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nuda Kanuni devrine ait TSMA, nr. D 8303
ile D 10.057'deki belgeler örnek olarak veri lebil ir, bk. Kavanfn-i Al-i Osman, Gi ri ş,
s. 6-7). Ancak Ayn Ali'nin geniş bilgisi
esere ayrı bir değer kazandırmaktadır.
Ayn Ali Efend i yine Kuyucu Murad Paemir ve teşvikiyle 1609'da ikinci
eseri olan Risiile-i Vazffehôrô.n ve Merô.tib -i Bendegô.n - ı Al-i Osmô.n'ı kaleme almıştır. Kavô.nfn -i Al-i Osman'ın
sonunda basılan (İstanbul 1280) eser dört
bölüm (mertebe) ve bir sonuçtan oluş
şa'nın

maktadır.

Eserin telif sebebi olarak devletten
her ay vazife*, üç ayda bir mevacib*
alanların miktarı ve kendilerine gün, ay
ve sene itibariyle ödenen ücretierin özet
halinde ve anlaşılır bir şekilde hazırlan 
masının emredilmesi gösterilmektedir.
O tarihe kadar böyle bir eserin kaleme
alınmadığı, kapıkulu zümresinin toplam
miktarı ve kendilerine yapılan ödemelerin tam olarak bilinmediği, bu işlerden
sorumlu olanların da sadece kendilerine
ait olan kısmı bildiği ve bütün bilgilerin
topluca verilmediği belirtilmektedir. Bu
eksiklik karşısında "emr-i alf''ye uyularak ve 1018 senesi Receb, Şaban , Ramazan (Reşen) mevacibi kıstas alınarak devlet hizmetindeki zümrelerin maaşlarının
sıralandığı ve eserin birçok noksanları
bulunmasının kaçınılmaz olduğu belirtilmektedir.
Birinci bölümde piyade ve süvari askeri üzerinde durulmuştur. Bu bölümün
ilk kısmında yeniçeriler, zağarcılar. acemi oğlanları ve hassa bostancılarından
oluşan 48.688 neferin; ikinci kısmında
cebeci, topçu, top arabacısından oluşan
7966 neferin; üçüncü kı smında sipahi,
silahtar. ulüfeciyan-ı yemfn ve yesar, gureba-yi yemfn ve yesarı içine alan altı
bölük halkını oluşturan 20.869 neferin
ve toplam olarak 75.868 kişinin gün, üç
ay ve bir yıl itibariyle ödeneklerinin dökümü verilmektedir. Bu zümreye yapı
lan yıllık ödeme ise 130.657.816 akçeye
ulaşmaktadır.

İkinci bölümde azeb reisieri ve Tersane-i Amire hizmetkarlarından oluşan

2364 nefere ait ödenekierin dökümü verilmiştir.

Üçüncü bölümde İstanbul'da hizmette olan ve padişah ile birlikte sefere giden zümre incelenmiş ve bunlar da yedi kısımda ele alınmıştır. Birinci kısımda
Has Ahur halkı, büyük küçük odalardaki saraçlar ve şakirdlerden oluşan 4322
kişi; ikinci kısımda Dergah-ı Aif ve Bab-ı
Hümayun kapıcılarından oluşan 2342 ki-

