
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-

Hekimoğlu 

Ali Paşa 
Sebili
Fatih 1 

istanbul 

SEBiL 

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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Koca YOsuf Paşa Sebili - Fındıklı / Istanbul (Molla Çelebi Ca

mii önilndeki asıl yerindeyken) 

tınlmasını tavsiye eden hadisleri sebebiy
le hayır sever müslümanlar sebil vakfet
meye büyük önem vermiştir. Günümüze 
ulaştığı bilinen en eski sebiller, Konya'daki 
Anadolu Selçukluları'na ait Sahib Ata Ca
mii'nin ( 12 58) taçkapısının yanlarında yer 
alan iki sebildir. Bu sebiller m ihrabiye niş
leri içine yerleştirilmiş , arkalarında birer 
oda bulunan sivri kemerli iki pencere şek
lindedir. Xl. yüzyıla ait bir sebilin varlığı Dı
maşk'ta mevcut 470 (1 077-78) tarihli kita
besinden öğrenilmektedir (Saleh Lamei 
Mostafa, VI 11989!. s. 38). Bugüne ulaşmış 

diğer Ortaçağ sebilleri Kahire'deki Mem
lükler dönemine ait Sultan Kalavun Medre
sesi 'nin sebili (726/ 1326). ei-Melikü'n-Na
sır Muhammed b. Kalavun Sebili (740/ 

1340) ve Emir Seyfeddin İlcay el-YOsufi 
Camii'nin sebilidir (774/1373). 

Sebillere en fazla önem verenlerin Türk
ler olduğu ve Selçuklular'la Memlükler'
den sonra Osmanlılar'ın bu mimari birimi 
başlı başına bir sanat eseri halinde ele alıp 
geliştirdiği görülmektedir. Osmanlı sebii
Ierinin hemen tamamı İstanbul, Kahire ve 
Kudüs'te bulunmaktadır. Andre Raymond, 
1 517-1 798 yılları arasında Osmanlılar ta
rafından yapılan, 1 01'i Kahire'de olmak 
üzere 308 sebilden söz etmektedir (bk. 
bibl.) . Bunlar arasında Kahire'deki "sebil
küttab" denilen ve alt katı sebil, üst katı 

Kur'an okulu işleviyle tasarlanmış müsta
kil yapılar ayrı bir önem taşır. Bu yapılar
dan Hüsnü Paşa (1535). Beşir Ağa (171 9), 

Abdurrahman Kethüda ( 1744). Rukıyye Du
du (176 1) ve Silahdar Süleyman Ağa ( 1837-

1839) sebilküttabları günümüze ulaşan en 
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güzel örnekler arasındadır. Kudüs'te de Os
manlı döneminden kalan, başlıcaları Ha
rem-i şerif'teki Babü'l-Megaribe Sebili ile 
Harem-i şerif'in dışındaki Çorbacı Musta
fa Ağa Sebili olan bazı sebiller bulunmak
tadır (Tanman- Çobanoğlu , ll , 520, 527 ) 

Kaynaklara göre 125-130 civarında olan 
İstanbul'daki sebillerden günümüze ula
şanların sayısı altmış yedidir. Bilinen ilk se
bilin , 1496-1503 yılları arasında şeyhülis
lamlık yapan Efdalzade Hamidüddin Efen
di'nin inşa ettirdiği , zamanımıza intil<.a! et
meyen sebil olduğu belirtilmektedir. Mev
cut sebillerin en eskisi ise Vefa'daki 1565 
tarihli Hüsrev Kethüda veya Ekmekçizade 
Ahmed Paşa Sebili'dir. 

Sebiller bulundukları yerlere ve biçimle
rine göre müstakil yapı , köşe, cephe ve pen
cere sebilleri diye gruplandırılabilir. Bun
lardan, halk arasında sebil denilince ilk ak
la gelenler müstakil yapı türünde olanlar
dır ve genellikle dörtgen, çokgen veya yu
varlak planlı tasarlanmış. etek denilen 
mermer alçak duvar üzerinde sütunlar, 
sütunlar arasında bronz yahut mermer 
şebekeler, kornişler, kitabeler ve saçaklar
dan meydana gelmiştir. Klasik dönem se
billeri XVI ve XVII. yüzyıl mimarlığının bü
tün özelliklerini yansıtmaktadır ; pencere 
aralarındaki sütunlar mermerden ve tunç 
bilezikli, başlıkları mukarnaslı veya bakla
va süslemelidir. XVII. yüzyılın sonlarına doğ
ru değişen üslOpların etkisiyle kemer bi
çimlerinde bazı değişiklikler olmuşsa da 
sütun araları çoğunlukla klasik Osmanlı 
sivri kemeriyle geçilmiştir. Etek bölümle
ri genellikle süslemesizdir. Dökme demir 
veya tunçtan yapılan şebekelerin alt kı
sımlarında halka su ve mübarek günlerde 
şerbet dağıtılınasını sağlayacak açıklıklar 

yani maşrapalıklar yer almaktadır. 

