
kesilip yapıştınlmaları suretiyle binala
ra uygulanan bir dekorasyon tekniği için 
kullanılmaktadır. Bir nevi ayna mozaik 
denilebilecek olan bu süsleme çeşidi, ışı
ğın çok sayıdaki ayna yüzeyinden yansı
tılarak o mekanın pırıltılı hale getiril
mesini sağlamaya yönelik bir çalışmadır. 

Aynakari önceleri binaların dış yüzle
rinde de kullanılmış, daha sonra belki 
kırılma ve kirlenme gibi sakıncalar göz 
önünde tutularak ya l nız iç kısımların ve 
özellikle kubbeli mekanların dekorasya
nunda tercih edilmiştir. Aynaların orta
lama S x S cm. boyutlarında kesilmesiy
le elde edilen kare şeklindeki parçalar 
genellikle kasnak. tromp altlarında ve 
kubbeye geçiş bölgelerinde mukarnas
lar oluşturacak şekilde birbirlerine tes
bit edilmekte ve böylece bilhassa köşe
ler. her yönde yansıyan huzmelerle bi
rer ışık kaynağı haline getirilmektedir. 
Bir İran süsleme tekniği olan aynakari, 
İran saray ve köşklerinin dışında. bu kül
tür ile Şiiliğin etkilerini taşıyan bölgeler
deki İslam büyüklerinin türbelerinde de 
uygulanmıştır. Meşhed'de imam Rıza. 
Kum'da Ma'sOme. Necef'te Hz. Ali , Ker
bela'da Hz. Hüseyin ve Bağdat'ta Abdül
kadir-i Geylani ile imam Musa Kazım'ın 
türbeleri en önemli aynakarili yapı ör
nekleri olarak kabul edilebilir. Bugün 
de yine İran. Irak. Afganistan ve Pakis
tan gibi İslam ülkelerinde otelierin ve 
diğer bazı büyük binaların aynakari ile 
süslendikleri, ayrıca bu tekniğin daha 
küçük boyutlarda evlerin salon ve misa
fir odalarındaki mefruşata da uygulan
dığı görülmektedir. Türkiye'de ve Batı'da 
ise bu tekniğin en çok kullanıldığı alan 
avizeellik olup döner veya sabit küreler 
şeklinde yapılan aynakari avizelerin en 
güzel örnekleri Ankara Kocatepe Camii'n
de bulunmaktadır. Güneş sistemi kom
pozisyonu gösteren kubbe altı avizeleri. 
merkezde yer alan S.S m. çapında bir 
ana küre ile çevresinde bir halka oluş
turan otuz iki adet 60 cm. çapında uy
du küreden meydana gelmekte. ayrıca 
bunlara harimin köşelerinde. diğerleri 

gibi yine altın kaplama zinciriere asılı 

bulunan 140 cm. çapında dört küre da
ha eklenmektedir. Kürelerin tamamı üç
gen şeklinde kesilmiş düz satıhlı küçük 
kristal parçalardan meydana getirilmiş 
ve metal iskeletleri altınla kaplanmak 
suretiyle de sarı birer ışık topu halinde 
görünmeleri sağlanmıştır. 

Anadolu Türk mimarisinde gösterişli 
bir süsleme tarzı olan aynakari tutulma
mış veya son dönemlere kadar hiç tanın-

mamıştır. Ancak benzer bir metot. çok 
önceden beri çiniye uygulanarak çinili 
binaların mihrap, kapı ve pencereleriyle 
mukarnas dolguları üzerinde ve içbü
key köşelerde. parlayan fakat göz alıcı 

olmayan ış ı klı yüzeyler meydana getiril
miştir. Aynanın baliaşmasından sonra 
)0.!, yüzyıldan itibaren görülmeye başla
yan aynakari. çini mozaik süsleme tar
zının bir devamı sayılabilir. 
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Edirne Sarayı'nın 
sınırları içindeki köşklerin 

