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al mış tır. Türk Ta rih Ku ru mu aslî üye si 

olan Alp te kin’in ça lış ma la rı da ha zi ya de 

Sel çuk lu dö ne mi ta ri hi ne yo ğun laş mış, 

The Re ign of Zan gi (521-541/1127-1146) 

adıy la ya yım la nan (Er zu rum 1978) dok to-

ra te zin de Ya kın do ğu’da Haç lı teh li ke si-

ne kar şı ba şa rıy la mü ca de le eden Zengî 

hâne da nı nın ku ru cu su İmâdüd din Zengî 

dö ne mi ni ele al mış tır. Do çent lik te zi ola-

rak ha zır la dı ğı Di maşk Ata beg li ği (Tog-
Te gin li ler) ise (İs tan bul 1985) Tuğ te gin ta-

ra fın dan ku ru lan ve bir Türk-İslâm hâne-

da nı olan Dı maşk Ata beg li ği’nin (Bö ri ler, 
Tuğ te gin li ler) ta ri hi dir. Alp te kin, Hak kı 

Dur sun Yıl dız edi tör lü ğün de ya yım la nan 

Do ğuş tan Gü nü mü ze Bü yük İslâm Ta-

ri hi’ne (I-XIV, İs tan bul 1986-1989) “Bü yük 

Sel çuk lu lar” (VII, 95-213), “Irak Sel çuk lu-

la rı” (VII, 291-337), “Dı maşk Ata beg li ği 

(Tug te gin li ler), (VII, 471-531)”, “Mu sul Ata-

begli ği (Zengîler) (1127-1233)” (VII, 533-
578), “Er bil Ata beg li ği (Beg te gin li ler)” (VI-
II, 63-80), “Ar tuk lu lar” (VI II, 170-193) ve 

“Tür ki ye Sel çuk lu la rı” (VI II, 209-382) gi bi 

bö lüm le ri yaz mış tır.

Öğ ren ci li ğin den be ri Sel çuk lu nümisma-

ti ğiy le il gi le nen Coş kun Alp te kin bu alan da 

da ma ka le ler ka le me al mış tır. Sel çuk lu 

Araş tır ma la rı Der gi si’nde ya yım la nan 

“Sel çuk lu Pa ra la rı” ad lı kap sam lı ça lış ma-

sı (III, An ka ra 1971, s. 435-591) bu alan da 

ya pı lan ilk ça lış ma lar dan dır. TTK Bel le-

ten, Türk lük Araş tır ma la rı Der gi si ve 

Ata türk Üni ver si te si Fen-Ede bi yat Fa-

kül te si Araş tır ma Der gi si’nde çok sa yı-

da ma ka le si ya yım lan mış, bir çok sem poz-

yum da teb liğ sun muş tur. Bun lar dan ba zı-

la rı şöy le ce sı ra la na bi lir: “Zengî’nin Ur fa’yı 

Fet hi” (Ata türk Üni ver si te si Fen-Ede bi yat 
Fa kül te si Araş tır ma Der gi si, XIV [Er zu rum 
1986], s. 69-78); “Sel çuk lu Dev le ti As ke ri 

Teş ki la tı nın Eyyûbî Dev le ti As ke ri Teş ki la-

tı na Et ki si” (TTK Bel le ten, LIV/209 [An ka ra 
1990], s. 117-120); “Sel çuk lu lar Za ma nın da 

Har put” (Tarih İçin de Har put, Ela zığ 1992, 
s. 45-51); “Sel çuk lu lar’da İnsânî De ğer ler ve 

Hu kuk” (Türk ler de İn sanî De ğer ler ve İn san 

– —ALPTEKÝN, Coþkun
(1942-1998)

Selçuklu tarihçisi.˜ ™

15 Ey lül 1942’de Geb ze’de doğ du. Ba ba-

sı Pö tür ge li (Ma lat ya) bir su bay olan Hüse-

yin Av ni Bey, an ne si Emi ne Ha nım’dır. 

