
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 
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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-



tıkları işlerin hükmüne göre münatese
nin de vacip (farz). müstehap. mubah ve
ya haram olabileceği belirtilir (Haris ei
Muhasibl. s. 477-479, 490: Gazzall. III. 
236. 237-238) 

Hasedi gıpta ve münateseden ayıran 
en önemli fark, haset kavramının "ben
cillik ve çekememezlik" anlamına gelme
sinden kaynaklanmaktadır. Nitekim bazı 
kötü niyetli kişilerin elde edecekleri im
kanlarla fıtne ve fesat çıkarmak gibi za
rarlı faaliyetlerde bulunmasından kaygı 
duyulduğu için bunların o imkanlardan 
mahrum kalmasını arzulamakta sakınca 
görülmemiştir (Gazzall. lll. 236). Buna 
göre haram olan haset. başkasının meş
ru yoldan sahip olduğu bir imkandan do
layı insanın kıskançlık duygusunun et
kisine kapılarak kendisine bir yararı ol
masa bile o nimetin elden çıkmasını is
temesidir. GazzaiT. İhya'ü 'uJCımi'd-din'
de yer alan ve sonraki bazı alimlerce ay
nen iktibas edilen (mesela bk. Fahred
din er-Razi. III. 238-244) hasetle ilgili 
tahlillerinde, muhtemelen Ebu Bekir er
Raii'nin et-Tıbbü'r-ru]J-ani'deki (s. 50-
52) psikolojik-ahlaki değerlendirmeler
inden de faydalanarak bir tür ruhi has
talık saydığı bu duygunun insan tabi
atındaki bencillik eğiliminden, dolayısıyla 
başkalarının kendisinden daha üstün du
rumda olmasına tahammül edememe
sinden kaynaklandığını. bu halin onu bir 
tür bunalıma soktuğunu söyler. Böyle bir 
durumda hasetçi, ya kendisinin kiskan
dığı kişinin düzeyine yükselmesini veya 
onun kendi seviyesine düşmesini arzular 
ve ancak bu arzusu gerçekleşince buna
lımdan kurtulur. İnsanlar. yaratılıştan bir 
kıskançlık duygusu taşımalarına rağmen 
aklın ve dinin buyruğuna uyarak bu duy
guyu baskı altında tutabilir, onun etkisi
ne kapılmaktan kendilerini koruyabilir
ler; bu şekilde dini ve ahlaki sorumluluk
tan da kurtulurlar. Zira haset duygusu
nu bütünüyle yok etmek herkes için müm
kün değildir (Gazzall. III, 238-239) 

İslam ahlakçıları. haset duygusunu or
tadan kaldırmanın veya etkisinden ko
runmanın bazı yollarına işaret ederler. 
Bunun için öncelikle hasedi doğuran se
beplerin bilinmesi gerekir. Ebu Bekir er
Razi hasedi, cimrilik ve aşırı ihtirasın bir
leşmesinden doğan psikolojik bir hasta
lık olarak görür ve ahlak eğitimcilerinin 
kötü insanı, "başkalarının zarara uğra
masından zevk duyan kişi" diye tanımla
dıklarını hatırlatarak bu tanımda hase
din esas alındığını söyler (et-Tıbbü 'r-rQ
J:ıani, s. 48). Gazzall ise Muhasibl'nin er
Ri'dye'sinden de faydalanarak hasedin 

sebeplerini şöyle sıralar: Düşmanlık ve 
kin gütme, üstünlük duygusu, kibir, bö
bürlenme, ulaşılmak istenen şeylerden 
mahrum kalma korkusu, makam ve 
mevki tutkusu, nefsin kötülük ve çirkin
liği. Gazzall, bu sonuncu halin belli bir 
sebebinin bulunmadığını. bu durumdaki 
insanlar. Allah'ın nimetlerini herkesten 
kıskanan aşağılık bir tabiata sahip olduk
ları için bunlardaki haset duygusunu te
davi etmenin çok zor olduğunu belirtir 
(İ/:ıya', III. 242-243). 

İslam ahlakçıları, hasedi bir tür ruh 
hastalığı saydıkları için bunun öncelikle 
kıskanan kimsenin kendisine zarar ver
diğini, çünkü onu mutsuz kıldığını söy
lerler. Kinöı, İslam dünyasında felsefi ma
hiyette telif edilmiş ilk ahlak kitabı olan 
el-Jjile li-def':i'l-a]J-zan adlı risalesinde 
hasedi bir üzüntü ve dolayısıyla mutsuz
luk sebebi olarak gösterir (s . ı 7-18). Ona 
göre haset ruhu kirleten bir kusurdur ve 
şerlerin en fenasıdır. Haset, başkasının 
zarar görmesini isteme duygusu olduğu
na göre bir kötülük sevgisidir. Kötülüğü 
sevenin kendisi de kötüdür; insanların 
en kötüsü ise dostlarının zarara uğrarna
sına sevinen kimsedir. Ebu Bekir er-Razi 
ise hasedi hem bedeni hem ruhi tahri
bata, zihnl ve arneli verimsizliğe yol açan 
bir hezeyan durumu olarak değerlendirir 
ve bundan dolayı hasedin kıskanılandan 
çok kıskanan kimseye zarar verdiğini 

söyler (et-Tıbbü'r-rül)ani, s. 51-52). 

