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RiVAYET 
( Zı~,ls}') 

Hadisi kaynağına isnat ederek 
nakletmek anlamında terim. 

_j 

Sözlükte "sulamak, su başına gidip ka
na kana su içmek; nakletmek" manaların
daki rivayet kelimesi terim olarak "hadisi 
vb. haberleri senediyle nakletmek, onları 
söyleyene veya yapana isnat etmek" an
lamında kullanılır. Her rivayeti kendinden 
öncekilerden nakleden bir şeyh (hoca. mer
vl anh) ve o şeyhten bu rivayeti alıp nak
leden bir ravi bulunur. Hocanın bir rivayeti 
raviye aktardığını ifade etmek için genel
likle "rava lehu" (ona rivayet etti ), ravinin 
hocadan rivayette bulunduğunu belirtmek 
için de "rava anhü" (ondan rivayette bu
lundu) tabirleri kullanılır (bk. RAVİ) . Hiva
yetin şeyhten alınıp öğrenilmesine hami 
veya tahammül, başkalarına öğretilmesi
ne nakl veya eda denir. 

Rivayet kelimesi Cahiliye devrinde şiir 
nakli için kullanılırken İslamiyet'ten sonra 
hadis ve sünnetin nakli için de kullanılır 
olmuştur. Cahiliye döneminde her şairin , 

şiirlerini ezberleyip başkalarına aktaran ra
vi veya ravileri olduğu gibi Arap şiiri hak
kında mutlak otorite sayılan ve "raviye" 
adı verilen büyük raviler de bulunuyordu. 
Emevl devrinin sonlarından itibaren ayrı
ca lugat malzemesinin nakli için kullanı
lan rivayet kelimesi modern Arap edebiya
tında "roman" anlamını da ifade etmek
tedir. Hz. Peygamber'in hayatında rivayet 
genelde sahabenin ondan duyduklarını nak
letmesi. ondan duymadıklarını da birbirin
den öğrenip aktarması şeklinde olmuştur. 
Hicretten sonra Mescid-i Nebevl'de hadis 
ve ilim müzakereleri şeklinde başlayan ri
vayet işi , Hudeybiye Antiaşması'nın ardın
dan ResGl-i Ekrem'in Arap yarımadasın

da yaşayan kabile reisierine ve yarımada 
dışındaki devlet yöneticilerine gönderdiği 
İslam davetçileriyle sistemleşmeye başla
mıştır. Aynı şeki lde d ışarıdan Medine'ye 
gelen kişilere ve heyetiere özellikle Suffe 
ashabının Resul-i Ekrem'den öğrendikle
rini aktarması ve onların kabilelerine dön
düklerinde bunları kendi halklarına öğret
ınesi bu dönemdeki rivayet faaliyeti açısın
dan önem taşımaktadır. 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra as
hap hadis rivayetinde yanlışa düşmernek 
için mümkün olduğunca az rivayette bu
lunmayı , rivayetleri kabul ederken şahit 
istemeyi, gerekirse yemin ettirmeyi ve la
fızla rivayete önem vermeyi prensip edin
miştir. Hadisler bir taraftan sahabeden 

sonra gelen tabi'In nesiine aktarılırken di
ğer taraftan bazı sahabi ve tabiller hadis
leri yazmaya başlamış, böylece rivayetlerin 
derlendiği sahlfeler ortaya çıkmıştır. Sa
habenin elindeki yazılı rivayetler ve sözlü 
olarak nakledilen hadisler tabi'In alimleri
ne intikal etmiş . ı. yüzyılın sonlarında (VIII . 
y üzy ılın baş l a rı ) Halife Ömer b. Abdüla
zlz'in talimatıyla Zührl tarafından yazılı ve 
sözlü malzerneye dayanılarak derleme fa
aliyetine girişiimiştiL Zührl'yi örnek alan 
ll. (VIII.) yüzyılın birçok alimi de hadis riva
yet etme yanında rivayet ettiği hadisleri 
toplamaya ve tasnif etmeye başlamıştır. 

