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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. 

_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. 
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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-



runlu kılmışlardır (bk. ALJAMİA). Şehrin 
zaptından birkaç yıl sonra müslümanla
rın asimilasyonu konusunu daha sistem
li biçimde ele alan Katalik Krallar. Gır
nata başpiskoposu Fernando de Talave
ra'ya müslümanlara Hıristiyanlık esas
larını öğretmekle yükümlü misyoner ra
hiplere yardımcı olmak üzere bir Arap
ça sözlük ve gramer kitabı hazırlatması 
direktifini vermişlerdir. De Talavera bu 
işle 1499 yılında Pedro de Aleala'yı gö
revlendirmiş ve o da kitabının önsözün
de bizzat yazdığına göre Gırnata'nın en 
büyük müslüman alimlerini toplayarak 
onların yardımıyla Vocabulista aravigo 
en letra castellana (Kas tilyan [ ispanyo lj 
harfleri ile A rapça sözlük) adını verdiği 
eserini meydana getirmiştir. Aleala bü
yük bir süratle iki yılda bitirdiği. ancak 
devrin imkanlarıyla 1505 yılında bastı
rabildiği sözlüğünde. Antonio de Nebri
ja ' nın 1495 yılında yayımladığı İspanyol
ca - Latince sözlüğü esas almış, fakat 
yaptığı ilavelerle eserin hacmini 22.000 
kelimenin üzerine çıkarmıştır. Sözlükte 
ispanyolca kelimelerin Arapça karşılık
ları o devirde Gırnata'da konuşulan halk 
ağzı ile verilmiş, matbaada başka harf 
bulunmadığı ve ayrıca Arap harflerini 
okumayı bilmeyen rahiplere kolaylık ve 
zamandan tasarruf sağlayacağı için de 
yine Latin harfleriyle dizilmiştir. Bu ara
da Alcala, Latin alfabesinde karşılığı bu
lunmayan bazı Arap harflerini ahşaptan 
oydurduğu özel harflerle karşılamış (me
sela: ~-c ) ve böylece de ilk defa trans
kripsiyon işareti kullanan dilci olmuştur. 
Ancak Latin harfleri arasında karşılığı 

bulunmayan her harf için bir transkrip
siyon işareti tesbit edememiş ve birbi
rine benzeyen harfleri aynı Latin harfiyle 
karşılamıştır (mesela : ü 1 .ı.,~ t ;_ t 1 .. ~ h ; 

, 1..;. 1.),;, - d) Bu durum ise. Arap alfa
besi ve Arapça kelimelerin Latin harfle-

riyle nasıl yazılıp okuoacağı hakkında 

geniş açıklamalar ihtiva eden giriş kıs

mına rağmen bazı kelimelerin anlaşıl

masında güçlük doğurmuştur. Nitekim 
eseri ilk defa ciddi biçimde inceleyip ün
lü SuppJement'ının kaynakları arasında 
kullanan Dozy. doksan altı kelimenin im
tasını kesin biçimde tesbit edememiş 
ve bunları ayrı bir liste halinde vermiş
tir (s XXX-XXXII ) 

Aleala yine 1505 yılında eserin giriş 

kısmını tekrar ele almış ve görebildiği 
hatalarını düzeltip muhtevasını bazı ila
velerle genişleterek Arte para ligera
mente saber la lengua araviga (Arap di· 
/ini kolaylık la öğrenme sanatı ) adını ver
diği müstakil bir kitap halinde yeniden 
yayımlamıştır. İ ki bölümden oluşan ki
tabın birinci bölümünde. İspanyol rahip
lerin Arapça'yı daha kolay öğrenebilme

lerj için bu dilin grameri Latince'nin gra
mer kaidelerine adapte edilerek anlatıl
mış ve özellikle Arapça kelimelerin La
tin harfleriyle nasıl yazılacağı ve hare
keterin nasıl değerlendirileceği üzerinde 
durulmuş, ayrıca Arapça kelimelerin te
laffuz şekilleri hakkında ayrıntılı bilgi 
verilmiştir. Aleala'nın bu bölümde asıl 

ağırlığı Arapça kelimelerin Latin harf
leriyle nasıl yazılacağı konusu üzerinde 
yoğunlaştırmasından. halk arasında ko
nuşulması yasaklanan bu dilin yazısının 
da ortadan kaldırılması için bir metot 
geliştirmeye çalıştığı sonucunu çıkar