Kaynaklarda haset hastalığının ilim ve 
arnelle tedavi edilebileceği belirtilir. İlim 
sayesinde kişi bu duygunun mahiyeti, se
bepleri ve zararları hakkında bilgi edinir; 
arnelle de haset duygusuna yol açan se
beplerin aksi istikametindeki davranışla
ra kendini zorlayarak kıskançlık eğilim
lerini ortadan kaldırır veya hafifletir ya 
da bu eğilimlerin baskısından kurtulma 
imkanına kavuşur. Konuyu ahlak eğitimi 
açısından ele alan müslüman ahlakçılar 
arasında bilhassa Gazzall. İ]J-ya'ü 'uJU
mi'd-din'de "kalbi haset hastalığından 
kurtaracak tedavi yöntemleri" başlığı al
tında inceleyerek başarılı tahliller yapmış
tır. Daha önceki ahlak kitaplarında yer 
alan bilgilerin bir terkibi olan bu bölüm 
mükemmel bir ahlak pedagojisi ihtiva 
eder. Bu tür eserlerde hasedin insan ta
biatının derinliklerine kök salmış. sökü
lüp atılması zor bir duygu olduğu gerçe
ği göz önüne alınarak kişinin sorumlulu
ğu bu açıdan değerlendirilir. Buna göre 
haset fiilin değil kalbin niteliğidir. Nite
kim Kur'an'da buna işaret eden ayetler 
vardır (mesela bk. Al-i imran 3/120; en
Nisa 4/89; ei-Haşr 59/9). Bu sebeple in-

HAS ET 

san, içindeki haset duygusuna rağmen 
düşünce ve davranışlarını bu duygunun 
etkisinde kalmadan aklın ve d inin gerekli 
gördüğü biçimde düzenler; ayrıca böyle 
bir duygu taşıdığı için kendini eleştirme 
erdemini gösterirse görevini yerine ge
tirmiş. sorumluluktan kurtulmuş olur. 
Bunun ötesinde dünya haziarına ilgi duy
duğu sürece haset duygusunu tama
mıyla söküp atması mümkün değildir. 
Gazzall. meselenin bu kısmında tasav
vufı üsluba yönelerek böyle bir sonuca 
ulaşmanın ancak insanların kendileriyle 
ilgilenmeyi bir yana bırakıp her şeye ve 
herkese rahmet gözüyle bakmak, bütün 
insanları Allah'ın kulları ve onların bütün 
davranışlarını da Allah'ın fiilieri olarak gör
mekle mümkün olabileceğini ifade eder. 
Haset duygusunun oluşması ve güçlen
mesinde, kişinin kendini başkalarından 
daha aşağı seviyede görmesinden doğan 
kompleksin büyük etkisi vardır. Bu se
beple çalışarak giderilebilecek zaafların 
bertaraf edilmesi için elden gelen gayre
tin sarfedilmesi hasedin önemli tedavi 
yollarından biri olarak kabul edilmelidir. 

Bazı kaynaklarda. kendisine haset edi
len kişinin hasetçiden gelebilecek zarar
lardan korunması için hangi tedbirlere 
başvurması gerektiğine ilişkin önerilere 
de yer verilmiştir. İbn Kayyim el-Cevziyye 
çeşitli ayetlere dayanarak bu önerileri 
şöyle sıralar: Hasetçinin şerrinden Al
lah'a sığınmak (Gafir 40/56; ei-Felak ı ı 3/ 
1-5). takvaya yönelmek, Allah'ın emir ve 
yasaklarına uymak (Al-i imran 31120). ha
setçiye karşı sabırlı olup onunla çatış
maktan, ona eza vermekten sakınmak 
(el-Hac 22/60). Allah'a tevekkül etmek 
(et-Talak 65/3). düşüncesinde hasetçiye 
yer vermemek, ihlasla Allah'a yönelmek 
(Yusuf 12/24; Sad 38/82-83). hasetçinin 
kendisine musaBat olmasını bir musibet 
kabul edip bu musibete sebep olabilecek 
günahlarından tövbe etmek (Al-i imran 
3/165), mümkün olduğu kadar ikram ve 
ihsanda bulunarak hasetçinin zararın

