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MÜSELSEL

dair ayrýntýlý bilgi vermiþ, Abdülhafîz el-
Fâsî el-Âyâtü’l-beyyinât fî þer¼i ve taÅ-
rîci e¼âdî¦i’l-müselselât’ýnda (Fas, ts.
[Matbaatü’l-vataniyye]) derlediði müselsel
hadisleri ele almýþtýr. Muhammed Abdül-
bâký el-Eyyûbî el-Menâhilü’s-selsele fi’l-
e¼âdî¦i’l-müselsele’sinde (Kahire 1357/
1938; Beyrut 1403/1983) 212 rivayete yer
vermiþ, Ýbrâhim b. Hasan el-Kûrânî el-
E¼âdî¦ü’l-müselsele (Süleymaniye Ktp.,
Cârullah Efendi, nr. 2069), Abdurrahman
b. Muhammed el-Küzberî el-¥adî¦ü’l-
müselsel (ÝÜ Ktp., AY, nr. 2253), Kavuk-
cî Müselselât (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye,
Âmm, nr. 9140, vr. 1-146), Muhammed Ali
b. Zâhir el-Veterî et-Tu¼fetü’l-Medeniy-
ye fi’l-müselselâti’l-Veteriyye (Kýrým
1906) ve Muhammed Yâsîn el-Fâdânî el-
£Ucâle fi’l-e¼âdî¦i’l-müselsele (baský yeri
ve tarihi yok) adlý eserlerini kaleme almýþ-
lardýr.

Müselsel hadislerin tamamýný bir araya
getirme gayretleri yanýnda belli konular-
la ilgili olanlarý ihtiva eden birçok cüz ve
risâle telif edilmiþtir. Ebû Tâhir es-Silefî’-
nin el-Müselsel bi’l-evveliyye (Dârü’l-
kütübi’z-Zâhiriyye, Mecmua, nr. 85, vr.
133-140) ve ¥adî¦ü’l-mu½âfa¼a (Dârü’l-
kütübi’z-Zâhiriyye, Mecmua, nr. 2, vr. 79-
80), Alâeddin Ali b. Ýbrâhim eþ-Þâfiî’nin
el-Cüzßü’l-müselsel bi’l-evveliyye (Mil-
lî Kütüphane, nr. 145/1), Takýyyüddin es-
Sübkî’nin el-Müselselât bi’l-evveliyye
(Kettânî, s. 82), Ýbnü’l-Irâký’nin el-Müsel-
selât bi’l-evveliyye (a.g.e., a.y.), Ahmed
b. Hasan el-Cevherî’nin el-Cevâhirü’l-be-
hiyye £alâ ¼adî¦i’r-ra¼meti’l-müselseli
bi’l-evveliyye (Beyazýt Devlet Ktp., Baye-
zid, nr. 836/1), Ýbrâhim Tâhir Efendi’nin
Senedü Fâti¼ati’l-müselsel bi’l-šasem
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3680)
adlý eserleri bunlardan birkaçýdýr (müsel-
sele dair diðer eserler için bk. Kettânî, [Öz-
bek], s. 122-129).
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Divan þiirinde
sekizer mýsralýk bendlerden oluþan
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Türk mûsikisi usullerinden.
˜ ™

Arapça’da “sekizli, sekiz parçadan mey-
dana gelmiþ” anlamýndaki müsemmen ke-
limesi Türk mûsikisinde küçük usullerden
birini ifade eder. Bestekâr hânende Hacý
Ârif Bey tarafýndan bulunup yine ilk defa
onun tarafýndan kullanýldýðý kabul edilen
usul ayrýca “katikofti” (katakofti) adýyla da
anýlýr. Ancak Yunanca “katakopto”dan gel-
diði anlaþýlan, daha çok eski besteci ve mü-
elliflerin kullandýðý bu kelimenin argoda
“uydurma, yalan söyleme” mânasýna gel-
diði göz önüne alýndýðýnda bunun ne mü-
nasebetle bir mûsiki terimi olarak kulla-
nýldýðý anlaþýlamamaktadýr.