XVIII . yüzyılda ortaya çıkan meydan çeş
meleri genellikle sebillerle bir arada tasar
Ianmıştır (Ahmed lll Çeşmes i , Azapka pı 

Çeşmesi ve Sebili) . Batılılaşmanın etkisiy
le bu dönemde sebiller daha çokyuvarlak 
ve çokgen planlıdır. Plana bir Batı etkisi 
olarak giren yuvarlaklık etek bölümlerin
de saçaklara dalgalanmalar şeklinde yan
sımıştır (Hekimoğlu Ali Paşa Sebili , 1733; 

Hasan Paşa Sebili , 1745) . Etek üzerinde 
yer alan sütunların başlıkları yine Batı et
kisiyle değişmiş, sütun aralarındaki sivri 
kemerler fıstolu 1 dilimli kemeriere dönüş
müştür. Döküm şebekelerde de dönemin 
karakterine uygun "S-C" kıvrımları göze 
çarpar (Azapkapı Çeşmes i ve Sebili, 1732). 

Süsleme açısından XVI-XVII. yüzyıllarda 
sade bir görünüm sergileyen sebillerde 
XVIII. yüzyılda özellikle kitabe üstünde, sa-

çak altında ve kemer aralarında "S" ve "C" 
kıvrımlarının egemen olduğu kıvrık dal ve 
çiçek gibi bitkisel motifleri n yer aldığı gö
rülür (Kaptan ibrahim Paşa Sebi li, 1708; 

N uruosmaniye Sebili , 1755). Bu yüzyıla ait 
sebillerin etek kısımları da artık öncekiler 
gibi sade değil bir çerçeveyle süslenmiş 
bölümler halindedir (N uruosmaniye Sebi
li ; Hamidiye Sebili. 1777) . Yüzyılın ikinci 
yarısına doğru Mehmed Emin Ağa ( 1740). 

Üsküdar Sadeddin Efendi (174 1) ve Nu
ruosmaniye sebil ve çeşmelerinde olduğu 
gibi barok ve rokoko ayrıntılarının arttığı 
görülmektedir. Özellikle Mehmed Emin 
Ağa Sebili ve Çeşmesi tamamen rokoko 
üstübuna uygun tasarlanmıştır. 

XIX. yüzyıl sebillerinde, önceleri XVIII. 
yüzyıl sebillerinin devamı niteliğinde barok
rokoko öğe ve motiflerin klasik tezyinatla 
bir arada kullanılarak bir ara üslOp yaka
lanmaya çalışılırken sonraları empire üsiO
bu ağırlıklı bir mimari ortaya konmuştur 
(Nusretiye Sebili , 1826; Arif Hikmet Bey 
Se bil i, 1858) Genelde XIX. yüzyıl se bille
ri dönemin mimari karakterine uygun ol
makla birlikte öncekilere göre daha sade
dir. Günümüzde müstakil yapı türündeki 
birkaç tanesi hariç sebillerin hiçbiri gerçek 
işlevini sürdürmemekte, bir kısmı boş du
rurken bir kısmı yanındaki caminin imam 
odası, abdest alma yeri, gasilhanesi, Kur'an 
kursu dersliği vb. şeklinde kullanılmakta , 
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bazıları da büfe. çayhane, kuruyemişçi dük
kanı vb. olarak kiralanmış bulunmaktadır. 
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Mehmed Akif'in desteği 
ve başyazarlığında 

L 
Eşref Edip'in yayımladığı dergi. 
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14 Ağustos 1324'te ( 27 Ağustos 1908) 

Sırdt-ı Müstakim adıyla yayın hayatına 
başlamıştır. Kurucuları Ebül'ula Zeynela
bidin (Ebü l'u la Mardin) ve H. Eşref Edip'tir 
(Fergan). 11 Temmuz 1324 olan tesis tari-

hi 43. sayıdan itibaren ll. Meşrutiyet'in ilan 
tarihi olan 1 O Temmuz 1324 (23 Temmuz 
1 908) şeklinde değiştirilmiştir. Başlık kli
şesinin altındaki, "Din, felsefe, edebiyat. 
hukuk ve u!Gmdan bahis haftalık gazete
dir" ibaresine SO. sayıdan itibaren, "Siya
siyattan ve bilhassa gerek siyasi ve gerek 
içtimal ve medeni ahval ve şu ün-i İslamiy
ye'den bahseder" ifadesi eklenmiştir. Baş

langıçta sorumlu müdürü görünen Ebül'u
la Zeynelabidin önce milletvekili, ardından 
müderris olunca ı. cildin sonlarından itiba
ren dergiden ayrılmış, derginin teknik yü
kü ve sorumluluğu tamamen Eşref Edip'in 
üzerinde kalmıştır. lspartalı Hakkı'nın "Akif 
ve Safahat" başlıklı yazısındaki (nr 140 128 

Nisan 132711 I Mayıs 191 ll. s. 152-156) bir 
bölümün yanlış aniaşılmasıyla örfi idare 
tarafından süresiz kapatılma kararı veril
miş, ancak kısa sürede durum anlaşıldığın
dan aksama olmadan yayımını sürdürmüş
tür (nr. 142 112 Mayıs 13271 25 Mayıs 191 1 ]. 

