
tevleri, Çal, Doğan, 1980'lerden sonra Ko
operatif, Evren, 1990'lardan sonra İsma
il Çelik isimli mahallelerin ortaya çıkışıyla 
gerçekleşmiştir. Bunlara ilave olarak ya
kınındaki Bağtepe (eski Halenze) köyünün 
1985 yılından sonra şehrin belediye sınır
ları içine alınmasıyla bir büyüme görül
mektedir. Şehrin merkezi kesimi ise Ay
dınlar ve Hükümet caddelerinin Doğan cad
desiyle birleştiği üçgen biçimli alan içeri
sinde gelişmiştir. Siirt'in geleneksel uğra
şılarından olan Siirt battaniyesi dokuma
cılığı (tiftik keçisinin yöreye özgü bir türü 
olan keçinin tüylerinden dokunur) önce
leri gelişme aşamasına geçmiş (I 940 ' lı 

yıllarda 135, I 970'li yıllara doğru 200 el 
tezgahı). günümüzde ise tezgah sayısı bir 
hayli azalmıştır. Siirt ayrıca Selçuklular'dan 
kalma 1129 tarihli ulucami, Artukoğulla
rı'ndan kalma Asakir Camii (Çarşı Camii) ve 
şehrin yakın çevresindeki tarihi eserleri 
görmeye gelenler için bir turist ik merkez 
olarak da gelişmeye adaydır. 

Siirt şehrinin merkez olduğu Siirt ili Van, 
Bitlis, Batman, Mardin ve Şırnak illeriyle 
çevrilmiştir. Merkez ilçeden başka Aydın
lar, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari ve Şir
van adlı altı ilçeye ayrılır. 5373 km2 geniş

liğindeki Siirt ilinin sınırları içinde 2007 yılı 

nüfus sayımının sonuçlarına göre 291 .528 
kişi yaşıyordu, nüfus yoğunluğu ise eDi dört 
idi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 2007 yılı 
istatistiklerine göre Siirt'te il ve ilçe mer
kezler inde 140, bucak ve köylerde 354 ol
mak üzere toplam 494 cami bulunmakta
dır. İl merkezindeki cami sayısı 93'tür. 
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SiKA 
( ~f) 

Ravinin güvenilir olduğunu ifade eden 

L 
hadis te rimi. 

_j 

Adalet ve zabt vasıflarına sahip raviler 
hakkında kullanılan ta'dll lafızlarından bi
ridir. Sa'd b. İbrahim'in (ö 127/744-45), "Ha
disi sika ravilerden alınız" denilirdi şeklin
deki ifadesi (Hat!b el-Bağdad\', el-Cami', I, 
I 30) terimin erken dönemlerden itibaren 
kullanıldığını göstermektedir. Müslüman, 
bulüğa ermiş, akıl ve takva sahibi olmak, 

Si KA 

ayrıca mürüwet ravide aranan adaletle il
gili özelliklerdir. Bunlardan birinin yoklu
ğu halinde ravi güvenilirliğini kaybeder. Ra
vi ayrıca zabt vasfına da sahip olmalıdır. 

Unutkan ve dalgın olmamak, ezberden ri
vayet ediyorsa hadisi kusursuz biçimde ez
berlemiş olmak, kitaptan rivayet ediyorsa 
kitabını dikkatli bir şekilde yazmış, kontrol 
etmiş ve korumuş olmak, mana ile riva
yet ediyorsa hadis metninde değiştirdiği 
kelimelerin manalarını iyi bilmek ve hadi
sin manasında herhangi bir değişikliğe yol 
açmamak gibi hususlar zabt açısından ra
vide aranan özelliklerdir. Genel kabule gö
re ravinin güvenilir olduğu hadis ilmindeki 
şöhretiyle ve yetkili bir alimin onun sika 
olduğunu ifade etmesiyle bilinebilir. Sika 
ravinin rivayeti delil olarak kullanıldığı gibi 
sadece onun rivayet ettiği hadis de mak
bul sayılmıştır. 

