
ise eçl-l)u'ata' adlı eserinde zikretmiştir 
(eş-Şil~at, ı. !3). Onun bu eserinde yer alan 
bütün ravilerin sika olması gerekirken bir
çoğu hakkında, "Rivayetinde hata ederdi"; 
"Vehme kapılırdı"; "Tedlls yapardı" gibi cerh 
nitelikli kusurlara da işaret edilmiş olma
sı, müellifin sika saydığı kimselerde belli 
bir orana kadar bu tür kusurların buluna
bileceğini kabul etmesiyle açıklanmakta
dır. Ona göre sika ravi doğruları yanlışla
rından çok olan kimsedir. eş-Şiifat'ta mev
cut 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, cerhedil
diği bilinmeyen ve rivayetleri sadece ta
nınmış bir kişi tarafından nakledilen 1 OO'e 
yakın raviyi de eserine almış. onların cer
hedildiği ortaya çıkineaya kadar adil sayıl
maları gerektiğini söylemiştir. Bu durum
da başkalarının "mechülü'l-ayn, mestür, 
mechülü'l-hal" dediği birçok ravi ona gö
re sikadır. Eserde yer alan, sika oldukları
nı sadece kendisinin belirttiği iddia edilen 
ravilerin çoğu bu gruptandır. Mesela Sa
Id 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 ya
pılmadığını belirtmiş, daha sonra zabt ve 
itkan sahibi olarak bilinen tek ravisi Meh
di b. Meyrnün'un ondan münker olmayan 
bir hadis rivayet ettiğini hatıriatmış ve bu 
yolla Eyyüb'dan meçhüliyet halinin kalk
tığına hükmederek onu eserine almıştır. 
eş-Şi]fat'ta güvenilirlikleri sorgulanmak 
amacıyla yer verilen raviler de vardır. Ni
tekim müellif, Mukanni' adlı raviden riva
yeti bulunan Feza' adlı Kadisiye Savaşı ga
zisi bir raviyi değerlendirirken onu da sa
habi olduğu söylenen şeyhini de tanıma
dığını, onları rivayetlerine güvendiği için 
değil tanıtmak maksadıyla eserinde zik
rettiğini belirtmektedir (a.g.e., Vll , 326). 

İbn Hibban, eş-Şi]fat'ta meçhul ravile
re yer verdiği ve bazı konularda hataya 
düştüğü iddiasıyla Nasırüddin ei-Eibanl 
tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Elbanl, 
eş-Şiifat'ta yer almaması gereken 100 ka
dar ravi hakkında Teysiru intitd'i'l-l].illdn 

bi-Şi]fati İbn Ijibbdn adlı bir eser üzerin
de çalıştığını belirtmiş ( Şaf:ıfl:ıu Mevaridi'?
?am'an, ı. !8), eserde var olduğunu ileri 
sürdüğü diğer hataları müellifin acelecili
ğine, geriye dönüp yazdıklarını tashih et
memesine veya ömrünün buna yetmeme
sine bağlamıştır (a.g.e., ı. 5! ). Ancak Elba
nl'nin bir kısım iddialarında haklı olmadı
ğı, eleştirilerinde eş-Şi]fat'ın aslını kullan
mak yerine başka müellifler tarafından 
yapılan eksik ve yanlış alıntılara güvendi
ği için hataya düştüğü belirtilmiştir. Hey
seml'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 yöneti
minde Muhammed Abdürreşld tarafından 
neşredilmiştir (!-!X, Haydaraba d ! 393- ı 403/ 