mak mümkündür. Kitabın ikinci kısmı 
ise misyoner rahiplerin ezberlemeleri 
için konuldukları anlaşılan Gırnata halk 
Arapça'sı ile kaleme alınmış çeşitli me
tinlerden meydana gelmekte ve rahip
lerin müslümanlar arasında Hıristiyanlı
ğı yaymaya çalışırken öğretmeleri gere
ken iman akfdelerini, başlıca dinf kaide
leri, Hıristiyanlığı kabul eden Araplar'ın 
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Aleala'nın gramerinden bir sayfa 

vaftiz törenlerinde. nikahlarını kıyarken 
ve ölümleri sırasında onlara telkin ede
cekleri sözleri, ekmek ve şarap ayini gi
bi önemli ayin ve törenlerde okuyacak
ları duaları ve Kitab-ı Mukaddes'ten ba
zı pasajtarla Yuhanna ineili'nin bir kıs
mını ihtiva etmektedir. 

Bir bütün halinde ele alınması gere
ken Aleala'nın eseri (sözlük ve gramer), 
misyonerlik faaliyeti içinde rahiplere en 
pratik biçimde Arapça öğretmek ama
cıyla kısa sürede yazılmış olmasına ve 
klasik Arap dilcilerinin ilim aşkıyla mey
dana getirdikleri gerçek ilmf eserlerin 
yanında çok basit kalmasına rağmen 
Arapça'nın yüzyıllar önce ortadan kalk
mış bir lehçesini gün ışığına çıkarması 
açısından fevkalade önemlidir. Eser yal
nız Gırnata halk ağzı üzerine yapılmış bir 
çalışma olup klasik Arapça ile ve Arap
ça'nın diğer lehçe, şive ve ağızlarıyla il
gilenmemiştir. Dolayısıyla, ancak XIX. 
yüzyılda ana bilim dallarının tali kolları 
üzerinde ihtisastaşmaya başlayan mo
dern ilim aleminin ürünleriyle karşılaş

tırılabilir ve bu alanda da öncü kabul 
edilebilir. Fakat bunun sebebi, bazı ya
zarların takdim etmeye çalıştıkları gibi 
Aleala'nın eserini. ayrıntıları araştıran bir 
ilim adamı gayretiyle yazmış olması de
ğil. devlet politikası gereği direktifte ve 
sadece Gırnata Arapları'nın dilini öğren

meye mecbur olan misyonertere hizmet 
amacıyla hazırlamış olmasıdır. Ancak ya-
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ALCALA. Pedro de 

zılış amacı ilmi olmasa dahi, Arap dili 
üzerine çalışan bugünkü bilim adamla
rının büyük değer verdikleri Aleala'nın 
eserinden, İspanya'da yaklaşık VIII yüz
yıl süreyle konuşulmuş olan Arapça'nın 
ispanyolca'dan ne derecede etkilendiği
ni ve bu dilden hangi Hint-Avrupa kö
kenli kelimeleri aldığını (yalnı z Gırnata 

ağzında da olsa) öğrenmek mümkün ol
maktadır. 

Avrupalılar tarafından Arapça üzerine 
yapılmış ilk kapsamlı çalışma ve mat
baada basılmış dünyanın ilk Arapça dil 
kitabı olması açısından da ayrı bir önem 
taşıyan Aleala'nın eseri Paul de Lagarde 
tarafından 1883 yılında Göttingen'de. yi
ne ilk neşrindeki gibi gramer kısmı ön
de olmak üzere bir tek kitap halinde ya
yımlanmış (Petri Hispani de Ungua Ara

bica libri duo Pauli de Lagarde studio et 
sumptibus repetiti) ve hatalı kısımları dü
zeltilerek muhtevası ilmi açıklamalarla 
zenginleştirilmiştir. Bu yayının da ayrı 

ca 1928 yılında Hispanic Society of Arne
rica tarafından tıpkıbasımı yapılmıştır. 
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ı . 372. Iii SARGüN ERDEM 

L 

ALÇI 

İlhanlılar' da 
inşa: divanında çalışan 

ve divanın en yetkili dört şahsından 
biri olan kişiye verilen isim. 

_j 

"Kırmızı" manasma gelen al kelime
siyle +çı ekinden meydana gelen bu te
rim, "resmi evraka damga-nişan vuran 
kimse" anlamını taşımaktadır. 

