
yüğü çeviren Selçuklu devri surlarının 

bir burcu üzerine oturtulmuştu. Etrafın
da ve surların iç tarafında Alaeddin Ca
mii 'ne doğru Selçuklu sarayının diğer bi
natan ve bahçelerinin yer aldığ ı muhak
kaktır. Köşk bu sarayın cihannüma • sı 
durumunda idi. Alaeddin Camii 'nin ku
zeyindeki yamaçta bulunan bu yapı, 

183S'te Texier'nin çizdiği resimden an
laşıldığına göre, daha o vakit de harabe 
halinde olmakla beraber bütünlüğünü 

ve tezyinatını koruyordu. 1907 yılında 
köşk ve altındaki burcun büyük kısmı 
yıktırılmış , kalintının bir bölümü de za
manla yok olmuştur. 1961 'de burada 
ewelce yapı olduğunu gösteren şekilsiz, 
kerpiç bir iç dolgu, betondan garip bir 
sundurma ile örtülerek güya korunma
ya alınmıştır. 

Konya surlarının pek çok yerinde ol
duğu gibi, köşkün kaidesini teşkil eden 
kesme taş kaplı burcun alt tarafında iki 
niş içine yerleştirilmiş oturur vaziyette 
birer aslan heykeli vardı. Bunlardan bi
ri 1908'de istanbul'a müzeye getirildi. 
Kare burcun üst tarafında her cephede 
dışarı taşkın üçer konsol bulunuyordu. 
Mukarnaslarla süslenen bu konsolların 
aralarında çini ile yapılmış geometrik 
süsleme vardı. Bu konsollar burcun üs
tündeki ve tek mekandan ibaret köşkün 
ewelce etrafını çeviren bir balkonu ta
şıyordu. Kare planlı köşk ise şehre ba
kan tarafta sivri kemerli geniş bir açık
lık ile bu balkana geçişi sağlıyor, yan 
cephelerde ikişer pencere bulunuyordu. 
Cami tarafındaki cephe ewelce yıkıldı 

ğından, ne biçimde olduğunu tam ola
rak anlamak mümkün değildir. Herhal
de köşke esas saraydan geçişi sağlayan 
bir bağlantı mekanı ile belki de bir mer
divenin bulunduğu düşünülebilir. Köş

kün şehre bakan cephesinde üstte yine 
iki konsol vardı. Bunlar balkonu da ör-

ten geniş ahşap bir saçağı taşıyordu . 

Anlaşıldığına göre yapının üstü piramit 
biçiminde ahşap bir çatı ile örtülü idi. 
Köşkün dış ve iç duvarları çini ve alçı 

bezemelerle kaplanmıştı. Balkana açı

lan sivri kemeri çerçeveleyen bir yazı şe
ridinde, lacivert üzerine beyaz kabartma 
harflerle Kılıcarslan adına kitabe uzanı
yordu. Sivri kemerle yazı arasındaki üç
genleri sekizgen ve yıldız biçiminde çi
niler süslüyordu. Bunların sekizgen şek
linde olanlarında insan tasvirleri vardı. 
Nitekim bir tanesinde bir süvari görül
mektedir. içeriye ait çiniler ise genellik
le yıldız biçiminde olup, bunlarda "mi
nal"' tekniğinde işlenmiş, bağdaş kur
muş halde karşılıklı oturan, çalgı çalan 
insanlar veya kanatlı aslan (sfmurg ?) 

tasvirleri yer alıyordu. Bu çinilerden bir 
kısmı Almanya, Fransa, isveç ve Ameri
ka'daki müze ve koleksiyonlara gitmiş
tir. Çini satıhları etrafında şerit halin
de dolaşan alçı (mermer tozu) kabart
malarda ise çeşitli süs motiflerinden ve 
zencereklerden başka, koşuşan av hay
vanları ile onları kavalayan av köpekleri, 
at üstünde ejderlerle çarpışan kahra
manlar, çeşitli hayvanlar ve kuşlar var
dı. Bu süslemelerden bazı parçalar bu
gün Berlin, Paris ve istanbul'daki mü
zelerdedir. Texier'nin çizdiği bir resim 
bütün mukarnasların içierinin bile renk
li alçı süslemeler ile dolu olduklarını gös
termektedir. Konya'dan Berlin'e götü
rülen çok ufak ve üzerinde renkli mo
tifler bulunan bir tahta parçası da bü
yük bir ihtimalle bu köşkün ahşap ak
samına aittir. 1941 'de yapılan bir kazı
da bulunan çiniler ise şimdi Konya Mü
zesi'ndedir. 

