
Orientales ·de ( Damas ı 958- ı 960, XVI. 6 ı-
99) Fransızca tercümesiyle birlikte neş
redilmiştir. z. Meşari 'u ebvabi'l-~uds 
(Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 
1378/2, vr. 9•-5ıbı. Akaid ve tasawufla 
ilgili bazı konuları ihtiva etmekte olup 
el- 'Urve ve Şafvetü'l- 'Urve adlı eser
lerine bir hazırlık mahiyetindedir. 3. el
'Urve li-ehli'l-l]alve ve'l-celve (Sü-ley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. I 583; Rei
sülküttab, nr. 482). Bu eserde ivreşari 'u 
ebvabi'l- ~u ds ile Beyanü ·ı- ifısan adlı 
eserlerindeki konuları geniş şekilde ele 
almıştır. 4. Şafvetü'l- 'Urve li'l-il]ve min 
ehli'ş-şafve (Süleymaniye Ktp ., Laleli. nr. 
1432, 128 varakl Bir önceki eserin ge
nişletilmiş şekli olup Simm3ni'nin eser
leri içinde en gelişınişi ve en değerlisidir. 
Mevcut eserlerinin bir özetini ve bütün 
görüşlerinin özünü aksettirmektedir. s. 
Beyanü '1-iJısan li-ehli'l-i~an (Süleyma
niye Ktp ., Şehid Ali Paşa, nr. I 188/ I. vr. 
ı b-55b)_ ilahiyyat, peygamberlik ve vela
yetle ilgili konulara yer verilen bu eserin 
M. Nazif Şahinoğlu tarafından edisyon 
kritiği yapılmıştır (bk bib!J 6. Sırru bô
li'l - bôlli-?evi'l-Jıal (Nuruosmaniye Ktp., 
nr. 5007, vr. I b_ 33b; i ü K tp ., AY, nr. 564. 
vr. 143b- 162b)_ Manevi alemde yaptığı bir 
seyr• i anlattığı risaledir. 7. Fetfıu'l-mü
bin li-ehli'l-ya~n (Bursa Eski Yazma ve 
Basma Eserler Ktp , Bursa Genel, nr. I 592, 
vr. 70b- ı O ı b). Tasawuf yoluna nasıl gir
diğini ve süluk•ün mahiyetini anlatır. 8. 
Kitabü Beda ,i 'i'ş-şana ,i' (Beyazıt Dev
let K tp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1796, vr. 
ı b-44•). Muhtelif konulara dair 100 "sa
nia"dan ibarettir. 9. Zeynü'l-mu 'te~ad 
(N uruosmaniye I<tp., nr. 5007, vr. 34b-85"; 
Murad Molla Ktp., nr. 1827, vr. 248b-259• ). 
Akaide dairdir. 10. Fuşı11ü'l-uşı11 (Süley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1431. vr. 
ı b_64b)_ Bazı fıkhi konuları ihtiva eder. 
11. Failü't-tarika (Millet Ktp , Feyzullah 
Efendi, nr. 2135, vr. 46b-ı 12b).12. Risale
tü'l-~udsiyyat (Süleymaniye Ktp ., Şehid 

Ali Paşa, nr. 165, vr. 168b-211•). 13. Nec
mü'l-~ran ii te,vilati'l-j(ur,an. Nec
meddin-i Daye'nin dokuz ciltlik Bahrü'l
Jıa~a, ik adlı tefsirinin Necm sOresinden 
Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar Alaüd
devle tarafından tamamlanmış zeylidir. 
Eser bir cilt olup muhtelif kütüphane
lerdeki yazmaları farklı adlarla anılmak
tadır (bk. Süleymaniye Ktp , Hasan Hayri, 
nr. 162; Şehid Ali Paşa, nr. 165; Hekimoğ

lu. nr. 54; eserin diğer yazmala rı. Alaüd
devle'nin tefsire dair diğer teli fleri ve gö rüş

leriyle ilgil i geniş bilgi için bk. Şahinoğlu. 
s. 131-135, 285-289). Bu tefsirin baş tara
fında bulunan ve Alaüddevle'nin Kur'an 
tefsiriyle ilgili görüşlerini ihtiva eden 
mukaddimeyi P. Paul Nwya neşretmiştir 
(bk bibl) 14. Divan. Alaüddevle. Ala-i 
Devle, Ala -d evle, bazan da sadece Ala 
mahlasını kullanan Simnani'nin ölümün
den sonra bir divanda toplanmış olan 
şiirlerinin asıl önemi, hicri VII. ve VIII. 
yüzyılın meşhur safllerinden birine ait 
olmalarında, terbiyevi ve ahlaki unsur
lar taşımış bulunmalarındadır. 
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AlAY 

Osmanlı devlet teşkilatında 
askeri ve idari merasimlerin tertibini, 

XIX. yüzyıldan itibaren de 
askeri bir birliği ifade eden 

teri m . 

