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(1/24) gibi kaynaklara dayanarak özellikle
Katolik kilisesinde varlýðýný sürdüren birta-
kým uygulamalar ortaya çýkmýþtýr. Acý ara-
cýlýðý ile hem Îsâ’nýn çilesine ortak olma
hem de onunla bir olma tecrübesini saðla-
yan bu uygulamalarýn baþýnda kendini kýr-
baçlatma gelmektedir. Bu geleneðin bili-
nen ilk örneklerinden biri XI. yüzyýl azizle-
rinden Saint Dominik Lorikatus’tur. Assisi-
li Francis ise elinde Îsâ’nýn çarmýhtaki çivi
izlerine benzer izler açabilen bir kiþidir. Si-
renalý Catherina (XIV. yüzyýl) kendini kýr-
baçlatmýþ, günlerce uyumamýþ, Loyolalý Ig-
natius (XVI. yüzyýl) üzerine vücudunu tah-
riþ eden kýldan elbiseler giymiþ ve bede-
nine aðýrlýk takarak yaþamýþ, Avilalý Tere-
sa acý seanslarýyla kendinden geçmiþtir.
Özellikle Haçlý seferlerinden sonra Avru-
pa coðrafyasýnda yayýlan bu akýma Latin-
ce “kýrbaçlamak” fiilinden esinlenerek “fla-
gellare” denmektedir. Bu akým günümüz-
de Opus Dei, Guardica Sanfromondi, Peni-
tentes gibi Katolik gruplarda hâlâ devam
etmektedir.

XVI. yüzyýldan itibaren Protestanlýk zühd
hayatýna þiddetli eleþtiriler getirmiþtir. Her
ne kadar bu mezhepte Îsâ’nýn yaþadýðý saf
hayata dönüþ ve kontrollü yaþam gibi kav-
ramlar mevcut olsa da bunlar Protestan-
lýk’ta hiçbir zaman zühd hayatýna varacak
þekilde radikalleþmemiþtir. Katolik, Orto-
doks, Süryânî, Ermeni gibi pek çok hýristi-
yan mezhebince benimsenen gerek aslî
günah kavramýný kabul gerekse acý yoluy-
la Îsâ ile birleþme teolojisi Protestanlýk ta-
rafýndan reddedilmiþtir. Luthercilik gibi ba-
zý Protestan gruplarýnda var olan manastýr
hayatý daha çok müþterek bir sadelik an-
layýþý üzerine oturmaktadýr. Muhtemelen
çok eski çaðlarda, tanrýsal güçlerle iliþki
kurmak için bedene ait birtakým dünyevî
hazlarý terketme anlayýþýna dayalý olarak
ortaya çýkan zühd hayatý zamanla dinlerin
mistik yorumlarý içerisinde þekil deðiþtire-
rek kurumsallaþmýþ ve günümüze kadar
gelmiþtir. Toplumlarýn sosyal-psikolojik sar-
sýntý dönemlerinde birtakým sýkýntýlarý te-
lâfi etme rolünün keþfedilmesi zühd an-
layýþýnýn geliþmesindeki en önemli sebep-
lerden biri olmuþtur. Bu anlayýþ, Hint ve
hýristiyan geleneklerinde marjinal bir fe-
nomen haline bürünürken Yahudilik ve Ýs-
lâm gibi dinlerde daha dengeli bir kültür
haline gelmiþtir.
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Hz. Peygamber’le ashabýnýn
zühd hayatýna dair rivayetler