Anadolu'da Selçuklu Türkleri'ne ait 
bu çok güzel ve değerli sanat eserinin 
tahribi, medeniyet tarihimizde yeri dal
durulamayacak bir kayıptır. 

Alaedd in 
Köşkü 

kalıntıla rı nı 

ve Alaeddin 
camii" ni 
gösteren 
bir gravür 
(Ch. Texier, 

Description 

de /'Asie 

Mineure, 

Pa rj s 

1839· 1849. 
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~ SEMAVİ E vicE 

ı Al.AEDDİN MUHAMMED TEKİŞ ı 
(bk. TEKİŞ, Ahieddin), 
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ı 
Al.AEDDİN es-SEMERKANDİ 

ı 

L 
(bk. SEMERKANDİ, Ahieddin). 

_j 

ı 
AlAEDDİN es-SEMERKANDİ 

ı 

(..s~_.,......JI .:,.: ..UI .~ ) 

Bahrü'I- culum adlı 
Kur'an tefsiriyle tanınan alim 

L 
(bk. BAHRÜ'l -ULÜM) . 
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ı 
AIAEDDİN et -TRABLUSİ 

ı 

(bk. TRABLUSİ, Alaeddin) . 
L _j 

ı 
AIAEDDİN et-TÜRKMANİ 

ı 

L 
(bk. İBNÜ't-TÜRKMANI, Alaeddin). 
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ı 
AIAI 

ı 

(J~I ) 

Ebu Said Salahudd'ı'n Hal'ı'l b. Keykeld'ı' 
( ö . 761 1 1359) 

L 
Şamlı muhaddis ve fakih. 

_j 

Türk asıllı bir asker çocuğu olarak Dı-
maşk'ta doğdu (694 / ı 2951 ve orada bü-
yüdü. On yaşında iken hadis dinlemeye 
başladı. Tahsil için Kudüs, Mekke. Mısır 
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gibi ilim merkezlerine birçok seyahatler 
yaptı. Aralarında Ahmed b. İbrahim ei
Fezarl, Kemaleddin b. Zemlekanl, İbn 
Teymiyye, Cemaleddin el - Mizzl ve Ze
hebl gibi bilginierin de bulunduğu 700'
den fazla alimden feyiz aldı. Sened, me
tin. rica! ve ile! gibi hadisin çeşitli branş
larında uzmanlaştı. Hac maksadıyla de
falarca Hicaz'a gitti ve orada mücavir 
olarak uzun süre kaldı. Şam'daki Nasıriy
ye ( 13 ı 81 ve Esediyye (1323) medresele
rinde, ayrıca Kudüs'teki Salahiyye (ı 3 3 ı ı 

ve daha sonra Tenkiziyye medreselerin
de hadis dersleri verdi. Bu arada mü
fessir İbn Keslr ve kendinden sonra Sa
lahiyye Medresesi'nde hocalık yapan da
madı İsmail b. Ali el-Kalkaşendl, kızı Es
ma bint Halil gibi birçok alim yetiştir
di. Bu sırada Hanbelller'le arasında ilmi 
konularda anlaşmazlıklar oldu. 

Sağlam bir zihin yapısına, ince bir an
layışa, dini. ilmi ve ahlaki meziyetlere 
sahipti. Güzel şiirleri edebi zevkinin de
Iili sayılır. "Zamanının hafızı, fıkıh, usul 
ve benzeri ilimlerde imam, zeki, araştı
rıcı, cömert ve belagat sahibi bir alim" 
diye anılan Alafyi SübkL . kendisinden 
sonra yerini doldurabilecek kişi olarak 
göstermiş, lraki de onu "Doğu'nun ve 
Batı'nın hafızı" diye nitelendirmiştir. 

Kitaplarını Şam'daki Samsatiyye Han
kahı'na vakfeden Alal, S Muharrem 761 ·
de (27 Kasım 1359) Kudüs'te vefat etti. 

