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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-
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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. 
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Harbiye Mektebi'nde okumadan 
eriikten terfi ederek yetişen 

L 
subaylara verilen ad. 
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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. 
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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. 
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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-