Mekke'de İbn Cüreyc; Medine'de İbn is
hak ve Malik b. Enes; Basra'da Said b. 
Ebu Arube. Rebl' b. Subeyh ve Hammad 
b. Seleme; Kufe'de Süfyan es-Sevr!; Dı
maşk'ta Evzai; Vasıt'ta Hüşeym b. Beşir 
ve Şu'be b. Haccac; Horasan'da Abdullah 
b. Mübarek; Yemen'de Ma'mer b. Raşid ; 

Rey'de Cerlr b. Abdülhamld ve Mısır'da İbn 
Vehb derleme faaliyetinin öncüleridir. Baş
langıçta bir usul gözetilmeden sahlfe ve 
cüzler halinde derlenen rivayetler daha son
ra tasnif edilmeye başlanmış . konu ve ra
vi esasına dayanan iki tasnif türü ortaya 
çıkmıştır. Konularına göre tasnif edilen ilk 
hadis kitapları Ma'mer b. Raşid 'in el-Ca
mi 'i ve Malik'in el-Muvatta 'ı gibi eser
lerdir. Bunları kitap ve bab esasına göre 
tasnif edilen Kütüb-i Sitte vb. eserler ta
kip etmiştir. 

Bir rivayetin makbul ve muteber sayıl
ması için sened ve metin açısından bazı 
şartları taşıması gerekir. Senedinin mut
tasıl , ravilerinin adalet ve zabt sahibi ol
ması, sika ravilerin rivayetine muhalif bu
lunmaması ve derin araştırmalarla tesbit 
edilebilen illetleri taşımaması şeklinde özet
lenebilecek bu şartlar yanında rivayet mu
haddislerce belirlenen hadis nakletme yol
larından biriyle alınmış olmalıdır. Bu yol
lar sema (ravinin hadisi hocadan i ş itmek 

suretiyle almas ı ). kıraat (ravinin hocanın 
rivayet h akkın a sahip o l d uğu bir kitab ı 

onun ka rş ı s ında okumas ı ). icazet (hoca
nı n rivayet hakkına sahip olduğu hadisle
ri ravinin rivayet etmesine izin vermesi ). 
münavele ( hocanın hadis kitabını raviye 
elden vermesi ). mükatebe ( hocanın kita
bını yazıp raviye göndermesi). i'lam (ho
canın bir hadis kitabını rivayet hakkına sa
hip olduğunu raviye bildirmesi ). vasiyet 
(seyahate çıkan veya ölmek üzere olan 
hocanın hadis kitabını raviye bırakmas ı). 

vicade (ravinin, yaz ı s ını tanıdığı bir hoca
nın el yazı s ıy l a yazılm ı ş hadis kitab ı n ı ve
ya hocan ın ri vayet hakkına sahip ol duğu

nu bildiğ i bir kitabı elde et mesi) olmak 

RiVAYET 

üzere sekiz çeşittir. Her rivayet türünde 
ravinin hadisi hocadan hangi rivayet yo
luyla aldığını gösteren özel lafızlar kulla
nılmaktadır. Bu lafızların en çok kullanı
lanları şunlardır: "Haddesena" (bize tah
dis etti ). "ahberena. enbeena" (bize ha
ber verdi), "semi'tü" (ben i ş ittim ), "kara'tü" 
(ben okudum). "kale" (dedi ) Rivayet lafız
larının yetmiş civarında olduğu belirtilmek
tedir (Çakan, s. 60-63; ay rıca bk. EDA). 

Hadis rivayetinin sağlam bir şekilde ya
pılmasını temin etmek ve rivayet esnasın
da hataları önlemek amacıyla hadis alim
leri "sıfatü rivayeti 'l-hadls" (şürOtü ' r-rivaye) 

adını verdikleri bazı şartlar ileri sürmüş
lerdir. Bir kısım muhaddislerin çok katı, bir 
kısmının esnek davrandığı . kişiden kişiye 