Ba ba sı nın gö re vi do la yı sıy la ço cuk lu ğu, 

ilk ve or ta öğ re tim yıl la rı An ka ra Po lat lı, 

Er zu rum ve Ma lat ya’da geç ti. 1960 yı lın da 

İs tan bul Per tev ni yal Li se si’nden me zun 

ol du. 1961’de İs tan bul Üni ver si te si Ede-

bi yat Fa kül te si Ta rih Bö lü mü’ne gir di. Bir 

yan dan üni ver si te ye de vam eder ken di ğer 

yan dan İs tan bul Ar ke olo ji Mü ze si İslâmî 

Pa ra lar Bö lü mü’nde İb ra him ve Cev ri ye 

Ar tuk ile bir lik te ça lış ma imkânı bul du. 

Öğ ren ci lik yıl la rın da Or ta çağ Ta ri hi Kür sü-

sü’nde ki ho ca la rın dan Mu am mer Ke mal 

Özer gin’le ça lış ma lar yap tı. 1965’te Tarih 

Bö lü mü Or ta çağ Ta ri hi Kür sü sü’nden me-

zun ol du. Ar dın dan Millî Eği tim Ba kan lı-

ğı’nın yurt dı şı dok to ra sı na vı nı ka za na rak 

Lon dra Üni ver si te si’ne gön de ril di (1966). 
1967’de Lon dra Üni ver si te si Do ğu ve Af ri-

ka Araş tır ma la rı Oku lu’nda Ber nard Le wis 

yö ne ti min de dok to ra ça lış ma sı na baş la-

dı. Bu es na da bir müd det Tu nus’ta Habîb 

Bur gi ba Ens ti tü sü’nde ve Şam’da Arap-

ça öğ re nim gör dü. The Re ign of Zan gi 

(521-541/1127-1146) ad lı te ziy le dok tor 

un va nı nı al dı (1972). Ay nı yıl yur da dö nüp 

Er zu rum Ata türk Üni ver si te si Ede bi yat 

Fa kül te si Ta rih Bö lü mü’nde gö re ve baş-

la dı. 1978’de Di maşk Ata begliği (Bö ri-
ler) ad lı ça lış ma sıy la do çent li ğe yük sel di. 

1984’te Mar ma ra Üni ver si te si Fen-Ede bi-

yat Fa kül te si Ta rih Bö lü mü öğ re tim üyeli-

ği ne ta yin edil di. 1984-1988 yıl la rı ara sın-

da fa kül te de de kan yar dım cı lı ğı gö re vin de 

bu lun du. 1988’de Ata türk Eği tim Fa kül-

te si’ne pro fe sör ola rak ta yin edil di. Bir 

müd det Sos yal Bil gi ler Bö lü mü baş kan lı ğı 

yap tı. 1990-1993 yıl la rın da ay nı fa kül te ye 

de kan ol du. 1994’te Muğ la Üni ver si te si 

Fen-Ede bi yat Fa kül te si ku ru cu de kan lı-

ğı na gön de ril di. 1995’te Ata türk Eği tim 

Fa kül te si’nde ki gö re vi ne dön dü. 6 Şu bat 

1998’de İs tan bul’da ölen Coş kun Alp te kin 

ev li ve iki ço cuk ba ba sıy dı. 

