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ðýnda kullanýlýr olmuþtur.

Zühd, daha çok tek tanrýlý dinlerle iliþ-
kili bir kavram gibi görülse de çok tanrýlý
dinlerde de sýkça rastlanan bir olgudur.
Porphyry (m.s. III. yüzyýl) De abstinentia
ab esu animalium adlý eserinde eski Grek
zühd hayatýndan bahsederken “litotes” (sa-
de bir hayat), “katastole” (kaçýnma), “enkra-
teia” (nefis kontrolü) ve “karteria” (sabýr) gi-
bi bazý kavramlarý zikreder. Stoacý, Kinik,
Platoncu, Pisagorcu birtakým felsefe çev-
releriyle Eleusis, Orfeus gibi bazý sýr ce-
maatlerinde zühd hayatýnýn önemli oldu-
ðu bilinmektedir. Benzeri bir hayat tarzý
Roma döneminde doðudan gelen sýr ce-
maatleri aracýlýðýyla yaygýnlaþmýþtýr. Antik
Batý geleneðinde zühd hayatýný öngören
yorumlarýn varlýðý büyük oranda Hindis-
tan’a kadar uzanan bir etkiyle açýklansa da
kýrsal Grek dinindeki natüralist mistisiz-
min zühd hayatýna yol açmýþ olma ihtima-
li göz ardý edilmemelidir.

Zâhidâne hayatýn bilindiði kadarýyla ilk
ve en klasik örnekleri Hint dinlerinde or-
taya çýkar. Hinduizm, Budizm, özellikle Jai-
nizm zühd hayatýný öngören referanslar-
la doludur. Hinduizm’in kutsal kitaplarýn-
dan Vedalar’da bulunan Rig Veda koleksi-
yonunun onuncu “mandala”sý “keþin” ve
“muni” adýyla bilinen uzun saçlý, çýplak,
münzevi ve þamanik birtakým ritüeller ya-
pan kiþilerden bahseder. Yine Rig Veda’da
“yatîn” denilen münzevilerden söz edilir.
Atharva Veda’da deðiþik bir münzevi fi-
gürüne “vratya” adý verilir. Upaniþad ve
Aranyaka adýyla bilinen mistik Hindu me-
tinlerinde zühd hayatý Hinduizm’in teme-
li haline getirilmiþtir. Bir erkeðin yaþamý-
nýn dördüncü evresinde ormanda zâhidlik
yapmasý gerektiði vurgulanýr. Ayný metin-
lerde “saddhu” ve “yogi” diye geçen figür-
ler hayatýný zühde adayan kutsal kiþiler ola-
rak ortaya çýkar. Bugünkü Hinduizm’de
zühd hayatýnýn klasik temsilcileri saddhu-
lardýr. Saddhu her türlü arzudan kurtul-
muþ, bedenine hükmedebilen ve tanrýlar-
la iletiþim kurduðunu söyleyen özel kiþidir.
Genellikle manastýrlarda yaþayan saddhu-
larýn bütün eþyasý bir bastonla su kabýn-
dan ibarettir. Resmî Hinduizm’in çok olum-
lu bakmadýðý saddhular veya yogiler Hý-
ristiyanlýk’taki marjinal keþiþlere benzer.
Hinduizm’de resmen tanýnan zâhidlerin Þi-
va mezhebine mensup olanlarý “sannya-
si”, Viþnu mezhebine mensup olanlarýysa
“vairagin” adýyla bilinir.

Zühd yaþantýsýnýn önemli olduðu bir baþ-
ka Hint dini Budizm’dir. Budizm, Buddha’-
nýn daha dengeli bir hayatý teblið etmeye
baþladýðý aydýnlanmaya (nirvana) erme-

