülük olduğu (eş
Şura 42/40), iyiliğin karşılığının ise kat 
kat fazlasıyla verileceği bildirilmiştir. Bu 
fazlalık bir ayette on misli olarak belirtilir 
(el-En'am 6/160). Başka ayetlerde her
hangi bir miktar bildirilmeden hasenenin 
kat kat fazlasıyla (en-Nisa 4/40), daha 
iyisiyle (en-Nemi 27/89), daha güzeliyle 
(eş-Şura 42/23) mükafatlandırılacağı ifa
de edilir. Kaynaklarda bir hasenenin en 
düşük karşılığının on misli olacağı, ikinci 
ayetler grubunun bundan daha büyük 
miktarları gösterd iği belirtilmiştir. Ebu 
Hüreyre'den bu fazlalığı binlerle ifade 
eden rivayetler nakledilmiştir (Fa h red
din er-Razi, X, 104; Kurtubl, V, 196-197). 
Kurtubl, En'am süresinin 160. ayetini 
açıklarken Ebu Said ei-Hudrl'den, cen
net ehlinin niyaziarı sonucu, kalbinde zer
re kadar bir hayır (iman) bulunan kimse
nin bile cehennemden kurtarılacağına 
dair bir rivayet nakleder. Aynı müfessirin 
kaydettiğine göre ashaptan İbn Abbas 
ve İbn Mes'üd SÖZ konusu ayetin, güne
şin üzerine doğduğu bütün şeylerin en 
hayırlılarından olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu ifadeden. ashabın SÖZ konusu ayeti 

uhrevl kurtuluş için büyük bir ümit işa

reti olarak gördükleri anlaşılmaktadır. 
Ancak diğer bazı benzerleri yanında bil
hassa, "Kim -Allah'ın huzuruna- iyilikle 
gelirse ona daha iyisi verilir ... Kötülükle 
gelenlerse yüzükoyun ateşe atılırlar. Sa
dece yaptığınızın karşılığını görürsünüz" 
(en-Nemi 27/89-90) mealindeki ayetle Ka
sas süresinin aynı mahiyetteki 84. ayeti
ne bakarak yukarıdaki yaklaşımların aşırı 
iyimser olduğunu düşünmek mümkün
dür. Hadis şarihlerinin ayrıntılı olarak in
celediği (mesela bk. Nevevl, Il, 148-152; 
ibn Hacer, XXIV, 115-123) bazı hadisiere 
göre istenip de yapılmayan seyyie yazıl
mayacak, yapılan da bir tek seyyie olarak 
kaydedilecek; buna karşılık istenip de 
yapılmayan hasene bir hasene olarak. 
yapılan ise on mislinden 700 misline ka
dar katlanmış olarak yazılacaktır ( Müs
n ed, ı, 227; lll, 149; Buhar!, "Ril5a~", 31, 
"Tevl;ı\'d", 35; Müslim, "İman", 203-209; 
Tirmizi, "Tefslr", 6/10). Bu hadislerin bi
rinde "700 misli" ifadesinden sonra 
"daha çok katlanarak" ifadesi de yer alır 
(Buharl. "Ri~a~", 31; Müslim, "İman", 
208). Hadis alimler inin çoğu buna daya
narak 700 sayısının sınırlayıcı olmadığını 
belirtir. İbn Hacer'in bir görüşüne göre 
hasene bir fiil ve davranış olarak on mis
liyle ödüllendirilir; ancak bu davranışın 
arkasındaki iyi niyet. ihlas, azim ve ka
rarlılık, gönül huzuru gibi duygu ve dü
şüncelere, ayrıca yapılan işin hayır ve 
menfaatinin şümulüne vb. niteliklerine 
göre hasenenin ecri daha yüksek olabilir 
(Fetf:ıu'l-bari, XXIV, 118). Bazı alimler, il
gili hadislerin lafzına dayanarak niyet 
edilmekle birlikte işlenmeyen hiçbir sey
yie için günah yazılmayacağını ileri sür
müşlerse de Kadi İyaz. Gazzarı. İbnü'I
Cevzl gibi tanınmış sirnaların dahil oldu
ğu çoğunluğa göre beden gibi kalbin de 
arnelleri vardır; gerek hasene gerek sey
yie yönündeki niyet ve karar kalbin 
amellerindendir. Kur 'an'da da işaret 

edildiği gibi insan (bk el-Bakara 2/225; 
en-Nur 24/19; ei-Hucuril.t 49/12), hangi 
türden olursa olsun kesin biçimde niyet 
edip karar verdiği seyyieden sorumlu
dur; affedilecek olanı. böyle bir kesinlik 
düzeyine ulaşmamış bulunan eğilimdir. 
Bunun icra edilmesi ise ikinci bir kötü
lüktür. Eğer böyle bir niyetten Allah kor
kusu, ahiret kaygısı gibi bir sebeple vaz
geçilirse bundan kazanılan sevapla kötü 
niyetin günahı telafi edilmiş olur. İlgili ha
dislerin birinde böyle bir vazgeçiş için "ka
mil bir hasene" yazılacağı belirtilmiştir 
(Buhan, "Ri~~ ... 31; Müslim, "İman", 207). 