Coş kun Alp te kin, Or ta çağ Türk ta ri hi 

ala nın da pek çok öğ ren ci ye tiş tir miş ve 

çok sa yı da ma ka le yaz mış tır. Os man lı ta-

ri hi ne gö re Tür ki ye’de Sel çuk lu ta ri hi nin 

ih mal edil di ği ni ile ri sür müş, bu alan da 

ay rı ca çok sa yı da yük sek li sans ve dok to ra 

te zi yap tır mış tır. Tür ki ye Di ya net Vak-

fı İslâm An sik lo pe di si’nin ilk yıl la rın da 

mad de le rin te lif ve re dak si yo nun da gö rev 

Anthology of Turkish Short Storie s 

(İstanbul 1973); “Yazı-Resim” (Boğaziçi 
Üniversitesi Dergisi, I [İstanbul 1973], 
s. 1-27); “Şeybanî Han’ın Türk Kültür Ta-

rihindeki Yeri” (I. Milletler Arası Türkoloji 
Kongresi, İstanbul 15-20 Ekim 1973 Teb-
liğler: 1. Türk Tarihi, İstanbul 1979, s. 1-6); 
“50 Yıl İçinde Hattatlıkla Alâkalı Kitap ve 

Mühim Makaleler” (Cumhuriyetin 50. Yı-
lına Armağan, Ankara 1973, s. 141-158); 
“İslâm Yazı Sanatına Saray ve Çevresinin 

Tesiri” (XXIX. Müsteşrikler Kongresi, Paris 
1975, s. 23-28); “Çağımızda Türk Şiirinin 

Sı nırları” (Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, 
III [İstanbul 1975], s. 1-98); “Bâbür’ün 

İcad Ettiği Bâbürî Yazısı ve Onunla Ya-

zılmış Kur’an” (TM, XVIII [İstanbul 1976], 
s. 161-168); “Khatt (Türkiye ve İran’da)” 
(EI 2 [İng.], IV, 1122-1126); “Mimari Yapı-

ların Yazı Sanatı Bakımından Önemi” (Bo-
ğaziçi Üniversitesi Dergisi, IV-V [İstanbul 
1976-77], s. 1-14). Ali Alparslan’ın genel-

de hat sanatı ve hattatlarla ilgili olarak 

Dünde n Bugüne İstanbul Ansiklope-

disi, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osman-

lılar Ansiklopedisi, Eczacıbaşı Sanat 

Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vak-

fı İslâm Ansiklopedisi’nde maddeleri 

yayımlanmıştır. Ta‘lik, celî ta‘lik, divanî, 

celî divanî levhaları özel koleksiyonlarda 

ve Konya Mevlânâ Müzesi Abdülbaki Göl-

pınarlı Kütüphanesi’nde (nr. 2100, 2107, 
2109, 2110, 2113, 2125) bulunmaktadır. 

Kültür Bakanlığı’nın neşrettiği 40 Hadis 

adlı albüm içinde ta‘lik, ince ta‘lik, divanî 

ve celî divanî, rikå‘ yazılarıyla on kıtası 

yer almaktadır. Galatasaray Lisesi’nin 

kitâbesini celî ta‘lik hatla aslına sadık 

kalarak yeniden yazmıştır. Ali Alparslan, 

bilhassa yüksek bir medeniyete ait gü-

zelliklerin unutulmaya yüz tuttuğu bir 

dönemde hat sanatının yeniden değer 

kazanmasında büyük çaba göstermiş, 

mâzi ile günümüz arasında sağlam bir 

bağ kurarak bu mirasın gelecekte deva-

mını temin etmiştir.

BİBLİYOGRAFYA :
İÜ Ed.Fak. Arşivi, Talebe Dosyası Gömleği, nr. 
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şivi, Dosya nr. 4102-263; İbnülemin, Son Hattat-
lar, s. 581; Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, 
ts. (Yayın Matbaacılık), s. 275; Abdullah Uçman, 
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git ti, fa kat bir ne ti ce ye va ra ma yın ca 6 

Ocak 1952’de Tür ki ye’ye ha re ket et ti. 

