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Bir amaca ulaşma hususunda 
kişinin bütün benliğini saran 

istek ve tutku anlamında 
ahlak terimi. 

_j 

Sözlükte "bir şeyi şiddetle arzu etme, 
ona aşırı derecede tutkun olma, şiddetli 
ve sonu gelmeyen istek, taşkın arzu. aç 
gözlülük" gibi anlamlara gelen (Cevherl. 
eş-ŞLI}.fi/:ı, "I:ırş" md.; Lisanü'l-'Arab, "I:ırş" 
md.) bir masdar-isim olan hırs İslami li
teratürde genellikle mal. mevki, şöhret, 

ilim gibi maddi veya manevi imkanları 
elde etme yahut daha genel olarak belli 
bir amacı gerçekleştirme hususunda ki 
şinin bütün benliğini saran tutkular için 
kullanılır; sadece mal tutkusu için kulla
nıldığı da görülür. Cürcanl'nin, "elde edil
mesi yönünde yoğun çaba göstererek bir 
şeyi isteme" şeklindeki tarifinden de an
laşı l acağı üzere (et-Ta'rifat, "I:ıırş" md.) is
tenilen şeyin meşru veya gayri meşru olu
şuna göre hırsın ahlaki değeri değişir. Bu
nunla birlikte yalın olarak kullanıldığında 
genellikle kötü huyu ifade eder. Nitekim 
FeyyGml'nin "mezmum bir rağbet" şek

lindeki açıklaması da bunu göstermek
tedir (el-Mişbaf:ıu'l-münir; "l:ırş" md.) . İbn 
Hazm'a göre haset duygusundan tamah
karlık. tamahkarlıktan da hırs doğar. Bu
na göre hırs. nefiste yerleşmiş olan ta
mahkarlığın dışa yansıması halidir (el
Ai)la/ı: ue's-siyer, s. 59). Fahreddin er-Ra
zi, geniş ölçüde Gazzall'nin İJ:ıya'ü 'ulCı
mi'd-din'deki açıklamalarından faydala
nıp incelediği mal tutkusu zaafının, hırs 
ve cimrilik şeklinde iki h uyun birleşmesin
den meydana geldiğini belirterek hırsın 
mal kazanma ve biriktirmeyle, cimriliğin 
ise koruma ve saklamayla ilgili olduğunu 
belirtir (Kitabü 'n-Nefs ue 'r-rüf:ı, s. 113 
vd ) . Aynı anlamda ihtiras kelimesi de 
kullanılır; böyle bir huyasahip olan kişiye 
haris veya muhteris denir. Hadislerde ve 
ahlak kitaplarında hırs ve ihtirasa yakın 
bir anlamda tfil-i emel de kullanılmakta

dır (bk. EMEL). 

Kur'an-ı Kerim'de hırs kelimesi geç
mez. Bir ayette (et-Tevbe 9/128). Hz. Pey
gamber'in ümmetine olan sevgisi ve düş
künlüğü haris kelimesiyle ifade edilmiş
ti r. Ayrıca iki ayette (Yusuf 12/1 03; en
Nahl 16/37). yine ResGl-i Ekrem'in insan
ların iman edip hidayete ermeleri husu
sundaki şi ddetli arzusu, bir ayette (en-

N isa 4/129). birden fazla kadınla evli olan 
erkeklerin bunlar arasında adaletli dav
ranma istekleri, diğer bir ayette de (el 
Bakara 2/96) yahudilerin dünya hayatına 
olan aşırı düşkünlükleri hırs kökünden 
gelen kelimelerle anlatılmıştır. 

Hadislerde hırsın yöneld iği amaca gö
re anlamının değiştiği görülür. Mesela ba
zı hadislerde yöneticilik ihtirası taşıyan

lar yerilir (Müsned, Il, 148; Buhar!, "Al:ı
kam", 7; Müslim, "İmare", 14). " İnsanoğ
lu yaşlansa da onda iki şey, hırs ve haset 
hep genç kalır" mealindeki hadiste (Müs

ned, lll, 1 15 , ı 19, 169) haset gibi hırs da 
aşağılayıcı bir anlamda kullanı l mıştır. Bu
na karşılık hayır yapma arzusunu h ı rs 

kelimesiyle ifade edip öven hadisler de 
vardır (mesela b k. Buhar!, "Vekalet" , ı O; 
Müslim, "Kader" , 34; İ bn Mace. "Mul5ad
dime", ı O) Hatta iyilik peşinde koşan bir 
kişiye Hz. Peygamber. "Allah hırsını ar
tırsın" diye dua etmiştir (Müsned, V, 39; 
Buhar!, "Ezan", ı 14; EbO DavOd, "Şalat", 
100). 

