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1. Prof. Dr. Serhan ALKAN İSPİRLİ Öz Geçmişi
1963 yılında Erzurum’da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Erzurum'da tamamlayan
ALKAN ĠSPĠRLĠ, 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.
1985-1990 yılları arasında Düzce’nin Gölyaka Ġlçesi Gölyaka Lisesinde Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptı. 1990 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi Kâzım
Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında araĢtırma görevlisi olarak
çalıĢmaya baĢladı.
2012’de doçent; 2017’de profesör olan ALKAN ĠSPĠRLĠ, 1997 yılından itibaren bu
fakültedeki görevine öğretim üyesi olarak devam etmektedir.
Kitapları:
ALKAN ĠSPĠRLĠ’nin münferit ve müĢterek olarak hazırlamıĢ olduğu 6 kitabı
bulunmaktadır:
Kadın Divan ġairleri ve Geleneğin Uzantısı. (Salkımsöğüt Yayınları, Ankara 2007).
Leyla Hanım (Saz) SolmuĢ Çiçekler, (Ġnceleme-Metin). (Salkımsöğüt Yayınları, Ankara
2008).
Divan-ı Verne (Ġnceleme-Metin). (Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum 2009).
Divan-ı Verne (Ġnceleme-Metin). (2. Baskı, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum 2010).
Feryâdî (DerviĢ Hasan Efendi). (Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum'un Yüzleri,
2016) (Ahmet Akpınar ile birlikte).
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Karslı Hacı Mehmed Rıfat Divanı (Ġnceleme-Metin).

ALKAN ĠSPĠRLĠ’nin kitaplarının yanı sıra çeĢitli dergi ve gazetelerde yayımlanmıĢ
makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.
2. Kars Hakkında Birkaç Cümle:
Bir yerleĢim yeri olarak geçmiĢi milattan önceki dönemlere dayanan ve tarihsel süreç
içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kars, köklü tarihi boyunca birçok
mücadelenin de merkezinde bulunmuĢtur. Kars tarihinde uzun esaret yıllarını beraberinde
getiren 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı veya 93 Harbi Karagünler olarak ifadesini bulmuĢ; bu
esaret, yıkım ve anayurt özlemi kitaba ismini veren Ģair Hacı Mehmed Rıfat tarafından Ģair
hissiyle ve Ģair gözüyle Ģu mısralarla dile getirilmiĢtir:
Serhad-i Osmâniyândı bâb-ı valâ-yı halâs
Sedd-i Çîn olmuĢdu mülke sîne-i merdân-ı Kars
DüĢmen-i gaddâr ile sık sık cidâl ü harbden
Toprağı kanla muhammer meĢhed-i Osmân-ı Kars
Garbi kurtarmak içün noksâni-i tedbîr ile
Akd-i sulh etdikde gitdi kal’a-i hassân-ı Kars
Bol ticâret hem zirâ’at hem mevâĢi merkezi
Dirlige gem çekmez idi sâkin-i eyvân-ı Kars
Ġlm ü fazlın menba’ıydı masdar-ı dâniĢverân
Söndü küfr-i zulmet ile Ģem’a-i irfân-ı Kars
Ma’bedinden yükselen gülbâng-ı tevhîdi susup
Doldu çân-ı cân-hırâĢla sâf-ı asümân-ı Kars
Kabr-i ecdâdın ile türbe-i Harkan çiğnenir
Ahz-i sâri güdmeli ahlâf-ı gâziyân-ı Kars
Firkat ile Rıf’at ağla hem temenni et mâdâm
Bulmasın râhat cihânda gâsib ü düĢmân-ı Kars (Alkan Ġspirli, 2016: 18).
Kars’ın içinde bulunduğu durumu vatanperver duygularla Ģanlı tarihe göndermelerde
bulunarak böyle bir ağıtla anlatan Ģair Hacı Mehmed Rıfat divan sahibi bir Ģairdir. Bu
değerlendirme yazısında bu hisli Ģairin ve eserinin hacimli bir Ģekilde incelendiği Karslı Hacı
Mehmed Rıfat Divanı (Ġnceleme-Metin) isimli eser tanıtılmaya çalıĢılacaktır. Tanıtımı yapılacak
olan eser, 896 sayfa olup Zafer Form Ofset Yayınevi tarafından çıkarılmıĢtır.
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2. Karslı Hacı Mehmed Rıfat Divanı (İnceleme-Metin) Adlı Eser Üzerine:
Bir inceleme ve metin çalıĢması olan Karslı Hacı Mehmed Rıfat Divanı adlı eser, altı
bölümden meydana gelmektedir. Eserin konusunu Rıfat Divanı oluĢturmaktadır ve Rıfat
Divanı'nın metin kısmının inĢasında Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu'nda 06 Mil Yz. FB
234 arĢiv numarasıyla kayıtlı metin dikkate alınmıĢtır. ÇalıĢmada ifade edildiğine göre Ģaire ait
yine Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz Cönk 118, 06 Mil Yz Cönk 136 ve 06 Mil Yz Cönk 143
numara ile kayıtlı cönklerde bir kısım manzumeler tespit edilmiĢtir.

