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men usulünün sadece 8/8’lik mertebesi
kullanýlmýþtýr. Bu usulle daha çok þarký türkü, oyun havasý ve ilâhi gibi küçük formdaki 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 makamýnda, “Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir
âh olur”; Giriftzen Âsým Bey’in rast makamýnda, “Hâbgâh-ý yâre girdim arz için ahvâlimi”; Emin Ongan’ýn uþþak makamýnda,
“Gönlümün bir hâli var ki gam deðil kasvet deðil” mýsraýyla baþlayan þarkýlarý bu
usulle ölçülmüþ eserlerden bazýlarýdýr.
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Ömer Vasfi Efendi’nin ve Ârif Efendi’nin celî sülüs müsennâ levhalarý
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Çift ve karþýlýklý yazýlmýþ
aynalý yazý.
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Sözlükte “iki kýsým veya iki parçadan oluþan, ikili, iki katlý” anlamýndaki müsennâ
kelimesi terim olarak “düz istifli veya girift, çift ve karþýlýklý þekilde yazýlmýþ yazý,
aynalý yazý” demektir. Soldaki ikinci kýsým
saðdaki asýl yazýnýn ters þeklidir. Kaynaklarda müteâkis, mütekabil, mütenâzýr, tev’emân adlarýyla da geçen bu tarz yazý hakkýnda Ýbnü’n-Nedîm “te’im” (bir karýnda
iki çocuk) kelimesini kullanýr (el-Fihrist, s.
11).
Âlî Mustafa Efendi Menâkýb-ý Hünerverân’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

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

kýsmýnýn bir sayfaya, diðer kýsmýnýn baþka
bir sayfaya yazýldýktan sonra bunlarýn üst
üste konulmasýyla þekillendirildiðini kaydeder. Bu tarz sülüs hatla yazýlmýþ, Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde saklanan
(FY, nr. 1426) ve Sultan Ali Meþhedî’nin
öðrencisi Zeynüddin Mahmûd tarafýndan
aþaðý - yukarý ayný satýra deðiþik renkte yazýlmýþ olan “Tevekkeltü bi-maðfireti’l-müheymin” ibaresiyle “Hüve’l-gafûrü’z-zürrahme” ibaresi þikeste-beste yazý tarzýna
göre düzenlenmiþtir. Fakat bu þekilde hazýrlanmýþ kompozisyonlar müsennâ tarzýna uymamaktadýr. Âlî Mustafa Efendi ile
ayný yýllarda yaþamýþ olan Ýranlý müellif Kadý Mîr Ahmed Münþî-i Kummî Gülistân-ý
Hüner adlý kitabýnda, müsennânýn XV.
yüzyýl þair ve hattatlarýndan Mecnûn adlý bir sanatkâr tarafýndan bulunduðunu,
onun ayrýca bu usulü yazýdan baþka insan,
kuþ, çiçek ve baþka þeylere de uyguladýðýný bildirir. Fezâilî, Molla Cân Kâþî ile Mecnûn’un sanatý arasýndaki farký “sade” ve
“süslü” kelimeleriyle hulâsa ederek birincisinin bu tarzýn sade tarafýný, ikincisinin
süslü tarafýný tercih ettiðini ileri sürer ve
A¹lasu Åa¹ adlý eserinde gençliðinde bu
tarzda yazýlmýþ yazýlar gördüðünü ve babasýnýn buna “hatt-ý Mecnûnî” adýný verdiðini kaydeder.
Müsennâ bir hat cinsi olmayýp bir yazý
biçimidir ve her çeþit hatla þekillendirilebilir. Yazýlýþ tarzý þöyledir: Herhangi bir ibare yazýldýktan sonra þeffaf bir kâðýda kenarlarýndan dikkatle çizilir. Bu kâðýt tersi-

