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ALKARISI
Halk arasında
sebep olduğu
sanılan hayali yaratık.

lohusa
L

Halk dilinde al, alanası, alkızı, alkarı,
ve albıs adlarıyla da anılan alkarısı kötü ruhlardan sayılmakta ve cin,
peri, dev veya şeytan şeklinde tasavvur
edilmektedir. inanışa göre albastı (lohusa humması) onun tesiriyle ortaya çıkar
ve tedbir alınmazsa lohusa kadınla çocuğunun ölümüne ·sebep olur. Alkarısı
nın ahır ve samanlıklarda, viranelerde,
nehir kenarlarında, çeşme ve kaynak
başlarında bulunduğuna ve atlarla Iohusa kadın ve çocuklarına musaHat olduğuna inanılır. Çoğunlukla al gömlekli,
yaşlı ve son derece çirkin bir cadı şek
linde tasawur edilmekle birlikte güzel
olanlarının da bulunduğu ve yakalandık
Iarında bunlarla evlenmenin mümkün
olduğu kabul edilmektedir.
albası

arasında

miştir.
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tedbirler, doyapan kadının albastıya tutulmasından önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrılır. Önce alınacak tedbirlerin belli
başlıları Iohusayı kırk gün yalnız bırak
mamak; gece gündüz odasında lamba
yakmak; ona ve çocuğuna yakın bir yere Kur'an, ayna, soğan, sarımsak, nazarlık asmak; yastığının altına en'Am•,
kama, bıçak, maşa, makas, ekmek, erkek ceketi veya yeleği koyup üstüne iğ
ne sokmak; lohusanın başına ve çocuğun beşiğine birer al kurdele bağlamak
tır. Eğer lohusa veya çocuğu albasması
na uğramışsa hocaya yahut ocaklıya okutulur; yanlarında ansızın silah atılır veya
demir aletlerle gürültü yapılır; odaya al
(veya kır) bir at getirilip kişnetilir, hastanın üzerine arpa konarak ata yedirilir.

iki tip alkarısı imajı yaBirincisi ölüme sebep olmaz, sadece geceleri ahırda atlara binrnek ve yelelerini örmekten zevk alır. AIkarısının atiarına bindiğini farkeden bazı kişilerin atın sırtına kara sakız, zift
vb. sürmek suretiyle onu yakaladıkları,

Eskiden toplum hayatında büyük bir
problem teşkil eden albasması , modern
tıptaki lohusa humması (fievre puerperale) denilen mikrobik hastalık olduğunun
anlaşılması ve doğru teşhis edilmesi halinde hastalara gerekli antibiyotiklerin
verilmesi üzerine daha seyrek karşıla
şılır hale gelmiştir. Buna bağlı olarak
alkarısı imajı da ulaşırnın kolaylaşma
sı, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması ,
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Halk

ayrıca eğitimde ilerlemeler kaydedilerek her çeşit batı! inancın islam'a aykı
rı olduğunun halka anlatılması ile eski
korkutuculuğunu büyük ölçüde kaybet-

Alkarısına karşı alınacak

hummasına

şamaktadır.

vücuduna iğne veya çuvaldız sapiayarak
insan şekline dönüştürdükleri ve uzun
süre hizmetlerinde kullandıkları rivayet
edilmektedir. Alkarısının yakalandığı evlere ·ocak·, o evlere mensup olanlara
da "ocaklı" denilir; alkarısının ocaklarla
ocaklılardan ve onlara ait eşyanın bulunduğu yerlerden uzak durduğuna inanı
lır. ikinci tip alkarısının yeni doğum yapmış kadınlarla çocuklarına musaHat olduğu, kadının böbrek. yürek ve ciğerini
yemekten hoşlandığı söylenir. Alkarısı 
nın musaHat olduğu lohusaya albasan,
belirtileri gerinme. şiddetli ağrı, çevredeki eşyayı kırmızı görme, bayılma, sayıklama ve ağız köpürmesi şeklinde görülen hastalığa da albastı veya albasması denir. Söylentiye göre alkarısı, koruma tedbirleri alınmamış evde yalnız
bırakılan ve henüz kırkını çıkarmamış
lahusanın göğsüne oturarak ciğerini söker ve suya batırır; eğer bu noktada farkedilip tedbir alınmazsa kadın ölür. Hastadan kan geldiğinde alkarısının onu yakaladığı anlaşılır ve derhal korkutulup
suya batırmasına fırsat vermeden lahusanın ciğer, böbrek ve yüreğinin elinden
alınması gerekir; bu başarılırsa kanama
durur ve hasta ölümden kurtulur.