sinden sonraki yaþantýsýný esas alarak orta
halli bir zühd hayatý önermiþtir. Budizm’-
de zühd daha çok “bihikku” / “bihikkhuni”
adýný alan erkek veya kadýn keþiþlerle sý-
nýrlýdýr. Zühd yaþantýsýný sürdürebilmek için
þu on üç görevi yerine getirmek gerekir.
Lüks elbiseyi terketmek (pamsu kula), ke-
þiþlere ait üç parçalý elbise giymek (teci-
varika), kâse ile günlük yiyeceklerini teda-
rik etmek (pindapata), dilenerek yiyecek
toplamak (sapadanacarika), tek öðün ye-
mek (ekasanika), her þeyi bir bohçada top-
lamak (pattapindika), fazla hiçbir þey ye-
memek (kalupacchabhattika), ormanda
yaþamak (arannika), bir aðacýn altýnda ha-
yatýný sürdürmek (rukkohamula), hiçbir
þeyden korunma ihtiyacý hissetmemek
(abbhokasika), mezarda meditasyon yap-
mak / uyumak (susanika), sert zeminde
uyumak (yathasantatika), uzanarak otur-
mamak (nesajjika).

Hint dinleri içerisinde zühd hayatýný en
yüksek noktasýna vardýrmýþ olan inanç Jai-
nizm’dir. Bedenî olan her þeyi aydýnlan-
manýn ve kurtuluþun önündeki en büyük
engel gören Jainizm kurtuluþun ancak
ruhsal uyanýklýk hali ile elde edilebileceði-
ni öngörür. Jainizm’deki zühd anlayýþýnýn
esasý bedeni terketmek (samyana) kavra-
mýna dayanýr. Az yemek, az uyumak, cin-
sel iliþkiden uzak durmak, hiçbir canlýyý öl-
dürmemek, þahsî eþya ve mülk edinme-
mek gibi temel kurallarý içeren samya-
naya bir yeminle girilir. Samyanaya ancak
“muni” denilen keþiþler girebilse de Jai-
nist öðreti tamamýyla zühd hayatýný ön-
gördüðünden din adamý statüsünde ol-
mayan kiþiler de daha basit bir samyana
uygulama imkânýna sahiptir. Zühd haya-
týný devam ettiren sýradan Jainler “srava-
ka” adýný alýr. Kadýnlar da katý bir samyana-
ya girebilirler ve “saadhivi” adýyla özel bir
keþiþlik unvaný alabilirler. Jainizm’de zühd
hayatýnýn zirvesini “santhara” denilen uy-
gulama temsil eder. Santhara yeme ve iç-
meyi gittikçe azaltarak bilinçli bir þekilde
intihar etmektir.

Ortadoðu coðrafyasýnda Yahudilik söz
konusu olduðunda zühd hayatýnýn mahi-
yeti tartýþmalýdýr. Yahudiliðin ilk evrelerin-
de ahlâkî ölçülülük ve dinî emirlere baðlý-
lýk kuralý önemliyse de o dönemde zühde
varan bir anlayýþ geliþtirildiðini söylemek
zordur. Açýk bir zühd hayatý ancak ikinci
diyaspora (büyük sürgün) öncesi ortaya çý-
kan bazý sofu ve mistik gruplarda, Orta-
çað Kabalacý çevrelerde, sofu Aþkenaz ce-
maatlerinde ve XVIII. yüzyýldan itibaren
ortaya çýkmaya baþlayan Hasidik çevre-
lerde görülür. Bu tip marjinal yahudi çev-
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ÿSemih Ceyhan

