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ALPTEKÝN, Coþkun

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-
te kin Ha ya tı ve Eser le ri”, MÜ TAD, sy. 12 (2002), 
s. 9-20.

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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ALTINBAÞAK, Ahmet Hüsrev

il gi le nen Hüs rev Efen di bu se bep le kırk 

beş yı lı bu lan bir in zivâ ha ya tı ya şa dı. Sa id 

Nur si’nin Kur’an’da ki tevâfuk ça lış ma sın-

da ona yar dım cı ol du, böy le ce tevâfuk lu 

mus haf-ı şe rif şek li or ta ya çık tı.

1960 yı lın da Sa id Nur si’nin ve fa tın dan 

son ra Hüs rev Efen di, Risâle-i Nûr’un neş-

ri ne yö ne lik hiz met le ri ni ya kın ar ka daş la rı 

ve çev re sin de top la nan ye ni ne sil Nur ta-

le be le riy le be ra ber sür dür dü. 1960’lı ve 

1970’li yıl lar da Is par ta’da ki evi ta le be ve 

zi ya ret çi le rin uğ rak mekânı ha li ne gel di. 

Bu ara da 1960, 1964 ve 1971’de top lam 

dört yıl ha pis yat tı. 1971’de en ya kın ta le-

be le riy le bir lik te gir di ği Es ki şe hir ha pis ha-

ne sin de üç yıl kal dı. 1974’te ha pis ten çı-

kın ca tevâfuk lu mus ha fın ba sı mı için Hay-

rat Vak fı’nı kur du. Üç yıl bu vak fın ça tı sı 

al tın da hiz met le ri ni sür dür dük ten son ra 

20 Ağus tos 1977’de İs tan bul’da ve fat et ti 

ve Is par ta’da Do ğan cı Me zar lı ğı’nda def-

ne dil di. Hüs rev Efen di’nin do kuz defa yaz-

dı ğı tevâfuk lu mus haf Hay rat Vak fı ta ra-

fın dan 1984 yı lın dan iti ba ren İs tanbul’da 

neş re dil miş, bir sü re son ra Risâle-i Nûr’un 

Arap ve La tin harf le riy le nüs ha la rı, ar dın-

dan da baş ta Arap ça ol mak üze re di ğer 

dil le re ya pı lan ter cü me le ri ba sıl mış tır. 

Hüs rev Efen di’nin Risâle-i Nûr hiz me tin-

de ki bü yük gay ret le ri se be biy le Sa id Nur-

si’nin mek tup ve eser le rin de ken di sin den 

500’ü aş kın yer de bah se dil mek te dir. Said 

Nur si’nin ay rı ca onun mek tup la rın dan olu-

şan bir ki tap der le ye rek bu nu “Yir mi Ye-

din ci Mek tub’un Zey li” adıy la Risâle-i Nûr 

Kül liyâtı’na da hil et me si bu özel il gi nin 

bir baş ka te za hü rü dür.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Sa id Nur si, Emir dağ Lâhi ka sı-1, İs tan bul 1996, 

tür.yer.; a.mlf., Şua lar, İs tan bul 2009, s. 553, 602; 
a.mlf., Kas ta mo nu Lâhi ka sı, İs tan bul 2009, s. 3, 
67, 105; a.mlf., Mektûbât, İs tan bul 2011, s. 238; 
a.mlf., Bar la Lâhi ka sı, İs tan bul 2012, s. 64; İh-

san Ata soy, Mus ta fa Sun gur, İs tan bul 2012, tür.
yer.; Be di üz za man Sa id Nursî ve Hay ru’l-Ha le fi 
Ah med Hüs rev Al tın ba şak, Is par ta 2013, I-III.

ÿCe mal Er şen

Ahmet

Hüsrev

Altınbaşak’ın

mezarı

İs tan bul’da or du ya alın dıy sa da ya şı kü çük 

ol du ğundan cep he ye gön de ril me di. Dört 

yıl son ra gö nül lü ola rak ka tıl dı ğı Millî Mü-

ca de le’de batı cep hesin de Yu nan lı lar’a kar-

şı sa vaş tı. Ma ni sa ya kın la rın da esir düş tü 

ve üç yıl bo yun ca Kor fu ada sın da esir kal dı. 