Ay nı ta rih ler de Meh met Emin Buğ ra da 

Tür ki ye’ye gel di. Tür ki ye’de bir ta raf tan 

yap tık la rı zi ya ret ler, di ğer ta raf tan ba-

sın yo luy la da va la rı nı an lat ma gay ret le ri 

so nun da Ba kan lar Ku ru lu, 13 Mart 1952 

ta ri hin de 1850 Do ğu Tür kis tan lı’nın iskânlı 

göç men ola rak Tür ki ye’ye yer leş me si ne 

izin ver di. 1952 yı lı so nun dan iti ba ren Do-

ğu Tür kis tan lı lar Tür ki ye’ye yer leş me ye 

baş la dı. İsa Yu suf Bey ise ai le siy le bir lik-

te Ha zi ran 1954’te Tür ki ye’ye gel di ve 4 

Ara lık 1957’de Türk va tan daş lı ğı na ka bul 

edil di. İsa Yu suf da va sı nı an lat mak üze re 

1970 yı lı na ka dar üç de fa dün ya se ya ha-

ti ne çık tı ve bir çok ül ke yi do laş tı. Baş ta 

As ya-Af ri ka Kon fe ran sı, Dün ya İslâm Bir-

li ği ve Dün ya İslâm Kon gre si ol mak üze re 

pek çok ulus lar ara sı kon fe ran sa ka tıl dı ve 

dev let bü yük le riy le gö rüş tü.

1960’ta ku ru lan Do ğu Tür kis tan Göç-

men ler Ce mi ye ti’ne Meh met Emin Buğ-

ra’ nın 14 Ha zi ran 1965’te ve fa tın dan son ra 

İsa Yu suf baş kan ol du. 1978’de ge çir di ği 

bir tra fik ka za sı ne ti ce sin de uzun sü re has-

ta ha ne de kal dı, ce mi ye tin fa al baş kan lı-

ğın dan ay rıl dı. 1984’te Do ğu Tür kis tan’ın 

Se si adıy la Türk çe, Arap ça ve İn gi liz ce 

bir der gi ya yım la ma ya baş la dı. 17 Ara-

lık 1995’te ve fat et ti. İsa Yu suf Alp te kin, 

di ğer Tür kis tan lı li der ler den fark lı ola rak 

dip lo mat yö nü ağır ba san bir şah si yet tir. 

Me se le le rin şid det ten zi ya de akıl la ve uzun 

va de li ça lış ma lar la hal le di le ce ği ne inan mış-

tı. Genç lik yıl la rın da baş la yan mü ca de le 

ha ya tı hic ret ler, ezi yet ler, tür lü sı kın tı lar-

la sür müş, hür ri yet aş kı bir as ra yak la şan 

öm rü nün son gün le rin de da hi can lı lı ğı nı 

ko ru muş tur. Mü ca de le le ri sı ra sın da, “Bir 

Do ğu Tür kis tan lı ola rak Do ğu Tür kis tan 

da va sı, bir Türk ola rak Türk lük da va sı, bir 

müs lü man ola rak İslâm da va sı ve bir in san 

ola rak in san lık da va sı için hiz met edin” tav-

si ye sin de bu lun du ğu be lir ti lir.

Eser le ri: “Te mir par da ar qa sın da ği 

Şar qî Tür kis tan” (Millî Tür kis tan, LXXIV 

olan İsa Bey, Do ğu Tür kis tan’da ki Çin li 

ida re ci le re hal ka ya pı lan zu lüm le rin ön-

len me si ge rek ti ği ni, ak si tak dir de ha re-

ke tin ya yı la ca ğı nı ve böl ge de Rus iş ga li nin 

söz ko nu su ola bi le ce ği ni an lat ma ya ça lış tı. 

Çin De-li’nin gö rev den alın ma sı üze ri ne 

2 Ha zi ran 1932’de Pe kin’e git ti. Pe kin’de 

er te si yıl Do ğu Tür kis tan lı Va tan daş lar Ce-

mi ye ti’ni kur du ve Çinî Tür kis tan Ava-

zı adıy la bir mec mua çı kar dı. 18 Ey lül 

1936’da Çin Mil let Mec li si üye li ği ne se çil di. 

