
Kutbüddin Bahtiyar Ka ki ve Ferldüddin 
Genc-i Şeker'in sohbetlerine devam etti. 
Kutbüddin'den veya Mulnüddin Siczl'den 
Çiştiyye hırkası giydi. Gençlik yıllarında 
yaptığı uzun seyahatlerden sonra İltut
mış'ın idaresi altındaki Delhi'ye yerleşti. 
643 (1246) yılının Ramazan ayında vefat 
etti; vasiyeti üzerine Kutbüddin Bahtiyar 
Kaki'nin kabrinin yanına defnedildi. Dara 
Şüküh onun kabrini ziyaret ettiğini söy
ler (Sefinetü'l-evliya', s. 114). 

Çiştl şeyhlerinden Nizameddin Evliya 
müridlerine, "Gerek benim gerekse siz
lerin ihtiyaç duyduğu her şey Nagevrl'nin 
eserlerinde vardır" diyerek onun tasav
vuftaki üstün mertebesine işaret etmiş
tir. Semaa düşkün olması Nagevrl'ye bir
çok taraftar kazandırmışsa da aynı za
manda ulemanın kendisini ağır biçimde 
suçlayıp aleyhinde fetva vermesine ve 
sürgüne gönderilmesi için sultan nezdin
de teşebbüse geçmesine sebep olmuş
tur. Ancak semadan hoşlanan Minhacüd
din Osman b. Muhammed ei-Cüzcanl'nin 
kadı olması ile hakkındaki şikayetler so
nuçsuz kalmıştır. 

Ziraatta meşgul olup el emeğiyle geçi
nen Hamldüddin'in Hintyogilerinin, ayrı
ca vejeteryanizmin etkisi altında kaldı
ğından söz edilir (Schimmel, s. 304). Es
ma-i hüsnayı şerhetmek için yazdığı Me
tfıli'u 'ş-şümus ile ilahi muhabbet ve ma
ri fet hakkındaki kırk hadisi -şerheden 
Şer]J.-i Erba'in adlı iki eseri günümüze 
kadar gelmiştir (Aiigarh Mevlana Azad 
Ktp , Hablb Gene koleksiyonu). Abdül
hak ed-Dihlevl A.l]bfırü'l-a./:ıyfır'da (Del
hi 1309) ona ait olduğunu söylediği Le
vfı'i]J. ve Levfımi' adlı eserlerden alıntı
lar yapmıştır. Rıza Kulı Han Hidayet de 
Sühreverdiyye tarikatının Hindistan'daki 
önemli bir temsilcisi olan Nagevrl'nin Rfı
]J.atü'l-~ulCıb ve 'Iş~nfıme adlı iki eseri 
daha bulunduğunu söyleyerek ona ait iki 
rubalyi iktibas etmiştir (bk. bibl) 
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HAMiDÜDDİN SİV ALi 
(~l~.,:r-..1.11~) 

(ö. 674/1276) 

Çiştiyye tarikatına mensup 
Hindistanlı sufi. 

. _j 

VII. (XIII.) yüzyılın başlarında Delhi'de 
doğdu. Ashaptan Said b. Zeyd'in soyun
dan gelen ailesi müslüman yönetici sını
fına mensuptur. İyi bir eğitim görmesine 
rağmen gençlik yıllarında zevk ve safaya 
düşkün biri olarak dikkati çeken Haml
düddin daha sonra dini bir hayat tarzı 
sürdürmeye karar verdi ve Ecmlr'de İs
lamiyet'i yaymaya çalışan Çiştiyye tarika
tının kurucusu Hace Mulnüddin Hasan 
ei-Çiştl'ye (ö. 633/1236) intisap etti. Sü
lükünü kısa sürede tamamlaması üzeri
ne şeyhi kendisine "sultanü't-tarikin" un
vanını verdi ve bu unvanla tanındı. Çiştiy
ye tarikatından hilafet aldıktan sonra Ec
mlr'den ayrılarak Nagevr şehri yakınla
rında bir köy olan Sival'e yerleşti. Burada 
mensubu olduğu yönetici sınıfıyla ilgisini 
kesti ve iki dönümlük arazisini ekip biçe
rek geçimini sağladı. 