Sika tabiri genellikle ravinin adalet ve 
zabt sahibi olduğunu ifade etmekle bir lik
te onun zabt bakımından bütünüyle kusur
suz olduğunu göstermez. l l. (VIII.) yüzyı
lın önde gelen hadis münekkitlerinden Ab
durrahman b. Mehdi, Hakem b. Uteybe'
nin sika-sebt lafızlarıyla güvenilirliğini ifa
de ettikten sonra "lakin yahtelifü" diyerek 
bu zatın bir kısım rivayetlerinde ihtilaf bu
lunduğunu, dolayısıyla zabtında bazı ku
surlar olduğunu belirtmiştir. lll. (IX.) yüz
yıl alimlerinden Ya'kQb b. Şeybe'nin sika 
olarak nitelediği bir ravi hakkında "zalfü'l
hadls" ve "zalfün cidden" lafızlarını kullan
ması da söz konusu ravinin zattındaki ku
sur sebebiyledir. Dolayısıyla sika diye nite
lenen bir ravinin naklettiği hadislerin de
lil olarak kullanılmasına engel teşkil etme
yecek seviyede kusurları bulunabilmekte
dir. Hadis münekkitleri, "Rivayeti hususun
da konuşulmuştur" ; "Rivayetinde gevşek
lik ve problem vardır"; "Hata ettiği olmuş
tur"; " Bazı hataları vardır" ; "Güvenilirdir 
fakat diğer insanlar gibi hata eder" gibi 
ifadelerle ravide bulunan bu tür kusurla
ra işaret etmişlerdir. Yaygın olmamakla 
birlikte sika tabiri hadis rivayetinde zayıf, 

fakat özellikle dindarlığı açısından güve
nilir, hadis ilmi konusunda yetersiz, fakat 
hadisi alışında güvenilir olduğunu ifade et
mek için de kullanılmıştır. Bazı müteah
hir alimlerinin meçhul olmayan, cerhedil
diği de bilinmeyen raviler hakkında da bu 
terimi zikrettikleri olmuştur. 

Ravinin güvenilir olduğuna delalet et
mek üzere sika terimi yaygın bir kullanı
ma sahiptir. Terime ya tek başına veya tek
rar edilerek yahut ravinin zabt bakımın
dan zayıflığına delalet eden diğer lafızlarla 
birlikte olmak üzere üç farklı şekilde yer 
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verilmiş olup bunların ravinin güvenilirliği
ne delaletleri aynı seviyede değildir. Ravi
nin güvenilirliğine delalet etmesi açısın
dan tekrar edilmesi tek başına kullanıl
masından, yalnız kullanılması da zayıflığı
na delalet eden lafızlarta birlikte zikredil
mesinden daha üstündür. Sika kelimesi 
kadar yaygın olmasa da ravinin güvenilirli
ği başka tabirlerle de ifade edilmiştir. "Ev
saku'n-nas" (ravilerin en güveniliri). "es
betü'n-nas" (ravilerin en sağlam ı ), "ileyhi'l
münteha fı't-tesebbüt" ( güvenilirliğin zir
vesindedir). "la ahade esbete minh" (on
dan daha güvenilir ravi yoktur), "men mis
tü fülan" (onun gibisi var mı?) , "em'irü'l
mü'min'in fı'l-had'is" (hadis rivayetinde mü
minlerin lideridir), "imamün fı'l-had'is" (ha
dis ilminde önderdir). "fülanün la yüs'elü 
anh" (falan ravi nasıldır diye sorulmaz), "la 
a'rifü lehQ naz'iran fi'd-dünya" (dünyada 
bir benzerini tanımıyorum), "fülanün as
daku men edrektü mine'l-beşer" (falanca, 
insanlar içinde karşılaştığırn en doğru söz
lü kimsedir), "keennehQ mushafun" (mus
haf gibi güvenilirdir), "cihbizün" (hadis uz
manıdır), "farisü'l-had'is" (hadiste mahir
dir). "fülanün en-nasü iyalün aleyhi" (bu 
ilirnde diğerleri onun talebeleridir). "şek
kühQ ke-yakini gayrih'i" (onun tereddüdü 
bile başkasının kesin bilgisi gibidir), "ke
ennallahe halaka fülanen li-haze'ş-şe'ni" 
(Allah falanı bu ilim için yaratmıştır). "fü
lanün hüve't-takıyyü'n-nakıyyü lem era 
mislehQ" (falan benzerini görmediğim tak
va sahibi ve titiz bir kişidir), "fülanün min 
sikati's-sikat" (falan sikaların da sikası ara
sında yer alır), "fülanün ehlün ella nedaa 
lehQ şey'en" (falan hiçbir rivayeti terkedil
meyecek liyakattedir). "fülanün la yehte
lifü fihi ahadün" (falan ın güvenilirliği tar
tışılmaz), "fülanün diame" (falan bu ilmin 
temel taşıdır). "iza eredte'l-had'ise fe'lzem 
fülanen" (hadis öğrenmek istiyorsan fa
lanın peş ini bırakma). "fülanün yahtacü 
ila mütabi"' (falanın destekleyici rivayete 
ihtiyacı mı olur?). "fülanün ma ahtae fi 
hadisin vahid" (falan hiçbir hadiste hata 
yapmamıştır). "sayrafiyyü'l-had'is" (hadis 
sarrafı). "rüknün mine'l erkan" (hadis ilmi
nin temel taşlarından biridir). "zake aha
dü'l-ahadeyn" (hadis ilminde belli başlı iki 
kişiden biridir) tabirleri ravinin en üst se
viyede güvenilirliğini ifade eder. "Sikatün 
sikatün" (çok güvenilirdir). "sikatün seb
tün" (güvenilir ve titizdir), "sikatün hücce
tün" (kendisi güvenilir, hadisi delildir). "si
katün hafizun" (güvenilir bir hadis hafızı