şi: üçüncü kısımda Matbah-ı Amire ve

Kilar halkını oluşturan 1129 kişi ; dördüncü kısımda ehl-i hiref ve haderne-i
ehl -i hirefi oluşturan 1266 kişi; beşinci
kısımda hayme ve alem mehterleri cemaati, haznedaran-ı bfrün. hassa mimarları , hassa müezzinleri ve şatıran-ı hassa neferlerinden oluşan toplam 1234 kişi ; altıncı kısımda etıbba-yi hassa, müneccim şakirdleri, yahudi tabipler. Boğ
dan ve Eflak voyvodalarının kapı kethüdalarından oluşan seksen kişi ; yedinci
kısımda ise hassa çakırcıları , şahinciler
ve atmacacılardan oluşan 592 kişi olmak üzere toplam 10.964 kişiye ait günlük 78.587, üç aylık 6.898.830 ve yıllık
27.610.474 akçelik miktarın dökümü verilmektedir.
Dördüncü bölümde ağalar, müstahdemler ve mevacib-haran zümresi beş
kısım halinde ele alınmıştır. Birinci kı
sımda rikab-ı hümayun ağalarını oluş
turan yeniçeri ağası , miralem, kapucubaşılar, büyük ve küçük mirahur, çaşni
girbaşı, altı bölük ağaları, çavuşbaşı ve
üzengi ağalarından meydana gelen otuz
iki ağanın maaşları; ikinci kısımda vezirler, ulema ve beyler beyi mahdumlarının
ücretleri; üçüncü kısımda emekli ağa
lar, ehl -i hiref ağaları ve müteferrikaların ücretleri ; dördüncü kısımda Divan- i
Hümayun, hazine-i amire ve ahkam-ı
maliye katipleriyle hazine-i amire şa
kirdleri ve müşahere-haran zümresinden oluşan toplam 218 kişinin ücretleri ; beşinci kısımda ise Harem-i Hümayun'daki Enderun ağaları ve gılmanı ile
teberdarlardan o luşan 709 kişinin maaşları zikredilmekt edir. Bu bölümde toplam 1981 kişi bulunmakta, kendilerine
yıllık 18.070.680 akçe ödenmektedir.

Ayn Ali'nin gerek taşra teşkilatma ait
olan birinci, gerekse merkez teşkilatma
dair olan ikinci eserinin pratik maksatlarla el kitabı olarak hazırlandığ ı anlaşılmaktadır. Başta sadrazam olmak üzere ülkenin idaresinden sorumlu olan yetkililerin ihtiyaç halinde kolayca fayda lanmak üzere bu nevi eseriere başvur
dukları da bilinmektedir.
Ayn Ali'nin her iki risalesinin yurt içinde özellikle İstanbul'da ve yurt dışında
birçok yazma nüsha l arı bulunmaktadır
(İstanbul'dakiler için bk. Özdemir. s. 9- 13).
Bunlar yöneticiler için çeşitli zamanlarda istinsah edilmiş olup bazılarına istinsah edildikleri dönemdeki önemli idari
değişikliklerle ilgili ekleme ve çıkarma
lar yapılmıştır. Bu durum nüshalar arasındaki farklılıkların başlıca sebebini teş
kil etmektedir.
Her iki risale de gerek Osmanlı döneminde gerekse günümüzde tarihçiler tarafından sıkça kullanılan kaynak eserler
niteliğindedir. Ancak tenkitli metinleri
hazırlandıktan sonra her iki risaleden
daha güvenilir şekilde faydalanma imkanı doğacaktır .
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Bütün bu dört bölümdeki toplam kişi
sayısı 91.202 olup bunlara günde 870.325,
üç ayda 76.043.653 ve yılda 310.827.412
akçe ödendiği belirtilmektedir.