ve bu konuyla ilgili literatür için
kullanýlan terim.˜ ™

Zühd, Hz. Peygamber’in ve ashabýnýn
hayat tarzýný örnek alarak onlar gibi yaþa-
maya çalýþmak, dünyaya gereðinden fazla
deðer vermemek, bu konuda baþarýlý ol-
mak için de insaný dünyevî arzularýn bas-
kýsýndan kurtarýp iç huzuruna götürecek,
dünya ve âhiret dengesini saðlayacak âyet
ve hadisleri kendine rehber edinmektir. Ýs-
lâm dininde insanýn Allah’ý ve âhiret gü-
nünü unutacak derecede dünya hayatýna
baðlanmamasý, yaratýlýþ amacýnýn bilincin-
de olmasý, dünya nimetlerinden meþrû þe-
kilde faydalanýrken ebedî hayata da ha-
zýrlýk yapmasý hedeflenmiþ ve, “Rabbimiz!
Bize dünyada da âhirette de iyilik ver” di-
ye dua etmesi (el-Bakara 2/201) tavsiye
edilmiþtir. Rekaik ise “ince ve yumuþak”
anlamýndaki rakýkýn çoðulu olup hadis ki-
taplarýnda zühd hayatýný öngören hadisle-
rin bir araya getirildiði bölümlere “kitâ-
bü’r-rikak” ve “kitâbü’z-zühd ve’r-rekaik”
adý verilmiþtir. Rikak da “yumuþak kalpli-
lik” anlamýndaki rikkat kelimesinin çoðu-
ludur.

Zühd ve rekaik konusuyla ilgili hadisler
baþlangýçta hadis kitaplarýnda bir bölüm
halinde yer alýrken sonralarý bu konuda

Îsâ, Vaftizci Yahyâ, Meryem, Mûsâ, Hanok
ve Melkizedek gibi Eski ve Yeni Ahid þah-
siyetleridir. Özellikle Mûsâ’nýn kýrk yýl çöl-
de dolaþmasý zâhidlerin hayatlarýný çölde
geçirmelerine kaynaklýk eden temel örnek-
tir. Hýristiyan geleneði, gerek uygulamasý
gerek teolojisi ile zühd hayatýnýn kökenini
yahudi-hýristiyan kaynaklarýna çýkarsa da
bu kültürün içinde pagan-gnostik zâhid-
lerinin ve belki Hint dinlerinin etkisinin bu-
lunduðu gözden uzak tutulmamalýdýr. Öte
yandan Hýristiyanlýðýn ilk asýrlarýndaki bu
uygulamalara bütün hýristiyanlarýn dahil ol-
duðu söylenemez. Fakat hýristiyan inanç-
larýnýn özündeki tanrý krallýðýnýn öteki dün-
yada kurulacaðý tezi ile aslî günah doktri-
ni sýradan insanlarýn da hayata karamsar
bakmasýna yol açmýþtýr. Bu sebeple mar-
jinal örnekler kadar olmasa bile mutedil
hýristiyanlarýn da yumuþak bir zühd yaþan-
týsýný benimsediði bilinmektedir.

Ýmparator Konstantin’in Hýristiyanlýðý
serbest din olarak tanýmasýndan itibaren
(313) erken dönem zühd hayatýnýn sistem-
leþtirilmeye baþlandýðý görülmektedir. Þe-
hirlerde daha rahat yaþama imkânýnýn or-
taya çýkmasý, imparatorluðun sosyal-eko-
nomik yapýsýna entegrasyon ve kilise ku-
rumunun kökleþmesi gibi hususlar bazý hý-
ristiyanlarýn daha dengeli bir hayat tarzýný
benimsemesine yol açarken daha az sa-
yýda insanýn özelleþmiþ bir zühd hayatýna
eðilim gösterdiði anlaþýlmaktadýr. Bu nok-
tada zühd kültürü manastýr hayatýna dö-
nüþmeye baþlar. Mýsýr, Filistin, Suriye çöl-
lerinden Anadolu ve Avrupa’ya yayýlan ma-
nastýrlar V. yüzyýldan itibaren zâhidlerin
merkezi haline gelmiþtir. Erken dönem
zühd ve manastýr hayatýyla ilgili en önemli
klasik eserlerin baþýnda V. yüzyýlda bugün-
kü haline ulaþan Apophthegmata Pat-
rum (çöl babalarý) adlý eser gelir. Patrum’-
da bu dönem zâhidlerinin sýk sýk tuttuk-
larý oruçlardan, sürekli dua ediþlerinden,
cinsellikten ve her türlü zevkten kaçýndýk-
larýna dair yüzlerce örnek vardýr. Hýristiyan
mezheplerinin ortaya çýkýþýndan itibaren
kurumsal olarak zühd hayatýna yönelik un-
surlar farklýlaþmaya baþlasa bile zâhid ti-
polojisi söz konusu olduðunda teolojik ar-
gümanlar arasýnda farklýlýk yoktur; bu tipo-
loji Îsâ’yý taklit ederek dünyaya ait her tür-
lü nimetten uzak durmaktan ibarettir.

