
tan'da ibareterindeki akıcılık ve kinayete
rindeki dikkatin benzersiz olduğunu söy
ler. Selman gazelde de Sa'cfı-i Şirazl ve Mev
lana Celaleddin-i Rumi'nin takipçisidir. özel
likle Sa'dl'nin tesiri açıktır. Selman ile Ha
fız-ı Şirazl'nin gazellerindeki vezin. kafiye 
ve mazmun beraberliği aralarındaki yakın 
irtibata işaret etmektedir. Hafız. Selman' ı 

zamanın önde gelen kişisi ve şiir ülkesinin 
padişahı olarak över. Selman. Farsça ve 
Türkçe yazan daha sonraki şairler tarafın
dan örnek alınmış. şiirlerine nazlreler ya
zılmıştır. 

Eserleri. Selman'ın bütün şiirlerini içe
ren ve 21 .SOO beyit kadar olduğu belirti
len külliyatı şu eserlerden oluşmaktadır: 1. 
Divan. Kaside, gazel. terkibibend ve ter
ciibendlerle sakiname. kıta ve ruballer ih
tiva eder. Kasideterin büyük çoğunluğu 
Celayirli Hasan-ı Büzürg. eşi Dilşad Hatun 
ve Sultan Üveys için söylenmiştir. İlhanlı 
sultan ve vezirleriyle ilgili methiyelerin sa
yısı daha azdır (nşr. MansOr-ı Müşfik . Tah
ran 1336. 1367 hş ) Z. Cemşid ü ljurşid. 
Sultan üveys'in isteği üzerine 763 ( 1361) 
yılında onun adına kaleme alınmış bir mes
nevidir. Hezec bahrinde olup 2700 beyitten 
fazladır. Nizarnl-i Geneevi'nin ljüsrev ü Şi
rin'i örnek alınarak yazılan mesnevide hi
kaye aralarında başka vezinlerde gazel. ru
bal ve kıtalar bulunmaktadır. Eser Ahme
d!' nin ve Cem Sultan'ın aynı adlı Türkçe 
mesnevilerine kaynaklık etmiştir (nşr J P. 
Asmussen- Feridun Vehmen, Tahran 1348 
hş / 1969) 3. Firakname. Mütekarib bah
rinde bir mesnevi olup 11 00 beyit kadardır. 
Şair bu manzumeyi de Sultan Üveys için 
yazmıştır. Eser üzerine Davut Ali Katnik 
bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır ( 1993. 
AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). Çeşitli kü
tüphanelerde çok sayıda yazma nüshası 
bulunan Selman'ın şiirleri ilk defa Külliy
yat adı altında taş baskıyla neşredilmiş 
(Bombay 1890). yakın zamana kadar iki 
defa daha yayımlanmışsa da üzerlerinde 
henüz tam bir çalışma yapılmamıştır. Bu 
şiirleri son olarak Külliyyat-ı Selman-ı 

Saveci adıyla Abbas All-i Vefa! neşretmiş

tir (Tahran 1383 hş/2004 ı Şairin "Bedayiu'l
eshar" adlı kasidesini Veyis Değirmençay 
Türkçe'ye çevirmiştir ( Selman-ı Saueci 'nin 
Masnu ' Kasidesi Bedayi'u'l-Eshar, Erzu
rum 1999). 
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SELMANiYYE 
( :Qt..ı.Wf ) 

Sahabeden Selman-ı Farisi'yi 
(ö. 36/656 [?]) 

yücelterek onun insanların 
hakikate giriş kapısı olduğunu 

iddia eden ve Siniyye diye de anılan 
aşırı gruplara verilen isim 

(bk. GAI.İYYE; SELMAN-ı FARİSI). 

S ELSEBIL 
(..k-Wl) 

Cennetin pınarlarından birinin ismi 
veya sıfatı. 