değişebilen bu şartlar şöylece özetlenebi
lir: 1. Rivayetle meşgul olan ravi kitabını 
doğru ve düzgün bir şekilde yazmalı ve 
aslı ile mukabele etmeli, ezberden rivayet 
ediyorsa asıl nüshası her zaman yanında 
bulunmalıdır. z. Doğuştan gözleri görme
yen ravi hadislerini güvenilir bir katibe yaz
dırıp kendisine okunduktan sonra rivayet 
etmelidir. 3. Rivayet esnasında ezberiyle 
kitabı arasında farklılık görülen ravi kita
bından ezberleyip rivayette bulunan biri 
ise kitabını. güvenilir bir muhaddisin ağ
zından duyarak rivayet ediyorsa ezberini 
esas almalıdır. 4. Kitabındaki hadisi hoca
sından duyduğunu hatıriamayan ravinin 
o hadisi rivayet etmesi birçok alime göre 
caiz değildir. S. Ravi. hadisin lafızlarını ve 
lafızlarla kastedilen manayı iyi bilen bir kişi 
değilse mana ile rivayette bulunmamalı, 
hadisleri duyduğu şekilde rivayet etmeli
dir. 6. Ravi mana ile rivayet ettiğinde hadi
si okuduktan hemen sonra "ev kema ka
le" (yahut dediği gibi ), "ev nahve haza" 
(yahut buna benzer), "ev karlben minhü" 
(yahut buna yakın ) gibi ifadeler kullanma
lıdır. 7. Rivayet esnasında hadisi ihtisar 
etmek hadis alimlerinin bir kısmına göre 
caiz değildir. ihtisara gidilecekse asıldan 
uzaklaşmama konusunda çok dikkatli dav
ranılmalıdır. B. Ravi bir hadisi iki veya da
ha fazla tarikten rivayet ettiğinde mana 
aynı olduğu halde lafızlar arasında farklı

lık varsa rivayetleri tek isnadda birleştire
rek birinin lafzıyla nakletmelidir. Bu du
rumda senede, "ahberana fülanün ve'l
lafzu li-fülanin" (falan bize haber verdi, ifa
de ise falana aittir) veya "haza lafzu füla
nin" (bu fa l anın ifades idir) gibi lafızlar ila
ve edilmelidir. 9. Ravi rivayet ettiği hadi
sin senedindeki ricalin neseplerine açıkla
yıcı mahiyette ilave yapabilir, ancak yap
tığı ilaveye bir şekilde işaret etmesi gere
kir. 10. Ehil olmayanların kıtapiara müda-
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halesine yol açacağı için hadisin sened ve
ya met ninde bir kelime ya da cümle düş
tüğünde ravinin bunu ilave etmesi doğru 
değildir. Yapılacak ilave ilgili yere işaret 
etmek suretiyle metin dışında yapılmalı
dır. 11. Hemmam b. Münebbih'in Ebü Hü
reyre'den naklettiği hadisleri ihtiva eden 
ve tek isnadla rivayet edilen nüsha gibi bir
çok hadisi içeren kitapları rivayet ederken 
ravinin her bir hadiste isnadı tekrarlama
sı uygun olur. Bununla birlikte nüshanın 
ilk hadisinin başında isnadı zikretmesinin 
yeterli olacağını söyleyenler de vardır. An
cak bu şekilde rivayette her hadisten son
ra "ve bi'l-isnad" (aynı senedle) yahut "ve 
bihl" (bu senedle) şeklinde bir ifade kul
lanılması gerekir. 12. HiMnin bir hadisi ri
vayet ederken bilinenin aksine önce hadi
sin metnini, sonra senedini zikretmesi ca
izdir. 13. Ravi rivayeti hacasından müza
kere gibi zayıf bir rivayet yoluyla almışsa 
eda esnasında bunu söylemesi gerekir; 
kasten veya unutarak söylemezse tedlls 
yaptığına hükmedilir. 14. Ravi hadisin bir 
kısmını bir hocadan, bir kısmını başka bir 
hocadan rivayet etmişse her iki hocasına 
isnat etmek şartıyla hadisleri birleştirip 

rivayet edebilir (İ bnü's-Sa l il. h , s. 208-236; 
Uğur, s. 327-329) 

Başlangıçtan hadislerin kitaplarda top
lanmasına kadar geçen zaman içinde ri
vayet iki şekilde gerçekleşmiştir. A) Lafız 
ile Rivayet . Birçok sahabi, hadislerin Re
süH Ekrem'den işitildiği biçimde lafzan 
rivayet edilmesi gerektiği görüşündeydi. 