dan korunmak. hasetçi ve muzır kimse
lerin kalpleri n deki kötülük ateşini onlara 
iyilik ederek sö n dürrnek ( el-Kasas 28/54; 
Fussı Jet 41/34-36). tasawufı tevhid anla
yışıyla bütün olup bitenleri Allah'ın ira
desine bağlamak ve yalnız O'nun koru
yuculuğuna sığınmak (Zemmü'l-f:ıased, 

s. 29-45). Bunların yanında Allah'ın mad
di ve manevilütufianna mazhar olan ki
şinin israftan kaçınması, davranışlarını 
başkalarının kıskançlığına sebep olma
yacak şekilde ayarlaması gerekmekte
dir. Bu hem dini bir görev hem de insa
na karşı bir nezaket kuralıdır. 
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H ASET 

Edirne Müftüsü Fevzi Efendi, haset 
yüzünden sıkıntıya uğrayanları teselli et
mek ve hasedin zararlarını anlatmak 
üzere Tesliyetü'l-mahsudin adıyla bir 
kitap yazmıştır (bk. FEVZi EFENDi, Edir· 

ne Müftüsü). 
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!il MUSTAFA ÇAÖRICI 

HASI 

(bk. HADlM). 

HASIB 
(~f) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

.J 

Sözlükte "saymak, hesap etmek" an
lamına gelen husban (hisab) masdarın
dan sıfat olup "her şeyi saymışçasına bi
len, hesaba çeken" demektir. Hasib. ay
rıca "asaletli ve şerefli olmak" anlamın
daki haseb masdarıyla bağlantılı olarak 
"yüce ve şerefli" manasma geldiği gibi 
ifal babındaki kullanılışından hareketle 
"yeten, kafi gelen" anlamında da kabul 
edilebilir. Arap dili alimi Zeccac, Allah'ın 
hasib ismine "kullarına yeten" manasını 
verdikten sonra kelimenin "mahsGb" (lu
tuf ve ihsanları sürekli olarak hesap edi
len) anlamına da gelebileceğini söyler 
(Te{sfru esma'illahi'l-/:ıüsna, s. 49). İbn 
ManzOr da, "Allah her şeyin hesabını ara
yandır" (en-Nisa 4/86) mealindeki ayeti 
örnek göstererek hasib ismine "her şeyi 
yeterince bilen, koruyan, ceza veya mü
kafat olarak karşılığını veren" şeklinde an
lam vermiştir (Usanü'l-'Arab, "])sb" md.). 

380 

Husban kavramı Kur'an-ı Kerim'in otuz 
yedi ayetinde Allah'a izafe edilmiştir. Bun
lardan yirmi yedi ayette fiil veya isim ka
lıbında olup "hesaba çekmek" manasın
dadır. Yedisi mütekellim, gaib veya mu
hatap zamirierine muzaf olmuş hasb is
minden, üçü de hasib kelimesinden iba
ret olup "yetmek, kafi gelmek" anlamın
da kullanılmıştır (bk. M. F. Abdülbaki, el
Mu'cem, "])sb" md.). İbnü'I-Cevzi, Kur
'an'da çokça zikredilen hisab kelimesinin 
Allah'a nisbet edildiği ayetlerde "kafi gel
mek, hesaba çekmek, arnelinin karşılığı
nı vermek" anlamlarına geldiğini söyler 
(Nüzhetü'l-a'yün, s. 250-251; ayrıca bk. 
HİSAB). Kifayet manası ifade eden hasb 
kelimesi, inkarcıların ve münafıkların is
lam dini ile mensupları aleyhine sinsi fa
aliyetlerine karşı Hz. Peygamber'in ve 
mürninterin manevi güçlerini koruma
Iarını, ümitlerini yitirmemeterini ve AI
Iah'ın kendilerini savunup koruyacağı şu
u runu zinde tutmalarını tavsiye eden 
ayetler içinde yer alır. Bir ayette de (et
Talak 65/2-3) eşler arasında anlaşmazlık 
ortaya çıktığında tarafların, özellikle er
kek tarafının adilane ve insani duygular
la davranması emredilmekte ve Allah'ın 
kendisine tevekkül eden kimseye yete
ceği belirtilmektedir. Hasib isminin yer 
aldığ ı üç ayetin birinde (en-N isa 4/6). ye
tim mallarını elinde bulunduranların dü
rüst davranmalarının gerektiği aniatıldık
tan sonra her şeyi en küçük ayrıntılarına 
varıncaya kadar bilen Allah'ın bütün dav
ranışların hesabını soracağı ifade edil
mektedir. Diğer ayette (en-Nisa 4/86) 
görgü kurallarından selamiaşma konusu 
üzerinde durulmakta ve bir kimseye ve
rilen selamın samimi bir ilgiyle cevaplan
dırılması gerektiği vurgulanmakta, ardın
dan da Allah'ın her şeyin hesabını sora
cağı bildirilmektedir. Fahreddin er-Razi'
nin de işaret ettiği gibi her iki ayette yer 
alan hasib ismi hem hesap soran hem de 
kendine kafi gelen manalarını taşımak
tadır (Me{atf/:ıu'l-gayb, IX, 200; X, 222). 
Üçüncü ayette ise (ei-Ahzab 33/39) baş
ta peygamberler olmak üzere ilahi emir
leri insanlara tebliğ edenlerin Allah'tan 
başka kimseden korkmadıkları, zira Ce
nab-ı Hakk'ın herkese kafi geldiği belirtil
mektedir. Bu ayetteki hasib isminde "ye
ten, kafi gelen" manası galiptir (Taberl, 
XXII, 12; Beyzavi, lll, 385). 