en son yapılanı. 
_j 

Bilindiği kadarıyla Daimabahçe deni
len setin Tunca 'ya bakan istinat duva
rının üstünde, Sultan Ahmed dairesinin 
hizasında bulunuyordu. inşası, Edirne Sa
rayı'nda son büyük inşaatların yapıldı
ğı Sultan IV. Mehmed yıllarına rastlar. 
Edirne Sarayı hakkında bugün elde bu
lunmayan bir risale yazmış olan Bostan
cıbaşı Aşık Ali Ağa , 108S 'te (1674 -75) 
kaleme aldığı eserinde bu köşkten bah
setmediğine göre bina bu tarihten son
ra ve IV. Mehmed'in hal'edildiği 1687'
den, hatta belki de Viyana bozgunundan 
(ı 683) önce, 1680'e doğru yapılmış olma
lıdır. Sultan ll. Ahmed tebdil gezmek için 
hazırlığını bu köşkte yaptığından bura
ya Tebdil Köşkü de denilmiş, altındaki 

kapı da bu yüzden Tebdil Kapısı olarak 
adlandırılmıştır. 

Avusturya elçisi ile birlikte gelerek is
tanbul ve Edirne'de resimler yapan, hari-

Aynalı Kösk'ün Dr. Rifat Osman tarafından yapilan karaka

lem resmi (S. Onver, Edirne Sarayı , Ankara 1989) 

AYNALI KÖSK 

talar çıkaran, bazı saray ve köşklerin kro
kilerini çizen Baran von Gudenus, 17 41 
yılında Aynalı Köşk ' ün de basit bir gö
rünümü ile planının krokilerini çizmiştir. 
Bunlardan, yapının dış manzarası ile dü
zenini doğru olarak öğrenmek mümkün 
olmaktadır. 

1174 (1760 -61) tarihli bir keşifte "Ayi
neli Kasr-ı Hümayun'un" tamirinde, "üs
tünün kurşun örtüsünün, esas adasının, 
havuzlu safanın ve yanlardaki mekanla
rın tavanlarının elden geçirilmesi, duvar
lardaki sıva ve çinilerin yenilenmesi, ek
sik çinilerin tamamlanması, demir par
maklıkların yaldızlanması, camların ta
miri, selsebilin dış sıva ve boyalarının ya
pılması, alemin yaldızlanıp yerine takıl
ması" istenmektedir. Edirne Sarayı'nda 
tamir edilmesi gereken yerlerin keşfini 
gösteren 1222 ( 1807) tarihli keşif rapo
runda ise, "Tebdil Kapısı üzerinde vaki 
Aynalı Köşk tabir olunan kasr-ı hüma
yun" başlığı altında öngörülen işler sıra
lanmaktadır. Bu yazıdan çatının tama
men harap olduğu. dolayısıyla içeride ta
van ile duvarlar, aynalar ve pencerelerin 
zarar görmüş oldukları anlaşılmaktadır. 

Bu keşiflerin ne zaman ve ne ölçüde 
gerçekleştirildiği bilinmemektedir. Bel
ki de bu raporlar yazıldıkları gibi Evrak 
Hazinesi'nde öylece kalmıştır. Nitekim 
kısa bir süre sonra Edirne Sarayı'nın ta
mire muhtaç kısımlarına dair yeniden 
tafsilatlı bir rapor hazırlanmıştır. 1242-
1243 (1826-1827) tarihli bu keşifte ka
sırda yapılması düşünülen tamir ve ta
mamlamalar çok ayrıntılı olarak bildi
rilir. 

Edirne Sarayı'nın harem kısmında IV. 
Mehmed döneminde Şehvar Havuzu de
nilen çok büyük bir havuz yapılmış, bu
nun bir kenarına Sultan Mehmed Köş
kü inşa edilmiştir. Bunun karşısındaki 

kenarda da Aynalı Köşk adı verilen ka
sır yapılmı ştır. 1242-1243 tarihli keşif
te Aynalı (Ayineli) Köşk, Şikar Kapısı üs
tünde olarak kaydedilmiştir ki bunun 
yanlışlıkla yazıldığını sanıyoruz . Ancak bu 
keşiften öğrenilen önemli bir husus da 
köşkün o sırada çok harap, hatta çatısı
nın kısmen çökmüş durumda olduğu
dur. Keşif, Aynalı Köşk'ün yeniden yapı
larak ihyasını ve bunun için nelerin ge
rekli olduğunu bildirmektedir. Fakat bu 
projenin uygulanıp uygulanmadığı da bi
linmemektedir. 