1938’de Ja pon-Çin an laş maz lı ğı ko nu sun-

da İslâm dün ya sı nı bil gi len dir mek üze re 

gö rev len di ril di. Lüb nan, İran, Af ga nis tan 

ve Tür ki ye’yi zi ya ret et ti. Bu ül ke ler de pek 

çok dev let li de ri, si ya set çi, ya zar ve aka de-

mis yen le, ay rı ca Do ğu Tür kis tan’dan göç 

et miş ki şi ler le gö rüş tü.

Çin li ler’in bas kı la rı yü zün den 21 Ey lül 

1944’te Ali Han Tö re li der li ğin de İli’de 

(Gul ca / Yi ning) ayak lan ma baş la dı ve 12 

Ka sım’da Şarkî Tür kis tan Cum hu ri ye ti 

ku rul du. Çin Dev let Baş ka nı Çan Kay-şek 

ayak lan ma yı bas tır mak için uz laş ma yol-

la rı ara dı; İli’den ge len bir he yet le gö rüş-

me le ri için Me sut Sab ri Bay ko zı, Meh met 

Emin Buğ ra ve İsa Yu suf Bey’in Urum çi’ye 

git me le ri ne izin ver di. Gö rüş me ler so nu-

cun da 2 Ocak 1946’da, Ge ne ral Chang 

Chin-Chung baş kan lı ğın da Meh met Emin 

Buğ ra ve İsa Yu suf Bey’in de ara la rın da 

bu lun du ğu bir kar ma hü kü met ku rul-

du. İsa Yu suf Bey, ay nı yıl Urum çi’de Üç 

Pren sip Genç ler Teş kilâtı’nın Do ğu Tür-

kis tan şu be si ni aç tı. Al tay Neş ri yat Evi’ni 

ku ra rak Erk adıy la bir ga ze te çı kar ma ya 

baş la dı. Ay rı ca hal kın da ka tıl dı ğı haf ta lık 

top lan tı lar dü zen li yor du. 1947’de ku ru lan 

Me sut Sab ri Bay ko zı hü kü me tin de ge nel 

sek re ter lik gö re vi ni üst len di. Bir yıl dan 

faz la kal dı ğı bu gö re vi es na sın da mil li yet-

çi, an tiem per ya list ve an tiko mü nist po liti-

ka la rı se be biy le Rus ya ve Çin’in tep ki si ni 

çek ti. 17 Tem muz 1948’de Rus aleyh ta rı 

po li ti ka lar iz le di ği ge rek çe siy le hü kü met 

az le dil di. Bu sı ra da Kı zıl Çin teh li ke si de 

had saf ha ya ulaş mış tı.

İsa Yu suf Bey ve ar ka daş la rı, uzun mü-

za ke re ler so nu cun da güç le ri nin Kı zıl Çin 

kuv vet le ri ne kar şı koy ma ya ye ter li ol ma-

dı ğı ka na ati ne va ra rak göç et me ka ra rı 

al dı lar. İsa Yu suf 21 Ekim 1949 ta ri hin de 

ka la ba lık bir grup la Do ğu Tür kis tan’dan 

ay rıl dı. 20 Ara lık’ta La dak’a ve ora dan Keş-

mir’in baş şeh ri Sri na gar’a ha re ket et ti. 

Bu ara da Meh met Emin Buğ ra ile bir lik te 

Ti bet üze rin den Hin dis tan’a git mek is te-

yen Ka zak Türk le ri’ne yar dım et me ye ça-

lış tı. Ka fi le le ri ne sı ğın ma iz ni ala bil mek 

için Hin dis tan, Su udi Ara bis tan ve Mı sır’a 

İsa Yusuf

Alptekin

Hak la rı: Baş lan gıç tan Os man lı Dö ne mi ne 
Ka dar, İs tan bul 1992, I, 377-385); “Tür ki ye 