Hamldüddin Sivall, Çiştiyye tarikatının 
Hindistan topraklarında yayılmasını sağ
layan ilk önemli Çiştl şeyhlerinden biridir. 
Diğer Çiştl şeyhleri şehir merkezlerinde 
faaliyet gösterirken Hamldüddin irşad ça
lışmalarını kırsal kesimde sürdürmeyi 
tercih etmiştir. Ortaçağ Hint-İslam dün
yasının ünlü süfısi Bahaeddin Zekeriyya'
ya ve dönemin diğer mutasawıtlarına di
ni ve tasawufı konularda mektuplar gön
deren Hamldüddin Sivall bazı şiir ve ta
sawufı risaleler kaleme almıştır. Abdül
hak ed-Dihlev'i'nin A./:ıbfırü'l-a./:ıyfır adlı 

eserinde bu risalelerden geniş nakiller 
bulunmaktadır. 
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Kur'an-ı Kerim'de 
cehennemiikiere içirileceği bildirilen 

kaynar su 
(bk. CEHENNEM). 

_j 

L 

L 

L 

HAMiTARASLI 

HAMi S 
(~1) 

İslam devletlerinde 
ordunun savaş sırasında 
esas aldığı beşli tertip 

(mukaddime, kalb, 

meymene, meysere, saka) 

(bk. ORDU). 

HAMi ş 
(bk. HAŞiYE). 

HAMİT ARASU 
(1909-1983) 

Şarkiyat, Türkoloji 
ve falklor alanlarındaki 
çalışmalarıyla tanınan 

Azerbaycanlı ilim adamı. 

_j 

_j 

_j 

23 Şubat 1909'da Gence'de doğdu. Asıl 
adı Hemid Mehemmedtağıoğlu'dur. Kü
çük yaşta babasını kaybettiğinden üvey 
babası tarafından büyütüldü. Babasından 
kalan zengin kütüphane ve annesi Hürrü
beyim'in klasik Şark ve Azerbaycan edebi
yatı hakkındaki bilgisi küçük yaştan itiba
ren onu etkiledi. İlk ve orta tahsilini Arap
ça ve Farsça öğrenmeye başladığı Gen
ce Medresesi'nde tamamlayarak ( 191 5-
1920) devrin en önemli okullarından biri 
sayılan Gence Darülmuallimlni'nde oku
du ( 1920-1926). Daha sonra öğretmenlik 
ve yöneticilik yaptığı N ebiağı lı köyünde 
bulunduğu esnada folklor ve halk edebi
yatıyla ilgilendi, derlemeler yaptı ( 1926-

1928). 

1928'de Bakü'ye gitti. Bu sırada bir 
yandan öğretmenliğini sürdürürken bir 
yandan da Azerbaycan Devlet Pedagoji 
Enstitüsü'nün Dil ve Edebiyat Fakültesi'
ne devam etti. Gösterdiği üstün başarı 

Ham it Araslı 
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sayesinde fakülteden erken mezun oldu 
(ı 93 1 ). Gence'de Maarif müdür yardım
cılığı yaparken Bakü'de okuduğu ensti
tüye asistan tayin edildi (19 32) . Bu sıra
da Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi 
Azerbaycan Şubesi'nin Esaslı Kütüpha
nesi bünyesinde bulunan Şarkşinaslı k Şu

besi müdürlüğüne getirildi ( 1934- ı 937) 
Bu görevi sırasında Şark El Yazmaları Fon
du'nu kurdu. Daha sonra Azerbaycan 
Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi 'nin 
Edebiyat ve Dil Enstitüsü ile Şarkşinaslık 
Enstitüsü'nün şube müdürlüğü görevle
rinde bulundu. 1940'tan itibaren, kuru
luşunda büyük emeğinin geçtiği Nizarni 
Adına Azerbaycan Edebiyatı Müzesi'n
de önce ilmi katip, sonra ilmi bölüm mü
dür yardımcısı ve genel müdür olarak ça
lıştı ( 1960-1968) . Bu sırada Nizarni Dil ve 
Edebiyat Enstitüsü'nün Metin Araştır

maları Bölümü'nü kurdurdu (ı 957) . Aynı 
dönemde Azerbaycan Devlet Üniversite
si'nin Yakın ve Orta Şark Edebiyatı Kürsü
sü müdürlüğü görevini de yürüttü (ı 944-
1962) . Azerbaycan Bilimler Akademisi Ya
kın ve Orta Şark Halkları Enstitüsü mü
dürlüğünün ardından (ı 970- ı 98 ı) geti
rildiğ i El Yazmaları Enstitüsü'ndeki şu
be müdürlüğü son görevi oldu. 20 Şubat 
1983'te Bakü'de öldü. 