Esa ret dö nü şü Is par ta’da ma li ye, sağ lık 

iş le ri ve ta pu da ire le rin de ça lış tı. Is par ta 

mer kez, Şar kî ka ra ağaç ve Ke çi bor lu’da se-

kiz yıl me mu ri yet te bu lun du.

1931’de, beş yıl dan be ri Is par ta’nın Bar la 

ka sa ba sın da sür gün de bu lu nan Said Nur si 

ile ta nış tı ve me mur luk tan isti fa ede rek 

ken di ni onun ye ni te lif et me ye baş la dı ğı 

Nur Risâle le ri’ni ya zıp neş ret me ye ada dı. 

Ye ni harf le re kar şı me sa fe li du ran Sa id 

Nur si risâle le ri ni Arap harf le riy le yaz dı rı yor 

ve ta le be le rin den de bun la rı el le ya za rak 

ço ğalt ma la rı nı is ti yor du. Hüs rev Efen di, 

Nur Risâle le ri’nin ço ğal tıl ma sı için yo ğun 

bir ça lış ma içi ne gir di, evi ne ka pa na rak bü-

tün vak ti ni risâle le ri ço ğalt ma ya ayır dı ve 

bir ay da on dört ki ta bı bi tir mek su re tiy le 

bü yük bir ba şa rı or ta ya koy du. Za man la 

is tin sah et ti ği risâle le rin sa yı sı yüz le ri bul-

du. Sa id Nur si çe şit li eser le rin de onun bu 

alan da ki hiz met le ri ni de fa lar ca di le ge ti-

rip tak dir et ti ve ken di si ne kar şı olan özel 

ya kın lı ğı na vur gu yap tı (a.g.e., I, 428, 452, 
454, 455; II, 463; Şua lar, s. 553; Kas ta mo nu 
Lâ hi ka sı, s. 3, 105; Mektûbât, s. 238; Bar la 
Lâhi ka sı, s. 64). Hüs rev Efen di ay rı ca, öğ-

ren ci ler ta ra fın dan ya zı lan ve ya tek sir le ço-

ğal tı lan eser ler de ki yan lış la rı tas hih et me 

işin de yar dım cı ol du. Sa id Nur si de onun 

risâle ler hak kın da ki fi kir le ri ne ve ka rar la rı-

na iti bar et ti, ken di si ne risâle ler üze rin de 

de ği şik lik ve dü zelt me yap ma yet ki si ver di 

(Şua lar, s. 602; Kastamo nu Lâhi ka sı, s. 67; 
Be di üz za man Sa id Nur sî, II, 953, 954).

Sa id Nur si ve ta le be le ri nin Es ki şe hir, 

De niz li ve Af yon’da hap se gir dik le ri yıl lar-

da Ah met Hüs rev de on la rın için de yer 

al dı. Sa id Nur si bu dö nem de Bar la, Kas ta-

mo nu ve Emir dağ gi bi yer ler de sür gün de 

ve sı kı ta kip al tın da iken Hüs rev Efen di 

on dan ge len tâli mat lar doğ rul tu sun da 

Risâle-i Nûr neş ri ya tı nı ve risâle ler le il gi li 

hiz met le ri Is par ta’da ye ri ne ge tir di. Bu 

fa ali yet le ri sa ye sin de Risâle-i Nûr ta le be-

le ri ara sın da za man la “üstâd-ı sânî” di ye 

anıl ma ya baş lan dı. Ni te kim Is par ta Cum-

hu ri yet Sav cı lı ğı’nın 1956’da Sa id Nur si ve 

sek sen üç ta le be si aley hin de ha zır la dı ğı 

id di anâme de onun üstâd-ı sânî ola rak ta-

nın dı ğı hu su sun da ken di ik ra rı nın, ay rı ca 

çe şit li de lil le rin bu lun du ğu ifa de edil mek-

te dir (Be di üz za man Sa id Nursî, III, 1136). 
Tevâfuk lu mus ha fın ya zıl ma sı işiy le de 