Diðer Dinlerde. Ýlâhî hakikate ve kurtu-
luþa ermek amacýyla seküler dünyaya ait
her türlü nimetten uzak durulmasý gerek-
tiðini öngören bir tutum veya yorum ola-
rak zühd anlayýþý neredeyse bütün dinler-
de mevcuttur. Zühd aðýrlýklý dinî yorum
geleneði büyük oranda mistik, gnostik ve
bâtýnî unsurlardan beslense de bazan ge-
leneksel dinî kurallarýn egemen olduðu an-
layýþlarda da zühd hayatýnýn ortaya çýktý-
ðý bilinmektedir. Basit bir tanýmla zühd
ilâhî hakikate ve buna paralel olarak kur-
tuluþa ermek için az yeme, az uyuma, cin-
sellikten uzak durma, bedeni zorlayýcý ha-
reketler yapma gibi eylemleri içeren bir
tutumdur. Bu þekliyle zühd anlayýþýnýn ege-
men olduðu dinî yorumlar dünya-âhiret
dengesini esas alan geleneksel dinî anla-
yýþtan oldukça farklýdýr. Þüphesiz bu fark-
lýlýk sadece iki anlayýþ arasýndaki teorik
meselelerle sýnýrlý kalmaz, her iki anlayýþýn
geliþtirdiði insan tipinden, çok özel kurum-
larýn varlýðýna kadar geniþ bir yelpazeyi içi-
ne alýr. Çoðu durumda bu anlayýþlarýn bir-
biriyle çatýþma içinde olduðu bilinmekte-
dir. Batý dillerinde zühd için kullanýlan as-
ceticism kelimesi Grekçe’de “þekil vermek”
anlamýndaki askêo fiilinden türetilen as-
kêsisten gelir. Kelime Homeros gibi klasik
yazarlarca “düzeltme, þekillendirme” an-
lamýnda kullanýlsa da Helenistik döneme
doðru spor eðitimi terminolojisinde “be-
deni eðitme” anlamýnda özel bir mahiyet
kazanmýþtýr. Kelime, milâttan önce II. yüz-
yýl civarýnda Grek pagan zâhidlerin beden-
lerini kontrol etmesine iþaret etmeye baþ-
lamýþ, böylece klasik zühd hayatý karþýlý-
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bilgi daha çok mistik çevrelerden gelir.
Kýsmen Ýslâm sûfîliðinin etkisiyle þekille-
nen bu anlayýþýn klasik isimleri Bahya Ýbn
Pakuda, Ýbn Cebirol, Abraham ben David,
Abraham ben Hiyya ve Ýbn Meymûn ile oð-
lu Abraham ben Moþe ben Meymûn’dur.
Bu gruptan pek çok yahudi zâhidi büyük
oranda Ýspanya ve Mýsýr kökenlidir. Ayný
yüzyýllarda Almanya’da, Ýtalyan yahudi kö-
kenli Kolonymus ailesinin þekillendirdiði
Hasidey Aþkenaz hareketi de bir zühd aký-
mýdýr. XV. yüzyýldaki Ýspanyol sürgünün-
den XVIII. yüzyýla kadar yahudi çevrelerin-
de egemen olan anlayýþ tamamen olma-
sa da büyük oranda rasyonalitedir. Zühd
hayatý ancak Marano ve Sabataycýlýk gibi
Kabalist konverso hareketlerde kýsmen de-
vam etmiþtir. XVIII. yüzyýlda Ýtalyan köken-
li Mose Hayim Luzzatto panteizmle karý-
þýk bir zühd yorumunu benimseyerek ara-
daki geçiþ döneminin figürlerinden birini
temsil eder. Bazý Kabalacý unsurlarla Aþ-
kenaz mistisizminin karýþýmý sonucu Do-
ðu Avrupa’da ortaya çýkan Hasidilik hare-
keti XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda güçlenme-
ye baþlamýþ, Kotzklu Menachem Mendel,
Bratislavalý Nachman gibi önemli Hasidik
liderler Yahudiliði zühd anlayýþýna dayalý
bir perspektiften yorumlamaya çalýþmýþ-
týr. Fakat bu baðlamda en önemli Hasidik
lider Dov Baer’dir. Baer, kendini alçaltma
(bittul hayeþ) ve sadece Tanrý’ya adanma
(devekut be Elohim) doktrinleri çerçevesin-
de tam bir zühd modeli ortaya koymuþtur.
Cinsel iliþkiye bütünüyle karþý olan Baer,
Hasidik cemaate az yeme, az uyuma, dua
ederek ve yalnýz kalarak sadece Tanrý’yý
düþünmeyi öngören bir yaþam modeli sun-
muþtur. Bununla birlikte Þneur Zalman’ýn
kurduðu rasyonel Hasidik ekolün zühde
karþý olduðunu söylemek gerekir. Bugün
yahudi zühd hayatý da büyük oranda bu
tip Hasidik gruplar arasýnda devam et-
mektedir. Geleneksel Yahudilik ise aþýrý
zühd hayatýna karþýdýr.