Ortaçað’lardan itibaren zühd hayatýnýn
alýþýlmýþ unsurlarýna bedeni zorlamanýn do-
ruk noktasýna ulaþacaðý yeni uygulamalar
dahil edilmiþ, vücuda iþkence yapma an-
lamýna gelebilecek birtakým ritüeller icat
edilmiþtir. Pavlus’un Korintoslular’a Birin-
ci Mektubu (9/27) ve Koloseliler’e Mektup
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râh’ýn, konularýna göre tasnif edilen ve
539 rivayeti içeren Kitâbü’z-Zühd’üdür
(nþr. Abdurrahman Abdülcebbâr el-Ferye-
vâî, I-III, Medine 1404/1984).

Zühd literatürü açýsýndan en verimli dö-
nem olan III. (IX.) yüzyýlda da zühde dair
eserler müstakil olarak veya câmi‘ ve mu-
sannef türü kitaplar içinde bir bölüm ha-
linde telif edilmiþ olup Esed b. Mûsâ’nýn
Kitâbü’z-Zühd ve’l-£ibâde ve’l-verâßý
bunlardan biridir (nþr. R. Leszynsky, Kirch-
hain 1909; nþr. Raif Georges Khoury, Wies-
baden 1976). Ahmed b. Hanbel’in Kitâ-
bü’z-Zühd’ü de ayný dönemin çalýþmala-
rýndan olup Hz. Peygamber’le diðer pey-
gamberlerin, ileri gelen sahâbî ve tâbiînin
zühdlerine dair yaklaþýk 2300 rivayeti kap-
samaktadýr (Mekke 1357; Beyrut 1403/
1983; Kahire 1408/1987). Eseri Mehmet
Emin Ýhsanoðlu ayný adla Türkçe’ye çevir-
miþtir (I-II, Ýstanbul 1993). Hennâd b. Serî’-
nin 1428 (veya 1442) rivayeti derlediði Ki-
tâbü’z-Zühd’ü Abdurrahman Abdülceb-
bâr el-Feryevâî tarafýndan yayýmlanmýþ-
týr (I-II, Küveyt 1406/1985). Muhâsibî’nin
Kitâbü’l-Mesâßil fi’z-zühd ve ³ayrih ad-
lý eserinde (nþr. Abdülkadir Ahmed Atâ, Ki-
tâbü’l-Mekâsib, Mâhiyyetü’l-£ašl ve Kitâ-
bü’l-Mesâßil fî a£mâli’l-šulûb ile birlikte,
Kahire 1969; nþr. Mustafa Abdülkadir Atâ,
Kitâbü’l-Mesâßil fî a£mâli’l-šulûb ile birlik-
te, Kahire 1986) zühdle ilgili rivayetlerin bir
araya getirilmesinden çok müellifin zühd-
le ilgili görüþlerine yer verilerek rivayetler
þerhedildiðinden eser bu yönüyle diðerle-
rinden ayrýlmaktadýr. Ebû Zür‘a er-Râzî’-
nin zühde dair eserinin doksan yedi riva-
yetten meydana gelen bir cüzü Min Kitâ-
bi’z-Zühd adýyla yayýmlanmýþtýr (nþr. Âmir
Hasan Sabrî, Beyrut 1422/2001). Ebû Dâ-
vûd es-Sicistânî’nin Ebû Saîd Ahmed b.
Muhammed Ýbnü’l-A‘râbî (ö. 340/951) ta-
rafýndan kendisinden rivayet edilen Kitâ-
bü’z-Zühd’ü, aþere-i mübeþþere baþta ol-
mak üzere sahâbe ve tâbiînin zühd haya-
týna dair 521 haber ihtiva etmektedir (nþr.
Ebû Temîm Yâsir b. Ýbrâhim b. Muham-
med – Ebû Bilâl Guneym b. Abbas b. Gu-
neym, Hilvan 1414/1993; nþr. Ziyâülhasan
Muhammed es-Silefî, Bombay 1413/1993).
Konuyla ilgili pek çok eseri bulunan Ýbn
Ebü’d-Dünyâ’nýn 645 rivayeti kapsayan Ki-
tâbü’z-Zühd’ü sahasýnda önemli bir kitap-
týr (nþr. Yâsîn Muhammed es-Sevvâs, Dý-
maþk-Beyrut 1420/1999). Ýbn Ebû Âsým’ýn
Kitâbü’z-Zühd (¬emmü’d-dünyâ ve’z-
zühd, ¬ikrü’d-dünyâ ve’z-zühdü fîhâ ve’½-
½amtü ve ¼ýf¾ü’l-lisân ve’l-£uzle) adlý ese-
rinde Hz. Peygamber’in zühdle ilgili riva-
yetleri yer almaktadýr (nþr. Abdülalî Ab-