Harnit Araslı, XIII -XVI. Esrlerde 
Azerbaycan Edebiyatı adlı çalışmasıyla 
1943'te "filoloji ilimler namzedi" (doçent). 
XVII-XVIII. Esrlerde Azerbaycan Ede
biyatı Tarihi (Bakı ı956 ) adlı teziyle de 
1954'te "filoloji ilimler doktoru" (profe
sör) unvaniarını almıştır. İlml çalışmala
rından dolayı devlet tarafından birkaç 
defa ödüllendirildiği gibi yurt içinde ve 
dışında birçok kuruma üye kabul edil
miştir. Türk Dil Kurumu'na muhabir üye 
(ı 957). Azerbaycan İlimler Akademisi'
ne üye (ı 968 ). Irak Bilimler Akademisi 
(ı 972) ve Ürdün İslam Medeniyeti Araş
tırmaları Kraliyet Akademisi'ne de fahrl 
üye seçilmiş (ı 98 ı ) . Özbekistan tarafın
dan "emektar ilim hadimi" unvanına la
yık görülmüştür. Azerbaycan'ın yanı sıra 

Türkmenistan ve Özbekistan akademik 
kadrolarının hazırlanmasında önemli rol 
oynamış. birçok öğrencinin doktora tezi
ni yönetmiştir. Başta Sovyet cumhuriyet
leri olmak üzere Türkiye ve Bulgaristan 
gibi ülkelerdeki ilmi toplantılara çeşitli 
tebliğlerle katılmıştır. 1966'da katıldığı 
Türk Dil Kurumu'nun Xl. Kurultayı ve 
Türkiye seyahati hakkındaki intibalarını 
kaleme alarak "Türk Alimlerinin Mecli
sinde" (Bakıgazetesi, 13 Ağu stos ı966) 

ve "On Gün Türkiye'de" (Edebiyat ve in-

480 

cesen'etgazetesi, 20 Ağustos ı966) ad
larıyla yayımlamıştır. 1947'de Azerbay
can'da devlet desteğiyle gerçekleştirilen 
Geneeli Nizarni'nin 800. doğum yılı kutla
maları ile daha sonra FuzOII'nin 400. do
ğum yılı törenlerinin düzenlenmesinde 
de önemli rol oynamıştır. 

Klasik Azerbaycan edebiyatını modern 
metotlarla inceleyen öncü ilim adamları 
arasında Harnit Araslı çalışmalarının yo
ğunluğu ve genişliğiyle başta gelir. Özel
likle klasik Azerbaycan edebiyatının olu
şumu ve gelişmesi ; Türkiye, Özbekistan, 
Türkmenistan ve iran'daki edebi hareket
lerle Azerbaycan Türk edebiyatının ilişki
leri ve karşılıklı tesirleri onun hayatı bo
yunca araştırdığı konuların esasını teşkil 
etmiştir. Bazı şahsiyetler hakkındaki in
celemeleri ve metin neşirleri ise özellik
le dikkati çekmektedir. Yıllarca el yazma
larıyla meşgul olması. birçok cönk ve şiir 
mecmuasını elden geçirmesi çalışmala
rında sağlam sonuçlara ulaşmasına yar
dım etmiştir. Ancak Sovyet resmi edebi
yat anlayışı ve Stalin devrinin baskısı za
man zaman Ham it Araslı'nın eserlerinde 
de kendini hissettirmiştir. 

Ese rler i. Harnit Araslı'nın ders kitapla
rı, antolojiler ve Rusça basılan kitapları 
ile diğer eserleri yetmişi. ilmi makaleleri 
300'ü, düzenleyip yayımladığı kitaplar kır
kı, redaktörlüğünü yaptığı eserler de el
liyi aşmaktadır. Başlıca eserleri şöyle sı
ralanabilir : A) Biyografi ve Edebiyat Ta

rihi. 1. Elekber Sô.bir'in Heyatı ( Bakı 

ı936). Seyfullah Şamil ile beraber hazır
ladığı küçük hacimli bir biyografidir. z. 
Mirze Feteli Ahundov (Bakı ı 9 38) . 3. 
Fuzuli (Ba kı ı9 3 9) . 4. Şairin Heyatı 
(Bakı ı940) . Geneeli Nizarni'ye dairdir. s. 
Böyük Azerbaycan Şairi Nizami Gen
eevi Heyat ve Yaradıcılığı (Bakı ı94 7) . 