Hz. ömer bu hususa değindiği bir konuş
masında, "Kim bir hadis duyar da onu duy
duğu şekilde naklederse kurtulur " demiş 
(Ril.mhürmüzi, s. 538). Zeyd b. Erkarn da 
lafızları aynen korunmadığı zaman hadis
leri rivayet etmenin zor ve sorumluluk ge
rektiren bir iş olduğunu belirtmiştir (Ha
tlb e l -Bağdil.di , s. 205) . Bu konudaki has
sasiyetiyle tanınan Abdullah b. ömer, "Mü
nafık iki koyun sürüsü arasında kalan şaş
kın koyuna benzer" hadisini (Müslim, " Şı
ratü'l-münafıl9n" ' ı 7) anlamı bozmayacak 
şekilde kelime değişikliği yaparak rivayet 
eden birini görünce, "Resfılullah 'a karşı ya
lan söyleme!" diyerek onu uyarmış (Ha
tlb e l -Bağdil.di , s. 208), islam'ın beş şar
tını sayan birine hadisin lafızlarında yer 
değişikliği yaptığı için müdahale etmiş ve 
hadisin Resfılullah 'tan duyulduğu şekil

de rivayet edilmesi gerektiğini söylemiş
tir (a.g .e., s. 210). Tabiln ve tebeu't-tabiin 
dönemlerinde birçok alim bu hususa ria
yet etmiş olmakla birlikte hadis alimleri 
arasında mana ile rivayetin caiz olup olma
dığı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Ta-
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vüs b. Keysan, Kasım b. Muhammed, ibn 
Sirin, ibn Cüreyc, Abdurrahman b. Mehdi, 
Reca b. Hayve ve Malik b. Enes gibi alim
ler hadis ilmiyle ilgilenenlerin Arap dilinin 
özelliklerini iyi bilmesi ve duydukları ha
dislerin lafızlarını aynen koruyarak rivayet 
etmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu görü
şü benimseyenlerin dayandığı deliller Hz. 
Peygamber'in, "Sözümü dinleyip iyice an
ladıktan sonra işittiği gibi başkalarına ulaş
tıran kişinin Allah yüzünü ağartsın" me
alindeki hadisinde geçen (Müsned, I, 43 7; 
Ebu Dil.vud, "'ilim", IO) "işittiği gibi" ifa
desiyle yine Resül-i Ekrem'in sahabeden 
Bera b. Azib'e yatacağı sırada okuması için 
öğrettiği duada geçen "nebiyyike" yerine 
Sera'nın "resülike" kelimesini söylemesi 
üzerine, "Öyle değil, nebiyyike de!" şeklin
deki uyarısıdır (Buhar!, "Vuçlü"', 75; Müs
l im, "Zikir" , 56). Bunun dışındamanaile 
rivayetin Araplar'ın en fasihi olan Hz. Pey
gamber'in hadislerinde mevcut anlam de
rinliğini bozacağı, her tabakada yapılan 
değişikliklerle son ravide sözün Resülul
lah'a ait olmaktan çıkacağı gibi deliller de 
öne sürülmüştür (bunlara verilen cevap
lar için bk. Ali Abdülfettil.h Ali Hasan, s. 
22 1-225) 

B) Mana ile Rivayet. Mana ile rivayet 
başlıca üç şekilde olur. 1. Lafzı eş anlam
Iısıyla değiştirerek rivayet etmek. "Kaade" 
(oturdu) yerine "celese", "alime" (bildi) ye
rine "arefe" kelimelerini koymak suretiyle 
rivayet gibi. Bunun caiz olduğu konusun
da ihtilfıf yoktur. 2. Hadisteki bir lafız ye
rine aynı manayı karşıladığı zannedilen, 
ancak tam olarak aynı manaya gelmeyen 
bir kelime getirerek rivayet etmek. Bu du
rumda mana bozulacağından böyle bir ri
vayet caiz değildir. 3. Hadisin manasını iyi
ce kavradığına inanan ravinin metinde ge
çen bazı sözlerin yerine eş anlamlılarını de
ğil aynı manayı verebilecek farklı lafızlar 
ve ifadeler kullanarak rivayet etmesi. Bu 
şekildeki rivayet alimler arasında tartışma

lı olup sahabeden Huzeyfe b. Yeman, Ali 
b. Ebu Talib , Ebu Hüreyre, Hz. Aişe , Ebu 
Said el-Hudri, Abdullah b. Abbas, Vasile b. 
Eska' ve Enes b. Malik; t abiin nesiinin bü
yüklerinden Nehai, Şa'bi, Mücahid b. Cebr, 
ikrime el-Berberl, Hasan-ı Basri, Zühri ve 
Amr b. Dinar; sonrakilerden Veki' b. Cer
rah, Yahya b. Said el-Kattan, Süfyan b. 
Uyeyne, Ebu Zür'a er-Razi ve daha birçok 
alim bu tür rivayeti caiz görmüştür. Vasile 
b. Eska', ashabın aynı hadisi Hz. Peygam
ber'den farklı lafızlarla bazan birkaç defa 
duyduğunu, bu tür hadislerin mana ile ri
vayet edilebileceğini söylemiştir (a.g .e., s. 
213). Hasan-ı Basri, "Anlamı doğru olduk-

