
L 

ALP 

Eski ve yeni 
birçok Türk lehçesinde 

"kahraman, cesur, yiğit ve gazi" 
manalarma gelen şahıs adı, 

sıfat ve unvan. 
_j 

Özellikle Oğuzlar arasında çok yaygın 
olan bu kelime alıp şeklinde Altay, Aba
kan ve Kırgız lehçelerinde bugün de ya
şamaktadır (Alıp Karşıga. Alıp Salay, Kuz
gun Alıp vb.). Kaşgarlı Mahmud Türk
ler'in. İranlılar'ın Efrasiyab adı ile andık
ları menkıbevi kahramana Tona Alp Er 
dediklerini kaydetmektedir. Turtan'daki 
Alp Ata mezarı, bu unvanın Doğu Tür
kistan'da da eskiliğini gösteren bir de
lildir. 

Alp kelimesi İslamiyet'ten sonra da 
yaygın şekilde kullanılmıştır. Nitekim 
Abbasiler'in Şam Valisi Alp Tegin. Gaz
netiter Devleti'nin kurucusu Alp Tegin. 
Büyük Selçuklu Hükümdan Alp Arslan, 
Semerkant'ta Karahanil emirlerinden 
Alp Er Han, Anadolu Selçukluları dev
rinde Nuh Alp ve Mahmud Alp bunların 
en tanınmışlarıdır. X-XIV. yüzyıllar ara
sında hükümdarlardan küçük kuman
danlara kadar birçok kimsenin alp adını 
özel isim veya unvan olarak kullandığı 
görülür. Bu kelime mesela Mardin Ar
tukluları devrinde alpı şeklinde de ge
çer. Bazı ilk devir Osmanlı kaynakların
da Osman Gazi'nin dedesinin adı Gün
düz Alp olarak görülür. Saruhan Beyli
ği'nin kurucusu olan Saruhan Bey'in ba
basının adı da Alpagı'dır. XIV-XVI. yüz
yıllarda Akkoyunlu ve Safevi Devleti'ne 
bağlı kabileler arasında Alpagut kabile
si de bulunmaktadır. Mevcut kitabeler
den. Büyük Selçuklular devrinde alp ke
limesinin resmi bir terim olarak kulla
nıldığı ve büyük emirlerin bu unvanı ta
şıdıkları anlaşılmaktadır. Doğu dünya
sında çok yayılmış olan gazi lakabı. alp 
ile birlikte alp gazi şeklinde de kullanıl
mıştır. Alp kelimesinin eski Türk unvan
Iarından olan ilek ile birlikte alp ilek 
şeklinde geçtiği de görülmektedir. Ken
dilerini Büyük Selçuklular'ın varisi sa
yan Harizmşahlar alp unvanını yalnız bü
yük emirleri için kullanınışiardı (mesela 
Celaleddin'in büyük emiri Alp Han gibi) . 
Hindistan'daki Türk devletlerinde bü
yük emirlere "alp han" unvanının veril
diği ve bunun XV. yüzyıl ortalarına ka
dar devam ettiği görülmektedir. İsla
miyet'in Türkler arasında yayılmasın-

dan sonra Türk alpleri, önce alp gazi 
mahiyetini almışlar, tasawuf cereyanı
nın halk arasında yerleşmesiyle de alp 
erenler, yani mücahid dervişler şekline 
girmişler ve daha ziyade devletin sınır
larında uç bölgelerde yaşamışlardır. Bu 
alp erenler Osmanlı Devleti'nin kurulu
şunda da büyük bir rol oynamışlardır. 
Dede Korkut hikayeleri bize alp gazile
rin hayatı hakkında epeyce bilgi verir. 
XIV. yüzyıl başlarında Aşık Paşa ve on
dan bir asır sonra ll. Murad devri alim
lerinden Yazıcı Ali. alplere ait özellikler
den bahsederler. Aşık Paşazade'nin üze
rinde önemle durduğu Anadolu (Rum) 
gazileri, müslüman alplerden başka bir 
şey değildir. Evliya Çelebi de XVII. yüz
yılda Tokat'ta bir alp gazi tekkesinden 
söz eder. 

Bugün Türkiye sınırları içinde Erzin
can'da Alpköy; Kastamonu, Zonguldak, 
Adana ve Eskişehir'de Alpı ve Alpu; An
kara, Bolu, Bilecik, Bursa, Çanakkale. 
Çankırı. Çorum. Elazığ, Kastamonu, Kü
tahya ve Zonguldak 'ta Alpagut şek 

linde köy isimlerine rastlanır. 
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ALPTEGiN 
(ö. 352 /963) 

Gazneliler Devleti'nin kurucusu. 
_j 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen 
Alp Tegin, Samani Emiri Ahmed b. İs
mail'e satılmış bir Türk gulAm*ı olup 
zamanının birçok hassa askeri gibi Sa
maniler' in muhafız kıtasına alınmıştı. 