L

Endülüs'te bulunan
ve en önemlileri Sevilla Alkazarı olan
müstahkem Ortaçağ sarayları.
_j

ispanyolca'da alkazar (alcazar). Portekizce'de alkaser (alcacer) şeklinde söylenen kelime, aslında Arapça "köşk, saray" manasma gelen el-kasr olup İberik
yarımadasının birçok yerinde görülen
mazgallı kalın duvarlarla korunmuş, islami döneme ve onu takip eden Mudejar sanat dönemine (XII-XVI yüzy ıll ar) ait
sarayları adlandırmakta kullanılmakta
dır. Başlıcaları

Sevilla, Granada, Cordoba, Segovia, Toledo ve Jerez de la Frentera'da bulunan alkazarların en önemlisi
ve örnek olarak incelenebilecek derecede mimari özellikler taşıyanı, müslüman
ispanya'nın en büyük şehirlerinden İşbi
liye'de (Sevilla), islami yapıların topluca
yer aldığı bugün Aleazaba ((Ar. el-kasaba "kasaba, köy") denilen eski şehir merkezinde inşa edilmiş alanıdır. Altın yaldızlı çinilerle kaplı olduğu için Altın Kule
adıyla tanınan ve 1220 yılında inşa edilen on iki köşeli büyük kule ile halen katedralin çan kulesi olarak kullanılan bü-
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yük minarenin (la Giralda) yakınındadır ve
onlarla birlikte üçlü bir grup teşkil eder.
İlk defa, Endülüs'ün MülOkü't-tavaif döneminde Muvahhidf (Aimohad) Sultanı
Ebu Ya'küb Yusuf (1163-1184) tarafından
Tuleytulalı (Toledo) mimar catubfye yaptırılmışsa da 1364- 1366 yıllarında yeniden inşa edilirken bu binanın mazgallı
duvarları ile Aslanlı Kapı denilen ana girişi hariç diğer kısımları yıkılmıştır. Daha önceleri yerinde, 712 yılında yapıldı
ğı sanılan bir Emevi kalesinin mevcut olduğu bilinmektedir.
Bugünkü binanın yapımı. Castilla-Le6n
Ziilim (el Cruel) 1. Pedro (1334-1369)
için, onun yardımıyla ikinci defa tahta
geçen Gırnata (Granada) Beni Ahmer (Nasr1) Sultanı V. Muhammed'in ( 1354-1359,
1362-1391) gönderdiği mimar ve ustalarta Tuleytula'dan getirtilen müslüman
marangozlar tarafından gerçekleştiril 
miştir. Bir hıristiyan eseri olmasına ve
sonradan 1. Carlos (ı 5 ı 6- ı 556), ll. Felipe
(1556- ı 598), lll. Felipe (1598- 162 ı ) ve V.
Fe li pe (1700- ı 746) devirlerinde Avrupai
tarzda restore edilmesine rağmen, Mudejar (<.Ar. müdeçcen " yerleşip kalmış,
uyum sağlamış") denilen ve islam sanaKralı