tan sonra mana ile r ivayette bir sakınca 
yoktur" demiş (İbn Abdülber en-Nemeri, 
ı . 96). Yahya b. Said el-Kattan da. "Dün
yada Allah'ın kitabından daha değerli bir 
şey yokken onda bile yedi vecihle okuma
ya müsaade edilmiştir. işi zorlaştırmayı

nız" diyerek mana ile rivayeti savunmuş
tur (Cemil.leddin e l-Kasım!, s. 230). 

Mana ile rivayetin caiz olduğunu söyle
yen alimler nakle dayanan yukarıdaki gö
rüşlerini ayrica şu akli delillerle teyit et
mişlerdir: 1. Abdullah b. Mes'ud ile diğer 

bazı sahabllerin, Hz. Peygamber'in bir ha
disini naklettikten sonra "keza" (bu şeki l

de). "ev nahvehfı" (yahut buna benzer şe

kilde). "ev karlben minhü" (yahut buna ya
kın lafız la ) gibi ifadeler kullanmaları hadi
sin sözlerini hatırlayamadıklarını ve ma
na ile rivayet ettiklerini gösterir. Yine bir
çok sahablnin, "Resül-i Ekrem bize şunu 
emretti. şunu yasakladı" şeklindeki söz
leri onun söylediklerinin tekran değil ma
na ile rivayetidir. 2. Aynı mecliste oturup 
Hz. Peygamber'den duydukları bir kıssa
yı değişik sözlerle rivayet eden sahabile
rin birbirini uyarmaması hadisleri mana ile 
rivayette bir sakınca görmediklerini gös
terir. 3. Sahabilerin Resülullah'la birlikte 
bulunduklarında ondan işittiklerini hemen 
yazmadıkları ve ezberlemek için tekrar et
medikleri bilinmektedir. Bu ise onların öğ

rendikleri hadisleri aradan yıllar geçtikten 
sonra rivayet ederken çok defa Hz. Pey
gamber'den duydukları lafızları değil bun
ların manasını aktardıklarını göstermek
tedir. 4. Bir sözde asıl olan manadır. Söz 
manayı bildiren bir vasıtadan ibaret oldu
ğuna göre asıl manayı veren bir söz ye
rine aynı manaya gelen başka bir sözün 
konulması sakinealı olmamalıdır. S. Şayet 
hadislerin lafzan rivayet edilmesi gerekli 
olsaydı Hz. Peygamber Kur'an'ı yazdırır gibi 
onları da yazdırırdı. 6. Tabiln ve tebeu't
tabiln dönemlerinde Arap asıllı olmadık
ları için Arap dilinin ifade özelliklerini tam 
anlamıyla bilemeyen birçok hadis alimi ye
tişmiştir. Bunların rivayet ettikleri hadis
Ierde pek çok i'rab hatası ve şive farklılı
ğından kaynaklanan yanlışlar bulunduğu 
halde rivayetleri -aralarında hadislerin ma
na ile rivayet edilmesini caiz görmeyenıe
rin de bulunduğu- birçok muhaddis tara
fından kabul görmüştür. 

Mana ile rivayeti caiz gören alimler bu 
hususta bazı şartlar ileri sürmüşlerdir. 1. 
Hadisimana ile rivayet edecek kişi lafız
ların manalarını iyi bilmelidir. 2. Değiştiri
len lafızların yerine eş anlamlıları kullanıl
malıdır. 3. Hz. Peygamber tarafından öğ
retilen ve lafzıyla ibadet edilen hadisler-



de mana ile rivayet caiz değildir; ezan ile 
Tahiyyat duasının lafızları gibi. 4. Allah'ın 
sıfatlarından bahseden hadislerde oldu
ğu gibi müteşabih kelimelerin farklılafız
larla ifade edilmesi caiz değildir. s. Kısa 
ve özlü anlam içeren cevamiu'l-kelim tü
rü hadislerde değişiklik yapılamaz. 6. Ha
disin aslı ravinin ezberinde ise mana ile 
rivayette bulunması caiz olmaz. 7. Mana
sı kapalı olan ve birkaç manaya gelen ha
disi lafzıyla rivayet etmek şarttır. 8. Bazı 
muhaddislere göre mevküf ve maktG' ma
na ile rivayet edilebilir, merfG' ise rivayet 
edilemez (Çakan, s. 67). Hadisler tesbit 
edilip kitaplara geçtikten sonra mana ile 
rivayeti gerektiren hususlar ortadan kalk
tığı için artık kitapların esas alınıp mana 
ile rivayetin terkedilmesi gerekir. 