Eserleri. Eliiye varan eserlerinin (bk. 
Brockelmann, GAL, ll, 76-77 ; Suppl., ll. 
68) belli başlıları şunlardır: t. el-Mec
mıl cu'l-mü?ehheb ii lwva cidi'l-me?
heb. Şafii fıkhına ait olup Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde nüshaları bulunmak
tadır (Kara Çelebizade, nr. 9 ı ; Ayasofya, 

Alaiye'nin Yukarıka l e'ye ait surla r ı 
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nr. K I 386, O I 387 ve Şehid Ali Paşa, nr. 
667) Z. Tehzibü'l-usıll ii ehôdisi'r-Re
sıll. İbnü'l-Eslr'in Ctlmi cu'l-~sıll li e]fa
dişi'r-Resıll adlı eserinin muhtasarı olup 
bir nüshası Süleymaniye Kütüphane
si'ndedir (Yenicami , nr. ı 79). 3. Kitabü'l
Muhtelitin (Köprü lü Ktp., nr. 386). 4. 
el-E"môii'I-erba cin ii a cmali'l-müttekin 
(Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 1181 / 
I I) 5. el-Mevridü'r-ravi ii'l-mevlidi'n
nebevi (Süleymaniye Ktp., Fatih. nr. 
5293/5. vr. 112- 159). Aynı konuya dair 
ed-Dürretü's-seniyye ii mevlidi l]ay
ri'l-beriyye'si de yine aynı kütüphane
de aynı mecmuanın içindedir (nr. 5293 / 
4, vr. 94-1 ı ı ) 6. el- CUdde cinde'l-kerb 
ve'ş-şidde (Süleymaniye Ktp , Esad Efen
di, nr. 276/ 2, vr. 22-33). 7. Cami cu't-tah
şil ii ahkômi'l-merasil. Eser Harndi Ab
dülmecid es-Selefi tarafından neşredil
miştir (Bağdat I 397 1 I 978; Beyrut 1986) 

8. Tahkiku'l-murad ii enne'n-nehye 
ya~teii'l-iesad. Usül-ı fıkha dair olup Dı

maşk'ta basılmıştır (ı 975, 1982). 9. Bug
yetü '] -mültemes ii sübô ciyyati lfadi
şi'l- İmam Malik b. Enes. Bu eser de 
Harndi Abdülmecid es-Selefi tarafından 
neşredilmiştir (Beyrut I 985). 
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~ SELMAN BAŞARAN 

L 

L 

L 

L 

ALAiK 

(bk. AI.AKA). 

ALAiM-i SEMA 

(bk. GÖK KUŞAGI). 

ALAiYE 

(bk. AlANYA). 

ALAiYE BEYLİGİ 

XIII. yüzyıl sonlanndan 
1471 yılına kadar 

Alaiye (Alanya) yöresinde 
hüküm süren Türk beyliği. 

_j 

_j 

_j 

1221 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 
ı. Alaeddin Keykubad tarafından zapte
dilen Alaiye, Anadolu Selçukluları'nın son 
yıllarında Karamanoğlu Mecdüddin Mah
mud Bey'in eline geçti (ı 293) Bu tarih
ten sonra şehir ve yöresine Karama
noğulları'na bağlı beyler hakim olmuş, 
bunlar da Memlük Devleti'nin hakimiye
ti altında hüküm sürmüşlerdir. Beyliğin 

kurucularının Selçuklu sultanının kızının 
oğullarından geldiği şeklindeki rivayet 
ise henüz ispat edilememiştir. Şehrin 

XIV. yüzyılın ikinci yarısında da Karama
noğulları'nın idaresinde olduğu bilin
mektedir. Nitekim Şehabeddin ömeri, 
Alaiye'nin Karamanoğulları'na ait şehir
lerden olduğunu ve Karamanoğulları 

tarafından tayin edilmiş Yüsuf adında 
bir beyin idaresinde bulunduğunu l'ay
dederken. İbn Battüta. tahminen 1333'
te, Alaiye'de Yüsuf b. Karaman adında 
bir beyin hüküm sürdüğünü ve şehrin 
Türkmenler'le meskün bulunduğunu be
lirtmektedir. 

Kıbrıs Kralı Pierre 1361 ·de Antalya 'yı 
zaptedince Alaiye ile birlikte Manavgat 
ve Teke beyleri de ona bağlandı. Ancak 
kısa bir süre sonra bu Türk beyleri Kıbrıs 
kralına itaatten vazgeçtiler. Antalya'nın 
geri alınması için şehri kuşattılarsa da 
başarılı olamadılar. Buna karşılık Kıbrıs 
kralı Alaiye'yi zapta teşebbüs etti (Ma
yıs - Haziran ı 366), fakat Karamanoğulla

rı'nın yardıma gelmesi üzerine geri çe
kilmek zorunda kaldı. 

Alaiye, Karaman b. Savcı Bey tarafın 

dan 1427 yılında 5000 altın karşılığında 
Memlük Sultanı Barsbay'a satıldı. Böy
lece Alaiye Beyliği Memlük Devleti 'nin 
hakimiyeti altında , Karamanoğlu Mah-