tının hıristiyan sanatına uygulanmış şek

li olan

sanatın

en güzel

örneğini teşkil

etmekte ve bu sebeple islam mimarisi
büyük bir önem taşımaktadır.
Portakal ve limon ağaçları ile yaseminIerin karakterize ettiği geniş bir bahçenin içinde yer alan yapı , ortası havuzlu
üstü açık avluları çevreiemiş kapalı mekanlarıyla, havuz ve çeşme sularından
yansıyan güneş ışınlarının duvarlardaki
parlak çiniler üzerinde oynaşmalarını ve
bu duvartarla revakların da havuz suları
üzerinde görüntülenmesini amaçlayan
islam saray mimarisinin tipik bir örneğidir. Binanın methaline. çevresi nebatf
motiflerle süslenmiş dikdörtgen bir kapı açıklığından girilmekte ve iki yanda,
ince sütunlara oturan dilimli kemerlerle onların üzerinde ikinci bir sıra teşkil
eden sütunçeli kemerierin bulunduğu
görülmektedir. Bu methalden geçilen
binanın ortasında, etrafı ince çifte sütunlara basan dilimli kemerlerden oluş
muş revakla çevrili. duvarları çini ve üzeri süslemeli alçı sıvayla kaplanmış Kız
lar Avlusu (Patio de las Doncellas) yer alır.
Sarayın en gösterişli bölümü, bu avluya geniş bir kemerle açılan elçi kabul
törenlerinin yapıldığı Elçiler Salonu'dur
(Salon de Arnbajadores) . Duvarlarının at
nalı kemerli kapıların yarı hizasına kadar olan kısımları, üç kanatlı rüzgar gütü ve geometrik desenlerle süslenmiş çiaçısından

nilerle, yukarı kısımları ise yine alçı kabartmalarla kaplanmıştır. Dekorasyonu
ı. Pedro zamanına ait olan bu salonun
üstü 1420 yılında, içi kabartma arabesk
motiflerle bezenmiş altın yaldızlı bir kubbe ile örtülmüştür. Sanıyın diğer önemli
bir bölümü de ince sütunlara oturan sı
ra kemerlerle çevrili Bebekler Avlusu'dur
(Patio de las muii.ecas). Suranın sütunları X. yüzyılda lll. Abdurrahman'ın Kurtuba yakınında inşa ettirdiği Medfnetüzzehra Sarayı'ndan getirilmiştir. Bir hı 
ristiyan hükümdar için yapılmış olması
na rağmen binanın birçok yerinde Arapça kitabeler bulunmakta ve "Sultan Don
Pedro"ya hayır dua eden bu kitabeler,
XIV. yüzyıl ispanya'sının nasıl islam kültürü hayranlığı içinde yaşadığını göstermektedir.
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SARGON ERDEM

ALKIŞ
Osmanlı teşrifat geleneğinde,

Alkazar Sa rayı'nı n dekoratif zengi nl iğe sahip avl u duva rl arında n iki detay· Ispanya

merasimlerde
ve vezirler için söylenen
güzel sözlere verilen genel ad.

padişah

L
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Türkçe alkamak "övmek, medh ü sena etmek; şükretmek. hamdetmek" kökünden gelen ve Kaşgarlı Mahmud tarafından Hz. Peygamber'e getirilen salavat anlamında da kull anılan (Divanü
Lugati't-Türk Tercümesi, 1, 97) alkış kelimesi, bugün sadece el çırpmak suretiyle ifade edilen takdir gösterisinin adı
olarak kullanılmaktadır. Türk- islam tarihinde ise devlet büyüklerine karşı törenlerde söylenen övgü, şükür ve iyi dilek sözlerine alkış adı verilmiştir.
Alkış, Osmanlı devlet teşrifatının da
vazgeçilmez unsurlarından biri olmuş
tur. Osmanlılar'da padişahlar ve vezirler
için merasimlerde ve özellikle bayram
törenlerinde Divan - ı Hümayun çavuşla
rının yüksek sesle söyledikleri bazı sözler vardır ki asıl teşrifatla ilgili alkış bun-
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