
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-
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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-
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rının şehid oluncaya kadar O'nun uğrunda 
savaştıklarını , bazılarının O'nun rızası için 
ilim öğrendiklerini, Kur'an okuduklarını, 
bazılarının da O'nun rızası için cömertçe 
hayırlar yaptıklarını söyleyecekleri, ancak 
bu arnelleri gerçekte gösteriş için yaptık
larının kendilerine bildirileceği ve sonun
da hak ettikleri cezaya çarptırılacakları be
lirtilmektedir (Müsned, ll , 322; Müslim, 
" İmare" , 152; Nesa!, "Cihad", 22) Bir ha
diste de ibadet ve hayırlarıyla şöhret pe
şinde olanların gizli kötülüklerinin Allah ta
rafından teşhir edileceği , riya ile amel eden
lerin riyakarlığının açığa vurulacağı ifade 
edilmektedir (Müsned, V, 270; Buhilrl. "Ri-
15a~". 36, "Al:ıkam", 9; Müslim, "Zühd", 47, 
48). 

Ayet ve hadislerde bildirilen manevi teh
likeleri dolayısıyla ahlak ve tasawuf kay
naklarında riya konusuna özel bir önem 
verilmiştir. Riya konusunu sistemli bir şe

kilde ele alan ilk alimlerden Haris b. Esed 
el-Muhasibl, er-Ri'dye li-J:ı~ü~ılldh adlı 
eserinde konuya geniş bir bölüm ayırmış 

(s. 153-306) ; riyanın tanımı ve mahiyeti, 
çeşitleri , niyet, ihlas ve haya ile ilgisi, riya
karlığın psikolojik sebepleri, ahlak bakı
mından zararlı sonuçları, riyakarlığın ala
metleri gibi hususlar üzerinde durmuştur. 

Muhasibl riyanın ağır ve hafif dereceleri
nin bulunduğunu belirtir. Ağır olanı. kulun 
Allah için yapılması gereken arneli insan
lara gösteriş için yapması , hafif olanı da 

· sırf Allah için yapılması gereken ibadeti 
hem Allah'ın hem kulların hoşnutluğunu 
kazanmak için ifa etmesidir (a.g.e., s. 163-
178). Riya duygusunun dışa yansımasının 
beş şeklinden söz eden Muhasibl bunları 
beden, dış görünüş. söz. amel ve sosyal 
çevreyle ilişkilere dindarlık süsü verme di
ye sıralamaktadır. Bir kimsenin ahiret en
dişesi taşıdığını göstermek için yüzüne ke
derli bir görüntü vermesi; oruçlu olduğu bi
linsin diye sesi kısılmış , gözlerinin feri sön
müş bir hal takınması; abidler ve zahidler 
gibi saçı başı dağınık görünmesi; konuş

malarında hikmet sahibi, alim ve zikir eh
li bir kimse olduğu izlerrimi uyandırmaya 
çalışması; rükO ve secde gibi rükünlerde 
uzun süre durarak namazı uzatması , ke
za oruç ve hac gibi ibadetlerinde t itiz bir 
dindar görüntüsü sergilemesi ; ilim ve din 
ehlinden olduğunu , ilirnde ve dinde yüksek 
bir mertebede bulunduğunu hissertirmek 
amacıyla alimler ve abidlerle düşüp kalk
ması bu beş şeklin örnekleri arasında yer 
alır. Muhasibl dünya hayatına düşkün ki
şilerde sayılan beş yolla gösteriş yaptığı
nı ancak dindarlık süsü verilerek yapılan 

138 

riyakarlığın bundan daha kötü olduğunu 
belirtir. 

Muhasibl'nin eserinden geniş ölçüde ya
rarlandığı anlaşılan Gazzall'nin İ]J.yd'ü 'ulU
mi'd-din'de konuya dair psikolojik ve pe
dagojik açıdan dikkat çekici tahliller yap
tığı ve bu husustaki islami telakkinin bir 
özetini sunduğu görülmektedir. Gazzall, 
eserinin kırk ana bölümünden biri olan 
"Mevki Hırsı ve Riyanın Verilmesi" başlığı 
altınç!a {lll, 274-335) insanlardaki mevki 
tutkusunu derin bir vukufla inceledikten 
sonra bu tutkunun bir neticesi olarak gör
düğü riyaya dair ayet ve hadisleri zikret
miş , din büyüklerinin sözlerinden örnek
ler vermiş ; ardından riyanın tanımı , ma
hiyeti ve dışa vurum yolları , günah olması 
yönünden dereceleri, riyanın tedavisi; gü
nahları alenl olarak yapmanın veya sakla
manın, riya olur korkusuyla ibadetleri ter
ketmenin dini hükmü; kulun her durumda 
arnellerini sadece Allah'ın bilmesine önem 
vermesi gerektiği gibi konular üzerinde 
durmuştur. Gazzall ayrıca arnelierin kabul 
edilmesine etkisi bakımından riyanın fark
lı derecelerini sıralamıştır. Burada göste
riş kastı arttıkça riyanın zararının artaca
ğı, Allah rızası, ibadet niyeti ve sevap bek
lentisi arttıkça riyanın zararının azalacağı 
anlatılmaktadır. En tehlikeli riya, kalpte 
yalnız Allah'a gösterilmesi gereken tazimi 
Allah'tan başkasına gösteren kişinin riya
sıdır; çünkü bu kişi Allah'a itaat ediyor gi
bi görünse de gerçekte başkasına itaat 
etmektedir. Bundan dolayı riya gizli şirk 
kabul edilmiştir (a.g.e., lll , 301-305). 