Bir önceki eserden daha hacim li bir çalış
madır. 6. XVII-XVIII. Esrler A zerbay
can Edebiyatı Tarihi (Bakı ı 956) . Klasik 
edebiyat yanında halk edebiyatının bir
çok yönüyle ele alındığı eserde Köroğlu 
destanı , Şah İsmail. Aşık Garip, Kerem 
ile Aslı gibi halk hikayeleri ve Tufarkanlı 
Abbas, Sarı Aşık, Sayad Nova gibi aşıklar 
hakkında önemli değerlendirmeler yapıl
mıştır. 7. Böyük Azerbaycan Şairi Fu
z uli (Bakı ı 958) . Müellifin FuzGII üzerine 
hazırladığı geniş çaplı bir araştırmadır. 

8. Aşıg Yaradıcılığı (Bakı 1960) . 

Bu eserlerin bir kısmı Rusça olarak da 
yayımlanmış. Araslı 'nın ayrıca Dede Kor
kut. FuzGII ve Tevfik Fikret hakkında dağ-

rudan doğruya Rusça olarak kaleme al
dığı bazı çalışmaları da neşredilmiştir. 

B) Metin Neşirleri. 1. Kitô.b-ı Dede 
Gorgud (Bakı ı 939) Dede Korkut hika
yelerinin Latin harfleriyle Azerbaycan'da 
gerçekleştirilen bu ilk metin neşri. Sov
yet rejiminin milli destanları yasaklama 
siyaseti yüzünden yıllarca yasak kitap ola
rak kalmış. nihayet 1978'de Kiril alfabe
siyle ikinci baskısı yapılabilmiştir. Dede 
Korkut hakkındaki bazı görüşleri ve met
ni farklı şekilde okuması , Orhan Şaik Gök
yay ile müellif arasında ilmi tartışmalara 
sebep olmuştur (bk. Gökyay, s. 293-360) . 
Z. Mehemmed Fuzı11i: Eserleri (Bakı 
1 944- ı 961) . FuzGII'nin eserlerinin ilmi 
usullere göre hazırlanmış beş ciltlik külli
yatıdır. Son cildi yayımlanamayan bu kül
liyat, Harnit Araslı ' nın metin neşri ala
nındaki en önemli çalışmalarından biri
dir. 3. Mirze Feteli Ahundov: Eserleri 
(Bakı ı 938. ı 958) . Feyzullah Kasımzade 
ile birlikte üç cilt olarak planlanan külli
yatın sadece ilk cildi yayımlanabilmiştir. 
4. Molla Penah Vô.gii: Seçilmiş Eser
leri (Bakı ı 952, 4. bs. ı 968) . S. Molla 
Veli Vidô.di : Eserleri (Ba kı ı 957) . 6. 
Gövsi (Kavsi) Te brizi: Seçilmiş Eser
leri (Ba kı 1958) . 7. Hatô.i (Şah İsmayıl): 
Dehnô.me (Bakı ı 959) . 8. Elişir Nevô.i: 
Perhad ve Şirin (Bakı ı968) . 

Azerbaycan'da orta dereceli okullarla 
yüksek okullarda okutulan edebiyat ders 
kitaplarının yazılmasını bazan tek başı

na, bazan da bir heyetle birlikte üstlenen 
Araslı ' nın orta okulların beşinci sınıfları 
için hazırladığı Edebiyat, Edebiyat Mün
tehabatı 1936 ve 1938 yıllarından itiba
ren, sekizinci sınıflar için hazırladığı Ede
biyat, Gedim Ede biyat ise 19SO'den iti
baren uzun süre ders kitabı olarak oku
tulmuştur. Harnit Araslı, devlet deste
ğinde çeşitli komisyonlara hazırlatılarak 
neşredilen iki ciltlik Mühteser Azerbay
can Edebiyatı Tarihi (Bakı ı 943-1944) 
ve üç ciltlik A zerbaycan Edebiyatı Ta
rihi (Bak ı ı 9 5 7 -ı 960) adlı kitapların da 
esas müelliflerinden biridir. Özellikle ilk 
eserin klasik Azerbaycan edebiyatı bölü
münün büyük bir kısmı onun tarafından 
yazıl mıştır. 