HASENILER 

BİBLİYOGRAFYA : 
Ragıb el-isfahiınl, el-Müfredat, "J:ısn", "sve" 

md.; Kamus Tercümesi, IV, 590-591; Wensinck, 
el-Mu'cem, "J:ısn" md.; M. F. Abdülbakl, ei-Mu'
cem, "l:ısn" md.; Müsned, I, 18, 26, 227; lll, 
149, 414; IV, 145; Buhar!. "Ril5al5", 31, "Tev
J:ı!d", 35; Müslim. "İman" . 203-209, "'ilim", 
15, "Zekat", 69, "Müsafırln" , 56; Ebü Davüd. 
"Edeb", 44; İbn Mace, "Mul5addime", 14, 
"Zühd", 22; Tirmizi, "Tefsir", 6/10, "Fiten", 7, 
"Birr", 55; Nesai. "Zekat", 64; Taberi. Cami'u 'i
beyan (Bulak).ll, 174-175; V, 110-112; Vlll, 
79 -81; IX, 5-6; Gazzall. İJ;ıya', Kahire 1387/ 
1967, lll, 53-58; Fahreddin er-Razi, Me{at1/;ıu'l
gayb,V,188-189;X,104;XIV,8,154, 184;Kur
tubl, el-Cami', V, 196-197; VII, 252; Nevevi. Şer
J;ıu Müslim, ll, 148-152; İbn Teymiyye, el-lfase
ne ve's-seyyi'e, Beyrut 1405/1985; İbn Hacer. 
Fetl;ıu'l-btırf, XXIV, 115-123; Şevkil.ni, Fetl;ıu'l

~adir, Beyrut 1412/1991, lll, 78; T. lzutsu. Kur
'an'da Dini ve Ahlaki Kavramlar (tre. Selahat
tin Ayaz). İstanbul, ts. (Pınar Yayınları). s. 291-
306. ~ 

Imi MusTAFA ÇACiRıcı 

r 
HASENILER 

-, 

(.:.ı~!) 

Fas'ta 
Muhammed en-Nefsüzzekiyye'ye 

(ö. 145/762) 
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mensup şerifler sülalesi. 
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Hz. Hasan'ın soyundan gelen kişiler için 
kullanılan Haseni nisbesi Fas'ta daha özel 
bir anlam kazanmış ve Hz. Hasan'ın to
runu Abdullah b. Hasan'a oğlu 1. İdrls ile 
bağlanan İdrlsTier'den ayırt edilmeleri için 
sadece oğlu Muhammed b. Abdullah en
Nefsüzzekiyye'nin ahfadına Haseni denil
miştir. Rivayete göre Sicilmaseli müslü
manlar, hac dönüşünde konakladıkları 
Yenbfı'da Muhammed en-Nefsüzzekiy
ye'nin torunlarından Hasan b. Kasım ed
Dahil ile tanışmış. kutsiyet ve faziletin
den faydalanmak için onu kendi mem
leketlerine yerleşmeye ikna etmişlerdir 
(66411265-66) . Bilgili bir zat olan Hasan 
ed-Dahil, Maslah denilen yerde 706 veya 
707 ( 1306 veya 1307) yılında vefat etti ve 
Sicilmase'de defnedildi. Mevlay Hasan ed
Dahil cehaletle mücadele etmiş, huzurun 
temini ve ziraatin gelişmesi yolunda gay
ret sarfetmiştir. Kaynaklarda onun siya
si faaliyette bulunduğuna dair herhangi 
bir bilgi yoktur. Kısa bir süre sonra da bir 
grup Der'alı, yine hac farlzasını eda et
mek için Hicaz'a gittiği vakit Hasan ed
Dahil'in amcasının oğlu Zeydan b. Ahmed 
ile irtibat kurmuş ve aynı sebeplerle onu 
ülkesine davet etmiştir. Hasan ed-Dahil'in 
soyundan gelenler, 1075 (1664) yılında 
Aleviyye adıyla da bilinen Filal'iler haneda
nını kurmuş olup bu hanedan günümüzde 
de Fas'ı yönetmeye devam etmektedir. 
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