dülhamîd el-A‘zamî, Beyrut 1405; Kahire
1408).

Abdürrezzâk es-San‘ânî’nin el-Mu½an-
nef’inin sonunda yer verdiði, hocasý Ma‘-
mer b. Râþid’in el-Câmi£ adlý eserinin için-
de “Bâbü zühdi’l-enbiyâ,”, “Bâbü zühdi’þ-
þahâbe”, “Bâbü halki’l-kafâ ve’z-zühd” baþ-
lýklarý altýnda zühd ile ilgili rivayetlere yer
verilmiþtir (XI, 308, 310, 453). Ýbn Ebû Þey-
be’nin el-Mu½annef’inde “Kitâbü’z-Zühd”
baþlýðýyla toplanan rivayetler peygamber-
lerin, Hz. Peygamber’in, sahâbe ve tâbiînin
zühd hayatýna dairdir (VII, 65-247). Dâri-
mî es-Sünen’inde zühd konusuna 122
bab, Buhârî el-Câmi£u’½-½a¼î¼’inde elli üç
bab, Müslim el-Câmi£u’½-½a¼î¼’inde on
dokuz bab, Ýbn Mâce es-Sünen’inde otuz
dokuz bab, Tirmizî ise es-Sünen’inde alt-
mýþ dört bab ayýrmýþtýr. III. (IX.) asýrda ha-
dis kitaplarýnýn yanýnda edebiyat kitapla-
rýnda da bir bölüm halinde kitâbü’z-zühd-
lere de yer verilmiþ olup Câhiz el-Beyân
ve’t-tebyîn, Ýbn Kuteybe £Uyûnü’l-aÅbâr
adlý eserlerinin birer bölümünü zühde ayýr-
mýþlardýr.