Bulunduğu yerde yavaş yavaş kendini 
gösteren Alp Tegin, Samani Emiri Nasr 
b. Ahmed tarafından azat edildi ve bir 

ALP TEGiN 

süre sonra onun hacibü'l- hüccablığına 
(hassa askerleri kumandanlığı) yükseldi. Sa
mani Emiri NQh b. Nasr'ın ölümünden 
sonra yerine geçen genç yaştaki oğlu 
Abdülmelik üzerinde büyük nüfuz sahi
bi oldu ve bu dönemde Samani siyaseti 
ve idaresinde faal bir rol oynamaya baş
ladı. Nitekim maiyetindekilere kötü dav
ranan Horasan sipehsAIAr* ı Ebu Said 
Bekir b. Malik'in öldürülmesi olayında 

yer aldı. Daha sonra vezir EbQ MansOr 
Yusuf' un görevinden aziedilmesi için 
Emir Abdülmelik üzerinde etkili oldu ve 
Samani vezirliğine onun sayesinde Ebu 
Ali Muhammed b. Muhammed ei-Bel'a
mi tayin edildi. Bu sebeple Bel'ami, Alp 
Tegin'in bilgisi olmaksızın hiçbir şeye 
teşebbüs edemez hale geldi. Bu durum 
karşısında Emir Abdülmelik, ileride Alp 
Tegin'den gelebilecek tehlikeleri sezmiş 
ve ona karşı davranışını değiştirerek 

onu başkentten uzaklaştırabiirnek için 
devletin en yüksek askeri ve idari gö
revi olan Horasan valiliğine tayin etmiş
tir. 

Alp Tegin 961 'de Nişabur'a giderek 
yeni görevine başladı. Emir Abdülme
lik'in aynı yıl içindeki ölümü, Samani 
Devleti'nde yeni olayların başlamasına 

sebep oldu. Vezir Bel'ami, Alp Tegin'in 
tavsiyesi üzerine tahta Abdülmelik ' in 
oğlu Nasr'ı geçirdiyse de Samani hane
danı mensupları ile Faik Hassa gibi bazı 
kumandanların idaresindeki ordu tahta 
MansOr b. Nuh'u çıkardılar. Bu olay üze
rine Emir MansQr, tahta çıkmasına iti
raz ettiği için onu görevinden uzaklaştır
dı. Alp Tegin önce Samani merkezi Bu
hara'ya yürümek istediyse de ordu için
de kendisine karşı bir hareket olabile
ceğini sezerek Belh'e çekildi ve bu ara
da Samaniler'in üzerine gönderdikleri 
bir orduyu mağiQp etti (Nisan 962) . O da 
tıpkı Emir Karategin İ sficabi gibi a kıllı 
ca bir kararla Samaniler'in en uçtaki sı
nırlarına çekildi ve aynı yıl yanında gu
lamları ve az bir kuwet olduğu halde 
Gazne'ye yürüdü. Yolu üzerindeki Bami
yan ve Kabil'in mahalli hükümdarlarını 
yenerek Gazne'ye girdi. Orada hüküm 
süren Levikler (veya Enuk) hanedanın

dan EbQ Ali 'yi (veya EbG Bekir) mağlQp 
ederek şehre hakim oldu. Böylece Gaz
neliler Devleti'nin temellerini atan Alp 
Tegin, üzerine gönderilen 20.000 kişi

lik bir Samani ordusunu yendi ise de bu 
tarihten sonra çok yaşamadı ve Şaban 
352'de (Eylül 963) öldü, yerine oğlu EbQ 
İshak İbrahim geçti. 
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ALPARSlAN 
Ebu Şüdi' Muhammed b. Davud 

Adudüddevle Burhanü Emlri'l-mü'minln 
(ö. 465 / 1072) 

Büyük ·Selçuklu Devleti'nin 
ikinci hükümdan 

(1064- 1072). 
_j 

Horasan Meliki Çağrı Bey'in oğludur. 

Doğum tarihini XII ve XIII. yüzyıl tarihçi
leri 424 (1032-33), daha sonraki kay
naklar ise 421 (1030) olarak vermekte
dirler. Ancak Ortaçağ islam tarihçileri
nin en güveniliri kabul edilen İbnü'I-Esir, 
devrinin diğer tarihçileri gibi 424 yılını 
kaydetmekle birlikte, 420 Muharremin
de yapıldığı bilinen Selçuklu - Karahanlı 
savaşı başlamadan önce Çağrı Bey'e bir 
oğlu olduğu müjdesinin gelmesi olayını 
da kaydederek gerçek doğum tarihini 1 
Muharrem 420 (20 Ocak 1 029) şeklinde 
vermektedir. Alparslan'ın 435 ( 1 043-44) 
yılında Gazneliler'in hücumlarını püskür
ten kuwetlere kumanda etmiş olması 
da bu tarihi desteklemektedir. Çünkü 
doğum yılı 424 kabul edildiğinde Alpars
lan'ın henüz büluğa ermemiş on onbir 
yaşlarında bir çocuk iken ordu kuman
danlığına getirilmiş olması gerekir ki 
bu pek mantıki değildir. 

