
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. 

BİBI..İYOGRAFY A : 

K Erdmann, Das Anatolische Karavansaray 
des 13. Jahrhunderts, Berlin 1961, 1, 81·83; lll 
(1976). s. 122·124; ismet iıter, Tarihi Türk 
Han/arı, Ankara 1969, s. 21; Oktay Aslanapa, 
Türk Sanatı, istanbul 1973, ll, 146. 
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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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ALAY KÖSKÜ 

Alay Köskü - Cağaloğlu 1 Istanbul 

visli pencerelerden ışık alır. Bunların si
yah mermerden kemerleri üstüne her 
birine bir beyit olmak üzere izzet Mol
la'nın tarih kasidesi yazılmıştır. Pence
relerde ewelce altın yaldızlı olan demir 
dökme parmaklıklar vardır. 

Burcun devamını teşkil eden kagir 
kaide taş ve tuğla dizileri halinde yapıl
mıştır. Parka açılan bir kapısı, yukarı kı

sımlarında bir dizi penceresi bulunmak
tadır. Bu kaide kısmında kalın meşe di
reklere oturan ahşap bir kat bulunmak
tadır. Buradan, ayrıca üstü tuğladan bir 
kubbe ile örtülü burcun içindeki meka
na geçilmektedir. Büyük safanın tavanı 
çıtalı ve kalem işi tezyinatlıdır. Hünkar 
salonunda üstteki külahtan ayrı olan 
kubbe de dilimlidir. Bunun her bir dili
minin içi, renkli kalem işi nakışlarla be
zenmiştir. Tanzimat'tan sonra. Dalma
bahçe Sarayı'nın önünden geçen cadde 
geçit alayı yolu karakterini aldığından 
Alay Köşkü artık eski fonksiyonunu kay
betmişti. Bunun yerine tamamen em
pire üstübunda olan Daimabahçe Sara
yı'nın müştemilatından Pembeköşk, ye
ni Alay Köşkü haline gelmiştir. Ayrıca 

Mimar Fossati'nin projesine göre Alay 
Köşkü ile Soğukçeşme Kapısı yanındaki 
burç arasına. sur duvarına bitişik ola
rak 1855'te ilk Telgrafhane-i Amire ya
pılmış ve Alay Köşkü de Telgrafhane 
nazıriarına makam olarak tahsis edil
miştir. Telgrafhane buradan çıktıktan 

sonra uzun yıllar boş duran bina Cum
huriyet'in ilk yıllarında Güzel Sanatlar 
Birliği'ne verilmiş, bir süre ressam, hey
keltıraş, yazar ve şairler burada toplan
tılar yapmışlardır. Bir ara Eminönü Hal
kevi tarafından oyun salonu olarak kul-

350 

lanılmış, 1945'te istanbul Eski Eserleri 
Tescil Bürosu olmuştur. 1938'de Top
kapı Sarayı Müdürlüğü'ne bağlanan Alay 
Köşkü, 1959- 1960'ta büyük ölçüde bir 
tamir görmüş, bazı eklemeler, içindeki 
ahşap katlar, bitişiğindeki çok geç dev
re ait odalar kaldırılmıştır. Son yıllarda 
Topkapı Sarayı Müzesi'ne bağışlanan Ke
nan Özbel'in "Halk Sanatları Koleksiyo
nu·nu barındırmaktadır. 

Alay Köşkü, sarayın en dış sınırında, 
bir vakitler sayıları pek çok olan köşkler 
ve kasırlardan son kalandır. XIX. yüzyıl
da Türk mimarisine hakim olan yaban
cı empire üslübunun kuwetli tesirlerini 
taşımakla beraber görevine uygun zarif 
yapısıyla istanbul'un tarihi bir bölgesini 
süslemektedir. 

BİBUYOGRAFY A : 

Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi, İstanbul 
1933, s. 19·20; i. Hakkı Konyalı. istanbul Abi· 
de/eri, Istanbul 1941 , s. 6· 7; R. Ekrem Koçu, 
Topkapı Sarayı, İstanbul, ts., s. 22·28; Abdur
rahman Şeref, "Topkapı Saray-ı Hümayunu", 
TOEM, 1/5 11326), s. 283; Zarif Orgun. "Alay 
Köşkü", Arkitekt, sy. 309 (1962), s. 153·162; 
S. Eyice. "İstanbul'da İlk Telgraghane-i Ami
re'nin Projesi (1855)", TD, sy. 34 (1984), s. 
61 ·72 ; R. Ekrem Koçu, "Alay Köşkü", ist.A, ll , 
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Harbiye Mektebi'nde okumadan 
eriikten terfi ederek yetişen 

L 
subaylara verilen ad. 

