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ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

• Pazartesi ve Perşembe hariç her gün ziyarete açıktır. 
 08:30 - 16:30 (Kasım - Mart) / 08:30 - 17:00 (Nisan - Ekim)

• Kapalı mekânlarda fotoğraf makinesi, 
 kamera veya cep telefonu ile çekim yapılamaz.  

• Gezi sırasında lütfen objelere el sürmeyiniz. 
• Rezervasyonlu gruplar önceliklidir.  
• Öğrenci grupları rezervasyona tabidir.

 Aynalıkavak Cad. Hasköy - İstanbul   Tel: 0212 256 97 50



Arz Odası

Minyatür'de Aynalıkavak Kasrı, 1685'te Sultan'a sunulan Gazneli Mahmud Mecmuası

O..smanlı Devleti’nin İstanbul’daki dördüncü büyük   
...sarayı .olan Tersane Sarayı, diğer adı ile Aynalıkavak 

Sarayı’ndan günümüze ulaşabilen tek örnek, bugünkü 
Aynalıkavak Kasrı’dır. 

Okmeydanı yamaçlarından Haliç kıyılarına doğru uzanan 
alan, tarihî kaynaklara göre Bizans döneminde imparatorlara 
ait bir gezinti ve dinlenme yeridir. Fatih Sultan Mehmed’in 
(1444-1481) İstanbul’u fethinden sonra, Osmanlı sultanlarının 
da ilgisini çeken bu büyük koruluk, bölgede kurulan 
Osmanlı Tersanesi’nden dolayı, bahçeleriyle birlikte “Tersane 
Hasbahçesi” adıyla anılmaya başlar. 

Hasbahçe içinde bilinen ilk yapı, Kaptan-ı Derya Halil 
Paşa’nın Sultan I. Ahmed (1603-1617) için 1613 yılı sonlarında 
yaptırdığı kasırdır. Daha sonraki dönemlerde yeni köşkler, 
kasırlar ve bunlara ait ilave yapılarla, Tersane Sarayı son şekline 
kavuşur. Sarayın setler halinde yükselen geniş bahçesinde, 
Haliç’e bakan yeni kasırlardan biri de, Sultan III. Ahmed’in 
(1703-1730) şehzadeleri için düzenlenen sünnet düğününe 
sahne olan Aynalıkavak Kasrı’dır. 

Zaman içinde tersanenin büyüyüp genişlemesiyle, sa-
raya ait yapılar birer birer yok olur. 1802-1803 yıllarında 

tamamen yıkılan saraydan geriye sadece Aynalıkavak Kasrı kalır. 
“Hasoda Kasrı”, “Hasbahçe Kasrı”, “Daire-i Hümâyûn” gibi adlarla 
da anılan yapı, bugünkü görünümüne Sultan III. Selim (1789-
1807) döneminde kavuşur ve Sultan Abdülmecid (1839-1861) 
döneminde tekrar elden geçirilir. 

“Lale Devri” olarak anılan dönemin yaşantısını hatırlatan 
bir unsur olarak, yaklaşık üç yüz yıldır Haliç kıyılarını süsleyen 
Aynalıkavak Kasrı, 1975’den sonra Milli Saraylar yönetimine geçer 
ve 1984’te müze-saray olarak ziyarete açılır. 

Kasır, kara tarafındaki cephesi tek, deniz tarafındaki cephesi 

iki katlı düzenlenmiş olarak meyilli zemine uygun bir yerleşim 
gösterir. Çifte divanhane çevresinde gelişen üç sofalı planıyla, 18. 
yüzyıl Osmanlı saraylarının geleneksel özelliklerini taşır. Sofaların 
bir tarafında sultanın önemli konuklarını kabul ettiği Arz Odası ile 
üç oda, diğer tarafında giriş sofası ile iki oda bulunur. 

Okmeydanı yönündeki üzeri ancak dışarıdan görülebilen bir 
kubbeyle örtülü olan Divanhane'nin tavan eteğinde Sultan III. 
Selim’in altın yaldızlı tuğrası, pencereler üzerinde Yesârîzâde’nin 
ta’lik hat ile yazdığı Enderūnî Fāzıl’ın Aynalıkavak Kasrı’nı öven, 54 
beyitlik şiiri dikkati çeker. 

III. Selim'in lirik ve akıcı bestelerini yaptığı sanılan Arz 
Odası'nın pencereleri üzerinde, yine Yesârîzâde’nin tā’lik 
hatla yazdığı Şeyh Galib’in III. Selim’i öven 36 beyitlik şiiri 
yer alır. İçeriden tekne biçiminde yükseltilmiş olan tavanda, 
Divanhane ile benzer biçimde, geometrik düzen içinde 
bitkisel ve stilize motiflerle zenginleştirilmiş zarif bir bezeme 
göze çarpar. 