Tek tanrýlý dinler içerisinde zühd haya-
týnýn çok önemli olduðu ve kurumsallaþ-
týðý inanç Hýristiyanlýk’týr. Hýristiyanlýk or-
taya çýkýþýndan itibaren mistik bir yahudi
ekolü arasýnda geliþmiþ, gnostik çevreler-
den gelen etkiyle Protestanlýk hariç pek
çok hýristiyan mezhebi zühd hayatýný ön-
gören bir model benimsemiþtir. Bu tarz
bir tutum zamanla kurumsallaþarak ma-
nastýr hayatýna kadar uzanan geniþ bir
etki alaný meydana getirmiþtir. Zühd an-
layýþý hiçbir zaman Hýristiyanlýðýn marjinal
yorumu olmamýþ, aksine ana Hýristiyanlýk
akýmý resmî görüþ olarak bu fikri benim-
semiþtir. Sadece Protestan gruplar katý

zühd hayatýný tercih etmemiþtir. Bu bað-
lamda Protestanlýk “zühd Hýristiyanlýðý” yo-
rumuna karþýlýk “sosyal sofuluk” diye ni-
telendirilebilecek bir anlayýþ geliþtirmiþtir.
Hýristiyan zühd hayatý Ortaçað’da teoloji-
si oluþturulan, fakat pratiði daha öncele-
re giden birtakým kavramlardan esinlenir.
Bunlarýn en önemlisi Îsâ’yý taklit etmek
(imitatio Christi), dünya nimetlerini terk
(contemptus mundi) ve melekvâri yaþam-
dýr (angelikos bios). Bir zâhidin yaþama
prensibi olan bu temel kurallar, hayatýn
geçiciliði, yaþamýn aslî günaha kadar uza-
nan kirli bir yanýnýn bulunduðu ve Tanrý’-
ya yakýnlaþmak için dünyaya ait her þey-
den uzak durulmasý gerektiði þeklindeki
bir inançtan kaynaklanýr. Hýristiyan teolo-
jisi bu inancýn kutsal kitap temelli oldu-
ðunu ispatlamak için Matta (10/28; 19/12),
Markos (8/34), Pavlus’un Korintoslular’a
Birinci Mektubu (9/24-27) ve Korintoslu-
lar’a Ýkinci Mektubu’ndaki (1/4-7; 11/23-
29) pasajlarý delil gösterir. Yeni Ahid’de
tasvir edildiði þekliyle ilk hýristiyanlarý mis-
tik ve münzevi bir yahudi cemaatinin teþ-
kil ettiði düþünülmektedir. Muhtemelen
bu ana tema ile ilk hýristiyanlarýn kýyame-
tin yaklaþtýðý þeklindeki inancý ile birleþin-
ce dünyadan el etek çekme psikolojisi uy-
gulamaya dönüþtürülmüþtür. Gerek Pav-
lus’un gerekse I. yüzyýldan itibaren içeri-
sinde geliþtiði gentile gnostisizminin hýris-
tiyan teolojisine yaptýðý mistik katký hýris-
tiyanlarýn erken dönemden itibaren zâhi-
dâne bir hayat tarzýný benimsemesine yol
açmýþtýr. Çoðu II. yüzyýla ait olan Barna-
bas’ýn Mektubu, Pavlus ve Tekla’nýn Ýþle-
ri, Hermas’ýn Çobaný, Didache gibi erken
dönem hýristiyan metinleri zühd yaþantý-
sýnýn yaygýnlýðýna ait referanslar içermek-
tedir.

Origen, Ignatius, John Chrysostom,
Augustine gibi erken dönem kilise baba-
larýnýn zühd hayatýný öven yazýlarý nere-
deyse çýkýþýndan itibaren Hýristiyanlýðýn bu
kültürden beslendiðine iþaret eder. Zühd
kültürünün henüz sistemleþtirilmediði bu
dönemde müminlerin kendi baþlarýna ge-
liþtirdiði yaþam tarzlarý vardý. Yemeden iç-
meden uzak duran, az uyuyan, çöllerde ya-
þayan, cinselliði terkeden ilk zâhidler çöl
sakini (hermit), dünyadan uzaklaþan (an-
korit), tek baþýna yaþayan (monk) gibi ad-
larla anýlmaktaydý. Açýk bir alanda yaþaya-
rak bedenini bir yere zincirleyen ve ömrü-
nün sonuna kadar orada kalan zâhidlere
“hypaitraes”, ömrünü bir aðaç üzerinde
tamamlayanlara “dendritae”, bir sütun
üzerinde yaþayanlara “stylite” denilirdi. Bü-
tün zâhidlerin prototipi her þeyden önce