Karslı Hacı Mehmed Rıfat Divanı (Ġnceleme-Metin) adlı eserin kapak görüntüsü

Eserin birinci bölümü; “Kars'ın, Karslı ġairlerin, ġairimizin YaĢadığı Zaman
Dilimindeki Durumu” baĢlıklı bu bölümde dünden bugüne Kars tarihine ve Kars'ın edebî
görünümüne dikkat çekilmiĢtir. Bölümde Kars tarihi milattan önceki uygarlıklar döneminden
baĢlatılarak 93 Harbi’nden sonra yaĢanan mücadeleler, esaret ve yıkım yılları Kars’ın düĢman
iĢgalinden kurtarılarak anavatana katılmasına kadar kronolojik olarak anlatılmıĢ, tarihsel olaylar
anlatılırken de farklı kaynaklardan bilgilerle konu bütünlenmiĢ ve pekiĢtirilmiĢtir. Dede
Korkut’un vatanı Kars’ın yaĢamıĢ olduğu mücadelelere Ģairleri de tepkisiz kalmamıĢ Ģiirlerinde
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vatan sevgisi ve özlemini her fırsatta dile getirmiĢlerdir. Eserde Kars’la ilgili verilen tespitler de
Kars insanının vatan sevgisini en güzel Ģekilde göstermektedir.
“Bura ahalisi hep Türklük hissiyle mütehassıstır. Hususiyle Osmanlı Türklerine karĢı
son derece meclubiyetleri vardır. Milli mefahirleri Kafkasya’da, ġirvan’da Revan'da
Nahçıvan’da, geçen Türk hayatının menkıbelerinden ibarettir. Türk irfanı buralarda maddî
binalardan ziyade milli ve zeval bulmaz eserler bırakmıĢtır (Alkan Ġspirli, 2016: 51)”.
Yine çalıĢmada Karslı veya bu bölgede yaĢayan veya Kars için manzume söyleyen
Ģairler eserin konusu Hacı Mehmet Rıfat’ın yaĢadığı dönem dikkate alınarak sıralanmıĢtır.
Eserde, Ģair gözüyle Kars’a ve Kars halkının yaĢadıklarına dair manzume örnekleriyle tarihsel
sürece farklı bir kapı aralanmıĢtır.
Sordum garip minareden
AkĢam olmuĢ ezan hani
BaykuĢ konmuĢ minberlere
Diyen hani duyan hani (Alkan Ġspirli, 2016: 54).
Ġkinci bölüm; “Karslı Hacı Mehmet Rıfat” baĢlıklı Ģairin hayatı, eserleri ve edebî
kiĢiliğinin anlatıldığı bölümdür. Eserde Hacı Mehmet Rıfat’a dair bilgi veren yazılı eserlerin
azlığından bahsedilerek, onun divanının hayatı ve kiĢiliği hakkında çıkarımlar yapmak için
önemli bir kaynak olduğuna dikkat çekilmiĢtir. Fakat Ģairin hayatına dair eserde derlenen
bilgiler, toplu olarak verilmesi bakımından önemlidir. Bu bilgiler divanından yapılan
çıkarımlarla bütünleĢtirildiğinde eserde az olan kaynaklardan doyurucu bilgiye ulaĢıldığı
kanaatini oluĢturmaktadır.
Doğum tarihi tespit edilemeyen Ģairin ölüm tarihi, kaynaklarda 1895-96 olarak
belirtilmektedir. Devletin çeĢitli kademelerinde memuriyet görevlerini yerine getirmiĢtir. Onun