Türk Müziği Çalgıları Sergisi
Aynalıkavak Kasrı'na bugünkü şeklini veren Sultan III. 

Selim, sanatkâr ve musikişinas bir padişahtı ve kendi besteleri 
vardı. Buna uygun olarak Aynalıkavak Kasrı’nın alt katı, tarihi 
Türk çalgılarının sergilendiği bir müze haline getirilmiştir. Her 
biri eski eser niteliğine sahip olan ve çeşitli koleksiyonlardan 
toplanan Ud, Tambur, Kemençe, Keman, Bendir, Ney gibi 
çalgılar özel vitrinlerde sergilenmektedir.

Levni, Surname-i Vehbi



A detail from Yesârîzâde’s talik calligraphy in the Reception Room

The DivanhaneA detail from the window of the Divanhane

 The Reception Room

The Divanhane

The gilded tughra of Sultan Selim III in the ceiling decoration of the Divanhane

VISITING DAYS AND HOURS
*Open every day except Mondays and Thursdays. 

8:30 a.m. - 4:30 p.m. (November-March) / 8:30 a.m. - 5 p.m. (April-October)

*Taking photograph with camera, mobile phone and using video 
camera are not allowed indoors. *Please do not touch anything 
during the tour. *Reserved groups have priority. *School groups 

should make reservation beforehand.
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Ancient Turkish Instruments Exhibition

AYNALIKAVAK
PAVILION



 The Reception Room

A miniature of Aynalıkavak Pavilion from Gazneli Mahmud Album presented to Sultan in 1685

T.....he only extant building of "Shipyard Palace" also 

known as "Aynalıkavak Palace" -the fourth biggest 

palace of Ottoman Empire in İstanbul- is Aynalıkavak Pavilion. 

Historical documents reveal that the aera between Golden 

Horn shores and Okmeydanı slopes was used by Byzantine 

Emperors as a promenade and resting place. Following the 

conquest of İstanbul by Fatih Sultan Mehmed (1444-1481) this 

great forestland also attracted Ottoman sultans and because 

of the Ottoman Shipyard established there, the area was called 

‘Imperial Shipyard Garden’. The first known building inside 

this Imperial Garden is the pavilion built by the order of Fleet 

Admiral Halil Pasha for Sultan Ahmed I (1603-1617) in the late 

1613. The Shipyard Palace took its last form with new kiosks, 

pavilions and buildings added in various periods. One of 

these new pavilions built inside the large, terraced garden of 

the palace Shahzadah (princes) was Aynalıkavak Pavilion with 

Golden Horn view and where circumcision ceremonies were 

held for Shahzadah of Sultan Ahmed III (1703-1730). Along 

with the enlargement of the shipyard, palace buildings were 

destroyed one or two at a time until the palace was wholly 

demolished between the years 1802-1803 except Aynalıkavak 

Pavilion. It’s also named as "Imperial Quarters Pavilion", "Imperial 

Garden Pavilion" and "Imperial Department". The pavilion took 

its present form during the reign of Sultan Selim III (1789-1807) 

and renovated by the order of Sultan Abdülmecid (1839-1861). 

The pavilion which adorns Golden Horn shores for nearly three 

hundred years reminds the life style of Tulip Era. National Palaces 

took over its management in 1975 and it opened to public as a 

museum in 1984. Because it was situated on a slanting ground, it 

has two storeys facing the sea and one storey facing landward. It 

has a traditional design of 18th century Ottoman palaces as three 

hall like rooms in the middle between two Divanhanes (the hall 

where Sultan used to hold meetings with high officials of the 

state) on both sides. At one side of the hall-like room, there are 

three rooms and the Reception Room of Sultan; at the other side 

there are two rooms and an entrance hall. The Divanhane facing 

Okmeydanı has a dome at the top, which is only visible from 

outside. There is a gilded tughra (Sultan’s Stamp) in its ceiling 

decoration and Enderuni Fazıl’s poem of 54 couplets praising 

Aynalıkavak Pavilion was written in talik calligraphy by Yesârîzâde 

on the frieze above its windows.

There can be also found a poem of Şeyh Galib consisting of 36 

couplets to praise Sultan Selim III, written in talik calligraphy by 

Yesârîzâde on the frieze above the windows of the Reception 

Room where it is presumed that Sultan composed his lyric and 

fluent tunes. Its lacunar ceiling was elegantly decorated with 

herbal and stylized patterns in geometrical order like in the 

Divanhane.

Ancient Turkish Instruments Exhibition
Aynalıkavak Pavilion was renovated and took its last 

form during the period of Sultan Selim III. He was an artist, 

a musician and a composer. Therefore the first floor of the 

pavilion is arranged as a museum where ancient Turkish 

instruments are displayed. Antique instruments like Lute, 

Tamboura, Kemenche, Violin, Bendir, Ney (Reed Flute) are 

gathered from various collections and exhibited in special 

show cases.
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