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A L AY . KÖ.ŞKÜ :. 

lbrahim .Artuk 

Osmanlı Hükfundarlarının, gerek ordu alayını ve gerek diğer 
alaylan seyr ve izlemek için, Bab-ı Ali ve Mekteb-i Rüştiye-i Aske
riyye (Adli Tıp) karşısında, Topkapı Sarayı M1-izesine ait Sur'un 
Soğuk Çeşme Kapısı tarafında teşkil ettiği bir köşe kulesinin üze
rinde, mermerden inşa olunmuş, zarif bir Köşkün adıdır. İşte Os
manlı İİnparatorluğu· Padişahlan Bab-ı Ali önünden ·geçecek alay
ları bu güzel Köşkten izlerle~di. Köşkün karşisında gördüğÜmüz Mek~ 
teb-i Rüştiye-i Askeriyye evvelce ·sarayın terziler Ocap idi. Top
kapı Sacayı müştemilatındari sayılan Alay Köşkü'nün karşısında bu- ' 
!lınan Ter~iler Kar:.ı hanesi aslında Kilise olduğu halde, fetih sıra
sında burası mescid'e çevrilmiş ve Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı 
alışından sonra, bu Mescid'e · dokunulmamış olub burada, bir terzi 
başı, bir hallaç başı ve kırk kadar da terzi çalıştırılmıştır. Bunlar 
Saray-ı Hünıayıın'a lazım olacak bütün döşeme ve giyim eşyalarını 
hazırlamakla- yükümlü idiler.: Zabitleri terzi başı; amirleri de Hazi
ne Kethudası idi1 • 

Eski Tarihçilerden Dursun Bey, yeni saray'ın surlarını anlatır

ken şöyle demektedir: ve denize ve .. koruya yakın bir köşede bir alı

medek yaptı, muhkem burgaziarla kurşun örtülü irtifai bir merte
bededir ki iki günlük yoldan görünür2

• Tarihçinin söz ettiği bina 
herhalde bir kaletiiz:. Y_?ksa Alay Köşkü değildir. 

Alay Köşkü ile De~kapı arasında iki küçük kapıdan birL Pos· 
ta, Telgraf ve Telefon İdaresine bağlı . Fabrika Kapısıdır. Şimdiki 
Köşkün caddeye bakan t~~ı tamamiyle mermer kaplıdır. Ortada, 

1 Tayyar z·ade Ahmed Ata. Tarih-i .A.ta. !stanbul 1291, C. ı:. s. 310. 
2 Dursun .Bey, Tar-ilıri Ebuıteth, Tarih-i Osmani Enetimeni Ne§riyatı, !s

tanbul 1330, s. 67. 
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dilimli kubbenin altında yedi pencere görülmektedir. Bu pencerele
rin üstünde, kabartma vazolar içinde çiçekler yer almıştır. Kubbeli 
kısmın sağın~a üç büyük ve bir küçük pencereli, solunda ise üç pen
cereli iki oda vardır. Köşke, Gülhane Parkının kapısının yanındaki 
ram.padan sonra, sekiz basa:ı;:naklı bir .inerdivenle çıkılır. Asıl Köşk 
tek kubbelidir. Kubbenin içini on iki dilim halinde alçı kabartina 
süslemekte olub tam ortasında da kabartma dallarla yapılmış bir 
askı yeri vardır. Köşkün: .içi lamamen . ahşaptır. Kubbeli salonun 
sağında, birisinin kapısı surların üstüne açılan iki oda ile, solunda 
ba§ka bir oda önünde genişçe bir sofa ve ayrıca bir de antre bulun
maktadır. Yapının ~çüncü katını teşkil eden bu:katın altında iki oda 
vardır, en alttaki kat bodrum'dur . . Köşk'ün sağında ve surun göv
desinde Bab-ı Ali'ye karşı açılan ye Sokullu Mehmed Paşa için ya
pıldığı rivayet edilen bir kapı buluiımaktadır. 

Köşk'ün yapılış tarihi kat'i- olarak· bilinmiyorsa d·a 16. Yüzyılda 
3. Murad zamanında yapıldığİ tahriıin olunabiJ1r~. 

Daha sonraki senelerde, Osmanlı Hükfundarları, gözlerinin 
önünde öldürtmek istedikleri ba~ı siyasi mücrimleri, Topkapı Sarayı 
önündeki meydanlıkta değil de bu Köşk'ün önünde ce_llada verdik
ierini biliyoruz. 