dır), "sikatün mütkınün" (güvenilir ve ha
dis rivayetinde titizdir). "ma alimtü illa hay
ren" (hakkında hayırdan başka bir bilgim 
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yoktur), "hafızun" (rivayetlerini ezberleyen 
güvenilir ravidir), "metinün" (rivayetlerin
de güçlüdür), "hüccetün" ( rivayetleri delil
dir), "sebtün" (rivayetlerinde titiz bir ravi
dir), "behin" (rivayetleri iyidir), "sah'ihu'l
hadls" ( rivayetleri sahihtir) tabirleri de ra
vinin sika olduğuna delalet eden diğer ta'
d'illafızlarıdır. Sika bir ravinin hadis riva
yet ederken yaptığı fazlalıkların kabul edi
lip edilmeyeceği konusunda farklı görüşler 
vardır (bk ziYADETÜ's-SİKA) . Zayıf ravinin 
sika raviye veya sika ravinin kendisinden 
daha güvenilir raviye aykırı rivayette bu
lunması ise araştırmalara konu olmuştur 
(bk. MUHALEFET). 

Hadis alimleri tarafından kaleme alınan 
tabakat, tarih, cerh ve ta'dTI, sualat gibi ki
taplar yanında zayıf ve metrOk ravilerle bir
likte yer alan sika raviler hakkında da eser
ler telif edilmiştir. Ebü'I-Hasan ei-İcll'nin 
Tc'iril;)u'§-§İ]fat'ı (nşr. Abdülmu'tl Emin 
Kal'ad, Beyrut ı405/ı984). İbn Hibban ei
Büsti'nin e§-Şi]fat'ı (nşr. Muhammed Ab
dürreşld, Haydarabad ı 393- ı 403/1973-
ı983) , İbn Şahin'in Tc'iril;)u esma'i'§-§İ]fdt 
mimmen nu]fıle 'anhümü 'l-'ilm' i (nşr. 
Su b hi es-Sam errill. Küveyt ı 402/ı 982; nşr. 
Abdülmu'tl Emin Kal'ad, Beyrut 1406/ 
1986) bunlar arasında sayılabilir. 
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es-SİKAT 
( ..;:.ılAi!l ) 

İbn Hibban'ın 
(ö. 354/965) 

sika kabul ettiği hadis ravilerini 
tanıttığı eseri. 

