
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). 
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Fas'ta 
Muhammed en-Nefsüzzekiyye'ye 

(ö. 145/762) 

L 
mensup şerifler sülalesi. 

_j 

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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HASENiLER 

Zeydan'ın soyundan gelenler ise Sa'diler 
hanedanını ( 1509-1658) kurmuşlardır. 

Askerlik, ilim ve tasavvuf sahalarında 
temayüz eden ve başlangıçta Fas'ın gü
neyine yayılmış olan Haseniler bu ülke
nin içtimal ve siyasi tarihinde çok önemli 
rol oynadılar. Halk ve sultan nazarında bü
yük itibarları vardı. Her yerde saygı gö
rüyor ve vergilerden muaf tutuluyorlar
dı. Şeriflere özel itibar gösterildiği ve ken
dilerine sürekli ihsanlarda bulunulduğu 
için bilhassa M eriniler devrinde ( ll 96-
1465) şeriflik iddiasında bulunanların sa
yısı arttı. M erini sultanları bu durum kar
şısında bazı düzenlemeler yaparak nakib
lik müessesesini kurdular ve şerif olanlar
la olmayanları birbirinden ayırt edebil
mek için bu ailenin mensuplarını dikkat
li sayımlar sonucu belirleyip bir divanda 
tesbit etmeye çalıştılar; aralarında çıka
bilecek meselelerin hallini de nakiblere 
havale ettiler. 

Haseniler'in ensabı ve hal tercümesiy
le ilgili olarak yazılan eserler arasında Ab
düsselam b. Tayyib ei-Kadirl'nin ed-Dür
rü's-senf ii ba'zı men bi-Fas min eh
li'l-beyti'l-ljaseni (Fas 1309), Muham
med ed-Dilal'nin Neticetü't-ta]J.}filf (Tu
nus 1296; Fas 1309). Abdullah Velid b. 
Arabl el-lraki'nin ed-Dürrü'n-netis ii
men bi-Fas min beni Mu]J.ammed b. 
Nefis (Fas. ts.) ve Ebü'I-Aia İdrls b. Ah
med ei-FudayiT'nin ed-Dürerü'l-behiy
ye ve'l-cevahirü'n-nebeviyye if tü
ru'i'l-ljaseniyye ve'l-ljüseyniyye (Fas 
1309. 1314) adlı eserleri zikredilebilir. 
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HASENİYYE 
(~f) 

Zeydiyye imamlanndan 
Hasanei-Alevi'nin 

(o. 270/884) 
mensupianna verilen ad 

(bk. HASAN el-ALEVi). 

-, 

_j 

L 

L 

L 

HASENİYYE 
(4~1) 

Hasan-ı Basri'nin 
(ö. 110/728) 

görüşlerini benimseyen 
ve Mu'tezile'nin kollan arasında 

gösterilen bir fırka 
(bk. HASAN-ı BASRI; MU'TEZİLE). 

HASEP ve NESEP 

(bk. NESEP). 

HAS ET 
(~f) 

Başkalarının sahip olduğu imkanlan 
kıskanma anlamında bir terim. 

_j 

-, 

_j 

-, 

_j 

Hem masdar hem de isim olarak kul
lanılan hased kelimesi, başkasının sahip 
olduğu maddi veya manevi imkanların 
kendisine intikal etmesi veya kıskanılan 
kişinin bu imkanlardan mahrum kalması 
yönündeki istek ve niyeti ifade eder. Ra
gıb ei-İsfahanl. bu istek ve niyetin ger
çekleşmesi için gösterilen fiili gayreti de 
hasedin tanırnma katar ( el-Müfredat, 
"J:ısd" md.; e;?;-lerfa, s. 348); ancak başta 
ilk ahlakalimierinden Haris ei-Muhasiblve 
Gazzali olmak üzere İslam ahlakçılarının 
çoğu hasedi bir duygu ve temenni olarak 
kabul etmiş, fiili teşebbüsleri hasedin so
nucu saymıştır ( er-Ri'aye, s. 499-50 ı; İ/:ı
ya', lll, 248-249). Kur'an-ı Kerlm'de, ya
hudilerin müslümanları inkarcılığa dön
dürme yönündeki niyet ve istekleri onla
rın nefislerindeki hasede bağlanmak su
retiyle hasedin temelde bir duygu ve ni
yet meselesi olduğu vurguianmış (el-Sa
kara 2/1 09), aynı zümrenin Allah tarafın
dan müslümanlara lutfedilen başarıları 
kıskanması da haset kavramıyla ifade 
edilmiştir (en-Nisa 4/54). Hasetettiği va
kit hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmak 
gerektiğini belirten ayetteki (el-Felak 
113/5) "hasid" kelimesinden hasedin in
sanda kendi tabiatından gelen bir duygu 
olarak bulunduğu, "hasede" fiilinden de 
bu duygunun bazı kimseleri masum in
sanların zarara uğraması yönünde bir ni
yet ve temenniye sevkettiği anlamı çıka
rılmıştır (mesela bk. İbn Kayyim el-Cev
ziyye, s. 25; Elmalılı, Vlll, 6402-6403). 