Ahlak ve tasawuf kitaplarında hırs ke
limesi, zühd ve kanaatin zıddı olarak da
ha çok para ve mal düşkünlüğünü ifade 
etmek üzere kullanılmı ş ; dini, ahiakl ve 
psikolojik zararları üzerinde d urulmuş; 
kaderci bir yaklaşımla herhangi bir şe

yi şiddetle arzu etmenin o konudaki ila
hi takdiri etkilerneyeceği belirtilmiştir. 

Özellikle. " İnsanoğlunun iki vadi dolusu 
altını olsa mutlaka bir üçüncüsünü ister; 
onun gözünü ancak toprak doyurur; töv
be edenlerin tövbesini Allah kabul eder" 
mealindeki hadis (Buhar!, "Ril5ai5", 10; 
Müslim. "Zekat'' , 116, 1 19; Tirmizi, "Me
nal5ıb" ' 3 2)' insanın h aris ve tam ah kar 
bir tabiata sahip olduğuna delil olarak 
gösterilmiş , bu duygunun dizginlenme
sinin gerekliliğ i üzerinde ısrarla durul
muştur. Bilhassa tasawuf literatüründe 
hırsın ahlaki ve manevi hayat üzerinde 
meydana getireceği tahribata ağırlık ve
rildiği görülür. Gazzall İJ:ıya'ü 'ulUmi 'd
din'in hırs , tamahkarlık, başkalarının 

elindekine göz dikmeme ve kanaat konu
larını i ş l ediği bölümünde (lll, 237-243), 
insanın en çok bir aylık geçimiyle meşgul 
olmasını tavsiye ederek daha ilerisinin 
kaygısını taşımayı hırs saymakta, bu duy
gunun kişiyi kötü ahlaka ve yanlış tutum
lara sevkedeceğini belirtmek suretiyle 
hırsın kişilik aşınmasına yol açtığına işa

ret etmekte ve bu duygunun yenilmesi 
için çareler önermektedir. Bu çareler için
de en dikkate değer olanı kanaati şeref, 
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hırsı da zillet bilmektir (İf:ıya', lll, 242) . 
Gazzall, şeytan ın kalpleri etkileme vası
talarından biri olarak gördüğü haset ve 
hırsın i nsanların gözlerini kör, gönülleri
ni duyarsız hale getireceğini belirtir ve 
bu düşüncesini . "Senin bir şeye olan aşırı 
sevgin gözünü kör eder, kulağını da sa
ğır l aştırır" mealindeki hadisle delillen
dirir (Müsned, V, 94; VI, 450; EbG DavGd, 
"Edeb", ı 16) 

Mutasawıfların dışında kalan alimierin 
hırs hakkındaki değerlendirmeleri daha 
ılımlıdır. Bu alimler, konuya insanları zo
runlu dünyevl faaliyetlerden soğutacak 
derecede olumsuz yaklaşan t utumun, 
"alemin harap olması" şeklinde ifade et
tikleri iktisadi gerileme ve çöküntüye yol 
açacağından kaygı duymuşlardır. Mesela 
İbn Hibban Ebu Hatim el-Büstl. hırsı cim
rilikten kaynaklanan ve insanı sürekli hu
zursuz eden bir manevi yoksulluk alame
ti olarak değerlendirmekle birlikte bu 
duyguyu büsbütün kötü saymaz; yerer
ken de "ifrat" kavramıyla birlikte kullan
maya özen gösterir. İbn Slrln'in, "Eğer is
tediğin olmuyarsa olabilecek şeyleri is
te" anlamındaki bir veeizesini aktararak 
insanın gerçekçi olması ve isteklerine bir 
sınır çekmesi gerektiğini, aksi halde ken
disine eziyet etmiş olacağını belirten mü
ellif. "Zenginlerin en zengini hırsına esir 
olmayandır" der; buna karşılık elde edil
mesi mümkün görülen şeyleri isterneyi 
de "övgüye değer hırs" diye nitelendirir. 
Esasen ona göre, yüce Allah'ın beşer ta
biatına hırs ve arzu duygularını aşılama

sı , kötülükler gibiiyiliklerinde yurdu olan 
dünyanın harap olmaması hikmetine da
yanır. Eğer insanlar hırstan yoksun ola
rak yaratı lmış olsaydı dünyanın düzeni 
bozulurdu. Şu halde kötü olan hırs değil 
hırsta ifrata kaçmaktır (Rauzatü'l-'u/ı:a

la' , s. 129-132). 