_j 

_j 

"Kalabalık, cemaat güruh" anlamın
daki Grekçe allagiondan gelen ve daha 
Bizans'la temastan önce Selçuklu Dev
leti'nde kullanılan alay kelimesinin Os
manlı teşrifatında yaygın bir kullanım 
alanı vardır. Padişahın sefere gidiş ve 
dönüşleri sırasında saraydan Davutpa
şa'ya kadar yapılan merasime alay-ı hü
mayun, rebiülewelin on ikinci günü oku
nan mevlid-i şerif dolayısıyla yapılana 

mevlid alayı, yeni tahta çıkan hükümdar 
için Eyüp Sultan Camii ve Türbesi'ndeki 
kılıç kuşanma merasimine kılıç alayı, hü
kümdarın bayram namazını kılmak üze
re camiye gidip gelirken icra edilene bay
ram alayı, bir şehzadenin cüiOsundan 
sonra eski sarayda bulunan annesinin 
Topkapı Sarayı'na nakli sırasında yapılan 
törene ise valide alayı denirdi. 

Alay, askeri terim olarak, Asakir-i Man
süre'nin kurulmasından sonra tabur ile 
liva arasında ordunun belli bir bölümü 
için kullanılmış ve bugün de hala kulla
nılmaktadır. Piyadeterin sekizer bölüklü 
üçer taburu, süvarilerin beşer bölüğü, 
topçuların ise dörder toplu altışar ba
taryası birer alay kabul edilmişti. Alayın 
en büyük amiri miralaydı. Alayın Osman
lılar'da ayrıca alay imamı, alay kanunu, 
alay müftüsü, alay sancağı [aş . bk ı ve 
alaylı•, surre• alayı gibi değişik kulla
nımları vardır. Bunlardan başka alay 
arabası merasimlerde padişahın bindiği 
saltanat arabasını, alay bağlamak aske
rin saf saf olmasını ve savaş nizamma 
girmesini ifade ederdi. Alay beyi timarlı 
sipahi kumandanlarından biri idi ve ter
fii halinde sancak beyi de olabilirdi. Alay 
çavuşu hem Divan-ı Hümayun çavuşları
nı. hem de orduda emir ve kumandadan 
askeri haberdar eden görevlileri ifade 
eden bir tabirdi. Alaya gitmek tabiri ise 
askeri mekteplerden çıkartılarak nefer
likle kıtaya gönderilenler için kullanılır

dı. Alay emini yüzbaşı ile binbaşı ara
sında hesap işleriyle uğraşan bir görevli 
olup alay katipleri arasından tayin edi
lir. terfii durumunda binbaşı olurdu. 
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AlAY 

1908'den sonra bu unvan kaldırılmıştır. 
Alay erkanı da bir alayın yüksek rütbeli 
zabitleri . için kullanılmıştır. Alay göster
mek gösteri yapmak ve bugünkü geçit 
resmi anlamında kullanılırdı. Bunun en 
gösterişiisi yabancı sefirler önünde ya
pılırdı. Alay katibi alayın yazı işleriyle gö
revli bir memuru olup terfi ederse alay 
emini olurdu. Alay meclisi alayın mese
leleriyle ilgili kararların alındığ ı meclisti 
ve yüksek rütbeli zabitlerden oluşurdu. 
Topkapı Sarayı'nda Babüsselam ile Ba
büssaade arasındaki meydanın adı da 
Alay Meydanı idi. Resmi törenierin ya
pıldığı meydanlar genel olarak bu adla 
anılmıştır. 

Günümüzde bir askeri terim olarak 
-alay, bir albayın kamutasında bulunan, 
aynı sınıftan olup aynı silahları kullanan 
en büyük birliğe denilmektedir . Bir pi
yade alayı üç piyade taburu. bir tanksa
var bölüğü, bir piyade hava bölüğü, bir 
muhabere takımı ve piyade hafif koluy
la bir alay karargahından, bir topçu ala
yı ise iki veya daha fazla topçu taburun
dan oluşmaktadır. Her alayın bir sanca
ğı vardır. 

Alay Kanunu. Osmanlı Devleti'nde ge
rek padişahın gerekse serdar-ı ekremin 
sefere çıkışlarında, hükümdarın cuma 
veya bayram namaziarına gidişinde dev
let teşrifatında bulunan kimselerin resmi 
k.ıyafetleri ve teşrifat defterindeki de
recelerine göre yer almaları ile bir geçit 
töreni yapılırdı. Bu törenin yapılış şekli 
ile devlet adamlarının giyiniş tarzını ve 
payelerine göre sıralanmalarını gösteren 
kanuna alay kanunu denirdi. Vezirler, 
ulema, devlet ricali, ocak erkanı ve diğer 
devlet adamlarının divandaki kıyafetleri 

ve bulunacakları yerler alay kanununda 
en ince ayrıntılarıyla tesbit edilmiştir. 