1

Eserin sonuç kısmında ise hazine-i amireden maaşlı ulemayı yani şeyhülislam
(günde 750 akçe). Rumeli kazaskeri (günde 572). Anadolu kazaskeri (günde 563),
kazasker emeklileri (günde 250), İstan
bul (günde 120), Mekke, Edirne, Bursa
ve Medine kadılıklarından emekli olanlar (günde ı 00' er akçe) ve diğer büyük
kadılıklardan (mevleviyet) emekli olanların (günde 80-90'ar akçe) aldıkları ücretleri zikrettikten sonra Osmanlı Devleti'nde ulemaya verilen değeri anlatmakta, hiçbir devlette ve hiçbir devirde ulemaya bu derece rağbet gösterilmediği
ni belirtmektedir.
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Bugünkü Türkçe'de ayna telaffuzuyla
kelimenin as lı Farsça ayine veya ayene olup ayen (ahen) "demir" kelimesinden türetilmiştir. Arapça karşılığı
mir'attır. İnsanlar önceleri ayna olarak
durgun su yüzeylerine bakmışlardır. Bilinen ilk ayna Cilalı Taş devrine aittir ve
milattan önce VII. binyılda Çatalhöyük'te
(Çumra ilçesi yakınında) kullanılmıştır. Volkanik cam denilen çok sert opsidyenden
yapılmış olan bu aynanın o günün imkullanılan
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AYNA
bu yana gümüş yerine alüminyum tercih
bu derece mükemmel perdahMilattan önedilmektedir. Nikel ve bakır karışımı olan
ce lll. binyılda Mısırlılar altın ve gümüş,
silveroid (yalancı g ümü ş), krom ve paslan1. binyılda da bronz aynalar kullanmış
maz çelik aynalar XX. yüzyılda tekrar ve
lardır. Mısır ' da kadınların dini törenler
çok yaygın olarak kullanılmaya başlan 
süresince ellerinde güneşin sembolü olamışlardır.
rak ayna taşıdıkları ve tannlara sunulan
Ortaçağ İslam sanatlarında aynanın
armağanlar arasında aynanın da yer alönemli bir yeri bulunmakta ve Eskiçağ
dığı bilinmektedir. Eski Giritliler de dini
dünyasında olduğu gibi bu al ete diniamaçlarla ayna kullanmışlardır . Madeni
sihri bir değer verildiği görülmektedir.
aynaları eski Ön Asya, Yunan ve Etrüsk
Halk arasında aynanın sahibine şans ve
medeniyetleri de saplı veya ayaklı biçimşifa verdiğine inanılmış ve döküldüğü
leriyle kullanmaya devam etmişlerdir.
alaşımı oluştu ran madenierin cins ve
İlk cam aynalar ll. yüzyılda Romalılar taoranlarına göre etkili oldukları kabul edilrafından siyah camdan yapılmiştır. Bu
miştir. Bu madenler, yedi gezegenle ilgiayna türü Ortaçağ boyunca madeni ayleri bulunduğuna inanılan altın ( G üneş),
nalarla bidikte kullanılmış, ilk sırlı aygümüş (Ay), bakır (Venüs). kurşun (Sanalar ise )0.1_ yüzyılda Flandra'da yapıla
türn). kalay (Jüpiter). demir (Mars) ve cirak Rönesans devrinde bütün Avrupa 'ya
vadır (Merkür) .
yayılmıştır. XIII. yüzyıldan itibaren arkaİslami döneme ait aynalar arasında
sına gümüş veya kurşun Ievha konulaözellikle
Selçuklu aynaları dikkat çekrak kullanılan cam ve kuvars (kaya krismektedir.
Selçuklular'dan kalma ön yüztali ) aynalar sırlı aynaların prototipi veleri
parlatılmış , arka yüzler i kabartma
ya basit örnekleri sayılabilirler. )0.11. yüzmotiflerle süslü, çapları 6 ila 25 cm. arayılda Venedikliler. Murano'daki cam tesında değişen çok sayıda bronz ayna müsislerinde elde ettikleri bir alaşımla , kuzelere intikal etmiş durumdadı r. Tamamı
sursuz görüntü veren fa kat pahalıya mal
yuvarlak
olan bu aynalar, genellikle yıl
olan gümüş sırlı aynaların kalitesine yadızlara
ait
semboller veya efsanevf haykın kalitede ayna yapmayı başarmışlar
van motifleriyle bezenmiş halkalı tip ile
dır. Böylece Venedik aynaları dünyada
saplı t ip aynalar olmak üzere iki grupta
ün yapmış ve )0.111. yüzyılda Venedik:ten
toplanır.
Üzerlerinde yazılar. tarih ve saçeşitli ülkelere başlayan ayna ihracatı
hibinin
adı
bulunan halkalı aynalar, uğur
XX. yüzyıla kadar sürmüştür. )0.111. yüzgetirdiklerine
inanılan tılsımlı aynalardır
yılın ikinci yarısında barok çağda · çok
ve özel olarak bu amaçla kullanılmak için
zengin kabartma, oyma ve yaldızlı süsleyapılmışlardır. Saplı aynalar ise günlük
melerle zenginleştirilmiş çerçeveler içinhayatta kullanılmışlardır. Selçuklular'dan
de büyük boy duvar aynası imalatına
kalma çelikten dökülmüş tek örnek, Topbaşlanmıştır. Bu tür göz alıcı aynaların
kapı Sarayı Müzesi'nde bulunan bir sapen gösterişli örnekleri Fransa ' nın Verlı aynadır (Envanter, nr. 2/ 1792). Ayna
sailles ve Fontainebleau saraylarında bukısmının çapı 20 cm., sapıyla beraber
lunmaktadır. Bugün müze olarak kullauzunluğu 41 santimetredir. Çelik üzenılan Versailles Sarayı'nın en dikkat çekirine
açılmış küçük delikiere çok ince alci mekanlarından biri " Aynalı Salon " dur
tın parçalar yerleştirilip Çekiçle dövülve bu salon içiiı 483 parça camın kullamek suretiyle süslenmişti r. XIII. yüznılmış olduğu bilinmektedir. XIX. yüzyı
yılın ilk yarısına tarihlenen bu aynanın
lın ortalarına kadar tıbbi ve fiziki aletmotifli yüzüne saraya ait bir konu iş
lerde kullanılan aynaların arka yüzü balenmiştir.
kır ve kalay alaşımından yapılmıştır. Op"
tik aynalarda ise ön yüze gümüş kaplanOsmanlılar altın, gümüş , yeşim, demir
maktadır; fakat bu kaplamanın sık sık
· ve bronzdan yapılmış zengin bezemeli
yenilenmesi gerektiğinden 1934 yılından . ve çoğunlukla saplı aynalar kullanmışkanlarıyla

