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Hattat Ali Alparslan

Ýstanbul edebiyat ve sanat çevrelerinin yetiþtirdiði bilim ve sanat adamý,

çelebi meþrep Ali Alparslan, eski Türk edebiyatý alanýnda yaptýðý araþtýrma-

lardan çok, hat sanatý alanýndaki bilimsel ve sanat faaliyetleri yönüyle üze-

rinde durulmasý, deðerlendirilmesi gereken bir þahsiyettir.

Öðrenimi, Yaptýðý Görevler ve Akademik Hayatý

Tekirdað’ýn Çorlu kazasýnýn Yeni Çiftlik mahallesinde doðdu. Çeþitli vesile-

lerle yayýmlanmýþ biyografilerinde 1925 veya 1926 olarak gösterilmiþ olan

doðum yýlý, nüfus kayýtlarýnda 1338’dir (1922). Kendisi nüfus kütüðüne üç

yaþ büyük yazýldýðýný söylerdi. Çocuk yaþta babasý Mehmet Çavuþ’un ölümü

üzerine, annesi Atiye Haným ve kýz kardeþi Hikmet’le beraber dayýsý Mehmet

Efendi’nin korumasý altýnda Üsküdar’a (Selimaða Mah. Bostan Sok. nr. 34)

yerleþti. Daha sonra Toygartepe’ye (Himmet Baba Sok. nr. 23) taþýndýlar.

Ali Alparslan, Çorlu’da baþladýðý öðrenimini Üsküdar 47. Ýlkokulu’nda, or-

taokulu 1927-1928 ders yýlýnda Üsküdar 1. Ortaokulu’nda bitirdi. 1942-1943

öðretim yýlý Haziran ayýnda Haydarpaþa Lisesi’nden baþarý ile mezun olduk-

tan sonra 19 Ekim 1943 tarihinde Ýstanbul Edebiyat Fakültesi’ne kaydoldu.

27 Haziran 1947’de Eski Türk Edebiyatý Bölümü’nden Manzum Lügatlar ve

Tuhfe-i Vehbi’nin Alfabetik Tertibi adlý teziyle mezun oldu.1

Ýran Devleti’nin açtýðý bir burs imtihanýný kazanarak Tahran’a giden Ali

Alparslan, 1948-1949 ve 1950-1951 ders yýllarýnda Tahran Üniversitesi Ýran
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1 ÝÜ Edebiyat Fakültesi Arþivi Talebe Dosyasý Gömleði, nr. 3208.
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Edebiyatý Bölümü doktora programý derslerine devam etti. Buradaki öðrenimi

esnasýnda aldýðý derslerin imtihanlarýný baþarý ile verdikten sonra “Fevk-ý Li-

sans” adýyla lisansüstü diplomasýný aldý ve Türkiye’ye döndü.

Askerlik görevini yapmak üzere girdiði Yedek Subay Piyade Okulu’ndan

9 Kasým 1951’de mezun oldu. 227. Piyade Alayý’nda kýsa hizmetle yedek

subay olarak askerliðini tamamladý (30 Nisan 1952-31 Ekim 1952).

Çalýþma hayatýna Ýstanbul Baþbakanlýk Arþiv Genel Müdürlüðü Ayýrma

Kurulu’nda Eski Metinler Telhisçiliði’nde baþlayan Ali Alparslan (29 Nisan

1953) bir yýl sürdürdüðü bu görevinden sonra Dýþ Ýþleri Bakanlýðý Muhtelif

Hukuk Dairesi Umum Müdürlüðü’nde aday memur (31 Mart 1954) olarak

görev aldý. Protokol Dairesi Umum Müdürlüðü’nde merkez ve yabancý ülke-

lerdeki elçilikler arasýnda bir yýl siyasi kurye olarak göreve devam etti. Bu

görevinden de ayrýlarak 25 Þubat 1957’de Ankara Ýlâhiyat Fakültesi Ýslâm

Tarihi Bölümü asistanlýðýna tayin edildi. Kýsa süren bu görevin ardýndan

Ýstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatý Kürsüsü asistaný oldu (25 Kasým

1957). Aþýk Paþa’da Tasavvuf adlý tezi tamamlayarak 7 Temmuz 1961 ta-

rihinde doktor oldu.2

Doktora sonrasý 1963’te davet edildiði Ýngiltere’ye giderek Londra Üniver-

sitesi’ne baðlý School of Oriental and African Studies’te “Lecturer” okutman

olarak 1966 ders yýlýna kadar Türk dili ve edebiyatý dersleri okuttu. 1 Aðustos

1966 tarihinde Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki görevine

dönen Ali Alparslan, 1967-1968 ders yýlýnda Chicago Üniversitesi’nin daveti

üzerine Amerika’ya gitti. Burada bir yýl asistan-profesör olarak çalýþtý.