ne çevrilerek evvelki ibare ile her ikisinin
uçlarý birbirine deðecek veya geçecek þekilde tekrar çizilir. Daha sonra kenarlarý tesbit edilen bu ters bölümdeki yazýlarýn içi
mürekkeple doldurulur. Nâdiren normal
ibarenin sol taraftan baþladýðý da görülmüþtür.
Ýran sahasýnda XII. asýrda, Ýran Selçuklularý devrinde bir kumaþ üzerine beyzî þekilde iki kere tekrar edilerek yazýlmýþ #$ % ”
“ &'( % ) *+ ,   אibaresine rastlanmaktadýr. Bu kumaþ parçasý halen Washington D. C. Tekstil Müzesi’nde bulunmaktadýr. XVI. yüzyýlda Þah Abbâs-ý Kebîr
zamanýnda Ýsfahan’da inþa edilen Mescid-i
Þâh eyvaný üstüne satrançlý kûfî hatla iþlenmiþ olan müsennâ Âl-i Ýmrân sûresinin
18. âyeti binaya ayrý bir görünüm kazandýrmaktadýr. Ýran muhitinde müsennânýn
sayýsýz örnekleri vardýr.
Osmanlý döneminde müsennâ yazýda
Türk hattatlarýnýn çok cazip eserler meydana getirdikleri ve âdeta yazý ile resim ve
grafik sanatýný birleþtirdikleri görülür. Büyük hattatlar dýþýnda halk arasýnda yetiþmiþ hattatlar da müsennâ yazýya ilgi göstermiþler kûfî hatla camiler resmetmiþler,
sülüs hatla çifte “vav”lar, kelime-i tevhidler, Allah, Muhammed, Ali kelimelerini yazmýþlar, bunun dýþýnda yazýyla kuþlar, kandiller, ibrikler, taçlar, kavuklar yapmýþlardýr. Bilhassa XIV ve XV. yüzyýllarda Bursa
ve Edirne’de yapýlan camilerde müsennâ
yazýlara çokça rastlanýr. 1855 Bursa depreminin ardýndan Bursa’ya gönderilen hattat
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Mehmed Þefik Bey ile Abdülfettah Efendi
Bursa Ulucamii’ndeki yazýlarý tamir ettikten sonra müsennâ yazýlar da yazmýþlardýr. Bursa’dan sonra devletin baþþehri olan Edirne camilerinde de bu tarzda
eserler görülür. Oral Onur Edirne Hat Sanatý adlý eserinde, Eskicami minberi üzerinde yer alan “Fî eyyâmi sultâni’l-a‘zam
Mehmed b. Bâyezîd b. Murâd Han” ibaresinin müsennâ tarzýnda yazýldýðýný belirtir. Bursa’daki gibi büyük bir vav da yine
bu þehirde Eskicami’de bulunmaktadýr.
Çifte “vav”ýn din kültüründe önem taþýmasý, Edirne’de Sâbûnî mahallesindeki camiye “Vavlý Cami” adýnýn verilmesine sebep
olmuþtur. XVII. yüzyýlda Kazasker Dâvud
Efendi tarafýndan yaptýrýlan caminin duvarlarýnýn vav ile süslü olduðu bildirilir.
Kâðýt üzerine yazýlmýþ iki müsennâ örneðine, Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde (FY, nr. 1423, vr. 11b) Fâtih Sultan
Mehmed devrine ait, Süheyl Ünver’in Fatih Devri Saray Nakýþhanesi ve Baba
Nakkaþ Çalýþmalarý adýyla neþrettiði bir
yazý ve nakýþ albümünde rastlanmaktadýr.
Bunlarýn birinde, sülüs hatla Kâtib Ali’nin
mavi zemin üzerine yazdýðý, dört defa tekrarlanan “Tevekkülî alâ hâliký” ibaresi görülmektedir. Diðeri, kûfî ve sülüs hatla yazýlmýþ olup dört defa tekrarlanan “Hayrü’lkelâmi mâ kalle ve delle” ibaresidir. Fâtih
devrinde belki de taþ üzerine hakkedilmiþ
ilk müsennâ celî sülüs yazý ise Ali b. Yahyâ
Sûfî’nin Topkapý Sarayý Bâb-ý Hümâyun’un
Ayasofya Camii’ne bakan yüzüne 883
(1478) tarihinde yazmýþ olduðu besmele ile Hicr sûresinin 45-48. âyetlerinin yer
aldýðý kitâbenin üst kýsmýndadýr. Bu müsennâ yazý, XIX. yüzyýlda Abdülfettah Efen-

Mustafa Halim Özyazýcý’nýn celî sülüs müsennâ besmelesi (Ekrem Hakký Ayverdi koleksiyonu) ile Hamit Aytaç’ýn celî sülüs müsennâ levhasý (Ahmet Topbaþ koleksiyonu)

di tarafýndan ayný tarzda Bâb-ý Hümâyun’un arka tarafýna yazýlmýþtýr. Yine Fâtih devrinde 877’de (1472) yapýlmýþ olan
Çinili Köþk’ün eyvanýnda da müsennâ yazý örneðine rastlanýr.
Osmanlýlar’da müsennâ yazý tasavvuf ve
tarikatlarda da raðbet görmüþ, dergâh ve
tekkelerde, ayrýca halk arasýnda çok sevilmiþ, Mevlânâ adý Mevlevî sikkesi, Ali adý
Bektaþî tâcý þeklinde yazýlmýþtýr. Hattatlar bilhassa çifte “vav”a büyük önem vermiþlerdir. Ebced hesabýnda vav 6 rakamýnýn karþýlýðýdýr. Yan yana iki vav 66 demektir ki bu da ebcedde Allah ismine tekabül
eder. Çifte “vav”lar Bursa ve Edirne dýþýnda baþka yerlerde de görülür. Ýstanbul’da

Topkapý Sarayý’nda þimdi kütüphane olarak kullanýlan binanýn duvarlarýný kaplayan çiniler üzerine çeþitli þekilde iþlenmiþ
“vav”lar vardýr. Bilhassa bunlardan biri
âdeta ciddi bakýþlý bir insan yüzünü andýrmaktadýr. Ayný sarayda Aðalar Camii’nde
de güzel çifte vav örnekleri yer alýr. Bunlar
1062 (1652) tarihli olup Kemankeþ Mustafa imzasýný taþýmaktadýr. Ýstanbul’da güzel bir çifte vav da Yenicami’nin kemer bölümüne yakýn cephesinde bulunmaktadýr.
Ýstanbul’un en eski müsennâ “vav”ý ise
Mýsýr Çarþýsý’nýn köprü tarafýndaki kapýsýnýn içinde iken tamir esnasýnda ortadan
kaldýrýlmýþtýr. 1960 yýlýndan sonra müsennâ yazý, Güzel Sanatlar Akademisi Dekoratif Sanatlar Bölümü’nde öðretim üyesi
olan Mehmet Emin Barýn’ýn çalýþmalarý sayesinde yeniden canlýlýk kazanmýþtýr. Emin
Barýn yeni bir anlayýþla kûfî, sülüs, divanî
ve celî divanî, ayrýca serbest yorumlarla
çok güzel eserler vermiþtir.
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