İbn Hibban'ın bu görüşü, hırs yerine 
"geniş emel" tabiri kullanılarak biraz da
ha ayrıntılı ve felsefi bir üslupla Maverdi 
tarafından tekrar edilmiştir. Her ne ka
dar Maverdi Edebü'd-dünya ve'd-din 
adlı eserinde (s . 222-224) kişinin bütün 
benliğini kapiayarak onu erdemlerden 
yoksun bırakacağını , ibadetlerden alıko
yacağın ı ve şüpheli işlere bulaştıracağı nı 

ifade ederek hırsı yermekteyse de yine 
aynı eserde (s. 135-147) dünya düzenini 
ve huzurunu sağlamanın vazgeçilmez al
tı ilkesinden birinin geniş boyutlu bir ge
lecek kaygısı ve projesi (geniş emel) oldu
ğunu söyler (diğer ilkeler yaşanan din, 

383 



HIRS 

otoriter yönetim, kapsamlı adalet , genel 
güvenlik ve yaygın refahtır). İbn Hibban 
gibi Maverdi de insan ların ve nesillerin 
sadece kendi ihtiyaçlarıyla yetinip gele
cek kaygıs ı taşımamaları, geleceğe ait 
projelerinin bulunmaması ve buna göre 
çalışmamaları halinde sonraki nesillere 
giderek harap olan bir dünya bırakmış 
olacaklarını, bu tehlikenin önlenebilmesi 
için Allah'ın insan oğlunu geleceği düşü
nüp t edbirli olma istidadında yarattığını, 
bu istidat sayesinde her neslin zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılamada bir önceki nes
lin bıraktığı şeylerden yararlanırken ken
disinden sonraki nesle de daha mükem
mel şartlar bıraktığ ı nı belirtir; dünyanın 
ancak bu ilahi kanuna uyulması sayesin
de giderek daha çok gelişip marnur oldu
ğuna dikkat çeker. İbn Miskeveyh ( Teh?l
bü'l-aljla~, s. 49, 147) ve Ragıb el-İsfaha
ni ( e?·Zerl'a ila mekarimi'ş-şerl'a, s. 321-
322, 377) gibi alimler de zühd kavramını 
dünya işlerini terketmek şeklinde anla
yan sGfi eğilimi tenkit ederek böyle bir 
anlayışın ekonomik çöküntüye yol açaca
ğını belirtmişlerdir. 

Hiçbir İslam alimi ve düşünürü başka
larının malına, canına, mevkiine, namus 
ve şerefine zarar verici sonuçlar doğuran 
hırsı hoş karşılamamıştır. Nitekim bu an
lamdaki hırsın ferdin dini, ahlaki ve psi
kolojik hayatına zarar vermekle kalma
yıp sosyal hayatın düzenini bozduğu , top
lumda barış , kardeşlik, adalet, eşitlik, öz
gürlük gibi yüce değerleri tahrip ettiği, 
dayanışma ve paylaşma ruhunu öldürdü
ğü, haksızlık ve zulümlere yol açtığı her 
dönemde görülmüştür. Yönetimin ehli
yetsiz, kabiliyetsiz kişilerin ve çıkarcıların 
eline geçmesi; kumar, hırsızlık, dolandı

rıcılık, karaborsacılık gibi ahlak ve hukuk 
kurallarına aykırı yollardan kazanç sağ
lanması gibi sosyal problemierin temelin
de de genellikle kontrol edilmeyen hırs 
duyguları yatmaktadır. Bundan dolayı 
başta Kur'an ve Sünnet olmak üzere İs
lami kaynaklar aşırı ferdi tutkuları dizgin
leyici ve düzenleyici bir ahlak öğretisi or
taya koymuşlar; birçok çağdaş müslüman 
alim ve düşünürü de bu ahlaki öğretiyle 
bağdaştırmakta güçlük çektikleri Batı'
da gelişen aşırı liberalizme kuşkuyla bak
mışlardır. İslam dünyasında kapitalizmin 
uzun süre gelişememesinin temelinde 
de bu sistemi İslam 'ın adaletçi. dayanış
macı ve paylaşınacı ahlak zihniyetiyle 
bağdaştırma hususunda karşılaşılan güç
lüklerio bulunduğu kabul edilmektedir. 
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İnsanlık tarihi kadar uzun bir geçmişi 
olan hırsızlık suçunun ilk dönem toplum
larında nasıl karşılandığı ve cezalandırıl
dığı hakkında sağlam bilgiler bulunma
makla birlikte, hırsızlığın önceleri daha 
ferdi boyutta bir suç ve biraz da şahsi öç 
alma aracı bir eylem iken toplumsal ya
şama geçilip mülkiyet düzeninin kurul
masından sonra kamu düzenini ihlal eden 
bir suç sayılarak cezalandırılması ciheti
ne gidildiği söylenebilir. Buna ilave olarak 
hırsızlığın bütün toplumlarda suç olarak 
görüldüğü , fakat hangi tür eylemin hır
sızlık sayılacağı ve ne tür bir müeyyide ile 
cezalandırılacağı hususunun toplurnlara 

·ve dönemlere göre değişiklik gösterdiği 
de belirtilmelidir. 