1967’de hazýrladýðý Cavidan-nâme’nin Nesîmî’ye Tesiri adlý çalýþmasýyla

doçentlik sýnavlarýný geçerek 1968’de doçent unvanýný aldý.3

Ali Alparslan 14 Nisan 1977’de üniversite profesörlüðüne yükseltilmesi

için Kadý Burhaneddin Divaný’ndan Seçmeler adlý teziyle yaptýðý ilk baþvu-

ru sonucu kurulan bilim komisyonu, üç aylýk kanunî süre içinde raporunu

hazýrlamadan daðýldý. 21 Mart 1978’de kurulan ikinci bilim komisyonu ile

fakülte kurulunun olumlu kararý, üniversite senatosunda reddedildi. Fakülte

kurulunun kararýnda ýsrar etmesi üzerine, senato Ali Alparslan’ýn profesör-

lüðe yükseltilmesi kararýný kabul etti. Bu kararýn resmî iþlemleri yürütülürken

2 ÝÜ Edebiyat Fakültesi Dekanlýðý, 25 Haziran 1962 tarih ve T. 2444 sayýlý yazýsý.
3 Bölüm baþkanlýðýnýn dekanlýða yazdýðý 30 Mayýs 1968 tarihli yazý.
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Prof. Abdülkadir Karahan, iþlemin iptali için Danýþtay’a dava açtý. Danýþtay

yürütmeyi durdurma kararý verdi. Bunun üzerine 20 Mart 1979’da içinde Ka-

rahan’ýn da bulunduðu yeni bir bilim komisyonu kuruldu. Bu komisyon Ali

Alparslan’ýn üniversite profesörlüðüne yükseltilmesini fakülte kuruluna teklif

etti. Fakülte kurulunun olumlu kararý senatoda da kabul edildi. Üçlü imza ile

5 Haziran 1980’de Ali Alparslan’a rofesörlük unvaný verildi.4

1971 yýlýndan sonra Boðaziçi Üniversitesi’nde de Türk edebiyatý dersleri

okutan Ali Alparslan, görev yaptýðý anabilim dalýndan 1989’da yaþ haddinden

emekliye ayrýldý. Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü ile Mimar Sinan

Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatlarý Bölümü Hat Anasanat

Dalý’nda eðitim-öðretim çalýþmalarýný sürdürdü.

Ali Alparslan, kýsa süren bir rahatsýzlýðýn ardýndan 24 Ocak 2006 Salý

günü sabahý sessiz sedasýz ebedî âleme, geriye eserleri ve talebeleriyle silin-

mez ýþýklý izler býrakarak süzülüp gitti. Amansýz, gittikçe artan tipi ve soðuk

hava þartlarýna raðmen, onu seven kalabalýk dost ve yakýnlarýnýn iþtirakiyle

Fatih Camii’nde 25 Ocak 2006 Çarþamba günü öðle namazýnýn ardýndan kýlý-

nan cenaze namazýndan sonra Karacaahmet aile mezarlýðýna defnedildi.

20 Eyül 1962’de Fatma Neþe Haným’la yaptýðý evliliði 20 Haziran

1972’de sona ermiþ olan Ali Alparslan, 10 Temmuz 1973 tarihinde Fatma

Ferihan Haným’la evlenmiþ, vefatýna kadar mutlu bir hayat geçirmiþtir. Her

iki evliliðinden de çocuðu olmamýþtýr.