Başta Ali Şlr Neval olmak üzere Çağa
tay şairleri ve eserleri hakkında neşredil
miş çok sayıda makalesi bulunan Araslı 
bazı şiir ve hikayeler de yazmış, çocuklar 
için edebi eserlerden tercüme ve iktibas
lar yapmıştır (eserleri hakkında geniş bil
gi için bk. M. ibrahimova. H. M. Araslı : 

Bibliografiya, Bakı 1970) . 
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HAMiTAYTAÇ 

ı 

L 
(bk. AYTAÇ, Hamit). 
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r 
HAMİYET 

ı 

( ~f) 

Değerlere yönelik 
saldınlar karşısında öfkelenme, 
utanç verici bir işi yapmaktan 

kaçınma gibi anlamlarda 

L 
kullanılan ahlak terimi. 

_j 

Sözlükte "bir şeyin ateşte kızması, öf
kelenme, bir işi yapmaktan kaçınma. hi
maye etme, kıskanma" manalarma gelen 
h amy kökünden masdar-isim olan ha
miyyet ahlak terimi olarak namus. din. 
vatan gibi üstün değerleri koruma. bun
ların saldırıya uğramasından dolayı öfke
lenme. savunmak için harekete geçme; 
insanın kendisine utanç veren bir işi yap
maktan kaçınması; aralarında kan bağı 
bulunan kimselerde mevcut birbirini ko
ruma duygusu gibi çeşitli şekillerde açık
lanmıştır (Ragıb el-isfahan!, Müfredat. 
"!Jmy" md.; Usanü'L-'Arab. "!Jmy" md.; et
Ta'rffat, "el-I:Iamiyye" md.; Tacü'L-'arus, 
"!Jmy" md.; Kamus Tercümesi, "!Jmy" md.). 

Harniyet kelimesi Feth suresindeki bir 
ayette (48/26) iki defa geçmektedir. Hu
deybiye Antiaşması'nın söz konusu edil
diği bu ayette, antlaşma sırasında müş

riklerin müslümanlar karşısındaki inatçı 
ve uzlaşmaz tutumları "hamiyet" olarak 
adlandırılmış. ayrıca bunun bir "Cahiliye 
hamiyeti" olduğu ifade edilmiş, aynı ayet
te Allah'ın Peygamber' e ve diğer müslü
manlara "sel<inet" indirdiği bildirilmiştir. 
Müfessirlerin çağuna göre harniyet esas 
itibariyle kötü bir sıfat olduğu için Cahili
ye'ye, iyi bir sıfat olan seKinet ise Allah'a 
izafe edilmiştir (mesela bk. Razi. XXVIII, 

ı 02; Alu s!, XXVII. ı ı 8). Tefsirlerde seKi-

net hakkında yer alan "sabır, teenn'i, va
kar" gibi açıklamalar bu kelimenin hami
yetin zıddı olarak kullanıldığı kanaatini 
vermektedir. Nitekim Thber'i de sel<ineti 
müşriklerin harniyetlerine aykırı ve müs

lümanlara has bir nitelik şeklinde değer
lendirir (Cami'u'L-beyan, XXVI, ı04) . 

Mekke müşrikleri, antlaşma metninin 
baş tarafına besınelenin yazılmasına ve 
Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu
nu belirten ibarenin sözleşmeye konul

masına karşı çıkmışlar, hatta kendi gele
neklerine aykırı olarak müslümanların Kil
be'yi ziyaret etmelerine engel olmuşlardı. 
Sözkonusu ayette anılan ve tenkit edilen 
Cahiliye harniyeti onların bu haksız tutum
larıyla ilgilidir. Harniyeti mutlak olarak kö
tü bir sıfat saymak yerine insanların ha
miyetlerini kabartan sebepleri değerlen
dirmek daha isabetli olur. Nitekim ha
dislerde bu kelime hem iyi hem de kötü 
anlamda geçmektedir. İfk hadisesiyle il
gili gelişmeleri anlatan bir rivayette, Sa' d 
b. Muaz'a öfkelenerek yakışıksız sözler 
sarfeden Sa'd b. Ubade için Hz. Aişe'nin 
söylediği. "İbn Ubade iyi bir insandı, fa
kat harniyet onu öfkelendirdi" sözünde 
harniyet olumsuz anlamda kullanılmış
tır (Müsned, VI, ı 96, ı 98; Buhar!, "Me
gazi" 34; "Şehadat", 15; Müslim. "Tevbe". 
56) . Aynı şekilde Uhud Gazvesi'nin ardın
dan Hz. Ömer'le söz düellosuna girişen 
Ebu Süfyan'ın övünme ve tehdit dolu söz
ler sarfetmesinden de "hamiyyetü'l-Cahi
liyye" diye söz edilir (Müsned,l, 288) Bun
dan dolayı hamiyyetü'l-Cahiliyye tabiri "Ca
hiliye asabiyeti" şeklinde de açıklanmış
tır (Kurtub!, XVI. 289; AIGsi. XXVI, ı ı6) . 
Buna karşılık ResGl-i Ekrem'in haksız bir 
boşama olayına tepkisini harniyet keli
mesiyle ifade eden hadiste (Ebu DavGd, 
"Talal5". ı O) bu kavram olumlu bir anlam
da kullanılmıştır. 