_j 

_j 

Kur'an'da selsebll kelimesi, cennette iyi 
insanlara ihsan edilecek nimetlerden söz 
eden, "Onlara orada zencefil karışımlı bir 
kadehten içirilir; -içindeki- orada selsebll di
ye isimlendirilen bir pınardandır" meatinde
ki ayette geçer (el-insan 76/1 7-18) Müs
lim'de yer alan bir rivayete göre ("I:Iayz", 
34) bir yahudi din adamının, "Cennete ilk 
defa kimler girecek?" şeklindeki sorusu
na Hz. Peygamber, "Muhacirlerin fakirle
ri" cevabını vermiş; "Cennet yolunda içe
cekleri nedir?" sorusu üzerine de, "Onlara 
cennette selsebll diye adlandırılan bir pı
narın suyundan içirilir" buyurunca yahudi, 
"Doğru söyledin" demiştir. Abdurrahman 
b. Avf hakkındaki bir hadiste, "Allah onu 
cennetin selsebllinden suvarsın" veya, "Al
lahım! Abdurrahman b. Avf'ı cennetin sel
sebilinden (selselinden [İbnü ' l-Eslr. ll. 389]) 
suvar" denilmektedir (Müsned, VI. 299. 302; 
Tirmizi. "Meva]5it", 25; İbn Balaban. XV, 
456) İbnü'l-A'rabl'ye göre selsebll Kur'an'
dan önce bilinen bir kelime değildir; dola
yısıyla kelimenin türemiş olduğu bir kök 

SELSEBIL 

yoksa da genellikle dil alimleri selsebllin 
"selise", "selle" veya "selsele" köklerinden 
geldiğini kabul eder. Zemahşerl'ye göre 
buradaki "ba" harfi zait olup akıçılık anla
mını pekiştirrnek için ilave edilmiştir (el
Keşşa{, IV. ı 98) 

Lugatlarda ve tefsir kaynaklarında sel
sebii kelimesinin "akıcı ve yumuşak olma" 
anlamına gelen selaset ve "peşpeşe gel
me" manasındaki teselsül ile ilişkisi üze
rinde durulur. Pınarın sıfatı olarak "kesin
tisiz ve hızlı akma", su vb. içeceklerin sı
fatı olarak "tadı iyi, içimi kolay, boğazdan 
kolayca geçen" gibi anlamlara sahip oldu
ğu ve "selsal, selsel" kelimelerinin de aynı 
manada kullanıldığı belirtilir. Hz. Ali'ye at
fedilen bir açıklamaya göre selsebllin aslı 
"sel sebllen" (bir yol iste) şeklinde bir cüm
ledir. Bu rivayet doğru ise söz konusu ifa
deden, bu şekilde nitelenen cennet pına
rından ancak imanları ve hayırlı arnelleriy
le ona ulaşma çabası gösterenierin içebile
ceği anlamı çıkar. Zemahşerl ise Arap dili
ne uygun düşmekle birlikte bu açıklama
nın zorlama ve hatta uydurma olduğunu 

belirtir. 

Basra nahivcilerinden bazıları selsebllin 
sürekli akmasından dolayı cennetteki pı
narın sıfatı olduğunu. bazıları ise güzelli
ğinden dolayı pınarın bu şekilde anıldığı
nı söyler; bir kısmı da selseblli pınarın adı 
yani özel ismi kabul eder. Küfe nahivcile
rinin bir kısmı kelimeyi "boğazdan kolay
lıkla geçen" anlamında sıfat, bazıları pı
narın özel ismi, bazıları da "içimi kolay ve 
tatlı" manasında suyun niteliği saymıştır. 
Bu yorumları aktaran Taberi kendi görü
şünü şöyle açıklar: "Ayetteki 'selsebll diye 
isimlendirilen' ifadesi pınarın sıfatıdır. Bo
ğazdan geçişi ve akışı rahat olduğu, ayrı
ca cennet ehlinin emrine verilmiş olup akı
şını istedikleri yere doğru değiştirebildik
leri için böyle nitelendirilmiştir." Taberi ay
rıca müfessirlerin selsebll kelimesinin özel 
isim değil sıfat olduğunda ittifak ettiğini 
belirtir. Türkler, kelimenin bu anlamların
dan ilham alıp suyun kademeli olarak akı
tıldığı sıralı yalaklara selsebil demişler ve 
taş işçiliğinin zarif örnekleriyle selsebiller 
üretmişlerdir (bk. SELSEBİL). 