Rivayet konusuna geniş yer veren en 
önemli çalışmalar İbn Abdülber en-Neme
ri, Hatlb el-Bağdadl ve Kadi iyaz tarafın
dan yapılmıştır (bk bi bl) İbnü'l-Cezerl'
nin el-Hidaye ii 'ilmi'r-rivaye (el-Bida
ye fi me'alimi'r-rivaye) adlı eserini Şern
seddin es-Sehavl el-Gaye ti şer]J.i'l-}jida
ye ii 'ilmi'r-rivaye adıyla şerhetmiş ve 
her iki çalışma birlikte yayımlanmıştır ( nşr. 
M. Seyyidl Muhammed Emin, HI, Medi
ne 2002). Günümüzde NevzatAşık Saha
be ve Hadis Rivayeti (İzmir I 98 I), Ali 
Abdülfettah Ali Hasan el-}jadişü'n-ne
bevi ve rivayetüh (MansGre I 4 I 0/ 1 990), 
Recep Şentürk Toplumsal Hafıza Ha
dis Rivayet Ağı 610-1505 (tre. M. Fatih 
Serenli. istanbul 2004) isimli çalışmaların
da rivayet konusunu ele almış. Zahid Şah 
Muhammed İsmail er-Rivaye fi'l-İsldm 
'inde'l-mul}.addişin ( 1398/1978, Ümmül
kura Üniversitesi) ve Nihat Yatkın Hadis
lerin Mana ile Rivayeti ve Neticeleri 
( 1992, Erzurum AÜ Sosyal Bilimler Ensti
tüsü) adıyla yüksek lisans tezi hazırlamış
lardır. Genel olarak hadis rivayeti hakkın
da Zakir Kadiri'nin (Ugan) "Dini ve Gayr-i 
Dini Rivayetler" (DiFM, IV i ı926J, s. 132-
21 O), Ali Toksarı'nın "N isa b Açısından Ri
vayet-Şehadet Farkı" (EÜ ilahiyat Fakül
tesi Dergisi, sy I 1 ı 983 L s. 23 ı -248), Ah
met Demirci'nin "Rivayet Formülleri" (a.g.e., 
sy 3!19861. s. I39 - ı94) ve M. J. Kister'in 
"Some Notes on the Transmission of Ha
dith" (Jerusalem Studies in Arabic and ls
Lam, XXII 1 ı998J, s. I27- ı62) isimli maka
leleri; mana ile rivayet konusunda Emin 
Muhammed eı-Kudat'ın "l:fükmü rivayeti'ı
t:ıadlş bi'ı-ma'na" (Dirasat, Xl/3 JAmman 
ı984J, s. 9-23), Selman Başaran'ın "Hadis
lerin Lafız ve Mana Olarak Rivayeti Me
selesi" ( UÜ ilahiyat Fakültesi Dergisi, Ill/3 
ı ı 991 ı. s. 5 ı -64) ve "Hadisıerde M ana Ri-

vayetinin Sonuçları" (a.g.e., lll/3 !1 99 1 ı. s. 
65-76), Enbiya Yıldırım'ın "Hadislerin Ma
nayla Rivayeti" (Cumhuriyet Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi Dergisi, sy I 1 ı 9961. s. 
2 79-314), Abdürrezzak b. Halife eş-Şaycl 
ile es-Seyyid Muhammed es-Seyyid Nuh'un 
"Menahicü'l-mut:ıaddişin fı rivayeti'I-t:ıadlş 

bi'l-ma'na" (Mecelletü 'ş-Şerl"a ve'd-dirasa
ti'L-islamiyye, sy. 341Küveyt I418/ !998J, s. 
15-85) ve Muhammed Halid Mansur'un 
"l:fükmü rivayeti'l-t:ıadlş bi'l-ma'na "inde'l
uşGliyyln" (Dirasat, XXIXII lAmman 1423/ 
20021. s. 213-230) başlıklı çalışmaları da 
burada zikredilmelidir. 
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RİVAYETÜ'l-AKRAN 

(bk. MÜDEBBEC). 

