Si KA
verilmiş

olup bunların ravinin güvenilirliği
ne delaletleri aynı seviyede değildir. Ravinin güvenilirliğine delalet etmesi açısın
dan tekrar edilmesi tek başına kullanıl
masından, yalnız kullanılması da zayıflığı
na delalet eden lafızlarta birlikte zikredilmesinden daha üstündür. Sika kelimesi
kadar yaygın olmasa da ravinin güvenilirliği başka tabirlerle de ifade edilmiştir. "Evsaku'n-nas" (ravilerin en güveniliri). "esbetü'n-nas" (ravilerin en sağlam ı ), "ileyhi'lmünteha fı't-tesebbüt" (güvenilirliğin zirvesindedir). "la ahade esbete minh" (ondan daha güvenilir ravi yoktur), "men mistü fülan" (onun gibisi var mı?) , "em'irü'lmü'min'in fı'l-had'is" (hadis rivayetinde müminlerin lideridir), "imamün fı'l-had'is" (hadis 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 asdaku men edrektü mine'l-beşer" (falanca,
insanlar içinde karşılaştığırn en doğru sözlü kimsedir), "keennehQ mushafun" (mushaf gibi güvenilirdir), "cihbizün" (hadis uzmanıdır), "farisü'l-had'is" (hadiste mahirdir). "fülanün en-nasü iyalün aleyhi" (bu
ilirnde diğerleri onun talebeleridir). "şek
kühQ ke-yakini gayrih'i" (onun tereddüdü
bile başkasının kesin bilgisi gibidir), "keennallahe halaka fülanen li-haze'ş-şe'ni"
(Allah falanı bu ilim için yaratmıştır). "fülanün hüve't-takıyyü'n-nakıyyü lem era
mislehQ" (falan benzerini görmediğim takva sahibi ve titiz bir kişidir), "fülanün min
sikati's-sikat" (falan s ikaların da sikası arasında yer alır), "fülanün ehlün ella nedaa
lehQ şey'en" (falan hiçbir rivayeti terkedilmeyecek liyakattedir). "fülanün la yehtelifü fihi ahadün" (falan ın güvenilirliği tartışılmaz), "fülanün diame" (falan bu ilmin
temel taşıdır). "iza eredte'l-had'ise fe'lzem
fülanen" (hadis öğrenmek istiyorsan falanın peş ini bırakma). "fülanün yahtacü
ila mütabi"' (falanın destekleyici rivayete
ihti yacı mı olur?). "fülanün ma ahtae fi
hadisin vahid" (falan hiçbir hadiste hata
yapmamıştır). "sayrafiyyü'l-had'is" (hadis
sarrafı). "rüknün mine'l erkan" (hadis ilminin temel taşlarından biridir). "zake ahadü'l-ahadeyn" (hadis ilminde belli başlı iki
kişiden biridir) tabirleri ravinin en üst seviyede güvenilirliğini ifade eder. "Sikatün
sikatün" (çok güvenilirdir). "sikatün sebtün" (güvenilir ve titizdir), "sikatün hüccetün" (kendisi güvenilir, hadisi delildir). "sikatün hafizun" (güvenilir bir hadis h afız ı
dır), "sikatün mütkınün" (güvenilir ve hadis rivayetinde titizdir). "ma alimtü illa hayren" (hakkında hayırdan başka bir bilgim
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yoktur), "hafızun" (rivayetlerini ezberleyen
güvenilir ravidir), "metinün" (rivayetlerinde güçlüdür), "hüccetün" (rivayetleri delildir), "sebtün" (rivayetlerinde titiz bir ravidir), "behin" (rivayetleri iyidir), "sah'ihu'lhadls" (rivayetleri sahihtir) tabirleri de ravinin sika olduğuna delalet eden diğer ta'd'illafızlarıdır. Sika bir ravinin hadis rivayet ederken yaptığı fazlalıkların kabul edilip edilmeyeceği konusunda farklı görüşler
vardır (bk ziYADETÜ's-SİKA) . Zayıf ravinin
sika raviye veya sika ravinin kendisinden
daha güvenilir raviye aykırı rivayette bulunması ise araştırmalara konu olmuştur
(bk. MUHALEFET).
Hadis alimleri tarafından kaleme alınan
tabakat, tarih, cerh ve ta'dTI, sualat gibi kitaplar yanında zayıf ve metrOk ravilerle birlikte yer alan sika raviler hakkında da eserler 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 eiBüsti'nin e§-Şi]fat'ı (nşr. Muhammed Abdürreşld, Haydarabad ı 393- ı 403/1973ı98 3) , 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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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 adlada anılan eser, müellifin hem sika hem
zayıf ravileri tanıttığı Kitc'ibü 't-Tc'iri]].i'l-kerıyla