Selsebll kelimesi. klasik şiirde ab-ı hayat 
gibi sevgilinin dudağındaki lezzet ve ölüm
süzlük özelliğinden kinaye olarak sıkça kul
lanılır. Cennette olması. devamlı akması. 
herkesin ona ulaşamaması gibi sebepler
le de edebiyatta selsebll aşıkın arzuladığı 
bir mekan olarak geçer (Çalap seni nice 
şirin dudaklı halk etmiş 1 Ki selsebll uta
nır leblerin zülalinden [Nes!ml[). Bazan 
şarabın mest edici tesiri selsebll ile ölçü-
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SELSEBTL 

lür (Selsebllin aynıdır sOfi mey-i gül-famı
mız ızat]J). Yine güzel şiirin mest edicilik 
özelliği de selseb'il ile ölçülür (İşidenler 
kelam-ı fah irim fart- ı letafetten 1 Sanı rl ar 

selsebll-i feyz olur cari zebanımdan ILes
kofçalı Galib ]). 
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SELSEBİL 
( ~1 ) 

islam mimarlığında 
ve bahçe geleneğinde su şırıltısı 

ve serinlik yayan estetik görünümlü 
su öğelerine verilen ad. 

_j 

Kur'an-ı Kerim'de insan suresinde ge
çen ( 7 6/18) selsebll kelimesi cennetteki 
berrak bir su kaynağını , Osmanlı mimar
lık terminolojisinde göze ve kulağa huzur 
verecek biçimde düzenlenmiş yapay çağ
layanları ifade eder. Bu su oyunlarının il
ham kaynağını insanları etkileyen ve on
ların hayal dünyasını eaşturan doğal çağ
layanlarda aramak gerekir. İslam dünya
sında cennet bahçelerinin bu dünyadaki 
yansımaları olarak görülen bahçelerde sel
sebillerin varlığı -kelimenin etimolojisi gi
bi- bu simgeci yaklaşımla örtüşmektedir. 
Selsebillerin ilk defa nerede ve ne zaman 
tasarlandığını tesbit etmek mümkün de
ğildir. Fakat en azından mil.3ttan sonra ı. 

yüzyıldan itibaren Roma konut mimarlığı 
çerçevesinde var oldukları bilinmekte, ör
neğin Pompei'deki bir viilada görkemli bi
çimde süslenmiş basamaklı bir çağlayan 
bulunmakta ve söz konusu konut bu se
beple "Büyük Çeşmeli Villa" diye adlandırıl
maktadır. İslam dünyasında selsebiller he
men yalnızca saraylarda, kasırlarda, köşk
lerde ve yalılarda kullanılmıştır. Zarif gö
rünümleri ve çevrelerine yaydıkları su şı
rıltısıyla huzurlu bir hava meydana getir
meleri yanında özellikle sıcak yaz günle
rinde bulundukları mekanı serinletirlerdi. 
Resmi töreniere mahsus bazı mevkilerde 
selsebillerin siyası boyutlu sembolik bir iş-
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levi olduğu da düşünülebilir. Ayrıca mistik 
yorumlarla yoğrulmuş kültür ortamların

da bunların dinl-tasavvuti kaynaklı boyutu
nun olup olmadığı tartışmaya açıktır. Türk
İslam mimarlığındaki örnekleri incelemiş 
olan Ahmet Süheyl ünver ile Yılmaz Ön
ge'nin önerdikleri tipolojiye göre selsebil
ler üç grup altında ele alınabilir. 

Hasarnaklı Selsebiller. Suyun bir çanak
tan diğerine aktanldığı bu tip selsebiller
den Osmanlı mimarlığının klasik dönemi
ne ait iki örnek Topkapı Sarayı 'nda teşhis 

edilebilir. Bunlardan biri Harem'de 1578 
tarihli lll. Murad Odası'nda yer alır. İki ba
samaklı olan selsebil Bursa kemerli bir ni
şin içine yerleştirilmiştir. Üstte eksende 
yer alan burmalı lüleden akan su basa
makların ön yüzlerindeki dokuz lüleden 
geçmektedir. Bu lülelerin eksen de yer alan
ları üstteki gibi burmalı olup diğerlerinden 
daha büyük tutulmuştur. Söz konusu üç 
lüle akan suyun miktarını ayarlamakta ve 
"su mQsikisi"nin akort anahtarları gibi gö
rev yapmaktadır. Selsebilin ayrıca bu me
kanda hünkarın maiyetiyle yaptığı sohbet
leri kamufle etmek gibi bir işlevi olduğu 
da ileri sürülmüştür. Diğeri ise Sünnet Köş
kü'ndeyer alır (XVI. yüzyı lın başlarına ait 
yapı XVII. yüzyı lın ortalarında elden geçi
rilmiştir). Haliç'e bakan pencerelerin yan 
yüzeylerine karşılıklı yerleştirilen basamak
lı dört selsebil de haznelerin yüzeyi stilize 
çiçek kabartmalarıyla bezelidir. 