Başta mutasawıflar olmak üzere diğer 
islam alimleri tarafından da riya gizli şirk 
veya münafıklık sayılmıştır. ibn Hazm riya 
ve şöhret tutkusunu şirke yakın bir kötü
lük kabul eder ( el-AI].lak, s. 38). Kuşeyrl'
nin naklettiğine göre Fudayl b. iyaz kınan
ma kaygısıyla arneli terketmenin riya, in
sanlara gösteriş olsun diye amel etmenin 
şirk, bu iki kusurdan kurtulmanın ihlas ol
duğunu söylemiştir (er-Risale, II, 446). SO
filere göre riyakar insan münafığa benzer. 
Riya, Allah 'ın himayesine mazhar olanlar 
dışındaki insanların içinde karınca gibi kı
mıldar durur (Cemaleddin eş-Şazell, s. 42, 
43). Bu sebeple riya duygusunu ancak ih
las ehli tanıyabilir, ne kadar zararlı olduğu
nu da arnellerini boşa çıkarmaktan kor
kan inayet ehli kavrayabilir (Serrac, s. 290; 
Muhasibl, Adabü 'n-nüfüs, s. 148- 149) Bir 
sCıfi halis ameli, "yazıcı meleğin dahi göre
mediği için yazamayacağı , amel sahibinin 
kendi nefsinin bile farkedemediği için bö
bürlenmeyeceği kadar gizli tutulan amel" 
diye tarif etmiştir (Kelabazl, s. 99) 

Riyanın arnellere ne ölçüde zarar vere
ceği konusu da kaynaklarda ele alınmıştır. 

Buna göre arnellerde esas olan gizliliktir, 
çünkü gizlilik ihlaslı olmayı ve riyadan kur
tulmayı sağlar. Ancak arnelleri açıktan yap
manın sakıncasının bulunmadığı , hatta fay
dalı olduğu durumlar da vardır. Nitekim 
Kur'an-ı Kerlm'de, "Sadakaları aşikare ola
rak verirseniz bu ne güzel! Eğer yoksulla
ra gizlice verirseniz bu sizin için daha ha
yırlıdır" huyurulmuştur (el-Bakara 2/271 ) 
Ayrıca hac, cihad, cuma namazı gibi giz
lerrmesi mümkün olmayan arneller de var
dır. Namaz, oruç ve sadaka gibi gizlice ya
pılabil en arnelierin insanlara örnek olup 
onları da hayırlı faaliyetlere teşvik etmek 
amacıyla açıktan yapılması daha faziletli
dir. Hz. Peygamber, bu şekilde davranan 
kimsenin hem kendi arnelinden dolayı hem 
de örnek olduğu kişi sebebiyle iki misli ecir 
kazanacağını bildirmiştir (Müsned, II , 397, 
505; Müslim, "Zekat". 70; Ebu Davud, "Sün
net", 6) . Bir kimsenin , insanların mürnin 
olduğuna şahitlik etmeleri ve onun gibi 
davranmaları için alenen ibadet etmesin
de de sakınca görülmemiştir. Ayrıca farz
ların hakkı ilan ve teşhir olup onların açık

tan yapılması islam'ı ve onun şiarlarını or
taya koyma anlamına gelir (Fahreddin er
Razi, VII, 73-75; Kurtubl, V, 423; XX, 213). 
Her durumda en önemli husus ihlasın ek
siksiz olmasıdır. Şayet böyle bir tehlike yok
sa başkasına örnek olup öncülük etmek 
için arneli açıktan yapmak faziletlidir; gös
teriş tehlikesinden kaygı duyulduğunda ise 
gizliliğin daha faziletli olduğunda ittifak 
edilmiştir. Arnellerden önce, amel esna
sında ve arnellerden sonra riya duygusu
na kapılmanın ibadetterin kabul edilip edil
memesini ne ölçüde etkiteyeceği konusu 
üzerinde de durulmuştur (mesela bk. Mu
hasibl, er-Ri'aye, s. 208-213; Gazzall. lll, 
307-3 18; Kurtubl, V, 422-424) . 
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