
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-



lu dışından itibaren takip edilebilen bir 
gelişmeye sahiptir. XII. yüzyıl içindeki 
yakın benzerleri. bu hanın tarihlenmesi
ne ayrı bir açıdan temel teşkil etmekte
dir. Basık kapı kemeri üstündeki alınlık
ta başı cepheden, vücudu iki yanlardan 
gösterilmiş arslan fıgürünün de sembo
lik olarak Kılıcarslan'a bağlandığı araş

tırıcılar tarafından kabul edilmektedir. 
Halen yıkık halde bulunan avlunun ar
kasında, merkezde fener kubbesi (ışık

lık) ile iki yanda yedişer tonozlu nefler
den meydana gelen hol bölümü yer al
maktadır. 
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~ ARA ALTUN 

AIAYKÖŞKÜ 

Pa dişahiarın 
geçit yapan alayları seyretmesi için 

yapılmış köşk. 
_j 

Saray-ı Cedid (Yeni Saray) diye adlan
dırılan ve bugün yanlış olarak Topkapı 
Sarayı adıyla anılan büyük saray man
zumesini çeviren Sür- ı Sultani'nin Divan
yolu caddesine bakan köşesindeki bur
cun üstünde inşa edilmiştir. Sirkeci Ho
capaşa'daki Aydınoğlu Dergahı önünden 
yukarı kıvrılan surun Alay Köşkü yakı
nında tamamen Türk klasik mimarisi 
üslübunda sivri kemerli Sokullu Meh
med Paşa Kapısı bulunmaktadır. Karşı 

tarafında ise XVIII. yüzyıldan beri sada
ret makamı olan Babtali'nin ewelce yal
nız sadrazamların girip çıkmalarına mah
sus ve şimdiki biçimini XIX. yüzyılın ilk 

Alay Ha nı'nın 

cephesi 
ve girişi 

yarısında alan geniş saçaklı girişi, Paşa 
Kapısı bulunmaktadır. Alay Köşkü'nün 
az ilerisinde bugün Gülhane Parkı'nın gi
rişi olan ve Soğukçeşme Kapısı olarak 
adlandırılan kapının iki yanındaki yay
van kemerli girişler ise 1913'te Opera
tör Cemi! Paşa'nın şehreminliği zama
nında açılmıştır. 

XVI. yüzyıl sonlarında Alay Köşkü'nün 
yerinde ahşap bir köşk bulunuyordu. Fa
kat şehrin ana caddesi üzerinde saray 
surunun 90 derecelik bir dirsek teşkil 
ettiği yerde bulunan bu burcun diğer 
burçlardan daha değişik ve daha itinalı 

işlenmiş taş malzeme ile yapılması, da
ha Fatih zamanından itibaren bir köş
kü taşımak üzere tasarlandığını göste
rir. Bugünkü bina. pencere kemerlerin
de tunç harflerle yazılı manzum kitabe
sinden öğrenildiğine göre, daha yüksek 
olan bir köşk veya kulenin yerine Sultan 
Il. Mahmud tarafından 1225 (1810) ve
ya 1235 (1819-20) yılında yaptırılmıştır. 

A. Şeref ve i. Hakkı Konyalı, Keçecizade 
izzet Molla tarafından yazılan bu man
zum tarihin ebced • ini 1225 olarak he
saplarken, Z. Orgun noktalı harfleri top
lamak suretiyle 1235 ( 1819-20) yılını el
de etmiştir ki R. Ekrem Koçu da aynı . 

Alay 
Köskü'nün 
eski bir 
gravürü 

AlAY KÖŞKÜ 

rakamı benimsemiştir. Genellikle kabul 
edilen tarih budur. Kesin bir kayıt bu
lunmamakla beraber. köşkün mimari 
üslübu bakımından . bu devirde sarayın 
pek gözde mimarlarını sağlayan Balyan 
ailesinden Kirkor Arnira Balyan'ın eseri 
olması muhtemeldir. 

Saray- ı Hümayun'un şehirle doğrudan 
doğruya temas eden tek parçası olan 
Alay Köşkü en hareketli ana cadde üze
rinde bulunduğundan. padişahların bu 
caddeden geçit yapan alayları seyret
mesi için yapılmış ve adını da bu görev
den dolayı almış ise de zaman zaman ilk 
yapısı bazı tarihi olaylara da sahne ol
muştur. Alemdar Mustafa Paşa ' nın 1223 
Ramazanında (Kasım 1808) Babtali'deki 
ölümü barut fıçısını ateşiemek suretiyle 
olduğuna ve yüzlerce asinin de ölümü
ne sebep olan bir patlama vuku buldu
ğuna göre, Paşa Kapısı'na çok yakın bu
lunan Alay Köşkü'nün de bu sırada bü
yük ölçüde hasar görmüş olması muh
temeldir. 

Alay Köşkü, köşe burcu üzerine otu
ran yuvarlak hünkar salonu ile çeşitli 

büyüklükte hizmet odalarından meyda
na gelmiştir. Saray parkı (şimdi Gülhane 
Parkı) tarafından geniş bir rampa ile bü
yük bir safaya ulaşılır. Parka bakan ya
rım yuvarlak cephesi sık pencereli ve ah
şap olan bu safanın iki tarafında küçük 
hizmet odaları ve bir hela vardır. Padi
şaha mahsus yuvarlak esas salon bur
cun tam üstüne oturmakta ve bir dizi 
taş konsoBa dışarı çıkıntı teşkil etmek
tedir. Geniş çıkıntılı saçağın üstünde ise 
soğan biçiminde dilimli bir külah yükse
lir. Bu külahın içinde salonun üstünü ör
ten kubbe bulunmaktadır. Bu külahla 
birlikte bütün binanın üstü kurşunla ör
tülüdür. Yuvarlak salon ve etrafı ahşap 
meşe direklerinden yapılmış olup cephe 
dıştan tamamen mermer kaplanmıştır. 

Aslında on iki köşeli olarak yapılan bu 
salon. yedi cephesinde açılmış yarım ka-
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