Daha. sonraki ahlak literatüründe ise 
harniyet çoğunlukla gazap gücünün ye
rinde harekete geçmesinden doğan bir 
erdem olarak görülmüştür. Ragıb el-İsfa
han'i, öfke duygusu bakımından en ideal 
insanın yavaş öfkelenip çabuk sakinleşe
bilen kimse olduğunu belirtirken bu sa
kinlik ve ağır başlılığın harniyet ve gayre
tin öldürülmesi noktasına kadar götürül
memesi gerektiğini de söyler ( ~-Zerı<a, 
s. 345) . Aynı anlayışı devam ettiren Gaz
zal'i, harniyeti kişinin kendi dışından ge
len tehlikelere karşı bir tür savunma me
kanizması olarak değerlendirif ve bu duy
gu ile gazap arasında ilişki kurduktan 
sonra öfke gücü zayıf olan insana harni
yetsiz denildiğini belirterek, "Öfkesi ve 
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harniyeti büsbütün kaybolmuş insan ger
çekte eksik bir insandır" der (İf).ya', lll, 
ı 67). Aynı düşünür, Feth suresinde as
habın katiriere karşı çok çetin olduklarını 
bildiren ayetteki (48/39) "şiddet" kelime

siyle, "Onlara karşı sert ol" mealindeki 
ayetlerde (et-Tevbe 9/73; et-Tahr'im 66/ 
9) geçen "gılzat" kelimesini harniyet ma
nasında yorumlar. 

Aile, namus, şeref, din gibi üstün de
ğerlerin ancak harniyet duygusu sayesin
de korunulabileceğini düşünen Gazzaıl, 
namus konusunda kıskanç olmayı da ha
miyet içinde mütalaa ederek kıskançlık 
duygusunu kaybetmenin bir zillet oldu
ğunu. bu zillet için "hunGset" kavramı
nın kullanıldığını belirtir (a.g.e., lll, ı67) . 

Hamiyet. öfke gücünün akıl ve din ölçü
leri çerçevesinde aktif olma halidir. Bu öl
çüler içinde davranan insanda öfke gücü 
harniyeti gerektiren durumlarda hare
kete geçer; h ilmin yerinde olduğu durum
larda yatışır (a.g.e., lll, ı68). 

Bu açıklamalar, felsefi ahlakta gazap 
gücünün ılımit ve dengeli noktası için kul
lanılan "şecaat" terimi yerine geleneksel 
İslam ahlakında harniyet teriminin kulla
nıldığını göstermektedir. Nitekim Gazza
l'i'den önce Maverdi de Edebü'd-dünyfı 
ve'd-din adlı eserinde olumlu bir yakla
şımla ele aldığı harniyeti şecaat, haklı di
reniş, namusla ilgili kıskançlık. savunma. 
hakkını arama gibi nefse ait faziletler ara
sında saymış ve gerekli olduğu halde ha
miyetli davranınarnayı bir tür kişilik zaa
fı olarak değerlendirmiştir (s. 248-249). 
Maverd'i, t oplumsal kaynaşmanın (ülfet) 
arnillerinden biri saydığı nesep konusunu 
incelerken daha özel olarak bir akrabalık 
harniyetinden de bahsetmiş, aile şefkati 
ve akrabalık hamiyetinin insanları yardım

laşma ve dayanışmaya yönelttiğini söyle
miş, yakın akraba gibi uzak akraba ara
sındaki harniyeti de önemli bir dayanış
ma arnili kabul etmiştir (a.g.e., s. ı53). 
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