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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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Osmanlý devlet adamý.˜ ™

Ahmed Zühdü 3 Þubat 1834’te Ýstan-
bul’da doðdu. Babasý süvari binbaþýsý iken
þehid olan Hacý Rifat Bey’dir. Ailesi, Girit
kumandanlýðý sýrasýnda vefat eden ve Han-
ya Camii hazîresine defnedilen Ýkiz Ali Pa-
þa’ya dayanýr. Ahmed Zühdü ilk tahsilini

Maârif-i Adliyye Mektebi’nde yaptý. Arap-
ça ve Farsça öðrenmeye baþladý. Beyazýt
Camii’nde “Büyük Kýbrýslý” lakabýyla taný-
nan Hoca Mehmed Efendi ile Ayaþlý Mus-
tafa Tevfik Efendi’den þerh-i akaid okuya-
rak icâzet aldý. Bu arada malî usulleri, def-
ter tutmayý ve hesap iþlerini öðrendi. 1847
Nisanýnda henüz çok genç iken maliye ha-
zinesi kalemlerinden esham muhasebe-
sinde çalýþtý. Ardýndan tediye sandýðý ile vâ-
ridât muhasebesinde kurulan banka mu-
hasebesi mümeyyizliðine getirildi. Tem-
muz 1868’de Bank-ý Osmânî muhasebeci-
si oldu. Bir yýl sonra vâridât ve banka mu-
hasebeciliðinin birleþtirilmesiyle Vâridât-ý
Umûmiyye muhasebeciliðine, Eylül 1871’-
de Dîvân-ý Muhâsebât baþkanlýðý ile birlik-
te Maliye Nezâreti müsteþarlýðýna tayin
edildi. Ardýndan sýrasýyla Saruhan sancaðý
ve Beyrut mutasarrýflýðýna, ikinci defa Dî-
vân-ý Muhâsebât reisliðine, Temmuz 1873’-
te ikinci defa Maliye Nezâreti müsteþarlý-
ðýna, Orman ve Maâdin Bankasý, Eshâm-ý
Umûmiyye Emaneti ve Rüsûmat Emaneti
umum müdürlüðüne, Eylül 1878’de Rüsû-
mat Emaneti üstünde kalmak þartýyla Ma-
liye nâzýrlýðýna getirildi. Maliye nâzýrlýðýn-
dan ayrýlmasýndan kýsa bir süre sonra bu-
raya ikinci defa atandý. Eylül 1885’te Nâ-
fia nâzýrý oldu. Bu nezâretin Aralýk 1886’-
da Ticaret Nezâreti’ne baðlanmasý üzerine
Hudâvendigâr (Bursa) valiliðine tayin edil-
di. Nâfia nâzýrý iken kendisine vezirlik rüt-
besi verildi. Aðustos 1887’de tekrar Mali-
ye nâzýrlýðý ile görevlendirildiyse de 4 Eylül
1891’de buradan ayrýldý ve Maârif-i Umû-
miyye nâzýrlýðýna getirildi. Ayrýca bir sü-
re Dahiliye nâzýrýna vekâlet etti. 5 Mayýs
1901’de dördüncü defa Maliye nâzýrlýðýna
tayin edilen Zühdü Paþa ayný zamanda ve-
kâleten Maârif-i Umûmiyye nâzýrlýðý göre-
vini de sürdürdü. Aðustos 1901’de Maliye’-
den ayrýlýp yalnýzca asaleten Maarif nâzýrý
oldu.

Maârif-i Umûmiyye nâzýrlýðý süresince
dârülfünunun kurulmasý hazýrlýklarýný yap-

Söz konusu neþirde her hadisin senedinin
verilmesi yerine eserin ilk sayfasýnda kita-
býn senedinin kaydedilmesiyle yetinilmiþ,
daha sonraki rivayetlerin senedleri Ýbnü’l-
Mübârek’in hocasýndan itibaren baþlatýl-
mýþtýr. Kitapta yer alan râviler eserin so-
nunda alfabetik olarak sýralanmýþ, bunla-
rýn tamamý güvenilirlik açýsýndan deðer-
lendirilmiþ ve her birinin hal tercümesinin
geçtiði bir kaynaða iþaret edilmiþtir. Ay-
rýca rivayetler de dipnotlarda sýhhat açý-
sýndan ele alýnmýþ, zayýf bir hadisin lafzan
ya da mânen sahih baþka bir senedle riva-
yet edilmesi halinde bunlar gösterilmiþ,
hadislerin senedlerinin merfû, maktû vb.
oluþu belirtilmiþ, senedde inkýta yahut ve-
him gibi bir zayýflýk bulunmasý durumun-
da âlimlerin bu konudaki görüþlerine yer
verilmiþtir. Ahmed Ferîd, eserden Abdul-
lah b. Mübârek’e ait olmadýðýný düþündü-
ðü ifadeleri çýkarmýþ, çeþitli nüshalardan
ve daha önceki neþirlerden intikal eden is-
tinsah, imlâ ve matbaa hatalarýný düzelt-
miþ, eserin sonuna da kullanýmý kolaylaþ-
týrýcý çok yönlü fihristler eklemiþtir.
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