bir'inden sadece sika ravileri bir araya geravileri ise Kitc'ibü (Ma'rifeti)'l-mecrCı.J:ıin mine'l-muJ:ıad
di§in ve'Q.-Q.u'atc'i'i ve'l-metrı1kin adlı eserinde toplamıştır. Kitabın girişinde telif sebebi hakkında bilgi verilmiş, Hz. Peygamber'in sünnetinin önemi, ilmin neşir ve tebliğinin gerekliliği, bu tebliğin ancak sahih
hadislerin aktarılması ve sika ravilerin tanıtılmasıyla yapılabileceği belirtilmiş , telifte izlenen metoda değinilmiş, e§-Şi]fdt'a
alınacak ravilerin kabul şartları üzerinde
durulmuş ve eserin telifı sırasında geçirtirdiği çalışmasıdır. Zayıf

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 karşılaşma imkanının bulunması (lika) şartı
aranmıştır. e§-Şi]fat'ta raviler adlarının ilk
harfine göre yarı alfabetik sıralanmış, ancak sahilbe tabakasında faziletleri sebebiyle aşere-i mübeşşereye ön sırada yer
verilmiştir. Her tabakada önce adlarıyla,
daha sonra künyeleriyle bilinen erkek raviler, ardından kadın raviler zikredilmiş, bu
sıralamada zaman zaman aksamalar meydana gelmiştir. Ravilerin biyografileri verilirken onların isimleri, künye ve lakapları, memleketleri, ölüm tarihleri, hoca ve
talebeleri hakkında bilgi aktarılmış, aynca
"sika, şeyh, sebt, mutkin, müstakimü'lhadis" veya "yuhtiü, yehimü, yüdellisü" gibi ifadelerle cerh ve ta'd'il dereceleri gösterilmiş, ravinin hangi şartlarda hüccet
sayılacağı belirtilmiş, bazan dini ve ahlaki
erdemlerine dair menkıbeler nakledilmiş,
bazan da rivayetlerinden örnekler sunulmuş, cerhe yönelik mevcut tenkitlere de
cevap verilmiştir. İbn Hibban'a göre ravinin sika sayılmasına engel olan kusurlar
onun naklettiği haberin senedinde olabileceği gibi, kendisinden bir önce veya bir
sonraki yerde haberi hüccet sayılmayan
zayıf bir ravinin bulunması, haberinin mürsel veya münkatı ' olması ve haberin isnadında o haberi duyduğunu açıkça ifade
etmek istemeyen bir müdellisin yer alması gibi sebeplerle de olabilir.

Müellif iki hadis imarnından birinin sika, diğerinin zayıf kabul ettiği bir raviyi eserine alırken onun sika olup olmadığına delillere dayanarak kendisi karar vermiş, araş
tırması sonucunda sika kabul etmediğini
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ise eçl-l)u'ata' adlı eserinde zikretmiştir
(eş-Şil~at, ı. !3). Onun bu eserinde yer alan
bütün ravilerin sika olması gerekirken birçoğu hakkında, "Rivayetinde hata ederdi";
"Vehme kapılırdı"; "Tedlls yapardı" gibi cerh
nitelikli kusurlara da işaret edilmiş olması, müellifin sika saydığı kimselerde belli
bir orana kadar bu tür kusurların bulunabileceğini kabul etmesiyle açıklanmakta
dır. Ona göre sika ravi doğruları yanlışla
rından çok olan kimsedir. eş- Şiifat'ta mevcut bazı ravilerin bir yönüyle sika, bir baş
ka yönüyle zayıf olarak gösterilmesi (müş
tebeh) hususuna açıklık getirilmiş, böyle
ravilerin Kitdbü 'çl-l)u'ata' bi'l- 'ilel'inde
ayrıca zikredileceği belirtilmiştir (a.g.e., VI,
27; IX, !). Bu husus müellifin bir çelişkisi
veya gafleti ya da iki farklı ictihadı olarak
değerlendirilmiştir.