Teşrifatçı başının uyguladığı bu kanu
na göre, XVIII. yüzyıl başlarında vezirler 
başlarına genellikle kallavi , ulema örf, 
vezirlikleri olmayan defterdar, nişancı ve 
rikab-ı hümayun ağaları ile reisülküttab 
selimi, öteki hacegan* ise müceweze* 
denilen serpuşlar giyerlerdi. 

Alay Sancağı. Sancak ordunun şeref 
timsali olarak görülmektedir. İslam ve 
Türk devletlerinde çeşitli renk ve biçim
lerde sancaklar kullanılmıştır. Osmanlı 

Devleti'nin klasik döneminde Yeniçeri 
Ocağı'na mensup yaya ve süvari birlik
lerinin çeşitli bayrakları yanında ocağın 
büyük alay bayrağı vardı. Asakir-i Man
süre-i Muhammediyye'nip kurulmasın
dan sonra oluşturulan allyların da ayrı 
sancakları bulunmaktayd . Alay sancağı , 
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Tercüme-i 

Ci{rülCamf 
adlı eserde 

lll. Mehmed 'in 
alay merasimini 

tasvir eden 
bir minyatür 

(i ü Ktp., 

TY, nr. 6624) 

bugün her alaya ve kuruluşunda ; alay 
bulunrtıayan tugaylara verilmektedir. Si
lahlı kuwetlerin şeref t imsali sayılan 

alay sancağı, cumhurbaşkanı veya onun 
tayin edeceği en büyük komutan tara
fından alaya özel törenle teslim edilir. 
Barış zamanında alay komutanının oda
sında, savaşta ise karargahında kılıfı 

içinde kapalı olarak bulundurulan alay 
sancağı, sadece alaya ilk verilişi, görev 
devir-teslimi, sancağa madalya takılma
sı ve bazı geçit resmi törenleri sırasın
da açılır. Savaşta, sancağı koruma imka
nı kalmazsa, düşmanın eline geçmeme
si için alay kumandanı tarafından yok 
edilir. Alay sancağı tabiri, resmi günler
de gemileri donatmak için açılan renk
li bayraklar için de kullanılmıştır (ayrıca 
bk. BAYRAK, SANCAK). 

Alay Müftüsü. Osmanlı askeri teşkila
tında askerin maneviyatını yükseltmek 
için onlara dini bilgiler ve zaman zaman 
vaazlar vermek, bazan da teçhiz* ve 
tekfin • işleriyle ilgilenmekle görevli as
keri memur. Alay müftüsü protokolde 
binbaşıdan önce getirdi. Osmanlı Devle
ti'nin sonuna kadar alay müftülüğü var
lığını korumuştur. 

Alay İmamı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıl
masından (ı 826 J sonra kurulan Asakir-i 
Mansüre-i Muhammediyye alaylarının bi
r inci taburlarında görevli, din hizmetle
r ini yürütüp ahlaki bilgiler veren, cema
atle namaz kıldıran, teçhiz ve tekfin iş
leriyle meşgul olan askeri memur. Özel 
üniforma taşıyan alay imamı. terfi edin
ce alay müftüsü olurdu. Asakir-i Man
süre'nin kurulmasından sonra askerle
rin dini eğitimlerine daha fazla dikkat 
gösterilmiş, imarnlara zamanın şartları
na göre yeni bazı sosyal haklar verilmiş-

tir. Mesela başlangıçta otuz kuruş olan 
ayiıkiarına "kisve- baha" adıyla otuz ku
ruş zam yapılırken kılık ve kıyafetleri de 
belli bir nizama sokulmuştur. Protokol
de yüzbaşıdan önce gelen alay imamları 
mensubu oldukları birliğin her türlü di
ni meselesinden sorumlu idiler. 
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' liJ ZiYA KAzıcı 

AlAYHANI 

Aksaray-Kayseri yolu üzerinde bulunan 

L 
Selçuklu ham. 

_j 

Kitabesi bulunmayan ve taşıdığı adı 

sonradan aldığı belli olan Alay Ham, XII. 
yüzyıldan kalma Selçuklu kervansaray
larının önemli bir örneği ve "sultan han
ları" tipinin öncüsüdür. Anadolu Selçuk
lu Sultanı ll. Kılıcarslan'ın (ı ı 56- ı ı 92) Ak
saray civarında kervansaraylar yaptırmış 
olduğu bilinmekte ve Alay Ham'nın da 
Kılıcarslan'ın hükümdarlığının son yılın
da yapıldığı tahmin edilmektedir. Avlu 
kısmı tamamen yıkılmış olmakla birlik
te hal bölümünün dışa taşkın taçkapısı 
sağlam durumdadır ve geometrik süs
lemeleriyle bu tür han kapılarının erken 
bir örneğini teşkil etmektedir. Kapıda 
görülen iç içe sekizgenlerden meydana 
getirilmiş . geometrik motif örgülü bor
dürler. Türk süsleme sanatında Anada-


