
mud Bey'in torunlarından bazı beylerin 
idaresine geçti. Nitekim bunlardan Lut
fi Bey, Memlük sultanının Rodos üzeri 
ne gönderdiği donanmaya iki kadırga 
ile katılmıştır. Ancak hareketin başarı
sızlıkla sonuçlanması, Lutfi Bey'i Kıbrıs 

üzerine yapmak istediği seferden vaz
geçirdi 1 1444 ı Daha sonra Karamanlı

lar'ın saldırısı karşısında Kıbrıs Kralı ll. 
Jean ile bir dostluk ve ticaret anlaşması 
yapan 1 1450) Lutfi Bey, diğer taraftan 
da Osmanlılar'a yanaşmaya çalıştı. Bu 
iyi münasebetlere rağmen Kıbrıslılar'ın 
Alaiye halkından bir kısmına kötü dav
ranması, Lutfi Bey'in bazı Türk beyle
riyle ittifak ederek Kıbrıs'a saldırmaya 
karar vermesine sebep oldu 1 1453). Fa
kat Kra l ll. Jean'ın gerek Rodos'tan yar
dım almas ı gerekse Memlük sultanına 
şikayette bulunması, onu bu teşebbü
sünden vazgeçirdi. Lutfi Bey muhteme
len 1461 yılında ölünce yerine Kılıcarslan 
geçti. Onun zamanında Alaiye, Fatih Sul
tan Mehmed'in emriyle Karaman'a gön
derilen Gedik Ahmed Paşa tarafından 
kuşatıldı: Kılıcarslan da şehri teslime 
mecbur kaldı ( 14 71 ı İstanbul'a getirilen 
Kılıcarslan'a Gümülcine sancağı dirlik* 
olarak verildi ; ancak o burayı beğenme

yerek önce Mısır ' a kaçtı, oradan da Ak
koyunlu Hükümdan Uzun Hasan'ın ya
nına giderken yolda öldü. 

Alaiye daha önceki devirlerde olduğu 
gibi beylik döneminde de canlı bir tica
ret merkezi olma özelliğini korumuştur. 
Nitekim Mısır, Kıbrıs, Suriye, Rodos ve 
Cenevizli tüccarların Antalya'dan son
ra uğradıkları en büyük pazar yeri du
rumunda idi. İbn Battüta'ya göre bura
dan Mısır'a gönderilen kereste, ihracat 
içinde önemli bir yer tutuyordu. Şehir
de ayrıca gemi inşa tezgahları da bulu
nuyordu. 
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AIAiYYE 
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Hindistan Nakşibendiliğinin 
Ebü'l-Aia el-Ekberabadi'ye 

(ö. 1061/ 1651) nisbet edilen 
en önemli şubelerinden biri. 

_j 

Tarikatın kurucusu Ebü'l-Aia b. Ebü'I
Vefa ei -Ekberabadi 990'da (1582) La
hor civarında bir köyde doğdu. Semer
kant'tan Hindistan'a göç eden bir ailenin 
oğlu olup soyu baba tarafından Hz. Ali '
ye, anne tarafından Ubeydullah Ahrar'a 
ulaşır. Küçük yaşta babası Ebü'I-Vefa'yı 
ve dedesi Abdüsselam'ı kaybettiğinden 
anne tarafından dedesi Feyzi b. Ebü'I 
Feyz'in himayesinde yetişti ve iyi bir tah
sil gördü. Vali olan dedesi vefat edince 
onun yerine geçti. Ekber Şah'ın güveni
ni kazandı. Daha sonra Ekber Şah'ın ye
rine geçen Cihangir'i tebrik etmek için 
Agra'ya gitti ve sultanın yakın dostları 
arasına girmeyi başardı. Ancak bir sü
re sonra sultanla arası açıldığı için Ag
ra 'dan ayrılarak Ecmir'e gitti. Burada 
Şeyh Muinüddin'in türbesinde inzivaya 
çekildi. Amcası Abdullah Ahrarfye inti
sap ederek Nakşibendi,Yye hilafeti aldı. 
Ahrari kendisine sema için de icazet ver
diğinden Çiştiyye'nin ezkar ve evradını 

Nakşibendiyye ezkar ve evradı ile birleş
tirdi. Tarikatı Alaiyye adıyla meşhur ol
du. Vefatından sonra oğulları Nürul'ala, 
Feyzullah ve Nürullah ile Muhammed b. 
Ebü Said, Mün'im b. Eman ve Efdal b. 
Abdurrahman gibi halifeleri Alaiyye'yi 
Hindistan'da yaymışlardır. Alaiyye'nin 
kollarından Muhammediyye. Mün'imiy
ye ve Efdaliyye, adı geçen bu halifelere 
nisbet edilmektedir. 
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AIAKSÜRESH 
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Kur'an-ı Kerim'in 
doksan altıncı suresi. 

Adını ikinci ayetinde geçen alak keli
mesinden alan sürenin ayet sayısı, bazı 
farklı görüşler olmakla birlikte. on do
kuzdur. Fasılası ( J • ~ • ._. • ;; • Y ) harfle
rid ir. Genellikle "kan pıhtısı" diye açıkla
nan alakın . döllenmiş hücrenin ana rah
minde tutunan, yani embriyon safha-

ALAK SÜRES İ 

sından önceki halini (nidation) ifade et
tiğini söylemek mümkündür. "Oku" an
lamına gelen ilk kelimesi ikra'dan dola
yı İkra' adını da alan bu sürenin ilk beş 
ayeti Hz. Muhammed'e gelen ilahi vah
yin başlangıcını teşkil etmektedir. Alak 
süresinin Mekki sürelerden olduğu ke
sindir: ancak onun Kur'an'ın ilk nazil 
olan süresi olduğu konusunda ihtilaf 
vardır. Bazı müfessirler ilk nazil olan sü
renin Müddessir, bazıları da Fatiha ol
duğunu ileri sürmüşlerdir. Daha çok ter
cih edilen görüşe göre, Alak süresinin ilk 
beş ayeti Kur'an'ın ilk nazil olan ayetle
ridir. Müddessir süresinin ilk ayetleri ile 
daha başka bazı ayetlerden sonra tam 
süre olarak ilk nazil olan süre ise Fati
ha'dır. 

Alak süresinin ilk beş ayetinin nüzü
lü hakkında Buhari ile Müslim'in Hz. 
Aişe'den gelen rivayetlerine göre, Hz. 
Peygamber inzivaya çekilmeyi adet edin
diği Mekke ile Mina arasında bulunan 
Hira mağarasında iken, Ramazan ayının 
27. Pazartesi gecesi tan yerinin ağar
maya başlamasından az önce ufukta 
nurdan bir şekil görmüş ve o zamana 
kadar hiç karşılaşmadığı bu nürani var
lığın kendisine seslendiğini duymuştur. 

Resül-i Ekrem olayı şöyle anlatır: 

"O varlık bana Cebrail olduğunu, Al
lah'ın beni peygamber seçtiğini ve bunu 
bildirmek için kendisini görevlendirdiği
ni söyledi. Bana istindl.*yı ve abctest al
mayı öğretti. Ben de temizlenip dönün
ce okumamı emretti. Kendisine okuma 
bilmediğimi söyledim. Beni kolları ara-

Muhakkak hattı ile yazılmış Ala k sOresi 
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