Hattatlýðý ve Meþk Hocalýðý

Ali Alparslan’ýn verimli geçen bu akademik ve bilim hayatýnýn yanýnda,

öne çýkan önemli bir yönü de hattatlýðýdýr. Ta‘lik, divanî, celî-divânî ve rikâ‘

yazýlarýnda zamanýmýzýn kudretli hattatlarý arasýnda yer alan Ali Alparslan,

bu hat çeþitlerini geleneksel usul ve kaidelerine baðlý kalarak büyük bir us-

talýkla uygulamýþtýr.

Ýlk, orta ve lise öðrenimi sýrasýnda Üsküdar semtinin cami, sebil ve türbe-

leri; bu eserlerin kitabelerindeki celî yazýlarý onun ruhunda sanat duygusunu

uyandýrmýþ ve derin izler býrakmýþtýr. Lise öðrenimi yýllarýnda hat sanatý ile il-

gili yayýnlarý takip eden Ali Alparslan, dikkatle okuduðu Melek Celâl’in Reîsü’l-

4 ÝÜ Rektörlüðü Personel Daire Baþkanlýðý Arþivi, Dosya nr. 4102-263.
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hattâtîn Hacý Kâmil Akdik adlý eserinden etkilenerek hat sanatýný öðrenme-
ye karar verdi. Kendisine bu sanatý öðretecek hoca ararken yüksek tahsiline
baþladýðý sene bir dostu aracýlýðý ile ayný semtte oturduklarýný öðrendiði Güzel
Sanatlar Akademisi hat hocalarýndan Necmeddin Okyay’la tanýþtý. Kendisin-
den yazý meþk etmek istediðini söyleyince, Necmeddin Hoca, “Oðlum, ben
ta‘lik hattatýyým, sen de ta‘lik yaz; sülüs ve nesih yazan çok hattat var” de-
di. Ali Alparslan, hocasýnýn bu tavsiyesine uyarak kendisinden yazý meþk et-
meye baþladý. “Hezarfen” diye tanýnan Necmeddin Hoca, Hattat Sami Efendi
yolunda kudretli bir kalem olduðu gibi, ayný zamanda yazý tarihi ve üslup-
larýný, bu üsluplarýn meþhur hattatlarýnýn tavýr ve þivelerini, imzasýz yazýlarýn
hattatlarýný ve tarihlerini büyük bir isabetle bilirdi. Ali Alparslan yazý meþki
yanýnda, Necmeddin Hoca’nýn bu uzun araþtýrmalara, ince zekâsýna dayanan
görüþ, bilgi ve tecrübelerinden de istifade etti. Ayrýca Necmeddin Hoca vasý-
tasýyla tanýdýðý Eþref Efendi, Mustafa Düzgünman, Abdülbaki Gölpýnarlý gibi
þahsiyetlerin çevresinde oluþmuþ sanat ve irfan muhitleri onun ruhî ve fikrî
geliþiminde önemli rol oynadý.

Edebiyat Fakültesi ile Güzel Sanatlar Akademisi binalarý yan yana idi. Ali
Alparslan fýrsat buldukça akademiye Necmeddin Hoca’ya uðrar, meþkini
gösterirdi. Bu sýrada hocasýnýn izniyle yine akademinin hat hocalarýndan
Mustafa Halim Özyazýcý’dan da divanî, celî-divanî ve rikâ‘ yazýlarýný öðren-
di. Ali Alparslan yeteneði, yazýya olan meraký, azmi ve gayretiyle fakülteden
mezun olduðu 1948 yýlýnda ta‘lik yazýdan icazet aldý. Necmeddin Hoca’nýn
talebesinin bu baþarýsýna iþaretle bir mecliste, “Ali icazeti hakkýyla aldý” dediði
söylenir.

Hat geleneðinde yaygýn olduðu üzere, Ýranlý meþhur hattat Ýmâd’ýn bir
kýtasýný takliden yazdýðý icazetnamesinin metni þöyledir:

Þunîdem ki Cemþîd-i ferruh sýriþt

Be ser çeþme-i ber be sengi niviþt

Ber în çeþme çûn mâ besî dem zedend

Be-reftend tâ çeþm ber hem zedend.5

5 “Ýyi yaratýlýþlý Cemþîd’in bir çeþmenin kitâbesine þu beyti yazdýrdýðýný iþittim: Bu çeþmeye bi-
zim gibi birçok insan geldi; sonra gözlerini kapatýp çekip gittiler”. Ýcazet cümlesi: “Eceztü bi
vaz‘i’l-ketebeti hâzihi’l-kýt‘ati’l-mergûbeti Mevlânâ Ali Efendi zâdellahü ömrehû ve ma‘rife-
tehû ve ene mu‘allimuhu el-fakîr Necmeddin tilmîz-i Sâmî Efendi gaferallahü zünûbehum,
âmîn. 1367.”
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Yüksek lisans için Ýran’a gittiðinde, buranýn önde gelen hattatlarýyla
görüþtü; Zerrin Hat adlý sanatkârýn derslerine devam ederek Ýran nesta‘likinin
inceliklerini öðrendi. Ýran ta‘lik üslubu ve þikeste yazýsý ile ilgilendi. Fakat be-
nimsediði Ýstanbul üslubunu terk etmeyip çalýþmalarýný bu yolda sürdürdü.

Ýstanbul’a döndükten sonra Emin Barýn’ýn Divanyolu’ndaki atölyesinde
perþembe günleri yapýlan toplantýlarýna katýldý. Çeþitli sanat muhitlerinde
yapýlan faaliyetleri izledi. Ýbnülemin Mahmud Kemal kendisini çok beðenir,
yeri geldiðinde kendisine iltifat ederdi. Hat sanatý, harf inkýlabýndan sonra ih-
tiþamlý devrini geride býrakmýþ; sýkýntýlý bir döneme girmiþ olmasýna raðmen
Ýstanbul, sahip olduðu beþ asýrlýk kültür birikimi, müze ve kütüphanelerinde
korunan örnek eserleriyle geleneksel sanatlarýn yönlendirici merkezi olma
vasfýný ve üstlendiði tarihî rolü devam ettiriyordu. Her çeþit yazýnýn -Hulusi
Yazgan, Kâmil Akdik, Ýsmail Hakký Altunbezer, Hamit Aytaç, Halim Özyazýcý,
Macit Ayral, Necmeddin Okyay ve Kemal Batanay gibi- Ýslâm dünyasýnýn
dikkatini çeken güçlü temsilcileri vardý. Geleneksel sanatlar alanýnda yaþanan
genel sýkýntý, bu sanatkârlar sayesinde yozlaþmadan günümüze ulaþtý. Bu
üstatlardan aldýklarý bilgi ve hünerlerini çeþitli yayýn, konferans ve yetiþtir-
dikleri talebeleriyle günümüze aktaran Ýbnülemin, Ekrem Hakký Ayverdi,
Süheyl Ünver, Ali Alparslan ve Uður Derman gibi âlim ve sanatkârlarýn ge-
leneksel sanatlarýmýzýn tanýtýlmasý, sevdirilmesi ve canlý kalmasýnda unutul-
maz hizmetleri oldu. Bu âlim ve sanatkârlar bugünkü nispeten rahat ortamý
hazýrlayan isimlerin de baþýnda yer alýrlar.

Talebeleri

Ali Alparslan, yayýmladýðý kitap ve makaleleri, yetiþtirdiði talebeleri, örnek
ahlâký ve tevazuu ile hat sanatýný en iyi þekilde temsil etti. Yazý sanatýnýn
özündeki kültürü bilen, ondan gýdalanan ve davranýþlarýnda da onu aksetti-
ren, þiir zevki ve bilgisi geliþmiþ bir sanatkârdý. Yazýyý cömertçe ve karþýlýksýz
olarak isteyene öðretti. Sanatýný geçim vasýtasý yapmadý. Edebiyat Fakülte-
si’ndeki odasýnýn kapýsý yaz kýþ açýk bulunur; meþk göstermek isteyen tale-
beler koridora taþardý. 1990 yýlýndan vefatýna kadar Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatlarý Bölümü’nde rik‘a, ta‘lik ve
divanî hatlarý öðretti. Ayrýca cuma günleri Süleymaniye Kütüphanesi’nde de
meraklýlarýna yazý meþklerini sürdürdü. Bu samimi, karþýlýk beklemeden yap-
týðý çalýþmalarýn semeresini yetiþtirdiði talebeleriyle gördü. Böylece hat sa-
natýnda geleceðe saðlam bir köprü kurdu. Ali Alparslan’dan yazý meþk ederek
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icazet aldýklarý tesbit edilebilen öðrencileri, baþta Ali Toy ve Ali Rýza Özcan ol-