IV. (X.) yüzyýlda Ýbn Ebû Hâtim, Züh-
dü’¦-¦emâniye mine’¹-¹âbi£în adlý risâle-
sinde tâbiînden zâhidlikleriyle bilinen Âmir
b. Abdullah, Rebî‘ b. Huseym, Ebû Müs-
lim el-Havlânî, Esved b. Yezîd, Mesrûk b.
Ecda‘, Hasan-ý Basrî, Üveys el-Karanî, He-
rim b. Hayyân’ýn zühde dair rivayetlerini
nakletmiþtir (nþr. Abdurrahman Abdülceb-
bâr el-Feryevâî, Medine 1404, 1408). Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî’nin ez-Zühd ve ½ýfa-
tü’z-zâhidîn’i de bu dönemde yazýlan
eserlerden biridir. Müellif bu eserinde züh-
de dair söylenenler, zühdün dereceleri,
dünyaya karþý ilgiyi azaltma ve az þeyle ye-
tinme konularýnda toplam 137 rivayet ak-
tarmýþtýr (nþr. Mecdî Fethî es-Seyyid, Tan-
ta 1408). Ca‘fer el-Huldî, el-Fevâßid ve’z-
zühd ve’r-rešåßiš ve’l-merâsî adlý küçük
hacimli eserinde Hz. Peygamber, sahâbe
ve ilk devir zâhidlerinin zühde dair kýrk do-
kuz rivayetini senedleriyle birlikte naklet-
miþtir (nþr. Mecdî Fethî es-Seyyid, Tanta
1993). Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-Müsted-
rek’inde de bu konuyla ilgili 104 rivayetin
yer aldýðý bir bölüm bulunmaktadýr.

V. (XI.) yüzyýlda zühde dair eserler ara-
sýnda önemli bir yeri olan Ýbn Hazm’ýn Mü-
dâvâtü’n-nüfûs*unun birçok neþri ya-
pýlmýþtýr. Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký’-
nin beþ bölümden meydana gelen ez-
Zühdü’l-kebîr’i 989 rivayeti senedleriy-
le birlikte içermektedir (nþr. Âmir Ahmed
Haydar, Beyrut 1408/1987). Bu eseri Enbi-
ya Yýldýrým Kulluðu Unutmadan Yaþa-
ma Sanatý adýyla Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýs-

müstakil eserler yazýlmaya baþlanmýþtýr.
Hadislerde zühd kavramý genel olarak züh-
dün mahiyeti, unsurlarý, Hz. Peygamber’in
ve ashabýnýn zühd hayatýna dair rivayetler
ekseninde ele alýnmýþtýr. Bu rivayetler, Ýs-
lâm’ýn erken dönemlerinden itibaren zühd
anlayýþýnýn doðmasýnda etkili olmuþ, zâ-
hid sûfîlerin etkisiyle bu alanda zengin bir
literatür ortaya çýkmýþtýr. Erken dönem-
lerde zühd hayatý olarak algýlanan tasav-
vufî yaþantýnýn sistemleþip yaygýnlaþma-
sýnda konuyla ilgili literatürün büyük et-
kisi görülmüþtür. Özellikle Resûl-i Ekrem’-
den sonraki dönemde meydana gelen sos-
yal, siyasal geliþmelerin ve refah seviye-
sindeki yükseliþin tesiriyle tâbiînin ileri ge-
lenlerinin zühd hayatýna yönelmeleri zühd
hareketinin Basra’dan Kûfe’ye ve Hora-
san’a kadar yayýlmasýný saðlamýþ, pek çok
müellif bu konuya dair eser yazmýþtýr (Yýl-
maz, s. 12-13). Zühde dair eser yazanlar
genellikle hadis ilmiyle meþgul olan zâhid
sûfîler ya da zühd hayatýna ilgi duyan mu-
haddislerdir. Ýlk örnekleri II. (VIII.) yüzyýl-
dan itibaren görülmeye baþlanan “kitâ-
bü’z-zühd”lerin yazýmý III. (IX.) yüzyýlda de-
vam etmiþtir. Ancak bu asýrda müstakil
zühd kitaplarý yanýnda câmi‘ ve musannef
türü hadis kitaplarýnýn içinde de konuyla
ilgili rivayetler bir bölüm halinde yer al-
mýþtýr. Daha çok tergýb ve terhîb amacýyla
halk için kaleme alýnan bu eserlerin telifi
IV (X) ve V. (XI.) yüzyýllarda sürmüþ, son-
raki dönemlerde de örneklerine rastlan-
mýþtýr.