Usul, sekiz zamanlý olup bir üç zaman-
la bir beþ zamanýn veya baþka bir ifadey-
le bir semâi ve bir Türk aksaðýnýn birbirine
eklenmesiyle meydana gelmiþtir. Bunun
aksi, yani bir Türk aksaðý ile bir semâinin
birleþmesinden oluþtuðu da söylenebilir.
Diðer pek çok usulün çeþitli mertebeleri-
nin kullanýlmýþ olmasýna raðmen müsem-

defa Ýbn Hibbân el-Büstî’nin el-Müselse-
lât adýyla (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XX,
452) bir araya getirdiði bilinmektedir. Da-
ha sonra ayný isimle Ebû Bekir Ýbn Þâzân
el-Baðdâdî, Ebû Nuaym el-Ýsfahânî, Müs-
taðfirî eser yazmýþ (son üç eser için bk.
Kettânî, s. 82), Hatîb el-Baðdâdî biri üç cüz
halinde el-Müselselât (Zehebî, A£lâmü’n-
nübelâß, XVIII, 292), diðeri Müselselü’l-
£îdeyn (ÝÜ Ktp., AY, nr. 1894) adýyla iki ça-
lýþma yapmýþ, ayrýca Ýsmâil b. Ahmed et-
Teymî el-Müselselât (Dârü’l-kütübi’z-
Zâhiriyye, Mecmua, Hadis, nr. 51), Ebü’l-
Kasým Ýbn Asâkir el-Müselselât ve Mü-
selselü’l-£îd (a.g.e., XX, 560), Ebû Mu-
hammed Abdullah b. Abdurrahman ed-
Dîbâcî Müselselât (Elbânî, s. 278), Ýbn
Beþküvâl Müselselât (DÝA, XIX, 377) ve
Ebû Mûsâ el-Medînî Nüzhetü’l-¼uffâ¾
(nþr. Abdürradî Muhammed Abdülmuhsin,
Beyrut 1406/1986; nþr. Mecdî Seyyid Ýbrâ-
him, Kahire 1990) ismiyle eserler telif et-
miþlerdir. Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî el-Mü-
selselât (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mec-
mua, nr. 37, vr. 6-27; nr. 98), Ýbnü’t-Tayle-
sân el-Cevâhirü’l-mufa½½alât fi’l-e¼âdî-
¦i’l-müselselât (Kettânî, s. 83), Ziyâeddin
el-Makdisî el-Müselselât (Dârü’l-kütübi’z-
Zâhiriyye, Mecmua, nr. 10, vr. I/1-9), Ale-
müddin es-Sehâvî el-Cevâhirü’l-mükel-
lele fi’l-e¼âdî¦i (aÅbâri)’l-müselsele
(Keþfü’¾-¾unûn, I, 617), Ýbn Müsdî el-Mü-
selselât (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mec-
mua, nr. 103, vr. 172-177), Zehebî el-£U×-
bü’s-selsel fi’l ¼adî¦i’l-müselsel (Keþfü’¾-
¾unûn, II, 1130), Alâî el-Müselselât (Ket-
tânî, s. 83-84), Necmeddin Ýbn Fehd el-
Müselselât (a.g.e., s. 84) adlý kitaplarýný
kaleme almýþlardýr. Þemseddin es-Sehâvî
el-Müselselât’ýnda 100 hadisi deðerlen-
dirmiþtir (a.g.e., a.y.). Süyûtî’nin bu konu-