S. 191-192) 

Sırdt-ı M üstakim'in yazı kadrosunda 
Mehmed Akif (Ersoy), Ebül'ula (Mardiniza
de), İsmail Hakkı (Bereketzade), İsmail Hak
kı (Manastırlı), İsmail Hakkı (İzm irli ). Ahmed 
Naim (Babanzade). Halim Sabit (Şibay). MG
sa Kazım. Mithat Cemal (Kuntay), Mehmed 
Tahir (Bursalı). Ahmet Agayef (Ağaoğlu ). Ak
çuraoğlu Yusuf. lspartalı Hakkı, Ömer Fe
rit (Kam). Abdürreşid İbrahim. Tahirülmev
levl (Olgun), Halil Halid (Çerkeşşeyhizade), 
Mehmet Şemsettin (Günaltay), Edhem Ne
jat. Gıyaseddin Hüsnü (Nuralizade), Şeyhü
larap, Mehmed Fahreddin, Ahmed Hilmi 
(Hocazade), ömer Fevzi (Bursa mebusu), 
Ömer Lutfi (Ankara istlnaf reisi). Şerefet
tin (Yaltkaya). Ahmet Harndi (Aksekili), Os
man Fahri, İbrahim Alaeddin (Gövsa) , Ka
zanlı Ayaz (Muhammed Ayaz ishaki İdil
li). Kamil (Tepedelen lioğ lu ) gibi isimler bu
lunmaktadır. Mehmed Akif, "Safahat-ı Ha
yattan" başlığıyla ilk Satahat'ta yer alacak 
olan şiirleri ve "Musahabe-i Edebiyye"leri 
yanında M. Ferld Veeefi ve Muhammed Ab-

H. Eşref 
Edip Fergan·ın 

çıkarttığı 
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duh'tan yaptığı çevirilerle Sırdt-ı M üsta
kim'in en devamlı yazarı olmuştur. 

Dergi. yedi cilt tutan ilk 182 sayıdan son
ra 24 Şubat 1327'de (8 Mart 1912) çıkan 

183. sayıdan itibaren formatını büyük oran
da koruyarak Sebilürreşdd adıyla yayı
mını sürdürmüştür. İsim değişikliğiyle il
gili 182. sayıda yer alan notta, "Aynı mes
leği daha etraflı bir surette takip etmek 
üzere Sebilürreşdd unvanı altında intişar 
edecektir" açıklaması yapılmıştır. Değişik
lik, Kur'an'daki "İttebiGni ehdiküm sebller
reşad" (ei-Mü'minOn 40/38) ayetinden il
hamla ve Said Halim Paşa'nın teklifiyle ger
çekleşir. Ancak bu adın imtiyazını kendile
rinden önce Tahirülmevlevi almış olduğun
dan Mehmed Akif'in ricasıyla ondan dev
ralınır. Sebllürreşad ayetiyle beraber "val
lahü yehdl men yeşaü ila sıratın müsta
kim" ayetine (en-Nur 24/46) ve "Dini. ilmi. 
edebi, siyasi haftalık mecmCıa-i İslamiy
ye'dir" ifadesine başlık klişesinde yer ve
rilir. 

183. sayıda yayımlanan yeniden çıkış ya
zısında derginin İslam aleminin uyanma
sı ve yükselmesi için çalışmayı en mukad
des görev kabul ettiği belirtilmiştir. Bu 
amaçla İslam ülkelerinin toplumsal haya
tını yakından tanımak, onların birbirleriy
le tanışmaianna vesile olmak istenmiştir. 
Okuyucu sayısının arttırılması için neşre
dilen beyanname büyük ilgiye mazhar ol
muş, bir ay içinde birçok abone yapılmış
tır. Bunun üzerine derginin yazı kadrosu
na ve içeriğine yönelik çalışmalar başlatıl
mış, "bunu haber alan büyük bir müslü
man" derginin üzerine kol kanat germiş
tir. Kendilerine yazı için başvurulan yazar
lardan yardım sözü alınmıştır. Üç buçuk 
yıl süren Sırdt-ı Müstakim döneminde 
dergi istikamet ve ciddiyetiyle bütün İs
lam alemine yayılmış. uyarıcı sesi Rusya. 
Çin, Hindistan ve Japonya'ya kadar ulaş
mıştır. Çıkış yazısında ayrıca İslam maari
finin terakkisine, İslam kardeşliğinin teyi
dine hizmet edecek bir cemiyet kurmak 
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