Eserde kendi bid'atına davet etmeyen
bid'at ehli birçok ravi de yer almakta (a.g.e.,
VI, 140), müellif bu ravileri yeri geldiğin
de savunmaktadır. İbn Hibban, cerhedildiği bilinmeyen ve rivayetleri sadece tanınmış bir kişi tarafından nakledilen 1OO'e
yakın raviyi de eserine almış. onların cerhedildiği ortaya çıkineaya kadar adil sayıl
maları gerektiğini söylemiştir. Bu durumda başkalarının "mechülü'l-ayn, mestür,
mechülü'l-hal" dediği birçok ravi ona göre sikadır. Eserde yer alan, sika oldukları
nı sadece kendisinin belirttiği iddia edilen
ravilerin çoğu bu gruptandır. Mesela SaId b. Cübeyr'den rivayet ettiğini söylediği
Eyyüb ei-Ensarl adlı raviden söz ederken
(a.g.e., VI, 60) onu tanımadığını, babasını
bilmediğini, hakkında herhangi bir cerh yapılmadığını belirtmiş, daha sonra zabt ve
itkan sahibi olarak bilinen tek ravisi Mehdi b. Meyrnün'un ondan münker olmayan
bir hadis rivayet ettiğini hatıriatmış ve bu
yolla Eyyüb'dan meçhüliyet halinin kalktığına hükmederek onu eserine almıştır.
eş - Şi]fat'ta güvenilirlikleri sorgulanmak
amacıyla yer verilen raviler de vardır. Nitekim müellif, Mukanni' adlı raviden rivayeti bulunan Feza' adlı Kadisiye Savaşı gazisi bir raviyi değerlendirirken onu da sahabi olduğu söylenen şeyhini de tanıma
dığını, onları rivayetlerine güvendiği için
değil tanıtmak maksadıyla eserinde zikrettiğini belirtmektedir (a.g.e., Vll , 326).
İbn Hibban, eş-Şi]fat'ta meçhul ravilere yer verdiği ve bazı konularda hataya
düştüğü iddiasıyla Nasırüddin ei-Eibanl
tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Elbanl,
eş- Şiifat'ta yer almaması gereken 100 kadar ravi hakkında Teysiru intitd'i'l-l].illdn

bi-Şi]fati İbn Ijibbdn adlı bir eser üzerinde çalıştığını belirtmiş (Şaf:ıfl:ıu Mevaridi'??am'an, ı. !8), eserde var olduğunu ileri
sürdüğü diğer hataları müellifin aceleciliğine, geriye dönüp yazdıklarını tashih etmemesine veya ömrünün buna yetmemesine bağlamıştır (a.g.e., ı. 5! ). Ancak Elbanl'nin bir kısım iddialarında haklı olmadı
ğı, eleştirilerinde eş-Şi]fat'ın aslını kullanmak yerine başka müellifler tarafından
yapılan eksik ve yanlış alıntılara güvendiği için hataya düştüğü belirtilmiştir. Heyseml'nin, eş-Şi]fat'ı Tertibü Şi]fati İbn
Ijibbdn adıyla alfabetik olarak sıraladığı
kaydedilmektedir.

