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Değerlere yönelik 
saldınlar karşısında öfkelenme, 
utanç verici bir işi yapmaktan 

kaçınma gibi anlamlarda 

L 
kullanılan ahlak terimi. 
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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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