Hadislerde haset kelimesi hem yukarı
daki anlamda hem de "gıpta" manasın
da kullanılmıştır. Bir hadiste. "İki kimse
ye haset etmek caizdir" denildikten son
ra bunlardan birinin Allah tarafından ken-

disine verilen serveti hak yolunda har
cayan, diğerinin de Allah'ın verdiği ilimle 
amel edip bu ilmi başkasına öğreten 
kimse olduğu belirtilmiş (Müsned, ll, 9, 
36; BuhB.rl, "'ilim", 15, "Zekat", 5, "Al:ı
kam", 3), böylece haset kelimesi "imren
me. hayırda rekabet" anlamında kulla
nılmıştır. öte yandan hadislerde, "bir şe
yi sahibinden kıskanmak. onu çekeme
mek" manasındaki haset hakkında ol
dukça sert ifadeler yer alır. Buna göre. 
"Bir kulun kalbinde imanla haset bir ara
da bulunmaz" (Nesa!, "Cihad", 8); "Ateşin 
odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyi
likleri mahveder" (İbn Mace. "Zühd", 22; 
EbG DavGd, "Edeb", 44). Bir başka ha
diste de kinle hasedin önemli sosyal 
problemlere yol açan ahlaki hastalıklar 
olduğuna işaret edilir (Müslim, "İman", 
243). Bütün hadis kaynaklarında benzer 
ifadelerle kaydedilen konuyla ilgili hadis
lerin birinde din kardeşliği ve sosyal ba
rış için gerekli görülen hususlar şu şekil
de sıralanır: "Dedikodunun peşine düş
meyin. başkalarının kusurlarını araştırma
yın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize 
sırt çevirmeyin, kin gütmeyin. Ey Allah'ın 
kulları. kardeş olun!" (Buhar!, "Edeb", 
57, 58; Müslim, "Birr", 24, 28, 30, 32). 

Haris el-Muhasibl'den itibaren haset 
konusunu ele alan İslam ahlakçıları bu
nun genellikle aralarında mesleki. ikti
sadi, ilmi. siyasi, içtimal münasebetler 
bulunan insanlarda ortaya çıktığını belir
tir ve başkalarının maddi veya manevi 
bir nimete sahip olması karşısında insa
nın başlıca üç tepki gösterdiğini ileri sü
rerler. Başkasının bir nimete kavuşma
sını çekemeyip ondan mahrum kalması
nı temenni etmeye haset. böyle bir kötü 
niyet taşımadan o nimetin benzerine 
kendisinin de nail olmasını arzulamasına 
gıpta, bu arzuyu gerçekleştirme yönün
de çaba göstermeye ve olumlu bir reka
bet içine girmeye "münafese" denilmiş
tir (mesela bk. Haris el-Muhasibl, s. 475-
477; Maverdl, s. 382-383; Ragıb el-İsfaha
nl. e?-Zeri.'a, s. 348-349; Gazzall, lll, 236, 
239) . Bütün ahlakçılar ilgili ayet ve hadis
Iere dayanarak, ayrıca psikolojik ve sos
yal zararlarını göz önüne alarak hasedi 
haram saymışlardır. Kaynaklarda. İblis'in 
Adem'i kiskanmasına da atıfta bulunu
larak hasedin şeytani bir huy olduğu ifa
de edilir; İblis'in Adem'i kıskanması gök
te işlenen ilk günah. Kabil'in Habil'i kıs
kanması da yerde işlenen ilk günah ola
rak değerlendirilir (mesela bk. Maverdl, 
s. 381; Kurtubl, V, 251). Gıpta ve müna
fese meşru kabul edilmekle birlikte, in
sanların bir rekabet anlayışı içinde yap-