Zühd konusunda yazýlan ilk eserlerden
biri Þiî Ebû Hamza Sâbit b. Dînâr es-Sü-
mâlî’nin (ö. 150/768) günümüze kadar
gelip gelmediði bilinmeyen Kitâbü’z-
Zühd’üdür (Sezgin, I, 531, 636). Zâide b.
Kudâme’nin de zühde dair bir eserinin bu-
lunduðu zikredilmiþtir (Ýbnü’n-Nedîm, I,
316). Þiî âlimi Küleynî’nin er-Rav²a mi-
ne’l-Kâfî’sinin içinde zamanýmýza ulaþan
Zeynelâbidîn’in e½-Øa¼îfe fi’z-zühd’ü de
konunun ilk eserlerindendir (Aþkar, s. 41).
Hasan-ý Basrî’nin muhtelif eserlerinde yer
alan zühdle ilgili 600 kadar rivayeti Mu-
hammed Abdürrahîm Muhammed ez-
Zühd li’l-¥asani’l-Ba½rî adýyla bir araya
getirmiþtir (Kahire 1991). Abdullah b. Mü-
bârek’in 1627 rivayeti ihtiva eden Kitâ-
bü’z-Zühd ve’r-rešåßiš’i II. (VIII.) yüzyýl-
dan günümüze ulaþan zühde dair ilk eser
olup Hz. Peygamber, ashap ve tâbiînin iba-
det, ihlâs, tevekkül, doðruluk, tevazu, ka-
naat gibi konulara dair sözlerini içermek-
tedir (bk. ez-ZÜHD ve’r-REKAÝK). Ayný asýr-
da yazýlýp günümüze kadar gelen önem-
li zühd kitaplarýndan biri de Vekî‘ b. Cer-
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Abdullah b. Mübârek’in
(ö. 181/797)

zühd ve ahlâk konularýna dair
rivayetleri topladýðý eseri.˜ ™

Kitâbü’z-Zühd ve’r-rešåßiš, zühd, ah-
lâk ve tasavvuf sahasýnda ilk yazýlan ve ilk
dönem zühd anlayýþýný ortaya koyan önem-
li bir eserdir. Ýbn Teymiyye’ye göre bu ko-
nuda yazýlanlarýn en kapsamlýlarýndan bi-
ri olan eser bablara ayrýlmasýyla da diðer-
lerinden daha kullanýþlýdýr. Peygamberle-
rin, özellikle Hz. Peygamber’in sahâbe ve
tâbiînin ahlâk ve zühde dair sözlerini,
onlarýn zühd hayatlarýna dair rivayetleri,
zühd kavramýyla baðlantýlý hüzün, bükâ,
huþû, havf, ihlâs, tefekkür, tevekkül, ka-
naat, rýzâ ve fakr gibi birçok terimi içeren
hadisler yanýnda Ýsrâiliyat’tan olduðu dü-
þünülen bir kýsým zayýf rivayetleri de ih-
tiva etmektedir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1423).
Eserde yer alan kýsýmlarýn ve bablarýn be-
lirlenmesi, rivayetlerin konu ve sened açý-
sýndan (merfûdan mevkufa doðru) sýralanýþý
sistematik deðildir. Ýyi bir þair olan müellif
eserinde þiirlere de yer vermiþ, Kütüb-i
Sitte müellifleri bu eserde nakledilen ha-
disleri kitaplarýna almýþlardýr.