Eski Çin ve Hint'ten Asurlular ve Hitit
ler' e kadar kadim toplumlarda ve dinler
de (mesela Brahmanizm. Konfüçyanizm) 
hırsızlığın büyük suç ve günahlardan sa
yıldığı ve değişik müeyyidelerle cezalan
dırıldığı, mesela eski İran'da, Sumerler'
de ve Hammurabi kanunlarında hırsız
lığa karşı. çalınan malın birkaç katının 
ödenmesinden hırsızın öldürülmesine ka
dar çeşitli ağır cezaların öngörüldüğü bi
linmektedir. Eski Yunan'da gasp ve yağ
macılığın hırsızlık kapsamında görülme
yip kahramanlık ve beceri örneği sayıldı
ğına dair bilgileri, o toplumun genel te
lakkisi şeklinde değil topluluklar arası 

hasmane ilişkileri e sınırlı bir yargı olarak 
algılamak gerekir. Ahd-i Atik'te yer alan 
on emirden biri "çalmayacaksın"dır (Çı-

kış, 20/15). Hırsıziara verilen genel ceza 
çalınan malın misliyle ödetilmesidir (Çı

kı ş. 2 2/ ı -5). Eğer çalan kişinin malı yoksa 
köle olarak satılır (Çıkış, 22/3). İsrailoğul
ları'na ve eti yenen hayvaniara karşı işle
nen hırsızlık üzerinde özellikle durulur. 
Tevrat'taki bu ilk öğeler Talmud hukukun
da başka suçlarla irtibatlandırılarak da
ha genişletilmiş. eğer kişi hırsızlığı şabat

ta (cumartesi) yapmışsa o zaman ölüm ce
zasına kadar giden bir anlayış hakim ol
muştur (Ketubbot 3la; Yadayim Gene
vah 3/1-2). Roma hukukunda geniş bir an
lam içeren "furtum" hırsızlığın yanı sıra 
dolandırıcılık , emniyeti suistimal, zirn
ınet ve ihtilas gibi mal aleyhine işlenen 
diğer suçları da kapsar. İlk dönemlerden 
itibaren, mabediere ve devlete ait malın 
çalınması ile kişilere ait malın çalınması 
arasında ayırım yapılmış, ikinci nevi hır
sızlık şahsi bir suç sayılarak suç mağdu
runa, uğradığı zararı tazmin ettirmek
ten faili köle edinmeye veya öldürmeye 
kadar varan bir dizi hak tanınmıştı. XII. 
Levha Kanunu'ndan sonra, suç üstü ya
kalanmasına ve köle olmasına da bağlı 
olarak hırsız ölümle cezalandırılabilir, de
ğilse köle statüsü ne geçirilebilir veya çal
dığının iki katı ödetilebilirdi. 

Kaynaklarda hakkında pek az bilgi bu
lunan eski Türk hukukunda mesela H un
lar' da hırsızın, sayısı yedi ile 700 arasında 
değişen sopa cezasıyla veya çaldığının do
kuz katını ödemekle cezalandırıldığı , at vb. 
şeyleri çalanların veya ikinci defa hırsızlık 

yapanların öldürüldüğü bilinmektedir. 

Hıristiyanlık'ta da hırsızlığın yasak ol
duğu bildirilmekle beraber Ahd-i Atık'te

ki gibi açık bir ceza öngörülmemiş, Pav
lus'un, " Hırsızlık yapan artık hırsızlık yap
masın" şeklindeki dini- ahlaki çerçeve
deki öğüdü (Efesoslular'a Mektup, 4/28) 
esas olmuştur. Kilise hukukunda başlan
gıçta hıristiyan ahlakiyatının da etkisiyle, 
gizli hırsızlıkla tabii ihtiyaçları karşılama

ya matuf basit ve alen i hırsızlığ ı birbirin~ 

den ayırıp ikinci tür hırsıziara şefkatle 
yaklaşma ve daha hafif ceza uygulama 
düşüncesi hakim olmuşsa da orta ve ileri 
dönemlerde Roma ceza hukukuna, ka
nonik hukuka ve mahalli örf ve adet hu
kukuna dayanan ve yaklaşık xvııı. yüzyı
lın ortalarına kadar süren müşterek Av
rupa ceza hukukunda hırsızlık ağır bir 
şekilde cezalandırılmış, hırsızın bazı or
ganlarının kesilmesi ve damgalanması gi
bi cezalar getirilmiştir. Bu tarihten son
ra Batı'da fikir akımlarının ve hürriyet 
mücadelesinin açık etkisiyle, biraz da bu 
ağır ceza uygulamasına tepki olarak hır-