yegâne eseri Divan’ıdır ve edebiyat dünyasına oğlu Talat Aksoy tarafından “Kars Ağıdı” adlı
manzumesiyle tanıtılmıĢtır. Eserde belirtildiği üzere Rıfat manzumelerini derdini dökme,
paylaĢma vesilesi olarak görür ve “Rıfat’ın Ģiirlerinde, didakik bazen de lirik bir üslupla
herkesten önce kendine seslendiğini, ilahî aĢkı, dünyanın faniliğini, nefis terbiyesini, vuslatı,
hasreti, Hz. Muhammed'e olan sevgisini, onun Ģefaatine nail olma ümidini, bilhassa nail
olamama endiĢesini istiĢfâ ve istimdâd çığlıklarını duymak mümkündür (Alkan Ġspirli, 2016:
66)”. Bu bölümde eserde Ģairin edebî kiĢiliği anlatılırken, Ģiirlerinde iĢlediği konuların yanı sıra
manzumelerin ses, kelime ve dil bilgisel boyutuna girilerek, Ģairin anlam dünyası Ģiirlerinden
örneklerle irdelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu dikkatlerle verilen örnek manzumelerden biri Ģairin
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arayıĢını metne yerleĢtirdiği kelimelerle nasıl alıcıya ulaĢtırdığını göstermesi bakımından
önemlidir:
Bizleriz mey-hânelerde dem çeken dîvâneler
Bizleriz Ģol hem hamr ile mestâneler
Bizleriz nüh tâk-ı çarhın Ģulesi Ģâm ü seher
Bizleriz bahr-ı muhît kasrındaki dürdâneler
.....
Bizleriz mir’at-ı dilde koymadık zerre gubar
Bizleriz Rıf’at bugün uĢĢâk-ı mest irfâneler (Alkan Ġspirli, 2016: 75).
Eserde edebî kiĢiliği adı altında verilen bu incelemelerden sonra Rıfat'ın eserleri/eseri
tanıtılmıĢtır. Rıfat'ın Divan’ının 40 yapraktan oluĢup, rika ile yazıldığı, divanda 138
manzumenin bulunduğu, divanın yaklaĢık 1025 beyitten oluĢtuğu, müellif hatlı olduğu ve
müretteb hâlde bulunmadığı, eserde ayrıntılarıyla verilen bilgilerden bazılarıdır. Bölümde nazım
Ģekilleri ve nazım türleri sayısına, kafiyesine, konularına göre sınıflandırılarak 138 manzumenin
genel değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Divanın müretteb olmayıp müellif hatlı olduğuna eserde
dikkat çekilirken, öncelikle metin neĢrinde eldeki nüshada bulunan manzumeler Ģairin tercihi
dikkate alınarak, yer değiĢtirilmeden verilmiĢ, divan müretteb hâle getirilerek oluĢturulan tablo
da esere ilave edilmiĢtir. Eserde, Rıfat Divanı’nın nazım Ģekillerine göre dağılımı, nazım
türlerine göre dağılımı ayrı baĢlıklar hâlinde değerlendirilirken nazım Ģekillerine göre dağılım;
gazeller, musammatlar, müstezadlar, koĢmalar, ilahiler, mesneviler, kıt’alar, nazmlar, terci-i