Bütün bu belgelerin yardımıyla Sedat 
H. Eldem, "çift mekanlı eklemli tipte " 
olduğunu vurguladığı Aynalı Köşk'ün bir 
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planını çizmiştir. Buna göre büyük ha
vuzu çeviren taşlığa. dört sütuna otu
ran bir çıkma ile taşan köşkün bu çık

ması üç eyvanlı büyük bir safaya aitti. 
Mermer döşeli bu safanın (divanhane) or
tasında fıskıyeli bir havuz-şadırvan var
dı. İki kapıyla geçilen odanın iki yanında 
küçük dikdörtgen planlı mekanlar yer 
almıştı. Bunlardan biri abctest yeri ve 
hela olmalıdır. Divanhane ile oda arasın
daki duvarda ise iki mekana da yüzü olan 
şebekeli selsebil bulunuyordu. 

Bu köşkün Tunca'ya bakan arka cep
hesini tasvir eden bir resim Rifat Osman 
Bey tarafından yapılmıştır. Aynalı Köşk 
bir setin üstüne oturduğuna göre alt 
katında hizmetiilere mahsus odalar ol
malıydı. Rifat Osman Bey köşkün tava
nındaki aynanın yüzünde şu dörtlüğün 
ta'lik hatla yazılı olduğunu haber verir : 
"Fikr et ey dil ki doğduğun vaktin 1 Halk 
handan idi ve sen giryan 1 Ana sa'y et ki 
öldüğün vaktin 1 Halk giryan ola ve sen 
handan". 

Bugün hiçbir izi kalmayan, hatta yeri 
bile belli olmayan Aynalı Köşk'ün güzel
lik ve ihtişamı ancak birkaç belgenin yar
dımıyla öğrenilmektedir. 
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(bk. MÜSENNA). 

A YNALIKAVAK SARA YI 

İstanbul'da Haliç kıyısında 
Kasımpaşa ve Hasköy arasında 

büyük bir sahilsarayı. 

_j 

_j 

Evliya Çelebi 'nin yazdığına göre, fet
hin hemen arkasından burada otağ -ı hü
mayun kurularak ganimetler dağıtılmış 
ve Fatih Sultan Mehmed aynı yerde bir 
kasır. safalar ile havuz. şadırvanlar ve 
hamam yapılmasını ferman etmiş, ayrı
ca 12.000 servi ağacı dikilmesini de is
temiştir. Verilen sayı biraz mübalağalı 
da olsa buranın bir orman halinde oldu
ğu bir gerçektir. Tersane bahçesi olarak 
adlandırılan bu yerde Fatih devrinde bir 
kasrın yapılıp yapılmadığını kesin biçim
de aydınlığa çıkarmak mümkün değildir. 

Ancak Tersane'nin XVI. yüzyıl başlarında 
Haliç'te Kasımpaşa 'ya yerleşmesi üzeri
ne kıyı ile Okmeydanı ' nın sahile bakan 
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yamaçları arasındaki geniş arazi de Ter
sane bahçesi haline gelmiş ve buraya 
padişahlara mahsus olduğundan Has
bahçe denilmiştir. Burada sarayın çeşitli 

- sebzelerinin yetiştirildiği bostanlar ve bir 
de hünkarın atıarına mahsus Has Ahur 
vardı. 

Tersane bahçesinde yapımı belgelenen 
en eski kasır, Sultan ı. Ahmed'in (1 603-
1 61 7) emri üzerine inşa edilmiştir. Sul
tan Ahmed zaman zaman Tersane bah
çesine gelir ve yaya olarak Sütlüce üze
rinden Eyüp'e ziyarete giderdi. Naima'
nın bildirdiğine göre hünkar 1022 son
larında (1613) Edirne'de kaldığı günler
de Tersane bahçesinde bir kasır yapılma
sını ferman etmiş ve 1023 Muharremi 
başlarında (Şubat 161 4) istanbul 'a dön
düğünde yapımı henüz biten bu kasır

da kalmıştır. Bu arada kasrın harem 
bahçesine devlet ileri gelenleri tarafın
dan hediye edilen çiçekler dikilmiştir. 

Tersane Bahçesi Kasrı ' nın müştemilatı 

yeterli olmadığından maiyetin bir kısmı 
Haliç'in daha içeri kısmındaki Karaağaç 
Kasrı ile bitiş iğindeki Yusuf Efendi bah
çesinde barınmıştır. 