Ianmış olması şaşırtıcıdır.

XIV. yüzyı l a ait
gümüş kaplama
altın k akma lı

Memlük aynası ile
XVI. yü zyı l a ait
al tın kaplama
murassa·
Osman lı a yn as ı
{TSM, Envanter,

"'· 2 / 1804, 1794)
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Topkapı Sa ray ı

Hünkar Sa lonu'nun

aynası ıxvııı. yü<y,ı ,onu )

!ardır.

)0.11. yüzyılın ikinci yarısıyla )0.111.
tarihlenen bazı altın ve yeşim aynalar, Osmanlı sanatının ölçülü sadelik,
zenginlik ve üstün tekniğinin örnekleri
olarak Topkapı Sarayı Müzesi'nin Hazine Dairesi'nde sergilenmektedir. )0.1111.
yüzyılın ortalarından itibaren de Batı sanatının tesiriyle sarayların iç süslemelerinde, görkemli çerçeveler içindeki boy
aynalarına yer verilmeye başlanmıştır.
En zengin örnekler arasında Daimabahçe ve Beylerbeyi sarayları ile Aynalıka
vak Kasrı ' nı saymak mümkündür.
yüzyıla
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NERMİN S i NEM OGLU

D TASAVVUF. Cahiliye dönemi kaynaklarında

ayna ile ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Hz. Peygamber'in bir kutu içinde ayna, tarak, sürmedan, makas ve misvak
gibi bazı temizlik a raçları bulundurduğu, aynaya bakarak saçını , sakalını taradığı ve güzel koku süründüğü bilinmektedir (bk. Amiri, ll, 172) Ayrıca Hz.
Ali tarafından rivayet edildiğine göre Hz.
Peygamber'in aynaya bakarken. "AIIah'a
haırdolsun! Allahım , yaratılışımı güzel
kıldı9ın gibi ahlakımı da güzelleştir! "; veya Enes b. Malik'in rivayetine göre, "Ya-