ez-Zühd ve’r-rešåßiš’in çeþitli kütüp-
hanelerdeki yedi yazmasýndan (Kitâbü’z-

Zühd, nþr. Habîbürrahman el-A‘zamî, neþ-
redenin giriþi, s. 17-24; Brockelmann, II,
163; Sezgin, I, 95) tahkikli ve tahkiksiz pek
çok neþri yapýlmýþtýr. Eserin ilk tahkikli neþ-
rini Habîbürrahman el-A‘zamî Kitâbü’z-
Zühd ve yelîhi Kitâbü’r-Rešåßiš adýyla
gerçekleþtirmiþtir (Haydarâbâd 1386; Bey-
rut, ts. [Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Mektebetü
dâri’l-irþâd]). A‘zamî hadislerin ve diðer
rivayetlerin tahrîcini yapmýþ, anlaþýlmasý
güç yerlere þerhler düþmüþ, Kütüb-i Sit-
te ricâlinden olmayan râvilerin biyogra-
filerini veren kaynaklara iþaret etmiþ ve
kullaným kolaylýðý saðlayacak çeþitli fih-
ristler hazýrlamýþtýr. Habîbürrahman el-
A‘zamî bu neþrini eserin Hüseyin b. Hasan
el-Mervezî’nin rivayetine dayanan Süley-
maniye (Cârullah Efendi, nr. 834), Nuaym
b. Hammâd’ýn rivâyetine dayalý Ýskende-
riye (Mektebetü’l-âmme, nr. E. 1331) ve
Þam’daki Zâhiriyye (Tasavvuf, nr. 237) kü-
tüphanelerinde kayýtlý, bab sayýlarý birbi-
rinden farklý üç nüshasýný esas alarak ger-
çekleþtirmiþ, Nuaym b. Hammâd’ýn Ab-
dullah b. Mübârek’ten tek baþýna rivayet
ettiði veya baþka bir hocasýndan naklettiði
rivayetleri de kitabýn sonuna eklemiþtir
(Kitâbü’z-Zühd, neþredenin giriþi, s. 25).
Buna göre ilk bölüm 1627 rivayet içermek-
te, Nuaym b. Hammâd’ýn Hüseyin b. Ha-
san el-Mervezî nüshasýna yaptýðý ziyâde-
lerden oluþan ikinci bölüm ise 6, 12 ve 16.
cüzlerden müteþekkil 436 rivayetten oluþ-
maktadýr. Yûsuf Abdurrahman Mar‘aþlî,
Fihrisü e¼âdî¦i Kitâbi’z-Zühd li’bni’l
Mübârek adýyla eserin geniþçe bir fih-
ristini hazýrlamýþtýr (Beyrut 1987). Eseri
Muhammed Âdil Teymur Kitâbü’z-Zühd
ve’r-Rekåik: Zâhidlik ve Ýncelikler (Ýs-
tanbul 1992) ve Ýshak Doðan Zühd Kita-
bý adýyla (Konya 2006) Türkçe’ye çevirmiþ-
lerdir.

Ahmed Ferîd eseri ez-Zühd ve’r-re-
šåßiš adýyla uzun bir mukaddime ile ye-
niden neþretmiþtir (I-II, Riyad 1415/1995;
Ýskenderiye 1419). Bu neþirde Mervezî nüs-
hasýnýn esas alýndýðý söylense de A‘zamî’-
nin tahkikinin esas alýnarak bazý deðiþik-
likler yapýldýðý ve Nuaym b. Hammâd’ýn ri-
vayetlerine yer verilmediði görülmektedir.
Nâþir, Abdullah b. Mübârek’in eserini oriji-
nal haliyle yayýmlama gerekçesiyle Hüse-
yin b. Hasan el-Mervezî ile Yahyâ b. Saîd’in
diðer hocalarýndan aktardýklarý rivayetleri
çýkarmýþtýr. Ahmed Ferîd, senedinde Ýb-
nü’l-Mübârek’in bulunmadýðý rivayetleri bu
iki râvinin ziyâdeleri þeklinde kabul ederek
kitabýn metnine dahil etmediðinden bu ne-
þirde sadece 1203 rivayet yer almaktadýr.

tanbul 2000). Ýsmâil b. Ali el-Esterâbâdî’-
nin ¬emmü’d-dünyâ ve’z-zühdü fîhâ’sý
(Mektebetü Câmiati’l-Ýslâmiyye, nr. 1613),
Hatîb el-Baðdâdî’nin Kitâbü’z-Zühd ve’r-
rešåßiš’i ile (Zâhiriyye Ktp., Mecmua, nr.
28) konuyla ilgili 119 rivayete yer verdi-
ði MünteÅab mine’z-zühd ve’r-rešåßiš’i
(nþr. Âmir Hasan Sabrî, Beyrut 1420/2000)
bu dönemin eserlerindendir.