[Mü nih 1951], s. 23-27); Do ğu Tür kis tan 

İn san lık tan Yar dım İs ti yor (İs tan bul 
1971); Do ğu Tür kis tan Da va sı (İs tan-
bul 1981); Esir Do ğu Tür kis tan İçin: İsa 

Yu suf Alp te kin’in Mü ca de le Ha tı ra la rı 

(der. M. Ali Taş çı, İs tan bul 1985); Unu-

tu lan Va tan Do ğu Tür kis tan (İs tan bul 
1992); Esir Do ğu Tür kis tan İçin-2, İsa 

Yu suf Alp te kin’in Mü ca de le Ha tı ra la rı 

(1901-1949) (haz. Ömer Kul, An ka ra 2009); 
Esir Do ğu Tür kis tan İçin-1, İsa Yu suf 

Alp te kin’in Mü ca de le Ha tı ra la rı (haz. 
Ömer Kul, An ka ra 2010).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Meh met Emin Buğ ra, Do ğu Tür kis tan Tarih i 

Coğ rafî ve Şim di ki Du ru mu, İs tan bul 1952, 
tür. yer.; An drew D. W. For bes, Do ğu Tür kis tan’-
da ki Harp Bey le ri (trc. En ver Can), Mü nih 1990; 
Er kin Alp te kin, Do ğu Tür kis tan’dan Hic re ti mi zin 
40. Yı lı, Kay se ri 1992; Bay mir za Ha yıt, Tür kis tan 
Dev let le ri nin Millî Mü ca de le le ri Ta ri hi, An ka ra 
1995, tür.yer.; Saa det tin Gö meç, Uy gur Türk le ri 
Ta ri hi ve Kül tü rü, An ka ra 1995, tür.yer.; Ab dül-

ka dir Do nuk v.dğr., Türk lük Mü ca hi di İsa Yu suf, 
İs tan bul 1997; Ha cı Ya kup Anat, Ha ya tım ve Mü-
ca de lem (haz. So ner Yal çın), An ka ra 2003, tür.
yer.; Ab dul lah Ba kır, Do ğu Tür kis tan Millî İs tiklâl 
Ha re ke ti ve Meh met Emin Buğ ra, İs tan bul 2005, 
tür.yer.; Po lat Ka dirî, (Ül ke Ta ri hi) Ba tur lar: Do-
ğu Tür kis tan Millî Mü ca de le Ta ri hi (1930-1949) 
(haz. Ömer Kul), An ka ra 2009, tür.yer.; Ömer Kul, 
On Yı la Sı ğan Ef sa ne vi Ömür: Os man Ba tur 
Han, İs tan bul 2011, tür.yer.

ÿÖmer Kul

– —ALTINBAÞAK, Ahmet Hüsrev
(1899-1977)

Said Nursi’nin
önde gelen talebelerinden.˜ ™

Is par ta’da doğ du. Ba ba sı Meh med Efen-

di, an ne si Ay şe Ha nım’dır. Os man lı dev ri 

Is par ta va li le rin den Ha cı Ed he moğlu Ali 

Ağa’nın to ru nu dur. Ye şil sa rık lı lar diye bi-

li nen ba ba ta ra fın dan so yu nun Hz. Ebû 

Be kir’e, Hâfı zı kurrâlar ola rak bi li nen an ne 

ta ra fın dan ise Hz. Hü se yin’e ulaş tı ğı kay-

de di lir (Be di üz za man Sa id Nursî, I, 405). 
Ah met Hüs rev genç lik yıl la rın da zi kir mec-

lis le ri ne ka tıl dı. 1916’da Is par ta İdâdîsi’ni 

bi tir dik ten son ra I. Dün ya Sa va şı’nda 

Ahmet

Hüsrev

Altınbaşak
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