4. Murad zamanında Yapı .çok saglam idi. 

4. Sultan Mehmed i058-1099 (1648-1687) devrinde, Alay Köşkü 
tarihinin eşine rastlanmayan bir alayı da hiç şüphesiz ki Vak'a-i 
Vakvakiyye (Çınar Ağacı Vak'ası) '<4r .. O~ay 8 Cemazillievvel 1066 
( 4 Mart 1656) Cumartesi günü patlak vermişti. Qlayın başlıca se
bebinin hazine buhraJ?.llldan dolayı askerin ulufelerinin mağşuş ve 
hiyleli sikkelerle verilmesi ve esnafın da bakır nisbeti çok fazla olan 
pu sikkeleri kabul etmerriesi, maaŞların düzenli ve zamanında veril7 
memesi,. Girit'de bulunan askerlei-in aç kaldıklar'ı söylentisinin İs-
tanbul'da yayılması idi. · · 

Ötedenberi şımarmış olan sipahiler i~yandan birgilıi evVel, yani 
cuma gün.ü Yeniçeri odaların~ gidip oıilai'la : birleşmişler ve geceyi 
. . 

3 Istanbul Abid~Zeri, YedigÜn ·Neı:ıriyati; ·$: 6 vd: · 
4 Ereroya Çelebi Kömürcüyan, Istanbul Tarihi, çeviren Hrand D. And

reasyon, İstanbul 1952, s. 146; ' !Smail H. Uzıinçarşılı, · Osmanlı Devlet·inin Saray 
te.şk\Zatı, Türk Tarih Kurtiınu, A.nli:ara.1945,: s· .. 25; Türk .. ı!?ısiklopedisi, !stanbul 
Milli Etitim Basunev.i, c. 2, s. 9. . .. . 
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müzakere ile geçirdikten sonra, Devletlıı ·bütün· gelirlerini yutarak 
servet yapan Sar::ı.y Ağaları ile HükUmet Erkanından otuz kişinin 
·isimlerini liste halinde tesbit ederek At Meydanı'nda toplanmışlaz:. 
Avcı Sultan Mehmed bunların şikayetlerini dinlemek için Alay Köş~ 
kü'ne kadar gelrneğe mecbur olmuş, henüz çocuk sayılan . 4. Mehmed 
bu suretle, .bu Köşk'ün. p.enceresinden ihtilalcilerle bir ayak divanına 
çıkınağa mecbur edilmiştiö.-

Yine 4. Avcı Sultan Mehmed 1071 (1660) Ramazan ayının dör
dünde, Eski İstanbul Kadısı Sadr el-Din Zade Ruhullah Efendi, Di
van-ı Hümayun Katiplerinden Beylikçi Vecdi ve Bakı Bey ve Der
gah-ı Ali Kapıcı başılarından Konya Ahazası demekle şöhret kaza
nan Mehmed · Ağa, Devlete ait bazı mugayyebat (gaipten haber ver
me) tan haber vermek töhıiıeti ile, Alay Köşkü dahilinde Padişahın 
huZUİ'Una çıkanlmıştı.- Usulleri sorulduktan ·sonra, zamanın Müftü
sü Bali zade (Mustafa Efendi) fetvası ile, Alay Köşkü önünde bo~ 
yunları vurularak cesetleri dışarıda bırakıldı6• 

Yine bu Genç Padişah zamanında, Haleb Valisi Vezir "Haseki 
Mehrp.ed Paşa'nın, :Ş:aleb'de. ayarı d:ijşük, .h,iyleli sikkeleri piyasaya 
sÜrdüğü ve bunlarla alıŞ ve_riş yaptıg·ı ' ·haberi alııiİnas·ı üierlııe, me- ' 
muriyetinden azloluriaraJr hakkında·· saclır oian Ferm~n.:ı · Hümayun 
gereğince, İstanbul'-a getirilerek 1071· (:!.'660) yılı Şevy?:l_ayın~n - 27. 
gününde, Alay Köşkü'nün önünde Kethudası,: Dhr~n- Katibi ·ve Sar
rafı ile birlikte öldÜrU.ld}F._ 

Silahdar Fındıklılı . Mehmed Ağa ise, .Halep Valisi· H::ı.seki Melı
med Ağa ve Haleb'de.m·ağşuş _sikke hasdığı ,ve. büYük ihtilal ve fesa
da sebep olduğu gerekçe~iyle Vezir-i_ aiam_'ın jıirnali Rikab-ı. Hüıni
yun'a arz edilmekle aziolunarak YediktÜe~de hapsohinniuş, nihayet 
Şevvalin 27. gününde Y.alı Köş~ü'nd~ Padişah'ın huzuruna. çıkar.ılmış 

5 Mehmed Halife, Tarih-i G1lmaiı, İstanbul _ ~340, s. 36 vd.; Ahmed Refik, 
Osmanlı-. imparatorluğunda Mesktikat, Tiirk Tar-ih E1iCümeııi l!!ecmuası, Sayı. 
847, İstanbul 1341, s. 37; İsmail Hami Dani§mend, lzahlı Osrjıanlı ._Tarihi ~rono

lojisi, İstanbul Türkiye Yayınevi 1950, C. 3, s. 420; Mustafa Nuri, Netayic el
Vukuat, İstanbul 1327, C. 2, s. 66. 