_j 

Tc'iril;)u'§-§İ]fdt, e§-Şi]fat mine'ş-şal;ıd

be ve't-tc'ibi'in ve etbc'i'i't-tc'ibi'in adla
rıyla da anılan eser, müellifin hem sika hem 
zayıf ravileri tanıttığı Kitc'ibü 't-Tc'iri]].i'l-ke-

bir'inden sadece sika ravileri bir araya ge
tirdiği çalışmasıdır. Zayıf ravileri ise Kitc'i
bü (Ma'rifeti)'l-mecrCı.J:ıin mine'l-muJ:ıad
di§in ve'Q.-Q.u'atc'i'i ve'l-metrı1kin adlı ese
rinde toplamıştır. Kitabın girişinde telif se
bebi hakkında bilgi verilmiş, Hz. Peygam
ber'in sünnetinin önemi, ilmin neşir ve teb
liğinin gerekliliği, bu tebliğin ancak sahih 
hadislerin aktarılması ve sika ravilerin ta
nıtılmasıyla yapılabileceği belirtilmiş , telif
te izlenen metoda değinilmiş, e§-Şi]fdt'a 
alınacak ravilerin kabul şartları üzerinde 
durulmuş ve eserin telifı sırasında geçir
diği aşamalara işaret edilmiştir. Girişten 

sonra ResOiullah'ın hayatı geniş biçimde 
verilmiş, Hulefa-yi Raşidin'den başlayarak 
Emevl ve Abbasi halifeleri tanıtılmış, bu 
kısım Halife Muti'-Lillah ile sona ermiştir. 
Ardından sahabe, tabiln, tebeu't-tabiin ve 
daha sonraki raviler sıralanmıştır. 

Eserde, bir sayıma göre 15.000 kadar 
hadis ravisi tabakalar halinde ele alınmış 
ve her tabakada yer alanların birbiriyle kar
şılaşma imkanının bulunması (lika) şartı 

aranmıştır. e§-Şi]fat'ta raviler adlarının ilk 
harfine göre yarı alfabetik sıralanmış, an
cak sahilbe tabakasında faziletleri sebe
biyle aşere-i mübeşşereye ön sırada yer 
verilmiştir. Her tabakada önce adlarıyla, 
daha sonra künyeleriyle bilinen erkek ra
viler, ardından kadın raviler zikredilmiş, bu 
sıralamada zaman zaman aksamalar mey
dana gelmiştir. Ravilerin biyografileri ve
rilirken onların isimleri, künye ve lakapla
rı, memleketleri , ölüm tarihleri, hoca ve 
talebeleri hakkında bilgi aktarılmış, aynca 
"sika, şeyh, sebt, mutkin, müstakimü'l
hadis" veya "yuhtiü, yehimü, yüdellisü" gi
bi ifadelerle cerh ve ta'd'il dereceleri gös
terilmiş, ravinin hangi şartlarda hüccet 
sayılacağı belirtilmiş, bazan dini ve ahlaki 
erdemlerine dair menkıbeler nakledilmiş, 
bazan da rivayetlerinden örnekler sunul
muş, cerhe yönelik mevcut tenkitlere de 
cevap verilmiştir. İbn Hibban'a göre ravi
nin sika sayılmasına engel olan kusurlar 
onun naklettiği haberin senedinde olabi
leceği gibi, kendisinden bir önce veya bir 
sonraki yerde haberi hüccet sayılmayan 
zayıf bir ravinin bulunması, haberinin mür
sel veya münkatı' olması ve haberin isna
dında o haberi duyduğunu açıkça ifade 
etmek istemeyen bir müdellisin yer alma
sı gibi sebeplerle de olabilir. 

Müellif iki hadis imarnından birinin si
ka, diğerinin zayıf kabul ettiği bir raviyi ese
rine alırken onun sika olup olmadığına de
lillere dayanarak kendisi karar vermiş, araş
tırması sonucunda sika kabul etmediğini 


