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rak yer verilir (geniş bilgi için bk. Subhl 
Mahmesanl, II, 83-99; Senhfırl, IV, 5-80; 
fakihlerin hukuki muamelelerde iç veya dış 
iradenin esas alınmasıyla ilgili yaklaşım
ları için bk. AMEL; İRADE; İRADE BEYANI; 

konunun kişiyi hukuki işlem veya eyleme 
yöneiten saikle ilişkisi hakkında Batı hu
kukuyla mukayeseli bir çalışma için bk. 
Hammfıdl, tür.yer.; ayrıca bk. NiYET). 

Esasen hukuki sorumlulukta illiyet ba
ğı gerek akid dışı gerekse akdi sorumlu
lukta, gerek kusur sorumluluğu gerekse 
kusursuz sorumlulukta büyük öneme sa
hiptir. Ancak kusursuz sorumlulukta ku
sur sorumluluğuna oranla daha fazla ön 
plana çıktığı, sorumluluk kusura değil se
bep-sonuç bağına dayandığı için buna 
sebep sorumluluğu da denmektedir. Öte 
yandan günümüz ceza hukuku inceleme
lerinde suçun maddi unsuru ele alınırken 
hareketle netice arasındaki bağın (illiyet) 
belirlenmesi için çok sayıda sebep teorisi 
geliştirilmiştir. Modern hukuk çalışmala
rında suçun maddi unsuru, suça iştirak 
hali ve özellikle haksız fiil sorumluluğu bağ
lamında ele alınan illiyetle ilgili birçok me
selenin fıkıh literatüründe usul eserleri 
yanında fürfı-i fıkıh eserlerinin daha çok 
gasp, itlfıf, diyat, cinayat, kısas başlıkla
rında, mübi'işeret-tesebbüb kavramları ek
seninde geniş biçimde incelendiği görülür 
(toplu bir bakış için bk. Subhl Mahmesa
nl, I, 180- ı 93; M. Ebu Zehre, s. 376-392; 
Karaman, II, 468-527; ayrıca bk. HAKSIZ 
FİİL; İŞTİRAK; İTLAF; MÜBAŞERET; SUÇ). 
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Ebu Amr (Ebu Muhammed) İsa b. Yunus 
b. Eb! İshak Amr es-SebiT 

(ö. 187 /803) 

L 
Hadis hafızı. 

_j 

Küfe'de doğdu. Süfyan b. Uyeyne'nin 
kendisine "fakih oğlu, fakih oğlu fakih" di
ye iltifat etmesi onun ve ailesinin ilim çev
relerindeki itibarını göstermektedir. Baba-

sı ile ağabeyi İsrail'den hadis öğrenerek 
tahsiline başladı. Dedesi Ebu İshak es-Se
bu hayattayken küçük olduğu için ondan 
faydalanamadı. Süleyman b. Tarhan, Yah
ya b. Said el-Ensarl, Hişam b. Urve, A'meş, 
İbn Ebu Leyla Muhammed b. Abdurrah
man, Ma'mer b. Raşid, Mis'ar b. Kidam, 
Şu'be b. Haccac ve Süfyan es-Sevr! gibi 
muhaddislerden hadis rivayet etti. Tahsil 
için uzun seyahatler yaptı ve geniş bilgisiy
le tanınan ünlü bir alim oldu. Rivayetleri 
Kütüb-i Sitte'de yer alan Sebü'den Velid 
b. Müslim, İsmail b. Ayyaş, Bakıyye b. Velid, 
İbn Vehb, Vekl' b. Cerrah, Süfyan b. Uyey
ne, Asbağ b. Ferec, Nuaym b. Hammad, 
Bişr el-Hafi, Müsedded b. Müsertied, Yah
ya b. Main, İbn Rahuye, Ebu Bekir b. Ebu 
Şeybe, Ali b. Hucr gibi muhaddisler riva
yette bulundu. Kendisinden babası, oğlu 

Amr. hocası Hammad b. Seleme, ayrıca 
Feth el-Mevsıll es-Sagir de hadis rivayet 
etti. 