6 Rlı§id Tarihi, İstanbul 1282, C. I, s.-13.; Spahdar Fındıklılı' Mehmed Ağa, 

Silahdar Tar·ihi, İst:anbur ·nevl~t :Matbaası 1928; c .. I, s. 217 . . 
7 Raşid, Tarih, İstanbul 1282, C. s. 13; Mehmed .RagıQ b. Mahmud b. I:Iaşirn 

el~Tabbal), llam; el-l{ubela bi. T.ar.ih. Haleb. el~Şehba~,. Haleb 1925,. C. ID, s. 272; 
Resad Ekrem Koçu, !stanbul Ansiklopedisi, C. 2, Alay KöşkiLM;crddes-i, 5. :364.:. -: 
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ve Ferman-ı Hümayilıı ile Bostancı _başı çardağında kendisi, Kethü:
dası, Divan Efendisi ve ta~afı boğdurulınak s!U"et~yle katlo_l~uştu8• 

2. Ahmed 1102-1106 (1691-1695) 'in: saltanatı zamanında, 24 Mu
harrem 1104 · (26 EylUl 1692) PerŞembe gecesi cariyesi Rebia Kadın 
saat 10'da Sultıı:n İbrahim'i ve b~r çeyrek saat sonra da Sultan Selim 
adlı Şehzadeleri doğurdu. O günün sabahı, bütün İslam .memleket:
lerinde dört gün ve dört gece şenlikler. ya_pılmak üzere fermanlar 
gönderildi. Aynı günde, Padişah Alay Köşkü'ne gelçli. Köşkün önün
de sırık meydanmda dört güne değin günd~eri Tahılhane ile peh
livanlar güreşerek ciri~ler oynandı. Geceleri de top ve envaı fişekler 
atıldı. Eshab-ı funun san'atlaruiı · gösterdiler9 • · · 

Raşid Efendi ise Şehzadel~rin Muharrem'in 2q'inde doğd:ukla
rmı ve üç gün üç gece şel:ılik yapıldığını b~ldiriyor10• 

Anpir uslubu gösteren Bugünkü Yapı, 2 .• Mabnıud zamanında 
yapılmış~ır. Köşkün yedi penceresinin kemerleri üzerinde bulunan, 
Hattat İzzet'in on dört mısra'lık Tarihi Kitabesinde şunlar okun
maktadır: 

O~.) ı!n; .r..ü ~.c:'~ ı.i-Y)I '-:')ıs' 
.,\ jl; _,\ ı.f.J .jl.:>) k .j.ı.:..")J) ı,SI)J 

.,bt; ·J' ~·t.ı_,;.. .)b •') ı,$.) ).ı.:.._ ı ~~ 

.,1_,;.,:]1 ~ .)l..~ ~ ..ılJI ~ <.SLı ... 

.,'e(_,;. .J. 4.:.tl ı,S..ılll <.S~ ,!].)~ .. ..c:~ 

o ı_,~ .. ~c. .:ı _,-L_I J> ~ı·,.:. ~ J'• . 

ou r) .s..ı.l:i ~~ 0C~_,) <.S-:11 

\ y " o .. ~.)J.):f . 

· .!l.) ,~ .)lkl ... ,.:.;kL. ;L ':-':".j J.)Y. 

ı../''6 .).J_J) ~\(.ı.:... r:(V'~ )-1.·_,(,1 

~·_,.)_,) J\1. ~flAı") l ,!]~ '· J)· '"=''-'· 
d~\-'. ;~l-.::.? t.\;-1 <.S.)IV""' 

'"'·LW.... JU. <.S~ d~)_;, ...;_,ı_,ı ~\..sf 
ı:r--\.ı&-1 4_1 - ..1~~ o.r..ü o~ .,)_,)..)_,:..) 

) i.).,.:-~ ....; _,,.. .;../' -~N c.:.; ı.> ..ıl j_.) . . 

Bu Kitabe bize, Keykubad Kasrı'nm Alay Köşkü yanmda köhne 
bir Otak gibi kaldığını ve . eski. Al~y Köşkü'nün daha yüksek oldu
ğunu ve yeni Köşkün' 2. _ :Ma:ıünud Devrinde 'i225 (1810) da yapıldı-
ğını gösteriyor11, · · 

8 Fın'dıklılı Mehmed A~a, ;Aynı eser . . - . 
9 Fındıklılı Mehmed. A~a; 'Silc1hdar' Tar.ihi, C. 2, s. 681. 

10 Ra~id, Tar-ih, C. 2, s. 202. · · . 
ll Abdürralunan Şeref T.O.E.M: de . neşrolunan Topkapı Saray .•Hilina· 

yun'u Mecmuası, s. 283. _ 
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II. Mahmud zamanındaki Alay Köşkü 
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Bugünki Alay Kö§kü 