bendler olarak baĢlıklandırılmıĢ ve gazeller kafiye veya rediflerine göre ve beyit sayılarına göre
ayrıca baĢlıklandırılmıĢtır. Yine nazım Ģekilleri üzerine yapılan bu sınıflandırmalarda kullanılan
tablolandırmalarda da ayrıntılı olarak gruplandırmalar yapılmıĢtır. Nazım Ģekilleri Ģu baĢlıklara
göre gruplandırılmıĢtır: Kafiye, Varak No, Manzume No, Nazım ġekline Göre No, Beyit Sayısı
ve Vezin. Bu sınıflandırmalardan sonra gazellerin kafiye veya rediflerine göre ve beyit
sayılarına göre tablolandırılması sayısal olarak gazellerin toplu bir Ģekilde okuyucu tarafından
değerlendirilmesine vesile olmaktadır. Yine nazım Ģekillerine göre vezinlerin sınıflandırıldığı
tablo da bu minval üzere değerlendirilmelidir. Nazım türlerine göre yapılan sınıflandırmalarda
ise münacaatlar, naatlar, miraciyeler, medhiyeler, mersiyeler, tarihler, Ģarkılar, nazireler,
latifeler, nasihatler baĢlıkları temel alınmıĢtır. Burada yapılan tablolarda da münacaatlar, naatler,
miraciyeler, manzume numarası, beyit / bend sayısı, nazım Ģekli ve vezin kriterlerine göre
gruplandırılmıĢ; medhiyelere ve mersiyelere kimin için söylendiği/ne sebeple söylendiği;
tarihlere iĢaret ettiği tarih ve tarih çeĢidi; nazirelere kimin Ģiirine nazire olduğu; latife ve
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nasihatlere ne sebeple söylendiği kriterleri eklenerek ayrıntılı bir tablolandırma yapılmıĢtır.
Ġfade ettiğimiz kriterlere göre oluĢturulmuĢ olan tablolar, okuyucunun özet bilgiye ulaĢmasını
sağlarken, divanının bir nevi kataloğunu oluĢturması bakımından da önemlidir. Çünkü
okur/araĢtırmacı bu derli toplu kataloglandırma ile hedeflediği bilgiye daha kısa sürede ulaĢacak
manzumenin divan içerisindeki adresini kısa yoldan tespit edebilecektir. Bu bölümdeki son
baĢlık divanda geçen deyimler üzerinedir. ġairin kullandığı deyimlerin tespiti Ģairin dili
hakkında çıkarımlar yapmak için de ayrı bir öneme sahiptir.
Üçüncü bölüm; “Ġnceleme” ana baĢlıklı bölümdür ve incelemede eserden hareketle,
insan, din-tasavvuf, cemiyet, tabiat ve edebî sanatlar dikkate alınarak ayrıntılı değerlendirmeler
yapılmıĢtır. Burada geleneksel divan inceleme yöntemi kullanılırken baĢlıklara iliĢkin tanımlar,
olaylar, ayetler ve tarihler geniĢ bir Ģekilde örneklerle açıklanmıĢ daha sonra Rıfat Divanı’ndan
örneklerle Ģairin bakıĢ açısına dair değerlendirmeler yapılmıĢtır. Örneğin; Hz. Musa baĢlığı
altında