!973-!983). Bir heyet, eserdeki isim ve 
madde başlıklarını İtmdmü'l-in'am bi
tertibi 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 tehdri
si'ş-Şi]fat adlı bir dizin hazırlamıştır (Bey
rut !408). eş-Şi]fat'ın slret ve halifeler bö
lümü es-Siretü'n-nebeviyye ve al].bd
rü '1-l].ulefd' (nşr. Hafız Aziz Bey ei-Kadirl, 
Beyrut 1407/!987; l-ll, Beyrut 1417/1 997), 

sadece slret kısmı es-Siretü'n-nebeviy
ye (nşr. Abdüsselam b. Muhammed Alh1ş, 

Beyrut ı 42012000). sahabe tabakasıyla ilgi
li bölümü Tdril].u'ş-şaJ:ıdbe elle~ine ru
viye 'anhümü'l-al].bdr (nşr. BOran ed
Dannavl, Beyrut 1408/1988) adıyla yayım

lanmıştır. 
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1!1!1 MEHMET ALi SöNMEZ 

L 

SİKAYE 
( 4,ılA.Jf ) 

Mekke'de zemzemle 
ve su işleriyle ilgili görev. 

Si KA YE 

_j 

Sözlükte "sulamak, su kabı, sulama ye
ri, suculuk" gibi anlamlara gelen sikaye, 
terim olarak "Mekkeliler'in ve hac günle
rinde Kabe'yi ziyaret için gelenlerin su ihti
yaçlarının karşılanması görevi" demektir. 
Kelime Kur'an-ı Kerim'de bir ayette "su ka
bı" manasında (Yusuf 12/70). diğer bir ayet
te ise terim anlamıyla (et-Tevbe 9/19) geç
mektedir. 

Hz. İbrahim'den beri Kabe'yi ziyaret için 
Mekke'ye gelenler Allah'ın misafiri kabul 
edilmiştir. önceleri şehrin ve Kabe'yi ziya
ret edenlerin su ihtiyacı halktan toplanan 
yardımlarla karşılanıyordu . Daha sonra si
kaye görevini bunu bir itibar ve şeref ve
silesi olarak gören zenginlerle Mekke ve 
Kabe'nin yönetiminde etkin olan kabile 
reisieri üstlenmiş, bu görevi Hz. Peygam
ber'in dördüncü kuşaktan dedesi Kusay 
b. Kilab kurumsallaştırmıştır. Kusay, Mek
ke'de oturanları "AIIah'ın komşuları", hac 
için gelenleri "Allah'ın misafirleri" ve "evi
nin ziyaretçileri" diye tanımlamış, onlar için 
hac günleri yiyecek ve içecek hazırlanma
sını teklif etmiştir (İbn Sa 'd, ı. 60). Mek
keliler 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 ihti
yacını karşılamak için kuyular kazdıran Ku
say, Kabe'nin etrafına koydurduğu deri
den yapılmış havuzlara su doldurtarak si
kaye hizmetini başlattı. Bazan hacılara süt 
de ikram ediliyordu. Kusay yaşlanınca si
kaye görevini oğlu Abdüddar'a vasiyet et
ti 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 kay
naklar tarafından teyit edilmemektedir. 
Abdüddar'ın görevi devralmasının ardın
dan Abdümenaf'ın oğulları Haşim, Mutta
lib, Nevfel ve Abdüşems sayı ve itibar ba
kımından daha üstün olduklarını, hac ve 
Kabe ile ilgili bu görevlerin kendilerine ve
rilmesi gerektiğini belirterek onlara karşı 
mücadeleye giriştiler. Araya giren kişiler, 
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Si KA YE 