da el-Müselselâtü’l-kübrâ (Dârü’l-kütü-
bi’l-Mýsriyye, Hadis, nr. 323, Teymûr; Sü-
leymaniye Ktp., Hamidiye, 179/2, vr. 73-
77), MuÅta½arü’l-Müselselâti’l-kübrâ
(Süleymaniye Ktp., Reþid Efendi, nr. 988)
ve Ciyâdü’l-müselselât (a.g.e., a.y.) isim-
li üç eseri bulunmaktadýr. Ýbn Akýle’nin Hi-
caz, Yemen ve Suriye bölgelerinde yaygýn
olan kýrk beþ müselsel hadisi ihtiva eden
el-Fevâßidü’l-celîle’sinin birçok yazma
nüshasý vardýr (DÝA, XIX, 305). Murtazâ ez-
Zebîdî, et-Ta£lîšåtü’l-celîle £alâ Müsel-
selâti Ýbn £Aš¢le adlý bir müstahrec kale-
me almýþtýr (Princeton Üniversitesi Ktp.,
Garrett, nr. 775). Þemseddin Muhammed
b. Tayyib el-Fâsî, £Uyûnü’l-mevâridi’l-mü-
selsele min £uyûni’l-esânîd olarak da bi-
linen el-Müselselât’ýnda (Süleymaniye
Ktp., Baðdatlý Vehbi Efendi, nr. 317) 300’-
den fazla müselsel hadis zikredip bunlara
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kýsmýnýn bir sayfaya, diðer kýsmýnýn baþka
bir sayfaya yazýldýktan sonra bunlarýn üst
üste konulmasýyla þekillendirildiðini kay-
deder. Bu tarz sülüs hatla yazýlmýþ, Ýstan-
bul Üniversitesi Kütüphanesi’nde saklanan
(FY, nr. 1426) ve Sultan Ali Meþhedî’nin
öðrencisi Zeynüddin Mahmûd tarafýndan
aþaðý-yukarý ayný satýra deðiþik renkte ya-
zýlmýþ olan “Tevekkeltü bi-maðfireti’l-mü-
heymin” ibaresiyle “Hüve’l-gafûrü’z-zür-
rahme” ibaresi þikeste-beste yazý tarzýna
göre düzenlenmiþtir. Fakat bu þekilde ha-
zýrlanmýþ kompozisyonlar müsennâ tarzý-
na uymamaktadýr. Âlî Mustafa Efendi ile
ayný yýllarda yaþamýþ olan Ýranlý müellif Ka-
dý Mîr Ahmed Münþî-i Kummî Gülistân-ý
Hüner adlý kitabýnda, müsennânýn XV.
yüzyýl þair ve hattatlarýndan Mecnûn ad-
lý bir sanatkâr tarafýndan bulunduðunu,
onun ayrýca bu usulü yazýdan baþka insan,
kuþ, çiçek ve baþka þeylere de uyguladýðý-
ný bildirir. Fezâilî, Molla Cân Kâþî ile Mec-
nûn’un sanatý arasýndaki farký “sade” ve
“süslü” kelimeleriyle hulâsa ederek birin-
cisinin bu tarzýn sade tarafýný, ikincisinin
süslü tarafýný tercih ettiðini ileri sürer ve
A¹lasu Åa¹ adlý eserinde gençliðinde bu
tarzda yazýlmýþ yazýlar gördüðünü ve ba-
basýnýn buna “hatt-ý Mecnûnî” adýný verdi-
ðini kaydeder.