Hz.

Musa

kıssasına

iliĢkin

ayrıntılar

baĢlıklandırılarak

değerlendirmelerde

bulunulmuĢtur. Hz. Musa madde baĢlığı; Küçük Musa ve Firavun, Yed-i Beyza, Hz. Musa ve
Hz. ġuayp’ın Kızları, Hz. Musa ve Asası Hz. Musa'nın Asasının Ejderha Olması, Büyüleri Yok
Eden Asa, Hz. Musa’nın Asası ile TaĢtan Su Çıkarması, Hz. Musa’nın Ölen Birini Diriltmesi,
Kudret Helvası ve Bıldırcın, Musibetler ve Helak, Asasıyla Denizi Ġkiye Ayırması, Hz. Musa ve
Hz. Muhammed, Hz. Musa ve Hızır alt baĢlıklarıyla geniĢletilmiĢ bu kıssaya iliĢkin olaylar
anlatılırken de sık sık kıssanın iĢlendiği ayetlerden alıntılar yapılmıĢtır. Madde baĢlıklarının bu
kadar geniĢ bir Ģekilde ele alınmıĢ olması okuyucunun/araĢtırmacının konuyla ilgili merakını,
farklı kaynaklardan, bütünleyici bir Ģekilde gidermesine zemin hazırlamaktadır.
Dördüncü bölüm; Rıfat Divanı'nın transkripsiyonlu metninin verildiği bölümdür ve bu
bölümde Ģairin tecihine göre belirlediği sıra takip edilerek eser verilmiĢtir.
BeĢinci bölüm; müretteb hâle getirilmiĢ olarak Rıfat Divanı ve Divan'ın yazma
nüshalarından örneklerin yer aldığı bölümdür ve bu bölüm dördüncü bölümün tamamlayıcısı
niteliğindedir. Çünkü müretteb olmayan divan müretteb hâle getirilmiĢ, bu düzenleme
yapılırken de tablolar oluĢturulmuĢ, bu tablolarda her manzumeye nazım Ģekilleri arasındaki
ayrı ayrı sıralamalarda kafiye ve redifine göre bir sıra numarası verilerek sınıflandırmalar
yapılmıĢtır.
Altıncı Bölüm; eserin son bölümü olan bu bölümde cönklerde Rıfat Divanı ile ilgili
tespitler yapılırken tespitler cönklerin içerik bilgisi ve cönklere ait görsellerle desteklenmiĢtir.
Yine Erzurum geçmiĢi de olan Ģairin, tefriĢ edilmesine tarih düĢtüğü DerviĢ Ağa Camii ve
türbesi ile tamirine tarih düĢtüğü Veyis Efendi Camiine iliĢkin fotoğraflar da bölümün sonunda
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yerini almıĢtır. Son olarak eser divanda yer alan ayet, hadis, Ģahıs ve yer isimlerinin bulunduğu
indeks kısmıyla tamamlanmıĢtır.
Kısaca bölümlerini tek tek ele aldığımız eser oldukça hacimli ve ayrıntılı bir çalıĢma
olup, gayet özverili bir çabanın ürünüdür. Yazarın da ifade ettiği gibi çalıĢmada takip edilen yol:
“Rıfat Divanı’ndaki mazmunların, kavramların, edebî sanatların... kataloğunu çıkarmak,
özetlemeler, sınıflandırmalar yapmak, kuramsal nitelikte bilgiler vermektir (Alkan Ġspirli, 2016:
22)”. Özellikle metin eksenli bu çalıĢmada tablolar vasıtasıyla yapılan kataloglandırma ve
sınıflandırma çalıĢmaları esere farklı bir boyut kazandırmıĢ ve klasik divan incelemesi yanında,
divanın bütüncül bir yaklaĢımla değerlendirilmesine de vesile olmuĢtur. Bu özellikleriyle divan
edebiyatı araĢtırmacılarına inceleme ve araĢtırma çalıĢmalarında yol gösterici niteliklere sahip
bir kaynak kitap olma özelliği taĢımaktadır. Bu özverili çalıĢmayı hazırlayan Prof. Dr. Serhan
ALKAN ĠSPĠRLĠ’yi tebrik eder; baĢarılı çalıĢmalarının devamını dilerim.
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