Sel çuk lu la rı’nın Kes tir dik le ri Pa ra lar dan İlk 

Ör nek ler” (Hak kı Dur sun Yıl dız Ar ma ğa nı, 
An ka ra 1995, s. 91-97). Ay rı ca İslâm An-

sik lo pe di si’nde “Zengî”, Tür ki ye Di ya net 

Vak fı İslâm An sik lo pe di si’nde “Ada ka-

le”, “Ahdâs”, “Ak sun gur”, “Ak sun gur el-

Por su k¢”, “Al çı”, “Ali Kü çük”, “Ar tuk lu lar”, 

“Ata”, “Ata beg”, “Beg te gin li ler”, “Be lek b. 

Behrâm”, “Böri” mad de le ri ni ka le me al-

mış tır. Mar ma ra Üni ver si te si ta ra fın dan 

çı ka rı lan Türk lük Araş tır ma la rı Der gi-

si’nin 12. sa yı sı (İs tan bul 2002) “Os man lı 

Ön ce si Ba tı As ya’da Türk Var lı ğı” adıy la 

Coş kun Alp te kin anı sı na ya yım lan mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Sa di S. Ku cur, “Bir ‘Alp te kin’ Da ha Göç tü”, 
Ta rih ve Me de ni yet, sy. 49, İs tan bul 1998, s. 
71-72; Mus ta fa Çe tin Var lık, “Prof. Dr. Coş kun 
Alp te kin’in Ar dın dan”, TTK Bel le ten, LXII/234 
(1998), s. 605-612; M. Sa id Po lat, “Coş kun Alp-
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ÿCen giz To mar

– —ALPTEKÝN, Ýsa Yusuf
(1901-1995)

Doðu Türkistan asýllý
siyasetçi ve fikir adamý.˜ ™

Do ğu Tür kis tan’ın Kâşgar şeh ri ne bağ lı 

Ye ni hi sar ka za sın da dün ya ya gel di. Ba-

ba sı Yu suf Bey, Ye ni hi sar Say lık kö yün-

den Ka sım Ha cı Mu ham med Ali’nin oğ lu, 

an ne si Ay şe Ha nım da Ye ni hi sar’a bağ lı 

Ye ni ös ten kö yün den Ha san ad lı bir za tın 

kı zı dır. Tah sil ha ya tı na Çin mek te bin de 

baş la dı, ay rı ca med re se tah si li gör dü. Çin 

mek te bin de oku du ğu yıl lar da ay nı za man-

da ça lış ma ya baş la dı. Top rak ver gi si nin 

top lan ma sı sı ra sın da ver gi me mur la rı na 

yar dım cı ol du. 1923’te Ye ni hi sar’a kay-

ma kam ola rak ge len Çin De-li’ye Türk çe 

öğ ret ti ve bu sı ra da ya ban cı lar ara sın-

da ki an laş maz lık la ra ba kan dış ir ti bat 

me mur lu ğu gö re vi ni yap tı. Da ha son ra 

Ba tı Tür kis tan’da En di can ve Taş kent’te 

üçer yıl kal dı. Bu sü re zar fın da Ba tı Tür-

kis tan’da ki Rus re ji mi ni ta nı dı, bu ra da ki 

Do ğu Tür kis tan lı mil li yet çi ler le gö rüş tü ve 

iş bir li ği yol la rı nı ara dı. Ay nı yıl lar da Öz bek 

Türk le ri’nin millî şa iri Ab dül ha mid Çol pan 

ile yap tı ğı gö rüş me ler de, onun ken di si-

ne ye tiş miş in san kıt lı ğın dan söz ede rek 

in san ye tiş tir mek ama cıy la Tür ki ye’ye ve 

Al man ya’ya ta le be gön der mek üze rin de 

dur du ğu nu be lir tir.

1931’de Ho ca Ni yaz Ha cı ta ra fın dan 

baş la tı lan ba ğım sız lık ha re ke ti ne şa hit 
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