Birçok yazma nüshası bulunan eş-Şi
]fat, Muhammed Abdülmuld Han yönetiminde Muhammed Abdürreşld tarafından
neşredilmiştir (!-!X, Haydaraba d ! 393- ı 403/
!973-!983). Bir heyet, eserdeki isim ve
madde başlıklarını İtmdmü'l-in'am bitertibi md verede tJ Kitdbi'ş-Şi]fat li'bni
Ijibbdn mine'l-esmd'i ve'l-a'ldm adıy
la sıralamış (Bombay 1408/1987). Hüseyin
İbrahim Zehran da esere Cami'u tehdrisi'ş-Şi]fat adlı bir dizin hazırlamıştır (Beyrut !408). eş-Şi]fat'ın slret ve halifeler bölümü es-Siretü'n-nebeviyye ve al].bdrü '1-l].ulefd' (nşr. Hafız Aziz Bey ei-Kadirl,
Beyrut 1407/!987; l-ll, Beyrut 1417/1 997),
sadece slret kısmı es-Siretü'n-nebeviyye (nşr. Abdüsselam b. Muhammed Alh1 ş,
Beyrut ı 42012000). sahabe tabakasıyla ilgili bölümü Tdril].u'ş-şaJ:ıdbe elle~ine ruviye 'anhümü'l-al].bdr (nşr. BOran edDannavl, Beyrut 1408/1988) adıyla yayım
lanmıştır.
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SİKAYE
( 4,ılA.Jf )

Mekke'de zemzemle
ve su işleriyle ilgili görev.
L
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Sözlükte "sulamak, su kabı, sulama yeri, suculuk" gibi anlamlara gelen sikaye,
terim olarak "Mekkeliler'in ve hac günlerinde Kabe'yi ziyaret için gelenlerin su ihtiyaçlarının karşılanması görevi" demektir.
Kelime Kur'an-ı Kerim'de bir ayette "su kabı" manasında (Yusuf 12/70). diğer bir ayette ise terim anlamıyla (et-Tevbe 9/19) geçmektedir.
Hz. İbrahim'den beri Kabe'yi ziyaret için
Mekke'ye gelenler Allah'ın misafiri kabul
edilmiştir. önceleri şehrin ve Kabe'yi ziyaret edenlerin su ihtiyacı halktan toplanan
yardımlarla karşılanıyordu . Daha sonra sikaye görevini bunu bir itibar ve şeref vesilesi olarak gören zenginlerle Mekke ve
Kabe'nin yönetiminde etkin olan kabile
reisieri üstlenmiş, bu görevi Hz. Peygamber'in dördüncü kuşaktan dedesi Kusay
b. Kilab kurumsallaştırmıştır. Kusay, Mekke'de otu ranları "AIIah'ın komşuları", hac
için gelenleri "Allah'ın misafirleri" ve "evinin ziyaretçileri" diye tanımlamış, onlar için
hac günleri yiyecek ve içecek hazırlanma
sını teklif etmiştir (İbn Sa 'd, ı. 60). Mekkeliler onun bu teklifini kabul edince bu
iş için her yıl para ve mal toplanarak bir
bütçe oluşturulması gelenek olmuştur. Bu
bütçenin bir kısmı sikaye için harcanırken
önemli bir kısmı rifade hizmetine tahsis
edilmiştir (bk. RİFADE).
Mekke

halkının

ve misafirlerin su ihtikuyular kazdıran Kusay, Kabe'nin etrafına koydurduğu deriden yapılmış havuzlara su doldurtarak sikaye hizmetini başlattı. Bazan hacılara süt
de ikram ediliyordu. Kusay yaşlanınca sikaye görevini oğlu Abdüddar'a vasiyet etti ve ölümünden sonra bu hizmet onun
tarafından sürdürüldü. Ezrakl, Kusayy'ın
sikaye ile birlikte bazı görevleri diğer oğ
lu Abdümenaf'a verdiğini ileri sürerse de
(AI].baru Mekke, 1, ll O) bu bilgi diğer kaynaklar tarafından teyit edilmemektedir.
Abdüddar'ın görevi devralmasının ardın
dan Abdümenaf'ın oğulları Haşim, Muttalib, Nevfel ve Abd üşems sayı ve itibar bakımından daha üstün olduklarını, hac ve
Kabe ile ilgili bu görevlerin kendilerine verilmesi gerektiğini belirterek onlara karşı
mücadeleye giriştiler. Araya giren kişiler,

yacını karşılamak için
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