Reşidüddin, Gazan Han'ın idari reform
ları ile ilgili -olarak verdiği bir kayıtta 
alçılardan bahsetmekte ve bunların el
lerindeki damgayı bir menfaat karşılı

ğı kullanmalarının yasaklandığını belirt
mektedir. İlhanlılar zamanında han ta
rafından verilen emirler usulüne uygun 
olarak düzenlenir ve hana arzedilirdi. 
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Evrak ancak bundan sonra divan kale
mine gönderilirdi. Burada hanın evrakı 
tasdik tarihi ve evrakı alacak kişi yazı
larak tesbit edilir. işlerin gidişini kontrol 
bakımından da evrak üzerine kara dam
ga basılırdı. Kara damganın kullanılma 

sından önce en yüksek devlet mührü ola
rak "al damga" kullanılmıştır ki alçı te
rimi de buradan gelmiştir. 

Bu terime sonraki dönemlerde pek 
rastlanmamakla beraber Kanani devri
ne ait bir tahrir* defterinde Dulkadırlı 
Türkmenleri arasındaki bir boyun Alçı 

adını taşıdığı görülmektedir. Bunun İl
hanlılar'daki alçı ile bir münasebetinin 
bulunup bulunmadığı şimdilik bilinme
mektedir. 
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L 

ALE CSO 

(bk. ARAP BiRLiGi EGiTiM KÜLTÜR 
ve BiLiM TEŞKİI.ATI). 

ALEM 
(~1) 

_j 

Tuğ, bayrak ve sancak gönderleriyle 
kubbe, küiAh ve çatıların tepesine takılan 

L 
sembol; sınır taşı. 

_j 

Alem kelimesi Arapça ilm (bilmek; bil
dirmek. işaret etmek) kökünden türemiş 
kuralsız bir isim olup anlamı "belli eden. 
bildiren; iz, alamet, işaret. ni şan" dır. Ta
şıdığı bu sözlük anlamından dolayı "sem
bol, standart; bayrak. sancak; lider. 
imam; sın ır, sınır taşı; uzun dağ" ve 
Arap gramerindeki "özel isim" iÇin müş
terek terim olarak kullanılmaktadır; ço
ğulu a'lamdır. 

Alemin ortaya çıkması tarih öncesi de
virlere rastlar. Bunlar daha çok savaş
lar ve kalabalıkta icra edilen dini tören
ler sırasında. kişilerin kendi lider ve top
luluklarını tanıyabilmeleri amacıyla ko
lay görülebilecek biçimde, mızrak gibi 
uzun bir gönderin ucuna takılarak birlik
lerin önünde taşınan alametlerdir. Ale
min, kalabalık ve kargaşalık anında lide
rin bulunduğu yere işaret etmesinin ya
nında yerine getirdiği diğer önemli gö
rev. o topluluğu birlik ve beraberlik için
de tutmasıdır. Bu sebeple gerek alem-

ler, gerekse sonraları onlardan gelişen 
bayrak ve sancaklar daima manevi bir 
güç taşımış ve mukaddes sayılmışlardır 
(bk. BAYRAK, SANCAK). 

İlk alemler (standart) totemik devirle
re aittir. Bunlar tanrı sOretleri, semavi 
semboller ve çeşitli hayvan şekillerinde 
genellikle bakır. tunç. gümüş, a-ltın gibi 
madenierden yapılarak mabedierde mu
hafaza edilen ve törenlerde alayların, 

savaşlarda da askeri birliklerin önünde 
taşınan gönderlere takılmış küçük hey
kellerdir. Bilinen ilk alemler Mezopotam
ya ve Mısır tasviri sanatlarından tanın
makta ve bunların tanrı sembolü olduk
ları görülmektedir. Tasviri sanatta n_ ta
nınanlann dışında, doğrudan kendisi ele 
geçmiş ilk alemierin en güzel örnekleri, 
milattan önce III. binyılın sonlarına ait 
Alacahöyük kral mezarlarından çıkarılan 
Hatti güneş kurslarıyla geyik ve boğa 
heykelleridir. Hunlar'a ait Pazırık kur-

Memlük Sul tan ı Kansu Gavri'ye 11501-15171 ait bir sancak 

alemi (Askeri M üze. nr. 455) 