Henüz küçük yaşta iken, babası Çağrı 
Bey'in hastalanması üzerine idareyi ele 
alarak Gazneli taarruzlarını durdurma
sı, yine babasının sağlığında Karahanlı
lar'a (1 049) ve Gazneliler'e karşı (1 058) 
zaferler kazanması. zaten Çağrı Bey'in 
son yıllarında veliaht sıfatıyla fiilen yö
nettiği Horasan Selçuklu Devleti'nde ve 
hatta bütün Selçuklu topraklarında bü
yük bir itibar kazanmasına yol açmıştı. 
Bu sebeple Çağrı Bey'in Receb 4S1'de 

526 

(Ağustos 1 059) ölümü üzerine Horasan 
meliki olduğu zaman hanedanın diğer 
mensupları arasından itiraz eden çıkma
mış, ayrıca onun tutum ve davranışla
rından ileride Selçuklu sultanlığı için de 
kuwetli bir aday olacağı anlaşılmıştı. Ni
tekim Alparslan, amcası Sultan Tuğrul 
(Bey) Ramazan 455'te (Eylül 1063) arka
sında evlat bırakmadan ölünce, kendi va
siyet! üzerine tahta çıkarılan Süleyman'ın 

sultanlığını kabul etmemiş ve derhal mü
cadeleye girişmiştir. Çağrı Bey'in son 
zevcesinden doğan, dolayısıyla Alpars
lan'ın kardeşi olan en küçük şehzade 
Süleyman. annesinin Çağrı Bey'in ölümü 
üzerine amcasıyla evlenmiş olmasından 
ötürü Tuğrul Bey'in üvey oğlu durumuna 
gelmiş ve annesi ile vezir Amidülmülk'ün 
gayretleri sonucunda da veliaht tayin 
edilmişti. Alparslan, Tuğrul Bey'in ölü
münden hemen sonra vezir Amidülmülk 
tarafından tahta çıkarılan Süleyman· a 
karşı harekete geçmeye hazırlandığın

da, ağabeyi Kirman Meliki Kavurd, am
cası Musa inanç Yabgu, Çağrı ve Tuğrul 
beylerin amcazadeleri olan Selçuk'un to
runu Kutalmış da taht üzerinde hak ta
lep ediyorlardı; bunlardan Kutalmış üç 
yıl önce Tuğrul Bey'e karşı isyan etmiş
ti. Alparslan. önce kendisini emniyete 
almak için, Tuğrul Bey'in ölümü üzerine 
isyan eden Huttalan ve Saganiyan emir
leri ile Herat'ta bulunan ihtiyar amcası 
inanç Yabgu üzerine yürümek zorunda 
kaldı . Asi emirleri itaat altına aldıktan 
sonra inanç Yabgu'yu da mağlup ede-

Alpars lan' ın bir minyatürü (TSMK, Hazıne, nr. 1654, vr. 202') 

rek taht üzerindeki hak talebinden vaz
geçiren ve onu tekrar eski yerinde bıra
kan Alparslan, büyük bir ordu ile impa
ratorluk başkenti Rey'e doğru hareket 
etti. Ancak onun bu meşguliyetinden 

dolayı gecikmesi sırasında kendi adına 
hutbe okutarak sultanlığını ilan eden 
Kutalmış 50.000 kişilik ordusuyla Rey 
üzerine yürümüş ve karşısına çıkarılan 
kuwetleri bozguna uğratarak vezir Ami
dülmülk'ü muhasara altına almıştı. Tah
ta çıkarılan Süleyman ise sultanlığını ka
bul etmeyen rakiplerine göre kendi za
yıflığını farkederek daha önce Rey'i ter
kedip Şiraz'a çekilmişti. Kutalmış'ın kar
şısında uzun süre dayanamayacağını an
layan Amidülmülk, Alparslan'dan yardı

ma gelmesini isteyerek onun adına hut
be okuttu. Böylece olayların başından 

beri Alparslan'ı sultan olarak görmek 
isteyen ordu içindeki pek çok kumandan 
ve askeri de memnun etmiş oluyordu. 
Alparslan'ın yaklaşmakta olduğunu ha
ber alan Kutalmış muhasarayı kaldırıp 

savaşı kabul edebileceği uygun bir yer 
olan Damgan civarında Milh vadisine gel
di ve akarsuların yönünü değiştirerek 

çevreyi bataklık haline getirdi. Fakat sa
vaş alanında önceden tertibat alması
na ve ordusunun da daha güçlü olması 

na rağmen, 1063 yılının son günlerinde 
cereyan ettiği sanılan savaşta mağlup 

oldu ve dağılan ordusunu kendi kalesi 
Girdküh'a doğru çekmeye çalışırken ka
yalık bir bölgede atından düşerek öldü. 
Alparslan'ın hükümet merkezine girme-