sictane ve liva görevleriyle Darünnedve yö
netieiliğinin Abdüddaroğulları'nda kalma
sını , sikayenin de aralarında bulunduğu 
bazı görevlerin ise Abdümenafoğulları'na 
verilmesini teklif ederek iki tarafı yatıştır
dılar. Hz. Peygamber'in büyük dedesi Ha
şim bu tekllfin kabulünden sonra sikaye 
görevini üstlendi. Hacıların ve Kureyş ka
bilesinin su ihtiyacını gidermek amacıyla 
Mekke'de Bezr ve Sicille adlı iki büyük ku
yu kazdırdı . Sikaye ve rifade görevleri için 
harcanan paranın dörtte birini kendi büt
çesinden karşılayan Haşim'in ölümünden 
sonra bu görev önce küçük kardeşi Mut
talib'e, ardından oğlu ve Hz. Peygamber'in 
dedesi Abdülmuttalib'e intikal etti. Zem
zem Kuyusu'nu yeniden ortaya çıkararak 
Mekkeliler'e ve Kabe'yi ziyaret edenlere 
tahsis eden, sikaye ve rifade görevlerine 
bu kuyunun işlerini de ilave eden Abdül
muttalib'in toplumdaki şeref ve itibarı da
ha da arttı; sikaye hizmetinin alanının ge
nişlemesi Haşimoğulları için bir övünç kay
nağı oldu (İbn Hişam , ı , ı69; Fakihl, II, 19). 
Abdülmuttalib'den sonra sikaye görevi oğ
lu EbG Talib'e geçti. Sikaye görevinin Ab
bas'a, rifade görevinin ise Ebu Talib'e geç
tiği şeklindeki rivayet (Ezraki, I, ıı2) doğ

ru değildir. İslamiyet'in ilkyıllarında da si
kaye ve rifade hizmetlerini yürüten Ebu 
Talib marı durumu bozulunca kardeşi Ab
bas'tan önce 10.000, ertesi yıl 1 S.OOO (ve
ya 14.000) dirhem borç almak zorunda kal
dı. Üçüncü yıl borcunu ödeyemeyince bu 
görevleri Abbas'a devretti (Belazürl, 1, 64; 
İbn Keslr, ll , 230). Taif'teki bağlarından ve 
burada bağcılık yapanlardan borç olarak 
aldığı üzümleri zemzemin içerisine karış
tırıp hacılara tatlandırılmış su ikram eden 
Abbas'ın 8 (630) yılında Mekke'nin fethin
den kısa bir süre önce Medine'ye hicret 
etmesine kadar Mekke'de kalmasıyla bu 
görevi arasında bir bağlantı kurulmakta
dır. Hatta sikaye ve rifade görevlerinin elin
den alınacağı endişesiyle müslüman oldu
ğunu açığa vurmadığı ve bu görevinden 
dolayı Hz. Peygamber'in onun hicret et
mesine izin vermediği ileri sürülmektedir 
(İbn Sa'd, IV, ıı-ı2) 

Mekke'nin fethi sırasında Abbas ve Hz. 
Ali sikaye ve hicabe görevlerinin kendile
rine verilmesini isteyince Hz. Peygamber 
sikaye görevini Abbas'a verdi (Ezraki, 1, 
ıı4). Resul-i Ekrem bu esnada yaptığı ko
nuşmada , "Kabe'nin hizmeti ve hacılara su 
temini dışında geçmişe ait bütün övünç 
vesileleri , kan ve mal davaları şu iki aya
ğırnın altındadır" diyerek (Müsned, II , 36, 
ı 03) Cahiliye devrinde övünç sebebi olan 
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Kabe ve Meseld-i Haram'la ilgili diğer gö
revlere son vermiştir. Sikayenin ve Mes
eld-i Haram'ı imar etmenin Allah'a ve ahi
ret gününe iman ve Allah yolunda cihada 
denk olmadığını vurgulayan ayet (et-Tev
be 9/ı9) gerek Cahiliye devrinde gerekse 
İslam'ın ilk döneminde bu görevleri yü
rütmenin iftihar vesilesi olduğunu ve bir
çok arnelden üstün görüldüğünü ortaya 
koymaktadır. Hz. Peygamber, Veda hac
cında devesinin üzerinde iken zemzem
den bir miktar getirilmesini istemiş ve iç
tikten sonra, "Sünnet olarak algılanmaya
cağını bilseydim ben de sizinle birlikte bu
radan su çekerdim" buyurmuştur (a.g .e., 

1, 76, 372; Müslim, "I:Iac", 147). Sikaye gö
revini Beni Haşim'de bırakan Resül-i Ek
rem bu sözleriyle onlardan bu göreve sa
hip çıkmalarını istemiş ve zemzemden su 
çekmenin hac menasikine dahil olmadığı
nı gösterıneyi amaçlamıştır (İbn Sa'd, IV, 
18; İbn Keslr, V. ı64) . Bu sırada sikaye gö
revlisinin hazırladığı şerbetten de (nebiz) 
içmiş (Fakihl. I, 287). daha sonra sikaye 
görevlisinin elinden zemzem ve şerbet iç
mek adet olmuştur (a.g.e., II , 59-60). 