RİYA 
( ~4}1) 

Allah için yapılması gereken 
amel ve ibadeti 

kullara gösteriş olsun diye yapma 
anlamında ahlak terimi. 

--, 

_j 

--, 

_j 

Sözlükte "görmek" anlamındaki re'y 
kökünden türeyen riya (ria'), hadislerde 
ve ahlaka dair eserlerde -süm'a (şöhret 
peşinde olma) kelimesiyle birlikte- "say-

RiVA 

gınlık kazanma. çıkar sağlama gibi dün
yevl amaçlarla kendisinde üstün özellik
ler bulunduğuna başkalarını inandıracak 
tarzda davranma" şeklinde açıklanır. Kay
naklarda dünyevl konulardaki riyakarlık
lara yer yer değiniise de (mesela bk. Mu
hasibl. er-Ri'aye, s. ı 83- ı 84; Gazzall, ııı. 

297-299) daha çok ihlas ve sıdk kavram
larının karşıtı olan riya üzerinde durul
muştur. Riya, "Allah'tan başkasının hoş
nutluğunu kazanma düşüncesiyle arnel
de ihlası terketme" (et-Ta'rTfat, "riya'" 
md); "Allah'a itaat eder görünerek kul
ların takdirini kazanmayı isteme" (Gaz
zall. lll. 297); "ibadeti Allah'tan başkası 
için yapma, ibadetleri kullanarak dünyevl 
çıkar peşinde olma; Allah 'ın em rini yerine 
getirmek maksadıyla değil insanlara gös
teriş olsun diye iyilik yapma" (Kurtubl. V. 
422; XX. 2 ı 2) ; "insanların görmesi ve tak
dir etmesi içinibadeti açıktan yapma" (ibn 
Hacer. XXIV. 130) vb. şekillerde tanımlan
mıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de riya kavramı üç ayet
te isim (el-Bakara 2/264; en-N isa 4/38; el
Enfal 8/47). iki ayette fiil (en-N isa 4/!42; 
el-MaGn ı 07/6 ) olarak yer almaktadır. İlk 
iki ayette ibadet niyeti taşımadan, Allah 
rızasını gözetmeden. sadece gösteriş ol
sun diye sadaka verenler, üçüncü ayette 
gösteriş ve şöhret için savaşa katılanlar, 

diğer ikisinde gösteriş için namaz kılanlar 
kınanmıştır. Hadislerde hem riya kelimesi 
hem türevleri geçmektedir. Hz. Peygam
ber, "Ümmetim için gizli şirk ve şehvet
ten kaygı duyuyorum" demiş. "Sizden son
ra da hala şirk olacak mı?" sorusuna, "Evet, 
fakat güneşe. aya, taşa ve puta tapmak 
şeklinde olmayacak. insanlar ibadetleri
ni riya için yapacaklar" cevabını vermiştir 
(Müsned, IV. 124). Bir kutsl hadiste Ce
nab-ı Hak, " işlediği bir arnelde benden 
başkasını bana ortak koşan kişiyi de 
onun şirkini de reddederim" buyurmuş
tur (Müsned, ll, 301. 435; Müslim. "Zühd", 
46; ibn Mace. "Zühd", 21). ResGl-i Ekrem 
riyayı "küçük şirk" diye nitelemiş. Allah'ın 
kıyamet gününde insanlara arnellerinin 
karşılığını verirken gösteriş için ibadet ve 
hayır yapanlara, "Ey riyakarlar! Dünyada 
arnellerinizi gösteriş olsun diye kimin için 
yaptıysanız gidin onu arayın, bakalım bu
labilecek misiniz?" şeklinde hitap ederek 
onları huzurundan kovacağını bildirmiştir 
(Müsned, V. 428, 429) Diğer bir hadiste, 
dünyada Allah'ın kendilerine nimetler ih
san ettiği kimselere uhrevl hesap sırasın
da bu nimetiere karşılık ne gibi arneller iş
ledikleri nin sorulacağı. bunlardan bazıla-

137 