Daha sonra azalarak devam eden zühd
ve rekaik kitaplarýndan Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-
Cevzî’nin altmýþ bölüm halindeki Kitâbü’l-
¥adâßiš fî £ilmi’l-¼adî¦ ve’z-zühdiy-
yât’ýnda bu konudaki rivayetler senedle-
riyle birlikte zikredilmiþtir (nþr. Mustafa es-
Sekka, I-III, Beyrut 1408/1988). Ýbn Kudâ-
me’nin er-Rišša ve’l-bükâ adlý eserinde
(nþr. Ahmed b. Ebü’l-Ayneyn, Tanta 1412/
1992; nþr. Mes‘ad Abdülhamîd Muham-
med es-Sa‘denî, Beyrut 1414/1994; nþr.
Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf, Dýmaþk
1415/1994) tasavvufî bir yaklaþýmla yumu-
þak kalplilik ve piþmanlýk duygusu üze-
rinde durulmuþ, peygamberlerin ve sâlih
kimselerin hayat hikâyelerine, zühd ve tak-
vâlarýna, ibadetlerine, güzel sözlerine yer
verilmiþtir. Münzirî’nin Kifâyetü’t-te£ab-
büd (müte£abbid) ve tu¼fetü’t-tezeh-
hüd’ü (mütezehhid) (Mecmû£atü’r-resâßi-
li’l-münîriyye içinde, Kahire 1346, III, 66-
83; Kahire 1357/1938; nþr. Yüsrî Abdülga-
nî Abdullah, Beyrut 1407/1987; nþr. Mecdî
es-Seyyid Ýbrâhim, Bulak 1407/1987; nþr.
Mahmûd Nassâr, Kahire 1988; nþr. Âdil
Ebü’l-Muâtî, Kahire 1408/1988; nþr. Ali Ha-
san Ali Abdülhamîd, Amman 1410/1989),
Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî’nin
Æam£u’l-¼ýr½ bi’z-zühdi ve’l-šanâ£a ve
reddü ×ülli’s-süßâli bi’l-kesb ve’½-½ýnâ£a’-
sý (nþr. Mecdî Fethî es-Seyyid, Tanta 1408/
1988; nþr. Mes‘ad Abdülhamîd Muhammed
es-Sa‘denî, Beyrut 1414/1994) konuyla il-
gili diðer eserlerdendir. Süyûtî bu gelene-
ðin son örneklerini Kitâbü’l-Edeb ve’r-
rešåßiš adlý eseriyle (Zâhiriyye Ktp., nr.
1493), isnadlarýný hazfederek derlediði Er-
ba£ûne ¼adî¦en fî šavâ£idi’l-a¼kâmi’þ-
þer£iyye ve fe²âßili’l-a£mâl ve’z-zühd
(nþr. Ahmed el-Bizre – Ali Rýzâ Abdullah,
Beyrut-Dýmaþk 1406/1986; nþr. Bâhis b.
Ahmed el-Hazrecî el-Ensârî, Cidde 1417/
1997) ve el-Erba£ûne fi’z-zühd (Ta¼×îru
ehli’l-âÅira mine’d-dünyâ ed-dâ¦ira, nþr.
Târýk b. Muhammed et-Tavârî, Beyrut 1428/
2007; nþr. Ebû Abdurrahman Cemâl b. Mu-
hammed b. Mahmûd, Beyrut 2010) adlý ki-
taplarýyla ortaya koymuþtur.
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