Vekl' b. Cerrah'ın "hadis ilmini avucunun 
içine almış adam" dediği isa b. Yunus'un 
rivayetleri Ali b. Medini'ye sorulduğunda, 
"Çok mükemmel biridir, sikadır, me'mfın
dur" demiş, Ahmed b. Hanbel' e oğlu Ab
dullah, isa b. Yunus'un ne derece güveni
lir olduğunu sorunca da, "Onun gibi biri 
nasıl diye hiç sorulur mu?" cevabını almış
tır. Ebu Hatim er-Razı ve Nesa! gibi hadis 
münekkitleri de onu güvenilir kabul et
miştir. İbn Hanbel. Sebü'nin rivayetlerinin 
babasının rivayetlerinden daha sahih oldu
ğunu, kardeşi İsrail ile de birbirine yakın 
seviyede bulunduklarını belirtmiştir. Zehe
bl ise onun ağabeyinden daha mütkın, da
ha alim ve abid sayıldığını ifade etmiştir 
(A'Uimü'n-nübela', VII, 359). 

isa b. Yunus, Küfe'den Suriye'deki Ha
des Kalesi'ne gidip oraya yerleşti ve Bizans
lılar'la yapılan birçok savaşa katıldı. Onun 
kırk beş savaşta bulunduğu, bir yıl cihada, 
ertesi yıl hacca gittiği belirtilmekte, Yahya 
b. Main de kendisini asker kıyafetinde gör
düğünü söylemektedir. Halife Me'mun'un, 
dünya malına önem vermediği belirtilen 
isa b. Yunus'un bir dersini dinledikten son
ra kendisine 10.000 dirhem 1 dinar vermek 
istediği, fakat onun bunu kabul etmedi
ği belirtilmekte, bu olayın onun Bağdat'a 
gittiği ve orada hadis rivayet ettiği sıra
da meydana geldiği tahmin edilmekte
dir. Hocası A'meş'in yanına gittiğinde hem 
A'meş'in hem yanındakilerin kendisine hay
ranlıkla baktıkları, muhaddislerin onu tale
belerine örnek gösterdikleri bildirilmekte
dir. isa b. Yunus 15 Şaban 18Tde (8 Ağus
tos 803) Hades'te vefat etti. Bu tarih 181 
(797) , 188ve 191 (807) olarak da zikredil-



miş. ölümünden sonra çocukları Hades'te 
yaşamaya devam etmiştir. 
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SEBÜ, İsrail b. Yunus 

( ~' ~~.,:,! .._k.lf.r! ) 
Ebu Yusuf İsrail b. Yunus 
b. Ebi İshak Amr es-Sebii 

(ö. 160/777 [?]) 

Hadis hafızı. 
_j 

100 (718) yılında doğdu. Babası, dede
si ve kardeşi Tsa b. Yunus rivayetleri Kü
tüb-i Sitte'de bulunan meşhur birer ha
dis hafızı idi (Zehebl, VII, 356) . Hadis tah
siline başladıktan sonra dedesi EbG İshak 
es-SebiT başta olmak üzere rivayetleri Kü
tüb-i Sitte'de yer alan Simak b. Harb, Zi
yad b. İlaka, Asım b. Behdele, EbG Hasln, 
Abdülazlz b. Rüfey', İbnü'l-Mu'temir. Asım 
el-Ahvel, Hişam b. Urve, A'meş ile tefsir 
alimi Süddl'den hadis ve kıraat öğrendi. 
EbG Hanife'den hadis rivayet etti. Kendi
sinden kardeşi Tsa b. Yunus ile Vekl' b. 
Cerrah, Yahya b. Adem, Taya.Jisl. Şebabe b. 
Sewar. Abdürrezzak es-San'anl, Muham
med b. Yusuf el-Firyabi, EbG Nuaym Fazi 
b. Dükeyn, Adem b. EbG İyas, TebGzeki, 
Yahya b. Yahya el-Minkarl, Ebü'l-Velld et
Tayalisi ve Ali b. Ca' d gibi hadis hafızları 
rivayette bulundu. 

SebiT, dedesinin rivayet ettiği hadislerin 
bir Kur'an sOresi gibi ezberinde olduğunu 
söylerdi. Kardeşinin haber verdiğine göre 
Süfyan es-Sevr! ve Şerik b. Abdullah gibi 

