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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 [?])
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Hadis

hafızı.
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100 (718) yılında doğdu. Babası, dedesi ve kardeşi Tsa b. Yunus rivayetleri Kütüb-i Sitte'de bulunan meşhur birer hadis hafızı idi (Zehebl, VII, 356) . Hadis tahsiline başladıktan sonra dedesi EbG İshak
es-SebiT başta olmak üzere rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan Simak b. Harb, Ziyad 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. Kendisinden kardeşi Tsa b. Yunus ile Vekl' b.
Cerrah, Yahya b. Adem, Taya.Jisl. Şebabe b.
Sewar. Abdürrezzak es-San'anl, Muhammed b. Yusuf el-Firyabi, EbG Nuaym Fazi
b. Dükeyn, Adem b . EbG İyas, TebGzeki,
Yahya b. Yahya el-Minkarl, Ebü'l-Velld etTayalisi 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 EbO İshak es-SebiT'-

nin rivayetleri hakkında anlaşmazlığa düşüp 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 YOn us, kendisinden babasının rivayet ettiği
hadisleri yazdırmasını isteyen Şebabe b.
Sewar'a oğlu İsrail'e gitmesini tavsiye ederek 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 kuvvetine hayret ettiğini söyler, yazdıklarını
aynı zamanda ezberlediğini ve bunları rivayet ederken hiç hata etmediğini anlatırdı. 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 olduğun u söylemiştir. Talebesi
EbG Nuaym Fazi b. Dükeyn'e, "EbG Avane
el-Vasıtl mi yoksa İsrail b. Yunus mu daha güvenilir sayılır?" diye sorduklarında İs
rail'in adını vermiştir.
Zehebl. İslam alimlerinin büyük çoğun
SebiT'yi övdüğünü, Buhan ile Müslim'in onun rivayetlerini delil olarak kullandığını , buna rağmen Ali b. Medini'nin
hacası Yahya b. Said el-Kattan gibi kendisini zayıf kabul ettiğini, İbn Hazm'ın da
onlara uyarak ŞaJ:ıfbayn'da bulunan hadislerini 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 yanından hiç ayrılmadığı dedesinin rivayetleri konusunda bu iki muhaddise yakın bir
mertebede bulunduğunu ifade etmiştir
(a.g.e., VII, 358). öteyandan İsrail'in talebesi olan Abdurrahman b. Mehdi, dedeluğunun
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sinin rivayetleri konusunda onun Süfyan
es-Sevr! ve Şu'be b . Haccac'dan daha güvenilir olduğunu belirtmiş, Şu'be b. Haccac da kendisinden EbG İshak es-SebiT'nin
hadislerini rivayet etmesini isteyenlere İs
rail'i göstermiş ve onun bu konuda kendisinden daha güvenilir sayıldığını söylemiştir.

Dedesi EbG İshak es-SebiT İsrail'in kitaba olan merakından bahsetmiş , evde kitapla 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 dikkat etmediğini, bu haline bakarak salih bir
klmse olduğu sonucuna vardığını söylemiştir. SebiT 160 (777) yılında vefat etmiş
olup bu tarih 161 veya 162 (779) olarak da
zikredilmiştir.
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Büyük şehirlerin
caddeleri üzerinde
ve genellikle cami yanlarında
içme suyu dağıtılan
özel mimari birim.
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Sözlükte "yol" anlamına gelen sebH kelimesinin terim anlamının "fi seblli'llah"
(Allah yolunda. Allah rızası için) tabirinden
geldiği belirtilmekte (Ef2[İng ı. VII , s. 679) ,
daha önceleri fazla yaygın olmamakla birlikte sebbale adının kullanıldığı da bilinmektedir. Osmanlılar başlangıçta dağıtılan
suya sebil ve dağıtıldığı yere sebH-hane
demişlerse de zamanla "hane" terkedilerek bugünkü şeklini almıştır. Günümüzde kalabalık insanların girip çıktığı binaların çeşitli yerlerine konulan, plastik bardaklarla soğutulmuş damacana suyu içilen elektrikli aletiere de sebil denilmektedir.
Hz. Peygamber'in sadaka-i cariye araen fazla, insanların su ihtiyaçlarını
gidermeye yönelik havuz, sarnıç vb. yap-
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