Sikaye hizmeti Abbas'tan sonra oğlu Ab
dullah'a geçti ve ardından onun soyun
dan gelenler tarafından yerine getirildi. 
Emevller, Haşimoğulları'na hiçbir idari gö
rev vermedikleri halde bu hizmetin on
larda kalmasına müsaade ettiler (Belazü
rl. IX, 77; İbn Abdürabbih, V, 349) . Hz. Ali'
nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye, Abdul
lah b. Abbas'a başvurarak sikaye hizme
tinde hak talebinde bulundu. İbn Abbas, 
sikayenin Cahiliye devrinde ve Hz. Peygam
ber dönemindeki uygulamalarını anlata
rak kendilerinde kalması gerektiğine onu 
ikna etti (Ezraki, I, ıl4-ı15) . Sikaye hiz
metini üstlenenler Meseld-i Haram'da ya
pılan değişiklik ve düzenlemelerde söz sa
hibiydiler. Onların görüşü alınmadan dü
zenlemeler yapılması ihtilaflara sebep olu
yordu (a.g.e., n. 59-60; Fakihl. ll , 72). Ha
life Mansur sikaye görevine azathlarından 
Ebu Rezln'i vekil olarak tayin etmişti (İbn 
Keslr, II , 230). Eyüp Sabri Paşa, Mekke dı
şında ikamet eden Beni Abbas'ın sikaye 
hizmetine ZübeyrTier'i vekil ettiğini, hatta 
onların hilafet makamından aldıkları be
ratla bir süre bu görevi üstlendiklerini zik
rettikten sonra özellikle Abbasller döne
minden itibaren Meseld-i Haram'ın çeşitli 
yerlerinde sikaye görevlisinin denetimin
de çok sayıda görevlinin bu hizmeti yürüt
tüğünü kaydeder (Mir'atü'l-Haremeyn, ı , 

977). Bu ifadeden başlangıçta tek bir kişi 

tarafından üstlenilen sikaye hizmetinin bir 
kamu görevi haline getirildiği anlaşılmak

tadır. 

Mekke'nin fethinden sonra sikaye gö
revi sadece zemzemle ilgili hale geldi ve 
bunu üstlenen görevli için Zemzem Ku
yusu'nun yakınında özel bir yer inşa edil
di. Sikayetü'l-Abbas adıyla bilinen, içeri
sinde sikaye hizmetiyle ilgili çeşitli malze
me ve eşyanın saklandığı yapının üzerine 
Emeviler zamanında sikaye görevlisi Sü
leyman b. Ali el-Abbas! tarafından bir kub
be yaptın ldı. Abbas! Halifesi Mehdi-Billah'
tan itibaren birçok defa yenilenen Kubbe
tü's-sikaye'de bazı önemli günlerde Ma
kam-ı İbrahim'de teşhir edilen Zeyd b. Sa
bit mushafı ile diğer mushaf ve kitapların 
muhafaza edildiği bir dolap bulunmak
taydı. Meseld-i Haram'la ilgili bazı malze
meler ve kaybolan eşyalar burada koru
ma altına alınırdı. Osmanlılar döneminde 
birkaç defa tamir ettirilen ve benzer amaç
larla kullanılan Kubbetü's-sikaye, Suudi Ara
bistan Devleti tarafından yapılan Meseld-i 
Haram ile ilgili düzenlemeler bağlamında 
zernzem yer altına alınırken ortadan kal
dırıldı. 
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