tanınmış muhaddisler E bO İshak es-Se biT'
nin rivayetleri hakkında anlaşmazlığa dü
şüp oğlu Yunus b. EbG İshak'a başvurduk
larında o da kendi oğlu İsrail'e gitmelerini 
tavsiye eder. onun bu konuda bilgisinin 
daha sağlam olduğunu söylerdi. Yine YO
n us, kendisinden babasının rivayet ettiği 
hadisleri yazdırmasını isteyen Şebabe b. 
Sewar'a oğlu İsrail'e gitmesini tavsiye ede
rek dedesinin kendi rivayetlerini ona imla 
ettiğini hatırlatmıştır. Ahmed b. Hanbel, 
İsrail hakkında sika, sebt, salihu'I-hadls 
terimlerini kullanarak rivayetlerinin sağ
lam olduğunu belirtir ve onun hafıza kuv
vetine hayret ettiğini söyler, yazdıklarını 
aynı zamanda ezberlediğini ve bunları ri
vayet ederken hiç hata etmediğini anla
tırdı. Hadis münekkitleri Yahya b. Main, 
Ebü'l-Hasan el-İcll ve EbG Hatim er-Razi 
de SebiT'nin sika ve sadOk olduğundan söz 
eder, Nesa! onun güvenilirliğini "leyse bihl 
be's" tabiriyle ifade ederdi. İbn Adi de İs
rail'in hadisleri delil olarak kullanılan bir 
muhaddis olduğunu söylemiştir. Talebesi 
EbG Nuaym Fazi b. Dükeyn'e, "EbG Avane 
el-Vasıtl mi yoksa İsrail b. Yunus mu da
ha güvenilir sayılır?" diye sorduklarında İs
rail'in adını vermiştir. 

Zehebl. İslam alimlerinin büyük çoğun
luğunun SebiT'yi övdüğünü, Buhan ile Müs
lim'in onun rivayetlerini delil olarak kul
landığını , buna rağmen Ali b. Medini'nin 
hacası Yahya b. Said el-Kattan gibi kendi
sini zayıf kabul ettiğini, İbn Hazm'ın da 
onlara uyarak ŞaJ:ıfbayn'da bulunan ha
dislerini reddetmeye kalktığını belirtmiş , 

ardından bu iddianın bir değeri olmadığı
nı söylemiş, SebiT'nin, sağlamlık bakımın
dan Süfyan es-Sevr! ve Şu'be b. Haccac 
seviyesinde olmasa da on yıl boyunca ya
nından hiç ayrılmadığı dedesinin rivayet
leri konusunda bu iki muhaddise yakın bir 
mertebede bulunduğunu ifade etmiştir 
(a.g.e., VII, 358). öteyandan İsrail'in tale
besi olan Abdurrahman b. Mehdi, dede-
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sinin rivayetleri konusunda onun Süfyan 
es-Sevr! ve Şu'be b. Haccac'dan daha gü
venilir olduğunu belirtmiş, Şu'be b. Hac
cac da kendisinden EbG İshak es-SebiT'nin 
hadislerini rivayet etmesini isteyenlere İs
rail'i göstermiş ve onun bu konuda ken
disinden daha güvenilir sayıldığını söyle
miştir. 

Dedesi EbG İshak es-SebiT İsrail'in kita
ba olan merakından bahsetmiş , evde ki
tapla doldurmadığı bir çuval bırakmadi
ğını belirtmiştir. Meşhur mutasawıf Şa

klk-ı Belhl huşGu İsrail'den öğrendiğini, zi
ra onun ahireti tefekkürle meşgul olduğu 
için yanında kimlerin oturduğuna bile dik
kat etmediğini, bu haline bakarak salih bir 
klmse olduğu sonucuna vardığını söyle
miştir. SebiT 160 (777) yılında vefat etmiş 
olup bu tarih 161 veya 162 (779) olarak da 
zikredilmiştir. 
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Büyük şehirlerin 
işlek caddeleri üzerinde 

ve genellikle cami yanlarında 
içme suyu dağıtılan 
özel mimari birim. 
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Sözlükte "yol" anlamına gelen sebH ke
limesinin terim anlamının "fi seblli 'llah" 
(Allah yolunda. Allah rızası için) tabirinden 
geldiği belirtilmekte (Ef2[İng ı. VII , s. 679) , 
daha önceleri fazla yaygın olmamakla bir
likte sebbale adının kullanıldığı da bilin
mektedir. Osmanlılar başlangıçta dağıtılan 
suya sebil ve dağıtıldığı yere sebH-hane 
demişlerse de zamanla "hane" terkedile
rek bugünkü şeklini almıştır. Günümüz
de kalabalık insanların girip çıktığı binala
rın çeşitli yerlerine konulan, plastik bar
daklarla soğutulmuş damacana suyu içi
len elektrikli aletiere de sebil denilmekte
dir. 

Hz. Peygamber'in sadaka-i cariye ara
sında en fazla, insanların su ihtiyaçlarını 
gidermeye yönelik havuz, sarnıç vb. yap-
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