Tersane Bahçesi Sarayı 'nda doğan Sul
tan İbrahim , sarayın sınırları içinde Ha
liç kıyısında bir kasır daha yaptırtmış, 

XVII. yüzyılın diğer padişahları da sarayı 
imardan geri kalmamışlardı. Bu sırada 
bahçenin bakımı ile görevli geniş bir per
sonel kadrosunun bulunduğu da yine 
Evliya Çelebi · den öğrenilmektedir. Çok 
sevilen bir spor dalı olan okçuluk sara
yın arkasındaki Okmeydanı sırtında ya
pıldığından padişahlar sık sık buraya ge
liyor ve burada kalıyorlardı. Sultan İbra
him 10S7'de (1647) sarayın harem kıs
mının denizi görmesini önleyen yüksek 
duvarı yıktırtmış, böylece haremin cep
hesi açılmıştır. 

Tersane Bahçesi Sarayı IV. Mehmed 
devrinde 1089 Muharremi ortalarında 

XVII. yüzyıla ait bir yazma eserde Aynalıkavak Sa ray ı 'nın 

mlnyatürü (Mecmaa-i Eş'ar, iü Ktp ., TY, nr. 5461) 

(Mart 1678) bir yangın felaketi geçirmiş, 
haremden çıkan ateş kısa sürede bu
rayı sarmış, oradan da padişah kasrına 
atlamıştır. Tarihçi Fındıklılı Silahtar Meh
med Ağa da bostancılardan olduğun
dan bu yangını söndürme işine katılmış 
ve ancak bir duvar örülerek yangın ön
lenebilmiştir. IV. Mehmed derhal sara
yın tamirini emrettiğinden kısa bir müd
det sonra inşaat tamamlanmıştır. Nite
kim padişah 1090 Muharreminde (Şubat 
1679) Polanya seferinden döndüğünde 
Haliç'te kayıklarla yapılan geçit törenini 
sahildeki kafesli köşkten seyretmiştir. 
XVIII. yüzyılda Tersane Bahçesi Sarayı 

eskiden olduğu gibi parlak durumunu 
korumuştur. lll. Ahmed devrinde Haliç 
ve bilhassa buraya dökülen Kağıthane 
deresi sevilen bir mesire yeri olduğun
dan saray da bakımlı tutulmuştur. Bu 
sırada Venedik Cumhuriyeti'yle 1718'de 
imzalanan barış antlaşmasının arkasın
dan Venedik'ten hediye olarak büyük 
ve değerli aynalar gelmiş ve bunlar Ter
sane Sarayı ' nın iç duvarlarını süsleme
de kullanılmıştır. Bu sebeple "Kavak ka
dar uzun endam aynaları " sözünün Ay
nalıkavak adına dönüşmüş olduğu ve 
buranın artık bu adla tanındığı söylen
mektedir. 

XIX. yüzyılda Mıgırdıç Melkon adında 
bir sanatkarın yaptığı ve Aynalıkavak Sa
rayı ' nı gösteren kabartma bir resimde 
ise sarayın dışındaki kavak ağaçlarından 
birinin gövdesine bir ayna parçasının gö
mülmüş olduğu görülmektedir. lll. Ah
med devrinde istanbul'a gelen ve Ayna
lıkavak Sarayı'na girme imkanını bulan 
Aubry de La Mortraye, sarayın bu adı 

odalarındaki irili ufaklı aynalardan aldı
ğını bildirir. La Mortraye'e göre, divan
hanesinin büyük bir kısmı denize çakılı 
kazıklar üstünde olan saraydan Haliç' in 
manzarası çok güzel görünür. İ çi zengin 
nakışlarla süslü bir kubbe bu salonu ör
ter. Yanlardaki odalar da aynı derecede 
bezenmiştir. Ayrıca burada çok güzel bir 
hamam vardır. La Mortraye'in ziyaretin
de çinileri tamir edildiğine göre duvar
lar çini kaplı idi. Melling ise buranın adı
nın hep yanlış açıklandığını, aslında gü
neş vurduğunda yaprakları ayna gibi pa
rıldıyan bir çeşit kavak ağacına bu adın 
verildiğini ve burada ewelce bu cins çok 
yaşlı bir kavağın bulunduğunu yazar. Hal
buki saray çok daha önceleri bu adla bi
liniyordu. 1639 Kasımından 1641 Şubatı
na kadar istanbul'da kalan Du Loir, du
varların delik olduğunu , bu yüzden de 
sadece aynalardan yapılmış hissi verdiği
ni ve buraya Ayna Saray denildiğini yaz-


