
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Abdülhay ei-Hasenı. eş-Şe~afetü'l- İslamiyye 
fi'l-Hind (nşr. Ebü'I-Hasan Ali en-Nedvi), Dı

maşk 1403/1983, s. 182-183; a.mlf .. Nüzhe
tü'l-!J.auatır, V, 21-23, 337; VI, 375. 

L 

Iii SüLEYMAN ULUDAG 

AIAKSÜRESH 
( .,Wl ;;_)__,..., ) 

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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ALAK SÜRESi 

sına alıp kuwetle sıktı: sonra "Oku!" 
dedi. Ben yine, "Okuma bilmem" dedim. 
Beni tekrar kolları arasına aldı, kuwet
le sıktı ve "Oku!" diye tekrar etti. Ben 
yine "Okuma bilmem" dedim. Üçüncü 
defa kolları arasına alıp daha kuwetlice 
sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi : 
'Oku, yaratan rabbinin adıyla; insanı 

alaktan yaratan O'dur. Oku, rabbin ni
hayetsiz kerem sahibidir. Kalemle yaz
mayı öğreten O'dur. insana bilmediğini 
öğreten O'dur.'" (Buhari, "Bed 'ü'l-vaJ.ıy", 
3; Müslim. "İman", 252). 

Sürenin geri kalan on dört ayetinin 
çok daha sonra ve Ebu Cehil hakkında 
nazil olduğu rivayet edilir. 

Alak süresi, vahiy bilgisinin insanı ol
gunlaştırmadaki önemini belirtmekte
dir. Buna göre yaratanı tanımak, ilmin 
de dinin de temelini teşkil eder. İlk vah
yin "oku" emriyle başlaması ve bu em
rin beş kısa ayet içinde iki defa tekrar 
edilmesi. okumanın insan hayatında ne 
kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
Birinci emrin yaratanı, ikinci emrin ise 
kalem karinesiyle yaratılanları tanıma
ya işaret olduğu da söylenmiştir. Kur'an, 
insanın öteki canlılar arasındaki yerini 
belirlerken onun "mazhar-ı esma" (el
Bakara 21 3 I) kılındığını ve bu öğrenme 
özelliği ile onlardan ayrıldığını ifade eder. 
Bilgisiz olan ve biraz da zenginliğine gü
venip şımaran kimsenin kolayca emir 
ve kuralları çiğnediği, bu sürenin daha 
sonraki ayetlerinde bildirilir. insanın ger
çek kurtuluşu ise Allah'a yakınlaşma ça
basına bağlıdır. Bu da onun çevresine 
zarar veren kötü ve çirkin huylardan arı
nıp Allah'ın emirlerine itaat etmesiyle ve 
bu itaatin en belirgin ifadesi olan secde 
ile mümkündür. Sürenin son ayeti buna 
işaret etmek üzere secde emrini ihtiva 
etmektedir; nitekim bu son ayette tilA
vet secdesi* vardır. Süre, insanı hem 
başlangıç, hem sonuç bakımından bütün 
olarak ele almaktadır. insan olarak ya-
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ratılmak bilmeyi, tanımayı, tanımak ise 
yaratana secde etmeyi gerektirir. Süre 
bütünüyle, "Ben cinleri ve insanları yal
nızca bana kulluk etsinler diye yarat
tım" (ez-Zariyat 51 1 56) ayetinin açıkla

ması gibidir. 
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AlAKA. 
(;;.i~\) 

Tasawuf ve Arap edebiyatında 
farklı anlamlarda kullanılan 

bir terim. 
_j 

D TASAVVUF. "İlgi; bir şeye gö
nül verme. bağlanma ve düşmanlık" gibi 
manalara gelen alaka (çoğulu alaik) keli
mesi, tasawufta "koparılması öngörü
len dünya bağı, insanları maddeye ve 
nefsin arzularına yöneiten sebepler" an
lamında kullanılmıştır. Bu bağlar teker 
teker kesilmedikçe veya tamamen ko
parılıp atılmadıkça (kat'-ı alaik) tam ma
nasıyla Allah'a yönelmek ve vuslata er
mek mümkün değildir. Serrac, alakayı 
"kulu bağlayan ve onu meşgul ederek 
Allah'tan koparan bağlar" diye tarif et
miştir. Vesait denilen sebepler insanı 

Allah'a yaklaştırdığı halde alilik insanı 
O'ndan uzaklaştırır. "Dünya alakaları" 

adı verilen bağlar makam ve mevki hırsı, 
mal sevgisi, şehvet ve şöhret gibi bencil 
duygu ve isteklerdir. Ayrıca eş, evlat, hı
sım ve soy gibi bağlara "nesebi alaka
lar" denir. "Eşlerinizden ve çocuklarınız-

Alaköprü. 
Ermenek 1 
K;ıraman 

dan size düşman olanlar vardır: onlar
dan sakının ... Doğrusu mallarınız ve ço
cuklarınız sizin için fıtnedir" {et-Tegabün 
64 1 14-15 ı mealindeki ayetlerde nese
be dayanan bu türlü alakaların tehlike
sine dikkat çekilmişti r. Bu durumu göz 
önüne alan birçok süfı nesebi alakaların 
tehlikesinden korunmak için bekar ya
şamayı tercih etmiştir. 
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D ARAP EDEBİY ATI. Arap edebiya
tında alaka, bir kelimeyi gerçek anlamın
dan başka bir anlamda (mecaz) kullanır
ken dayanılan sebebe denir {bk. MECAZ). 

AlAKÖPRÜ 

Ermenek-Anamur yolunda, 
Göksu üzerinde 

Karamanoğulları devrine ait bir köprü. 
L _j 

Köprünün inşasından sonra yakınında 
kurulan köy sebebiyle Görme! Köprüsü 
adıyla da anılan yapının müzeyyen bir 
çerçeve içindeki Arapça kitabesi her ne 
kadar 706 ( 1306-1307) tarihli olarak ka
bul edilirse de 780 yılına (1378-79) ka
dar çıkan değişik tarihler ileri sürenler 
de olmuştur. Kitabede yaptıranın adı Ka
ramanoğlu Mahmud Bey'in oğlu Alaed
dinHalil Bey olarak gösterildiğine göre, 
bu köprü Alaeddin Halil Bey'in on yedi 
yıl süren beyliği döneminde yapılmış ol
malıdır. Karamanoğlu Mahmud Bey'in 
707'de ( 1307 -1308) ölümünden sonra 
oğulları Halil Bey ile İbrahim Bey birlikte 
hüküm sürmüşler ve 733'ten ( 1332-33) 
sonra da Halil Bey bir süre tek başına 
beyliğin sahibi olmuştur. İkinci küçük 
bir kitabede ise mimarın adının Yusuf 
oğlu Süleyman olduğu kayıtlıdır. · 

Toroslar'ın dar ve iki yakası yüksek bir 
boğazında, iki kaya kitlesi arasına inşa 
edilen köprü 21 m. uzunluğunda ve 6 m. 
genişliğindedir. Muntazam işlenmiş kes
me taşlardan yapılan Alaköprü'nün ka
yalar üstündeki küçük bir gözünden baş
ka, akarsu üstünde gayet geniş ve muh
teşem tek bir gözü vardır. Türk köprü 
mimarisinin çok başarılı örneklerinden 
olan bu değerli eserin ne yazık ki 1960'lı 
yıllarda bütün estetiğini bozacak biçim
de üstü düzlenmiş, iki ucu 40 m. kadar 
uzatılmış ve tabanı da genişletilmek su
retiyle modern bir hale sokulmuştur. 