relerinin uygulamalarýna kaynaklýk teþkil
eden inanç kalýplarý da net deðildir. Muh-
temelen Grek gnostisizmi ile bazý Hint uy-
gulamalarýnýn erken zamanlardan itiba-
ren yahudi kültürüne sýzmaya baþlamasý
mistik ve zühd hayatýný öngören inançla-
rýn ortaya çýkmasýný kolaylaþtýrmýþtýr. Bu-
nunla birlikte yahudi zühd hayatýna dair
birtakým uygulamalarýn Kutsal Kitap’ta yer
aldýðý bilinmektedir. Herhalde bu referans-
larla dýþ etkilerin sentezi yahudi zâhid ti-
pini oluþturmuþtur. Eski Ahid’de zühd ha-
yatýna kaynaklýk teþkil etmiþ olmasý müm-
kün referanslardan biri Rekabi adýyla bi-
linen cemaatten gelir. Medyenli bir kabi-
le olan Rekabiler (Nehemya, 3/14; Yerem-
ya, 35/1-19; I. Tarihler, 2/55) Arabistan ci-
varýndaki yahudileþmiþ Arap gruplarýndan-
dýr. Þehirlerde yerleþmeye karþý çýkan Re-
kabiler þarap içmez, keyif verici yiyecek-
lerden uzak durur, sade giyinir ve çölde
yaþarlardý. Muhtemelen bir nevi kâhin (ko-
hen) kabilesi olan Rekabiler, Mekhilta de-
Rabbi Yishmael gibi bazý Ortaçað midraþ-
larýnda yahudi zâhidliðinin prototipi ola-
rak sunulur. Eusebius gibi hýristiyan ta-
rihçiler Îsâ’nýn kardeþi Ya‘kub’un zâhid ve
Rekabi olduðuna dair bazý bilgiler rivayet
eder. Modern tarihçiler Ölüdeniz civarýna
yerleþen Essenî gibi yahudi gruplarýný Re-
kabi geleneðiyle iliþkilendirir. Ayrýca Tev-
rat’ta geçen (Sayýlar, 6/1-21) Naziriler’in de
yahudi zühd hayatýna öncülük etmiþ ola-
bileceði ileri sürülmüþtür. Bununla birlik-
te geçici bir süre için yemin ederek ken-
dini Yahve’ye adayan ve zühd hayatý ya-
þayan Naziriler’in kalýcý bir zühd anlayýþý
oluþturma ihtimali zayýftýr. Kökeni ne olur-
sa olsun yahudilikteki zühd hayatýna ait
ilk bilgiler milâttan önce I. yüzyýl civarýnda
ortaya çýkan Essenî ve Terapöt gibi mis-
tik gruplara aittir. Pesimist (dünya hayatýný
olumsuzlayan) bir öðretiye sahip olmasalar
da Essenîler’in özellikle Ölüdeniz civarýnda-
ki Kumran maðaralarýnda, Terapötler’in de
Mýsýr çölünde zühd hayatýna benzer bir
hayat yaþadýklarý bilinmektedir. I. yüzyýl ci-
varýna ait Ölüdeniz yazmalarý, Yeni Ahid,
Assumption of Moses, Martyrdom of Isa-
iah, II. Baruch, I. Enoch ve Testament of
Joseph gibi metinlerde bu dönem zühd
hayatýna dair referanslar mevcuttur. Bazý
tarihçilere göre Hýristiyanlýk da çýkýþý itiba-
riyle mistik bir yahudi hareketidir.

Ýkinci diyasporadan sonra sürgün psi-
kolojisi yahudi zühd hayatýna hýz vermiþ-
tir. Erken Ortaçað’larda Ýslâm coðrafya-
sýndaki Karaîler’in zâhidâne bir hayat ya-
þadýðý bilinmektedir. Yahudi zühd hayatý-
na ait Ortaçað Avrupasý’ndaki ilk ayrýntýlý
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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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