Lale Devri'nden itibaren su mimarlığına 
iliişkin yeni tasarımlar ve yeni öğeler Os
manlı bahçelerinde kendini gösterir. En 
çok dikkati çeken, yapay çağlayanların ve 
bunlarla bağlantılı havuzların geometrik 

Topkapı Sa rayı'nın Sultan lll. Murad Köskü'nde klasik üslüp· 
ta yapılmış basamaklı selsebil 

ve aksiyal bir bahçe tasarımı içinde yer al
masıdır. Batı'dan gelen bu yeni fikirlerin 
yerel zevke uyarlanmış olması da kayda 
değer bir husustur. Nitekim çağlayanlar
da yataylık tercih edilmiş , düşeylikten ve 
onun meydana getireceği anıtsanıktan ka
çınılrnıştır. Fransız bahçelerinin anıtsal su 
oyunları, Osmanlı bahçelerinde mütevazi 
görünümlü ve insani boyutlara sahip çağ
layanlara dönüşmüştür. Su oyunlarına her 
ne kadar çağlayan denilmişse de bunları 
açık havada yer alan, basarnakit tipte bü
yük selsebiller diye nitelernek mümkün
dür. Dönemin ünlü şairi Nedim şiirlerinde 
de bu çağlayanları selsebil olarak anmış
tır. 

lll. Ahmed ile Sadrazam Nevşehirli Da
mad İbrahim Paşa'nın 1722'de Kağıthane 
deresi kenarında yaptırdıkları , Lale Devri'-

1 

nin simgesi haline gelen Sadabad mesire
si bu yeni bahçe düzeninin ilk defa uygu
landığı yerdir. Derenin suyu "cedvel-i s!m" 
diye anılan, mermer rıhtımlarla kuşatılmış 

bir kanaldan geçerek ve birbirini izleyen 
iki yapay çağlayandan dökülerek Sadabad 
Sarayı'nın önündeki havuzda toplanmak
taydı. Daha sonra ı. Mahmud ( 1740), ll. 
Mahmud (l809, 1812, 1816) veAbdülaziz 
( 1862-1863) tarafından onartılan bu çağ
layanlar barok üsiQba has dalgalı bir hat 
üzerinde gelişen dört basamaktan mey
dana geliyordu. Saray çevresinde ortaya 
çıkan her yenilik gibi bu çağlayanlı bahçe
ler de XVIII. yüzyılın ikinci yarısında istan
bul mesirelerinde hızla yayılmıştır. Birçok 
örnek arasında Silahdarağa Bahçesi'nde, 
Havuzbaşı'nda Selim Paşa Bahçesi'nde ve 
Kuruçeşme'de Muhsinzade Yalısı 'nın bah
çesinde yer alanlar zikredilebilir. 

Topkapı Sarayı'nın kıyı köşklerinden, XVi . 

yüzyıl sonlarında inşa edilen ve 17 4 7' de 1. 
Mahmud tarafından onarımı yaptırılan Yalı 
Köşkü'nde Haliç cephesinin ekseninde tö
renlerde tahtın konulduğu kaidenin önün
de yer alan minyatür çağlayan biçimli sel
sebil dikkat çekici bir örnektir. Yalı Köş
kü'nün özellikle kaptan-ı deryaların deniz 
zaferlerinden dönüşlerinde padişah tara
fından karşılanmaları için kullanıldığı , öte 
yandan Türk simgeler dünyasında suyun 
her zaman bereket ve selamet gibi kav
ramları ifade ettiği hesaba katılırsa konu
mu oldukça aykırı görülen bu selsebilin bu
rada simgesel bir işlevi olduğu düşünüle
bilir. 

XIX. yüzyılın son çeyreğinde yine Batı 
kökenli , ancak bu defa romantik ingiliz 
bahçelerinden mülhem yapay mağarala
rın Osmanlı başşehrinin bahçelerini istila 