Husban masdanndan türeyen çeşitli 
kelimeler sözlük anlamları ile muhtelif 
hadislerde de kullanılmıştır (bk. Wen
sinck, el-Mu<cem, "])sb" md.). Hasib ismi, 
Kütüb-i Sitte içinde doksan dokuz ismi 

ihtiva eden esrna-i hüsna listesine yer ve
ren muhaddislerden Tirmizi rivayetinde 
yer almışken ("Da<avat", 82) İbn Mace'
de mevcut değildir. Bu ismin geçtiği bir 
hadisin meali şöyledir: "Sizden biriniz 
arkadaşını mutlaka övmek istiyorsa, 'Fi
Ianın şöyle şöyle olduğunu zannediyorum, 
bununla birlikte herkesin iç yüzünü bilip 
onu hesaba çekecek olan Allah'tır. kim
seyi Allah nezdinde tezkiye edemem' de
sin" (Müsned, V, 41, 45, 46, 47; Buhar!, 
"Edeb", 54, 95; Müslim, "Zühd", 65). 

Hasib ismiyle temel manalarından bi
rinde eş anlamlı olan kafi. müslümanlar 
arasında bilinen esrna-i hüsna içinde yer 
almamakta birlikte bunun masdan olan 
kifayet Kur'an- ı Kerim'in yirmi dokuz ye
rinde çeşitli fiil sigalarıyla, bir yerde de 
sıfat olarak ve ilahi isim durumunda (bi
kafın) Allah'a nisbet edilmektedir (bk. M. 
F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "kfy" md.). Ra
gıb ei-İsfahani, kelimenin kök anlamını 
"ihtiyacı gidermek ve amaca ulaştırmak" 
şeklinde açıklamıştır ( el-Müfredat, "kfy" 
md.). Buna göre kafi "yeten, kulun ihti
yaçlarını giderip onu muradına erdiren" 
manasma gelir. Kifayet kavramı çeşitli 
ayetlerde Allah'a izafe edilirken bu yeter
lik ve himayenin hangi bakımdan oldu
ğunu belirten ve çoğu esrna-i hüsnadan 
olan sıfat kahbındaki şu isimler kullanıl
mıştır : Hasib (hesaba çeken), veli (yar
dımcı ve dost). nasir (yardımcı), alim 
(hakkıyla bilen), şehid (her şeyi gözlemiş 
olarak bilen), vekil (güvenilip dayanılan), 
habir (her şeyin iç yüzünden haberdar 
olan), basir (gören), hadi (kılavuzluk 
eden). 

Kifayet kavramı birçok hadiste de fiil 
sigalarıyla Allah'a nisbet edilmekte olup 
(bk. Wensinck, el-Mu'cem, "kfy" md.) 
kafi Tirmizi rivayetinde yer almamakta 
beraber İbn Mace'nin listesinde mev
cuttur ("Du<a,", 10). İbn Hacer de Kur
'an'a dayanarak düzenlediği esrna-i hüs
na listesine kafi ismini almıştır (DİA, Xl , 
408). En es b. Malik'in naklettiğine göre 
Hz. Peygamber'in yatağa girerken oku
duğu dualardan biri şöyledir: "Bizi türlü 
nimetlerle besleyen, ihtiyaçlarımızı gide
ren (kafi) ve bizi barındıran Allah'a ham
dolsun! Nice insanlar vardır ki isteklerini 
yerine getirecek ve kendilerini barındıra
cak kimseleri yoktur" (Müslim, "Zikir", 64) . 

Alimler genellikle hasib ismini "kafi ge
len, hesaba çeken, şeref ve yücelik sahi
bi" manaları çerçevesinde ele almışlardır. 
imam Matüridi, Nisa suresinde geçen 
hasib ismini (4/86) şehid (her şeyi gözle-