Müsennâ bir hat cinsi olmayýp bir yazý
biçimidir ve her çeþit hatla þekillendirilebi-
lir. Yazýlýþ tarzý þöyledir: Herhangi bir iba-
re yazýldýktan sonra þeffaf bir kâðýda ke-
narlarýndan dikkatle çizilir. Bu kâðýt tersi-

ne çevrilerek evvelki ibare ile her ikisinin
uçlarý birbirine deðecek veya geçecek þe-
kilde tekrar çizilir. Daha sonra kenarlarý tes-
bit edilen bu ters bölümdeki yazýlarýn içi
mürekkeple doldurulur. Nâdiren normal
ibarenin sol taraftan baþladýðý da görül-
müþtür.

Ýran sahasýnda XII. asýrda, Ýran Selçuklu-
larý devrinde bir kumaþ üzerine beyzî þekil-
de iki kere tekrar edilerek yazýlmýþ ��#$ %”
“&'( % ) *�+ , ��
א� ibaresine rastlan-
maktadýr. Bu kumaþ parçasý halen Was-
hington D. C. Tekstil Müzesi’nde bulun-
maktadýr. XVI. yüzyýlda Þah Abbâs-ý Kebîr
zamanýnda Ýsfahan’da inþa edilen Mescid-i
Þâh eyvaný üstüne satrançlý kûfî hatla iþ-
lenmiþ olan müsennâ Âl-i Ýmrân sûresinin
18. âyeti binaya ayrý bir görünüm kazan-
dýrmaktadýr. Ýran muhitinde müsennânýn
sayýsýz örnekleri vardýr.

Osmanlý döneminde müsennâ yazýda
Türk hattatlarýnýn çok cazip eserler mey-
dana getirdikleri ve âdeta yazý ile resim ve
grafik sanatýný birleþtirdikleri görülür. Bü-
yük hattatlar dýþýnda halk arasýnda yetiþ-
miþ hattatlar da müsennâ yazýya ilgi gös-
termiþler kûfî hatla camiler resmetmiþler,
sülüs hatla çifte “vav”lar, kelime-i tevhid-
ler, Allah, Muhammed, Ali kelimelerini yaz-
mýþlar, bunun dýþýnda yazýyla kuþlar, kan-
diller, ibrikler, taçlar, kavuklar yapmýþlar-
dýr. Bilhassa XIV ve XV. yüzyýllarda Bursa
ve Edirne’de yapýlan camilerde müsennâ
yazýlara çokça rastlanýr. 1855 Bursa depre-
minin ardýndan Bursa’ya gönderilen hattat

men usulünün sadece 8/8’lik mertebesi
kullanýlmýþtýr. Bu usulle daha çok þarký tür-
kü, oyun havasý ve ilâhi gibi küçük form-
daki eserler ölçülmüþtür.

Hacý Ârif Bey’in ýsfahan makamýnda,
“Düþme âþýk hayâle yaðma yok” ve uzzâl
makamýnda, “Kamer-çehre perî-rû tende
câným”; Lemi Atlý’nýn hüzzam makamýn-
da, “Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir
âh olur”; Giriftzen Âsým Bey’in rast maka-
mýnda, “Hâbgâh-ý yâre girdim arz için ah-
vâlimi”; Emin Ongan’ýn uþþak makamýnda,
“Gönlümün bir hâli var ki gam deðil kas-
vet deðil” mýsraýyla baþlayan þarkýlarý bu
usulle ölçülmüþ eserlerden bazýlarýdýr.
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Çift ve karþýlýklý yazýlmýþ 
aynalý yazý.
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Sözlükte “iki kýsým veya iki parçadan olu-
þan, ikili, iki katlý” anlamýndaki müsennâ
kelimesi terim olarak “düz istifli veya gi-
rift, çift ve karþýlýklý þekilde yazýlmýþ yazý,
aynalý yazý” demektir. Soldaki ikinci kýsým
saðdaki asýl yazýnýn ters þeklidir. Kaynaklar-
da müteâkis, mütekabil, mütenâzýr, tev-
’emân adlarýyla da geçen bu tarz yazý hak-
kýnda Ýbnü’n-Nedîm “te’im” (bir karýnda
iki çocuk) kelimesini kullanýr (el-Fihrist, s.
11).

Âlî Mustafa Efendi Menâkýb-ý Hüner-
verân’da, Baysungur’un sarayýnda çalýþan
XV. yüzyýl hattatlarýndan Molla Can Kâþî’-
nin “þikeste -beste” adýnda bir yazý tarzý
geliþtirdiðini, bu yazý için biri siyah iki renk
kâðýt kullandýðýný, yazýlacak ibarenin bir
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Ömer Vasfi Efendi’nin ve Ârif Efendi’nin celî sülüs müsennâ levhalarý

Celî sülüs müsennâ lafza-i celâl (ÝÜ Ktp., AY, nr. 6489)