mak üzere, Cengiz Malbeleði, Orhan Daðlý, Tahsin Kurt ve Muhammed Zekeri-

ya’dýr. Hamit Aytaç’ýn talebesi Hüseyin Gündüz ve Savaþ Çevik de Ali Alpars-

lan’ýn talebeleri arasýnda yer alýr. Ayrýca yurt dýþýndan kendisine mektupla

meþk göndererek ta‘lik öðrenmiþ, teberruken icazet almýþ öðrencileri de vardýr.

Eserleri

Ýngilizce ve Fransýzca’dan baþka Farsça’yý da iyi derecede bilen Ali Alpars-

lan, edebiyat ve hat sanatlarý alanýnda da kendisini iyi yetiþtirmiþ, Türkiye
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bulunmuþ, ulusal ve uluslararasý konferans ve kongrelere katýlmýþtýr.
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Genelde hat sanatý ve hattatlarla ilgili, bir kýsmý mükerrer olmak üzere,
Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi’nde 58, Yaþamlarý ve Yapýtlarýyla

Osmanlýlar Ansiklopedisi’nde 47, Eczacýbaþý Sanat Ansiklopedisi’nde 20,
Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi’nde 30 maddesi yayýmlandý. Hat
sanatý tarihi ile ilgili kitap ve makaleleri yanýnda ta‘lik, celî ta‘lik, divanî, celî
divanî yazdýðý levhalarý özel koleksiyonlarda, Konya Mevlânâ Müzesi,
Abdülbaki Gölpýnarlý Kütüphanesi’nde (nr. 2109, 2110, 2113, 2107, 2125,
2100) bulunmaktadýr. Kültür Bakanlýðý’nýn yayýmladýðý 40 Hadis adlý albüm
içinde, ta‘lik, ince ta‘lik, divanî ve celî divanî, rikâ ‘on kýtasý yer almaktadýr.
Galatasaray Lisesi’nin kitabesini celî ta‘lik hatla aslýna sadýk kalarak yeniden
yazmýþtýr.

Yaptýðý bu ilmî çalýþmalarý ve hizmetleriyle hat sanatý tarihinde yerini
almýþ olan Ali Arparslan, bilhassa yüksek ve ince bir medeniyete ait bütün
güzelliklerin unutulmaya yüz tuttuðu, hatta sinsice milletin hafýza ve vic-
danýndan silinmeye çalýþýldýðý bir dönemde hat sanatýnýn yeniden deðer ka-
zanmasýnda büyük çaba göstermiþ; böylece mazi ile günümüz arasýndaki
baðlarý saðlam kurarak bu tarihî mirasýn gelecekte de devamýný saðlamýþtýr.6

Muhittin Serin

6 ÝÜ Edebiyat Fakültesi Arþivi, Talebe Dosyasý Gömleði, nr. 3208; ÝÜ Rektörlüðü Personel Da-
ire Baþkanlýðý Arþivi, Dosya nr. 4102-263; Ýbnülemin Mahmud Kemal Ýnal, Son Hattatlar
(Ýstanbul 1955), s. 581; Þevket Rado, Türk Hattatlarý (Ýstanbul, ts.), s. 275; Aksoy, “Ya-
þayan Hattatlar”, Milli Gazete, 2.5.1984; Beþir Ayvazoðlu, Tercüman-Kültür Sanat, 10
Ocak 1988; Abdullah Uçman, “Bir Zarif Ýman: Üstad Ali Alparslan”, Türk Edebiyatý, sy.
389 (Mart 2006), s. 41-45; Ýskender Pala, “Hocam Ali Alparslan”, Zaman, 26 Ocak 2006;
Murad Bardakçý, “Hattatýn En Zarif Kalemi Kýrýldý: …”, Hürriyet, 29 Ocak 2006; Ergun
Göze, “Tilmiz-i Necmeddin”, Tercüman, 27 Ocak 2006, Ýlber Ortaylý, “Hattat Hocanýn
Ölümü”, Milliyet-Pazar, 29 Ocak 2006.