_j 

Kelime olarak "debdebeli, tantanalı, 

eğlenceli ve istihzalı" anlamlarına gelen 
alaylı, daha çok mektepte okumamış ve 
alaydan yetişmiş subaylar için kullanıl
mıştır. XIX. yüzyıl sonlarında Harbiye 
Mektebi'nden yetişen subaylar ihtiyacı 

karşılamadığından, bu boşluğu doldur
mak maksadıyla ordu içindeki erterin 
kabiliyetlileri seçilerek subay yapıldı. Böy
lece Harbiye'den mezun olanlara mek
tepli, eriikten subaylığa terfi edenlere 
de alaylı denildi. Mektepli subayların 

nazariyatta kuwetli pratikte zayıf olma
larına karşılık, alayillar pratikte kuwetli 
nazariyatta zayıf bulunuyorlardı. Bu yüz
den iki grup birbirinden hoşlanmıyordu. 
Aralarında sık sık kavgalar ve silahlı ça
tışmalar bile çıkıyordu. 

Il. Meşrutiyet'in ilanından sonra alaylı 
subayların ordudan çıkarıimalarına ka
rar verilmesi, Ekim 1908'de bunların ga
leyanına sebep oldu. Bunun üzerine baş
larında bulunan Birinci Süvari Fırkası 

kumandanı Ferik Refik Paşa altı ay hap-

se mahküm edildi. Ondan sonra alaylı

ların çoğunun tasfiye edilmesi, 31 Mart 
Vak'ası'nın çıkmasında önemli rol oyna
dı. Bu olay sırasında sokaklarda ve köp
rü üzerinde bazı genç subaylar sırf mek
tepli oldukları için öldürüldü. 

Il. Meşrutiyet'ten sonra alaylı subay 
yetiştirilmesi geleneğine son verilmekle 
birlikte alaylı tabiri Türk kültüründe me
cazi anlamda, mektep medrese görme
den kendi kendini yetiştirmiş kimseler 
için günümüze kadar kullanılmaya de
vam etmiştir. 

BİBUYOGRAFYA: 

KamQs·ı Türki, s. 49; Pakalın . I, 46; Daniş
mend. Kronoloji, istanbul 1961, IV, 370-373; 
Karai. Osmanlı Tarihi, Vlll, 369·375; Bayur. 
Türk inkılabı Tarihi, 1/ 2, s. 182·183; Ali Ce· 
vat, ikinci Meşrutiyetin ilanı ve Otuzbir Mart 
Hadisesi (haz . Faik Reşit Unat), Ankpra 1985, 
s. 58·60. G:I 
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ALBAİYYE 
( :ı,;l:l-JI) 

Galiyye'den 
Alba ' b. Zira'ın görüşlerini 
benimseyenlere verilen ad 

(bk. GALiYYE). 

ALBASTI 

(bk. ALKARISI). 

ALCAIA, Pedro de 

Avrupa'da ilk Arapça sözlük 
ve gramer kitabını yayımiayan 

İspanyol dil bilgini. 

_j 

_j 

1 

_j 

Fransisken veya bir rivayete göre Hi
eronymite tarikatına mensup bir Katalik 
rahibidir ve XV. yüzyılın sonları ile XVI. 
yüzyılın başlarında yaşamıştır. Hayatı 

hakkında yeterli bilgi bulunmamakta, 
taşıdığı "de Alcaıa· nisbesinden, çoğu 
güney Endülüs bölgesinde yer alan Al
cala (<.Ar. el·kal'a, "kale") adlı yerleşim 
merkezlerinin birinden olduğu anlaşıl

maktadır. 

Tarihe "Katolik Krallar· adıyla geçen 
ve engizisyon mahkemeleri dönemini 
başlatan Perdinand d'Aragon- Isabella 
de eastilla çifti, 1492'de ispanya'daki 
son İslam merkezi olan Gırnata'yı (Gra
nada) ele geçirdikten sonra. şehirde ka
lan müslümanlara dinlerini değiştirme
leri için baskı yapmaya başlamışlar ve 
bu arada Arapça konuşmalarını da ya
saklayarak ispanyolca öğrenmelerini zo-


